REGLAMENT REGULADOR DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE MONT-RAS
CAPÍTOL I. Disposicions generals
Article 1
L’Ajuntament de Mont-ras és titular i propietari del cementiri del seu terme municipal i en té
ple domini. Segons la legislació vigent li correspon, també, la direcció, l’administració, la
conservació, la reglamentació i l’aprovació de les ordenances fiscals.
Article 2
La instal·lació, el sosteniment i el règim i govern interior del cementiri, segons la capacitat
exigida per les necessitats de la població, són competència de l’Ajuntament i es realitzaran
d’acord amb les lleis i les disposicions sanitàries vigents i amb les pròpies que pugui dictar. De
manera simplement enunciativa, no limitativa, li correspon:
1. La seva cura, neteja i condicionament.
2. La concessió de drets funeraris sobre les sepultures.
3. La percepció dels drets i les taxes que procedeixin per ocupació de terrenys i
llicències d’obres.
4. El registre de les sepultures.
5. El compliment de les mesures higièniques i sanitàries vigents o que puguin entrar en
vigor.
Article 3
L’Ajuntament de Mont-ras té la obligació de disposar de nínxols i columbaris per a cessió a
particulars per a inhumació de difunts, en mesura suficient segons les previsions que es
desprenen de les cessions efectuades en els darrers anys.
Article 4
El cementiri municipal és laic i, per tant, no està subjecte necessàriament a cap ritual o
condició de tipus religiós pel que fa a les sepultures ni als actes que es puguin celebrar dins del
seu recinte.
Article 5
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El Ple de l’Ajuntament de Mont-ras, en sessió ordinària celebrada el dia 7 de març de 2022 va
aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador del cementiri municipal de Montras, amb el següent contingut:

Butlletí Oficial de la Província de Girona

EDICTE

Article 6
1. El Cementiri romandrà sempre obert al públic.
2. L’alcalde o alcaldessa, previ informe dels serveis tècnics municipals, podrà fixar un horari
d’obertura i tancament quan les circumstàncies ho aconsellin, previ avís als titulars dels drets
funeraris.
Article 7
1. No podrà circular cap vehicle per l’interior del recinte del cementiri, a excepció dels propis
del servei, sense autorització prèvia.
2. Resta prohibit l’accés de tota classe d’animals.
Article 8
Els visitants del cementiri s’hauran de comportar amb respecte dins del recinte i no es
permetrà cap acte que, directa o indirectament, pugui suposar profanació. Cas de produir-se
es comunicarà d’immediat al Cos dels Mossos d’Esquadra.
Article 9
A les dependències municipals de l’Ajuntament hi haurà el registre públic de totes les
sepultures i les actuacions que s’hi realitzin, i els ciutadans podran presentar qualsevol
reclamació que considerin oportuna mitjançant imprès d’instància.
CAPÍTOL III. Construccions funeràries
Article 10
1. Les sepultures del cementiri municipal de Mont-ras, poden ésser dels tipus següent: nínxols,
columbaris i tombes.
2. Als efectes de l’apartat 1 d’aquest article s’estableixen les següents definicions:
a) Nínxol: cavitat d’una construcció funerària per a la inhumació d’un o més cadàvers o
restes cadavèriques, tancada amb una llosa o envà.
b) Columbari: cavitat d’una construcció funerària per a la inhumació d’un o més
cadàvers o restes cadavèriques posades en urnes cineràries, tancada amb una llosa o
envà.
c) Tomba: lloc soterrat d’inhumació d’un o més cadàvers o restes cadavèriques, cobert
per una llosa, integrat per un o més nínxols.
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CAPÍTOL II. Serveis generals
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Per la prestació del servei s’aplicaran les tarifes establertes a l’Ordenança fiscal vigent sobre la
matèria.

