HORARI OBERTURA DEL
CEMENTIRI:
De dilluns a diumenge
Estiu: 8 a 21,30 hores.
Hivern: 9 a 18 hores.

REGLAMENT
DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL
DE
MONTORNÈS DEL VALLÈS

TITOL I
Capítol I
Disposicions Generals
Art. 1.
1.- El Cementiri Municipal de Montornès del Vallès és un bé de domini públic
afecte al servei públic que li és propi.
2.- Està subjecte a l'autoritat de l'Ajuntament de Montornès del Vallès, a qui
correspon la seva administració, direcció i manteniment, llevat d'allò que
sigui competència pròpia d'altres autoritats i organismes.
Art. 2.
Correspon a l'Ajuntament de Montornès del Vallès:
a).- L'organització, cura i condicionament del cementiri,
construccions funeràries, de serveis i instal.lacions.

així

com

les

b).- L'autorització als particulars per tal de realitzar en el cementiri
qualsevol classe d'obra o instal.lació, així com la seva direcció i inspecció.
c).- L'autorització de les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers i
restes que pretenguin realitzar-se en el cementiri Municipal.
d).- L'atorgament de les concessions demanials i el reconeixement de drets
funeraris de qualsevol classe.
e).- La percepció dels drets i taxes que legalment s'estableixin.
f).- El compliment de les mesures sanitàries i higièniques dictades o que es
dictin en el futur.
Art. 3.En el cementiri Municipal de Montornès del Vallès es realitzaran els
enterraments sense discriminació de cap mena, per raons de raça, religió, ni
per cap altra causa.
Art. 4.De conformitat amb els desitjos del difunt o de la seva família, es podrà
disposar d'allò que es cregui més convenient per a la celebració, si s'escau,
de la corresponent cerimònia civil o religiosa.
Art. 5.Les operacions a realitzar dins del cementiri Municipal pròpies dels serveis
públics funeraris podran realitzar-se mitjançant qualsevol de les formes de
gestió, directa o indirecta, previstes en la legislació vigent.
Art. 6.L'Ajuntament de Montornès del Vallès, si s'escau, podrà decidir allò que
cregui convenient respecte a la possibilitat del servei d'incineració de
cadàvers.
Capítol II

Dels Serveis Generals
Art. 7.Sota la dependència de l'Alcaldia o del regidor en qui delegui, sense
perjudici de l'estructura orgànica i funcional, es realitzaran les funcions
següents:
a).- S'obriran i tancaran les portes del cementiri a l'hora que sigui fixada
per l'Alcaldia en cada època de l'any.
b).- Es vigilarà el recinte del cementiri.
c).- S'exigirà als particulars la presentació de la llicència Municipal per a
la realització de qualsevol obra o instal.lació.
d).- S'impedirà l'entrada o sortida del recinte del cementiri de qualsevol
resta o objecte, si el portador no disposa de la corresponent autorització
Municipal.
e).- Es tindrà cura de totes les instal.lacions i construccions que es trobin
sempre en perfecte estat de netedad, conservació i ordre.
f).- S'impedirà l'entrada al recinte del cementiri d'animals i de vehicles,
llevat dels serveis funeraris.
g).- S'impedirà l'entrada al cementiri de tota persona o grup que, pels seus
gestos, comportaments o altres motius ostensibles, puguin pertorbar la
tranquil.litat del recinte o alterar les normes de respecte inherents al lloc.
h).- S'atendrà amb la deguda diligència les sol.licituds que puguin dirigir
els visitants del recinte.
i).- S'efectuaran els serveis propis dels enterraments, obertura de ninxols,
tapar-los i col.locació de làpides.
TÍTOL II
Capítol I
Dels drets funeraris en general
Art. 8.El dret funerari comprèn les concessions de ninxols i sepultures del Cementiri
Municipal de Montornès del Vallès. Els drets funeraris seran atorgats i
reconeguts per l'Ajuntament de Montornès del Vallès amb les prescripcions
d'aquest Reglament i amb les normes reguladores de béns i contractació en
l'àmbit local.
Art. 9.Tot dret funerari s'inscriurà en el llibre de registre corresponent i serà
acreditat mitjançant l'expedició del títol acreditatiu.

