
 

RECULL DE JURISPRUDÈNCIA 

Aquest apartat conté un compendi de sentències que han resolt diverses situacions de conflicte 
habituals en l’àmbit dels cementiris i dels serveis funeraris, i que per la seva fonamentació i 
claredat suposen respostes útils a problemes recurrents amb què se solen trobar els 
ajuntaments. 

a) Sentències de tribunals superiors de justícia 

- Tribunal Superior de Justícia de Galícia (sala contenciosa administrativa). 
Sentència n. 892/2004, de 9 de desembre. Resum decisió: «les concessions, 
d’acord amb la present realitat social, s’han d’entendre en règim de concessió, no 
en propietat» 
<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&database
match=AN&reference=1235567&links=%22892%2F2004%22&optimize=20050811
&publicinterface=true> 

- Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (sala contenciosa administrativa). 
Sentència nº 296/2011, de 13 d’abril. Resum decisió: «no pot concedir-se 
l’ocupació de béns demanials per més de 75 anys» 

<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&database
match=AN&reference=6113604&statsQueryId=111081552&calledfrom=searchresul
ts&links=%2268%2F2009%22&optimize=20110915&publicinterface=true> 

- Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (sala contenciosa administrativa). 
Sentència n. 1086/2012, de 15 d’octubre. Resum decisió: «Responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament per danys morals a familiar per exhumació de restes 
mortals i dipòsit a la fosa comú» 
<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&database
match=AN&reference=6602123&links=&optimize=20130115&publicinterface=true> 

- Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (sala contenciosa-administrativa). 
Sentència n. 29/2013, de 14 de gener. Resum decisió: «El titular del dret funerari 
resta obligat a comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi de domicili a efecte de 
comunicacions» 
<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&database
match=AN&reference=6723217&links=&optimize=20130530&publicinterface=true> 

- Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (sala contenciosa administrativa). 
Sentència n. 492/2014, de 30 de març. Resum decisió: «No es pot exigir com a 
requisit per prestar serveis funeraris a un municipi que l’empresa disposi de 
tanatori» 
<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&database
match=AN&reference=7171672&links=&optimize=20140926&publicinterface=true> 

b) Sentències del Tribunal Suprem 

- Tribunal Suprem (sala contenciosa administrativa). Sentència n. 1305/1991, de 6 
de març. Resum decisió: «A la regulació de les sepultures conviuen drets privats i 
disposicions de dret públic, donada la singularitat de la naturalesa i funcionalitat 
d’aquesta classe de béns» 
<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&database
match=TS&reference=1145640&links=&optimize=20051103&publicinterface=true> 

- Tribunal Suprem (sala contenciosa administrativa). Sentència n. 1996/340, de 29 
de març. Resum decisió: «Sense el vistiplau del titular del dret funerari no pot 



haver-hi trasllat de les restes del difunt, encara que un familiar proper en sol·liciti el 
trasllat» 
<http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&database
match=TS&reference=8088024&links=%224165%2F1991%22&optimize=2017070
7&publicinterface=true> 

c) Resolucions d’altres organismes no jurisdiccionals 

- Direcció General dels Registres i del Notariat. Resolució nº 132, de 4 de 
desembre de 2012, RJ\2013\1140. Resum decisió: «L’art. 93.3 de la Llei de 
Patrimoni de les Administracions Públiques ha desplaçat la regulació sobre el 
termini màxim de duració de les concessions administratives a Catalunya, que 
és de 50 anys segons la el Reglament del patrimoni dels ens locals».   
<http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/5960/6102/Resolucio_n_132__de
_4_de_desembre_de_2012__RJ-2013-1140.pdf> 
 
 

 