Article 12
1. Les sepultures del cementiri municipal disponibles per a cessions a particulars tindran la
consideració de noves per estrenar o de recuperades i millorades per a nou ú s.
2. El dret funerari sobre nínxols implica l’autorització d’ús temporal per al dipòsit de cadàvers o
despulles en aquests i s’adquireix mitjançant el pagament dels drets assenyalats per
l’Ordenança fiscal i subjecció als deures que s’estableixen en el present Reglament.
Article 13
La concessió d’un dret funerari serà expedit únicament a nom del peticionari que podrà ser
una persona física o jurídica.
Article 14
1. S’efectuaran concessions de drets funeraris sobre les sepultures únicament quan sigui
necessari el seu ús per a inhumació d’un difunt o cendres procedents d’incineració.
2. Les noves sepultures per a inhumacions se cediran en tots els casos per rigorós ordre
numèric.
3. L’establert en els apartats anteriors d’aquest article podrà exceptuar-se en els següents
supòsits:
a) Nínxols nous:
1. Es podrà cedir la titularitat del nínxol següent, tant vertical com horitzontal,
al d’inhumació quan el titular així ho requereixi.
2. Les persones titulars de 2 o més nínxols que els tinguin situats en un quart
pis, si ho demanen, podran adquirir un nínxol nou. Per cada 2 nínxols antics
podran obtenir la titularitat d’un de nou, revertint la titularitat dels nínxols
antics a favor de l’Ajuntament.
b) Nínxols recuperats i millorats per part de l’Ajuntament: es podrà cedir la titularitat
del nínxol a sol·licitud de qualsevol persona.
Article 15
1. La concessió és de caràcter administratiu i tindrà una durada màxima de cinquanta anys per
a tots els tipus de sepultures.
2. Exhaurit el període de concessió, l’Ajuntament podrà, a petició del titular del dret caducat, o
dels seus causahavents, renovar novament el dret funerari a la mateixa sepultura mitjançant el
pagament de les tarifes establertes a l’Ordenança fiscal vigent en el moment de sol·licitar la
renovació.
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CAPÍTOL IV. De les sepultures
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Article 11
Totes les sepultures seran identificades numèricament.

Article 17
El fet de no satisfer, durant cinc anualitats consecutives, les taxes establertes a l’Ordenança
fiscal, donarà lloc, mitjançant el corresponent expedient administratiu, a la pèrdua del dret
funerari i a la reversió de la titularitat del mateix en favor de l’Ajuntament.
Article 18
El dret funerari està exclòs de tota transacció mercantil i disponibilitat a títol onerós i està
subjecte a la regulació d’aquest Reglament.
Article 19
La persona titular d’una sepultura rebrà el títol corresponent, expedit per l’Ajuntament, on hi
constaran totes les inhumacions i exhumacions i el dia, mes i any en què es realitzin.
Article 20
El titular d’una sepultura tindrà dret a dipositar els cadàvers o despulles que desitgi, amb
estricta subjecció al què preveu aquest Reglament i normativa funerària aplicable, i previ
pagament de les taxes corresponents segons l’Ordenança fiscal vigent en el moment de
sol·licitar-lo.
Article 21
1. Els traspassos de titularitat resten supeditats a que entre la persona titular, viva o difunta i
aquella en qui hagi de recaure la nova titularitat, existeixi un parentiu de fins el quart grau,
segons la legislació civil catalana, o una relació de parella de fet.
2. L’establert en l’apartat anterior podrà excepcionar- se en els següents supòsits:
a) Quan el sol·licitant pugui acreditar el dret a la titularitat de la sepultura a través d’un
document oficial en forma legal, sigui testament, declaració d’hereus o qualsevol altre
admès per la normativa sobre successions.
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Article 16
1. El dret s’adquirirà mitjançant el pagament de les tarifes establertes a l’Ordenança fiscal
vigent en el moment de sol·licitar la concessió.
El dret esmentat quedarà garantit mitjançant la seva inscripció en el llibre -registre
corresponent i l’expedició del títol nominatiu per a cada sepultura.
2. L’adquisició del dret implica la subjecció als deures que estableix el present Reglament i la
normativa sobre policia mortuòria vigent en cada moment.
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3. Totes les concessions adjudicades amb anterioritat a l’aprovació al present Reglament,
exceptuant les concessions temporals, passaran automàticament a tenir una temporalitat de
cinquanta anys a partir de l’entrada en vigor del mateix.

