
 
Núm. 3, octubre de 2018 

Tots Sants i Dia dels Difunts 

NOVEMBRE 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 
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26 27 28 29 30   

 

1 de novembre _ Tots Sants és una festa tradicional catòlica dedicada al record dels 

avantpassats que se celebra el dia 1 de novembre i que està íntimament relacionada 

amb la festa que se celebra l’endemà, el Dia dels Difunts el 2 de novembre. 

2 de novembre _ Dia dels Difunts és un dia de pregària pels morts. La creença 

tradicional és que l’1 de novembre, els vius visiten els morts, també és moment en què 

es mengen les castanyes i els panellets i el 2 de novembre, els morts visiten els vius. 

Sigui com sigui, s’acosten dies per recordar als difunts i per visitar els cementiris. Alguns 

ajuntaments aprofiten per organitzar activitats al voltant dels cementiris, dels 

personatges il·lustres que hi estan enterrats, visites guiades o teatralitzades, etc. Però 

també podem aprofitar aquestes dates d’elevada concurrència als cementiris per 

contactar amb les famílies i intentar regularitzar situacions anòmales de les unitats 

d’enterrament o realitzar notificacions, entre d’altres. 

Des del Servei, recomanem col·locar avisos a les sepultures afectades indicant que han 

de comparèixer a l’ajuntament a l’efecte de practicar les notificacions pendents en els 

procediments tramitats en relació a les concessions de drets funeraris o regularitzar 

situacions anòmales. Aconsellem que els cartells siguin visibles però que evitin generar 

intimidació o incomoditat als afectats. 

 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibles situacions a notificar causants de l’extinció del dret funerari: 

a) Per ruïna, tant interior com exterior, de les sepultures, d’acord amb els supòsits i la 

descripció que preveu la normativa urbanística.  

b) Per haver transcorregut el termini de concessió, sense sol·licitar-se oportunament la 

renovació. 

c) Per no haver satisfet les taxes per al manteniment i la conservació del cementiri que 

a aquest. 

 

El procediment que des de l’ajuntament s’ha d’impulsar és: 

 

Estem treballant en l’elaboració de diferents models d’expedients en relació a la gestió 

de cementiris i serveis funeraris (concessió i extinció de drets funeraris, ruïna, ampliació 

del cementiri, etc.). Podeu fer les vostres peticions, aportacions i suggeriments a l’adreça 

electrònica gestiocementiris@ddgi.cat. 

 

•Resolució/Acord inici 
expedient

•Tràmit audiència (15 dies)

1. Inici expedient extinció 
de drets funeraris

•Resolució/Acord extinció de drets 
funeraris

•Reducció restes i trasllat a l'ossera, si 
s'escau

•Reversió de la sepultura a l'ajuntament

2. Fi expedient extinció 
de drets funeraris
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