Art. 10.El dret funerari implica només l'ús de les sepultures i nínxols del Cementiri
Municipal, la titularitat dominical dels quals correspon únicament a
l'Ajuntament de Montornès del Vallès, de conformitat amb allò que estableix
l'article primer d'aquest Reglament i la legislació vigent en matèria de règim
Local.
Art. 11.Les obres de caràcter artístic i qualsevol altra instal.lació fixa existent
les sepultures i nínxols revertiran a favor de l'Ajuntament al termini de
concessió. No obstant això, es podrà autoritzar la seva retirada durant
vigència de la concessió sempre que això no impliqui un deteriorament de
sepultura o nínxol.

en
la
la
la

Art. 12.El gaudiment d'un dret funerari portarà implícit el pagament de la taxa o
exacció corresponent, si així ho disposa l'ordenança fiscal corresponent.
Capítol II
De les concessions
Art. 13.Les concessions es podran atorgar a nom d'una sola persona física. Per als
drets reconeguts antigament a nom de vàries persones o persones jurídiques
s'estarà al que disposen les disposicions transitòries del present Reglament.
Art. 14.Les concessions s'acreditaran mitjançant el corresponent
expedit per l'Ajuntament de Montornès del Vallès.

títol,

que

serà

En els títols de concessió de drets funeraris es farà costar, com a mínim:
a).b).c).d).e).nom,

Dades que identifiquin la sepultura o nínxol.
Data de l'adjudicació.
Nom i cognoms del titular.
Termini de la concessió.
Inhumacions, exhumacions i trasllats que tinguin lloc, amb indicació de
cognoms i data de les actuacions.

L'expedició d'un duplicat només podrà ésser efectuada en casos justificats de
pèrdua.
Art. 15.Les concessions tindran una durada de cinquanta anys. Al seu termini llurs
titulars tindran dret a que se'ls atorguin pròrrogues succesives en períodes
de vint-i-cinc anys.
Art. 16.Les concessions només podran atorgar-se per a l'enterrament inmediat d'un
cadàver o per un trasllat de restes.

Art. 17.La concessió de nínxols nous s'adjudicarà per rigurós ordre de numeració,
prenent com a base la data i hora de la defunció, tret de casos excepcionals
degudament apreciats per l'Alcaldia o Regidor Delegat.
Quan l'Ajuntament disposi d'un sistema de gestió informatitzat l'adjudicació
del nínxol es farà per rigurós ordre numèric començant pels més antics. Mentre
tant es seguirà la pauta indicada al darrer apartat.
Art. 18.Els enterraments que succesivament es realitzin en
alteraran el dret funerari. Únicament si un cadàver es
que manca per a la fi de la concessió es inferior al
al trasllat o la remoció de cadàvers, l'esmentat
excepcionalment per un període de cinc anys comptat
inhumació.

un mateix nínxol, no
inhumat quan el termini
legalment establert per
termini es prorrogarà
des de la data de la

Durant el transcurs de la pròrroga prevista en el paràgraf anterior, no podrà
practicar-se cap nova inhumació en el nínxol que es tracti.
Capítol III
D'altres concessions
Art. 19.Els nínxols es podran adjudicar també per un termini de cinc o deu anys per a
un sol cadàver. Es destinaran especialment a aquesta finalitat els nínxols
procedents de reversions a favor de l'Ajuntament de Montornès del Vallès i
només en el cas de que no n'hi haguessin de disponibles d'aquesta procedència,
s'en destinaran dels de primera utilització seguit el mateix ordre que en les
concessions descrites al Capítol II. No obstant això mentre no es disposi d'un
sistema informatitzat de la gestió del cementiri l'adjudicació es farà seguin
l'ordre numèric dels nínxols lliures de nova construcció.
Art. 20.Podrà autoritzar-se l'enterrament d'un segon cadàver en aquests nínxols, si
s'escau, transcorreguts cinc anys des de la primera inhumació, mitjançant la
renovació per un nou període de cinc anys que anul.larà l'anterior, encara que
mantindrà el dret a conservar en el nínxol el primitiu cadàver.
Art. 21.Per tant les concessions dels nínxols a cinc (5) anys únicament podran ésser
prorrogats per un termini de cinc més.
Transcorreguts els terminis màxims esmentats es podrà optar per la conversió
de la concessió a cinquanta anys o be les restes es traslladaran a l'ossera
del cementiri.