Article 23
Els errors demostrables en qualsevol dada que figuri en un títol de sepultura es rectificaran,
prèvia comprovació, a sol·licitud de la persona titular.
Article 24
No es permetrà la pràctica d’inhumacions o exhumacions de forma diferent a la prevista per la
normativa vigent. Qui la practiqui o la faci practicar en serà el legalment responsable.
Article 25
Exercit el dret a reversió que preveu l’article 15 d’aquest Reglament, l’Ajuntament podrà
atorgar la concessió del dret funerari sobre el nínxol revertit a favor del seu darrer titular o
persona compresa dins els requisits esmentats en l’apartat 1 de l’article 19, sempre que
l’Ajuntament no l’hagués cedit a un altre particular i previ pagament de l es tarifes previstes a
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Article 22
Les persones titulars d’un dret funerari que hagin extraviat el títol de concessió podran
obtenir-ne un duplicat prèvia sol·licitud a l’alcalde o alcaldessa i previ pagament de les tarifes
corresponents segons l’Ordenança fiscal vigent en el moment de presentar la sol·licitud.
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b) Quan hagi existit un lligam afectiu molt especial i demostrable entre la persona que
sol·liciti la concessió de la titularitat i el titular difunt o amb un dels difunts inhumats a
la sepultura en qüestió.
3. En aquells casos en què el titular d’una sepultura decideixi cedir en vida els seus drets
funeraris a una altra persona, caldrà que la persona que cedeix ho sol·liciti a l’Ajuntament i que
la persona receptora signi la conformitat.
4. En aquells casos en què el titular d’una sepultura sigui difunt i una persona en sol·liciti els
seus drets funeraris, caldrà que es compleixi un dels re quisits esmentats al paràgraf 2 anterior,
i que el sol·licitant declari el nombre de persones amb iguals o superiors drets successoris,
adjuntant a la sol·licitud la renúncia de totes elles.
5. En defecte de nomenament exprés de beneficiari, s’entendrà transmesa la titularitat del
dret funerari als hereus testamentaris i, de no existir-hi, als beneficiaris que per ordre de
successió preveu la legislació civil catalana en matèria de successions.
6. En qualsevol cas, tots els traspassos que autoritzi l’Ajuntament s’entendran sense perjudicis
a tercers.
7. Els sol·licitants del canvi de titularitat del nínxol, columbari o dret funerari hauran
d’acreditar documentalment sigui per declaració d’hereus, inventari, escriptura de donació o
qualsevol altre document oficial que justifiqui el dret a la titularitat de la sepultura, que es vol
canviar de nom.
8. En tot cas, el canvi de titularitat restarà subjecte al pagament de les taxes contemplades a
l’Ordenança fiscal vigent en el moment d’acreditar-se el traspàs de titularitat.

CAPÍTOL V. Ornamentació
Article 27
Tindran la consideració d’ornaments les làpides, els revestiments laterals i els marcs que es
col·loquin com a guarniment dels nínxols de les sepultures.
Els ornaments dels nínxols seran els anteriorment esmentats.
Per tal d’evitar que els recipients on es col·loquen les flors situats als balconets dels nínxols es
trenquin, s’hauran d’instal·lar collats de manera que no hi hagi perill de caiguda.
En els columbaris, tindran consideració d’ornament les làpides, que es col·locaran tres
centímetres endinsats del muntant exterior frontal, sense revestiments laterals ni marcs.
En cap cas es podran fixar objectes d’ornamentació en els muntants de l’estructura dels
nínxols i columbaris.
Article 28
1. Els titulars dels nínxols i columbaris seran els responsables del seu manteniment i
conservació a nivell estructural, prèvia comunicació a l’Ajuntament.
2. La concessió d’un dret funerari comportarà l’obligació de revestir l’entrada del nínxol i
columbari amb una llosa o envà de forma immediata.
Article 29
L’Ajuntament no serà responsable dels robatoris que es puguin produir d’objectes
d’ornamentació complementària de les sepultures.
CAPÍTOL VI
Inhumacions, exhumacions i trasllats
Article 30
Les inhumacions, les exhumacions o trasllats de cadàvers o despulles es regiran per les
disposicions higiènico-sanitàries vigents en cada moment.
Article 31
No s’inhumarà cap cadàver si no han transcorregut vint-i-quatre hores des del moment que la
defunció que consta expedida pel facultatiu competent.
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Article 26
A petició de les persones titulars, l’Ajuntament podrà revertir a favor seu la titularitat
d’aquelles sepultures que els particulars no desitgin continuar mantenint.
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les Ordenances fiscals corresponents als anys efectius de duració de la reversió del dret
funerari.