Capítol IV
De la transmissió dels drets funeraris
Mortis Causa.Art. 22.Els terrenys, sepultures, nínxols i qualsevol construcció existent en
cementiri Municipal de Montornès del Vallès i els drets constituïts
consideran fora del comerç.

el
es

Art. 23.Serà vàlida la transmissió "mortis causa" entre familiars en la forma prevista
als articles següents.
Art. 24.A la mort del titular d'un dret funerari, el seu hereu tindrà dret a la
transmissió d'aquell al seu favor. En el cas de pluralitat d'hereus, la
titularitat del dret funerari podrà ser atorgada a un d'ells, havent renunciat
la resta.
En cas de discrepància entre diversos hereus, la titularitat es reconeixerà,
per aquest ordre: al cònjugue supervivent i a l'hereu de més edat sempre que
no sigui titular de cap altre dret funerari. En aquest cas la titularitat serà
del següent en edat.
Art. 25.Les succesives transmissions d'un dret funerari no alteraran el termini pel
qual fos inicialment atorgat.
Art. 26.La condició d'hereu es podrà demostrar mitjançant els següents documents:
a).- En el cas d'hereus testamentaris, mitjançant
corresponent testament o escriptura d'inventari.

la

presentació

del

b).- En el cas de successió intestada, amb declaració judicial d'hereus "abintestato", mitjançant la presentació del corresponent acte judicial o
escriptura d'inventari.
c).- En un altre cas la demostració documental del dret a ésser hereu per
aplicació de les normes de dret civil.
Intervivos.Art. 27.Es podrà transmete la titularitat d'un ninxol "inter-vivos" de forma gratuita,
de forma excepcional, sempre hi quan hagi un especial vincle entre el titular
i l'adquirent, que s'haurà d'acreditar i que s'apreciarà discrecionalment per
l'Alcaldia o regidor delegat.

Art. 28.-

La transmissió intervivos devengarà la taxa que estigui establerta en la
vigent ordenança fiscal.
Capítol V
De la pèrdua o caducitat de les concessions
Art. 29.Es declararà la pèrdua o caducitat del nínxol o sepultura corresponent a favor
de l'Ajuntament de Montornès del Vallès en els següents supòsits:
a).- Pel transcurs del termini de concessió o pròrroga sense que el seu
titular hagi sol.licitat la seva pròrroga.
b).- Per renúncia expresa del seu titular.
c).- Pel transcurs de cinc anys des de la mort del seu titular sense que els
seus hereus hagin realitzat la transmissió de la concessió al seu favor.
d).- Per la manca de pagament durant cinc anys dels drets o taxes
corresponents.
e).- Per deixar-lo lliure amb motiu del trasllat de les restes.
Excepte en els supòsits b) i e), la declaració de reversió requerirà sotmetrela al tràmit d'informació pública i notificació personal al titular o als seus
hereus si es conogues el domicili.
TITOL III
De les operacions funeràries
Art. 30.Les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers o restes s'efectuaran
segons les normes de Policia Sanitària Mortuòria, d'acord amb el que preveu el
present títol.
Art. 31.Tota inhumació, exhumació o trasllat requerirà l'autorització de l'Ajuntament
de Montornès del Vallès.
Art. 32.En tota petició d'inhumació, caldrà la presentació a l'oficina administrativa
Municipal dels següents documents:
a).- Títol funerari o sol.licitud de concessió de dret funerari, segons
s'escaigui.
b).- Llicència d'enterrament.
c).- Autorització judicial, en els casos distints als de mort natural.
d).- Pagament dels drets establerts en l'ordenança fiscal corresponent.
Art. 33.En el moment de la presentació d'un títol per efectuar una inhumació,
s'identificarà la persona que efectui tal presentació. Si no fos el titular,
haurà de justificar la seva intervenció i legitimació a requeriment dels
serveis Municipals.
Art. 34.-