Article 34
Si la persona a inhumar fóra el titular de la sepultura, es recomanarà als familiars o hereus del
difunt, que iniciïn els tràmits pertinents per obtenir el canvi de titularitat de la sepultura a
favor d’un d’ells amb suficient grau de parentiu.
Article 35
El trasllat d’un cadàver o de despulles cadavèriques d’una se pultura a una altra dins del recinte
del cementiri municipal exigirà el consentiment dels titulars d’ambdós drets, complir els
terminis establerts per les disposicions legals vigents i la prèvia comunicació a l’Ajuntament.
Article 36
1. Les inhumacions de persones no identificades ordenades judicialment i les de les persones
pobres de solemnitat, les inhumacions de les quals no se’n faci càrrec ningú, les de membres
amputats a voluntat de la persona afectada i les de fetus procedents d’avortaments a volunt at
d’algun dels pares, seran efectuats en nínxols considerats de beneficència.
2. La titularitat dels nínxols considerats de beneficència serà sempre municipal i cap particular
podrà disposar la col·locació de làpides ni inscripcions identificatives del di funt que s’hagi
inhumat.
3. L’Ajuntament podrà disposar de nínxols considerats de beneficència per a noves
inhumacions, encara que això impliqui el buidatge de les restes en ells existents, per a dipòsits
a la fossa comuna o lloc adient, respectant el termini de cinc anys establert en l’article 15
d’aquest Reglament.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
I. Els articles d’aquest Reglament que, amb posterioritat a la seva entrada en vigor, resultin
afectats per disposicions generals a les quals contradiguin en tot o en part, esdevindran
derogats de forma automàtica, essent d’aplicació les disposicions generals en matèria
d’ordenació de cementiris.
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Article 33
Caldrà acreditar la titularitat del nínxol per fer ús d’una sepultura determinada, mitjançant la
presentació del títol de concessió, a petició de la persona que segons els registres municipals
sigui titular la concessió del dret funerari o, quan la persona a inhumar és el propi titular de la
concessió.
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Article 32
No podrà obrir-se cap sepultura fins que hagin transcorregut cinc anys des de l’ultima
inhumació, o el termini que assenyali la normativa higiènico-sanitària en cada moment.
S’exclou d’aquesta limitació temporal, les urnes dipositades en els columbaris, que podran ser
traslladades en qualsevol moment.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resten derogades totes aquelles disposicions d’igual o inferior rang que contradiguin o
s’oposin al que disposa el present Reglament.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor quan se n’hagi publicat completament el text al Butlletí
Oficial de la província i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
No havent-se presentat reclamacions, ni al·legacions, l’anterior acord ha esdevingut definitiu en data 3
de maig de 2022.
Per la qual cosa i en compliment del que determina l’article 66 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, es publica al Butlletí Oficial de la
Província el present anunci i es publicarà la seva remissió en el Diari Oficial de la Generalitat i el tauler
d’anuncis de la corporació.
RÈGIM DE RECURSOS
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament
recurs de reposició davant el Ple de l’Ajuntament en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, o bé
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació, d’acord amb el que
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, es pot interposar
qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Vanessa Peiró i Royán
Alcaldessa

Document signat per VANESSA PEIRÓ ROYÁN
en data 30/05/2022

Signat per:
Diputació de Girona
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III. L’Ajuntament de Mont-ras podrà efectuar l’explotació del servei del cementiri pel seu
compte, o bé mitjançant qualsevol de les formes de gestió dels serveis públics previstos per la
normativa vigent. L’esmentada explotació s’entendrà en la seva accepció més amplia, i
s’actuarà de manera coordinada amb els serveis funeraris sense perjudici de la gestió
unificada, quan les circumstàncies així ho aconsellin.
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II. L’autoritat municipal en coordinació amb la sanitària, adoptarà les mesures excepcionals
que cregui convenients en el supòsits d’epidèmies o catàstrofes generals.