En el supòsit que el títol no fos presentat i el cadàver a inhumar no fos el
propi del titular, es requerirà la conformitat d'aquest i en la seva absència
de qualsevol que tingui dret a succeir-lo.
Art. 35.A la vista de la documentació presentada s'expedirà el permís d'inhumació.
Ensems s'anotarà en el títol presentat la inhumació que s'hagi de practicar.
Art. 36.No pot obrir-se cap sepultura o nínxol si no han transcorregut quatre (4) anys
des de la última inhumació, o cinc (5) anys si el decés hagués estat per
malaltia infecciosa. A excepció que hi hagi autorització judicail o de les
autoritats sanitàries competents. No hi ha limitació de temps per exhumar i
inhumar les cendres dipositades en columbaris. (1)
Art. 37.Llevat de les excepcions previstes a la normativa de Policia Sanitària
Mortuòria, no podran efectuar-se trasllats ni remocions de restes fins que
hagin transcorregut els terminis indicats a l'art. 36.
Art. 38.El nombre d'inhumacions succesives en cada una de les sepultures o nínxols
només estarà limitat per la seva capacitat i qualsevol limitació voluntària
disposada pel titular del dret funerari.
Art. 39.L'exhumació d'un cadàver o de les restes per a la seva inhumació a un altre
cementiri necessitarà la sol.licitud del titular de la sepultura o nínxol que
es tracti i caldrà que hagin transcorregut els terminis indicats a l'art. 36.
TÍTOL IV
De l'organització i administració
Art. 40.L'Administració del Cementiri Municipal de Montornès del Vallès estarà a
càrrec de l'òrgan de gestió que vingui determinat per l'estructura orgànica de
l'Ajuntament.
Art. 41.Correspon als serveis funeraris municipals, sense perjudici de la seva gestió
directa o indirecta, les següents competències:
a).- Lliurar els permisos d'inhumació, exhumacions i trasllats.
b).- Lliurar les paperetes d'enterrament.
c).- Portar el llibre registre d'enterraments i el llibre registre de nínxols
i sepultures.
d).- Practicar els assentaments corresponents en tots els llibres.
e).- Lliurar els títols corresponents i anotar-ne les transmissions i
incidències d'acord amb els decrets municipals dictats.

f).- Formular a l'Ajuntament de Montornès del Valès, les propostes necessàries
en relació a aquelles qüestions que es conderin oportunes per a la bona gestió
del servei.
g).- Qualsevol altra funció relacionada amb els serveis del cementiri que no
estigui atribuïda expressament a un altre òrgan Municipal.
Art. 42.El Cementiri Municipal de Montornès del Vallès haurà de
següents instal.lacions i dependències:

disposar

de

les

a).- Dipòsit de cadàvers i sala d'autópsies i embalsaments.
b).- Un nombre de nínxols adients al cens de la seva població.
c).- Crematori destinat a la destrucció de robes i altres objectes que no
siguin restes humanes, procedents de l'evacuació i neteja de sepultures i
nínxols.
d).- Magatzem de materials i estris necessàris per als treballs de
funcionament, manteniment i conservació del cementiri.
e).- Serveis sanitaris públics.
Art. 43.En el cementiri s'habilitaran indrets destinats a ossera general per recollir
les restes resultants de la neteja i desallotjament de sepultures. En cap cas,
ningú podrà reclamar les restes una vegada dipositades a les osseres.
Art. 44.El Cementiri Municipal de Montornès del Vallès, restarà obert les hores que
l'Alcaldia o el Regidor delegat determinin, d'acord amb les circunstàncies de
cada època de l'any.
L'horari d'obertura i tancament serà exposat en un lloc visible de l'entrada
principal del cementiri.
Art. 45.L'entrada de materials per a la realització d'obres es realitzarà únicament
dins de l'horari d'obertura del cementiri. Les obres realitzades per
particulars hauran de realitzar-se també en aquest horari i hauran de comptar
amb la llicència municipal pertinent.
Art. 46.La realització de qualsevol obra requerirà l'obtenció prèvia de la llicència
Municipal, amb independència de si suposa o no la liquidació de drets fiscals
municipals.
Les làpides seran col.locades per l'operari del cementiri.
Art. 47.La
conservació i manteniment de les edificacions i instal.lacions del
cementiri aniran a càrrec de l'Ajuntament de Montornès del Vallès, el qual
podrà establir la corresponent taxa Municipal.

Art. 48.-

No obstant això, serà a
conservació i manteniment
sepultures o nínxols.

càrrec dels titulars dels drets funeraris la
dels elements accesoris que instal.lin a les

Art. 49.Els titulars dels drets funeraris seran responsables dels danys i desperfectes
que com a consequència de la seva acció puguin causar en les construccions del
cementiri, així com en els elements accessoris de les sepultures contígües.
TITOL V
Dret transitori
Art. 50.1.- L'Ajuntament de Montornès del Vallès, respectarà els drets que fins ara
atorgava sota la denominació de "propietat", malgrat ésser contradictoris amb
el caràcter de bé de domini públic del cementiri Municipal.
2.- Els drets funeraris atorgats en "propietat" o amb vigència indeterminada
no podran ésser objecte de transmissió en idèntic concepte.
3.- A la mort del
article, el seu
concessió per un
transmissió de les

titular dels drets funeraris a que es refereix el present
hereu o hereus podran sol.licitar l'adjudicació de la
període de cinquanta anys, al seu favor, com si d'una
previstes al Capítol II del Títol II es tractés.

Art. 51.1 - La Comissió de Govern podrà declarar la reversió a favor del municipi dels
drets funeraris a què es refereix l'article anterior, en els següents
supòsits:
a).- Pel transcurs de cinc anys des de la mort del seu titular sense que el
seu hereu o hereus hagin sol.licitat una nova concessió al seu favor.
b).- Pel transcurs de cinc anys des de l'entrada en vigor del
Reglament en el supòsit que el titular hagués mort amb anterioritat.

present

c).- Pel transcurs de cinquanta anys des de la data de l'última operació
mortuòria realitzada o des de la data d'atorgament dels drets funeraris en el
supòsit que no s'en hagi realitzat cap.
2 - Els supòsits per a declarar la reversió a la qual es refereix el present
article seran els mateixos que els esmentats a l'article 27.
Art. 52.Aquelles entitats sense ànim de lucre que, a l'entrada en vigor del present
Reglament, tinguin en la seva possessió títols acreditatius de qualsevol dret
funerari, podran assolir-ne la seva titularitat sempre que siguin amb
finalitats benèfiques i es demostri la procedència d'aquella possessió.
Montornès del Vallès, 25 de juliol de 1.994.

(1) Diligència.- Per fer constar que aquest apartat ha estat modificat per
acord plenari celebrat el dia 5 de setembre de 1997. L’anterior redacció
d’aquest apartat de l’article 36 era la següent: “No podrà obrir-se cap
sepultura o nínxol si no han transcorregut cinc (5) anys des de l'última
inhumació, o deu (10) anys si el decés hagues estat per malaltia
infecciosa. Excepció feta de que hagi autorització judicial o de les
autoritats sanitàries competents.”
Montornès del Vallès,
El Secretari,

Jaume Puig i Francisco

