
 
Núm. 5, juny de 2019 

Actualització del recull de normativa, els models i la doctrina 

relativa a la gestió de cementiris i serveis funeraris 

Modificació del model de reglament de cementiris municipals 

Com és sabut, era habitual que els ajuntaments atorguessin els drets funeraris sobre sepultures 

a perpetuïtat. Fins a l’aprovació del Reglament estatal de béns de les entitats locals (RBEL), no 

hi havia cap text legal que s’oposés a aquesta pràctica. Amb l’entrada en vigor d’aquest 

reglament, el juliol del 1986, les concessions de domini públic van passar a tenir una durada 

màxima de 99 anys. En relació amb els drets funeraris atorgats a perpetuïtat abans de la vigència 

del RBEL, la jurisprudència del Tribunal Suprem, per connectar amb la nova normativa, va 

descartar la possibilitat d’adquirir el dret funerari de manera perpètua, i en va limitar la durada a 

un màxim de 99 anys, en concordança amb el criteri del RBEL. 

 

Finalment, el 4 de febrer de 2004 va entrar en vigor la Llei de patrimoni de les administracions 

públiques (LPAP), d’àmbit estatal, que modifica el termini màxim de durada de les concessions i 

el fixa en 75 anys. La LPAP, contràriament al que es creia fins ara, també desplaça el termini 

màxim de 50 anys de les concessions de domini públic que regula el RPEL, segons la doctrina 

de la Sentència 296/2011, de 13 d’abril de 2011, de la sala contenciosa administrativa del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i la Resolució núm. 132, de 4 de desembre de 2012, 

de la Direcció General dels Registres i del Notariat. 

Per determinar la durada dels drets funeraris a perpetuïtat segons la data de concessió són, 

doncs, aplicables les regles següents: 

 
Data d’expedició del títol 

Durada 
màxima del 
dret funerari 

 
Normativa aplicable 

Abans del 3 de desembre de 1988 
 

99 anys Reglament estatal de béns de les 
entitats locals (RBEL) 

Del 3 de desembre de 1988 al 3 de 
febrer de 2004 

50 anys Reglament del patrimoni dels ens 
locals de Catalunya (RPEL) 

A partir del 4 de febrer de 2004 75 anys Llei de patrimoni de les 
administracions públiques (LPAP) 

 

Des del Servei d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris hem 

actualitzat el model de reglament de cementiris municipals per tal de recollir aquest nou 

Posteriorment, amb l’entrada en vigor del 

Reglament del patrimoni dels ens locals de 

Catalunya (RPEL) el 3 de desembre de 1988, 

la durada màxima de les concessions 

administratives a Catalunya va passar a ser de 

50 anys, i va afectar també el termini màxim de 

concessió del dret funerari.  

 



criteri, i també hi hem incorporat alguna altra novetat per dotar-lo de més integritat i consistència. 

Destaquem els aspectes següents: 

a) S’ha especificat que la durada del dret funerari pot ser d’un màxim de 75 anys, tot i que 

continuem recomanant que s’estableixi en un termini de 50 anys. 

b) S’ha establert la possibilitat de fer concessions de durada temporal més curta de manera 

alternativa a la concessió principal de llarga durada (article 9).  

c) S’han canviat les regles aplicables a les concessions a perpetuïtat, d’acord amb el que 

hem explicat anteriorment (disposició addicional tercera). 

d) S’ha incorporat un criteri alternatiu per als casos en què es desconeix la data d’expedició 

del títol del dret funerari (disposició addicional quarta). 

Trobareu el nou reglament, juntament amb les esmentades sentència del TSJC i resolució de la 

Direcció General dels Registres i del Notariat, i amb un article doctrinal en què s’explica 

detalladament la qüestió exposada, al «Recull de normativa, models i documents rellevants per 

a la gestió dels cementiris i dels serveis funeraris».  

Hem organitzat una jornada de formació en relació al reglament del cementiri el divendres 12 

de juliol, on tractarem, entre d’altres coses, totes aquestes novetats. Us hi podeu inscriure fins 

el dia 10 de juliol. 

                                                              

      Accés al programa de la jornada de formació                             Formulari inscripció  

Altres actualitzacions que conté el recull 

A més, aprofitem aquest butlletí per informar-vos que hem ampliat el recull amb una nova secció 

de premsa, en què trobareu una selecció de les notícies més destacades sobre els cementiris i 

els serveis funeraris que han publicat diversos mitjans, tant de l’àmbit gironí com nacional. 

L’objectiu és que les persones encarregades dels cementiris i dels serveis funeraris de les 

comarques gironines puguin estar informades a través del web de la Diputació, i també que 

puguin seguir les actuacions que el Servei d’Assistència als Municipis per a la Gestió de 

Cementiris i Serveis Funeraris duu a terme en aquest àmbit. 

 

http://www.ddgi.cat/web/servei/2542/recull-de-normativa--modelitzacio-i-documentacio-rellevants-per-a-la-gestio-de-cementiris-i-serveis-funeraris
http://www.ddgi.cat/web/servei/2542/recull-de-normativa--modelitzacio-i-documentacio-rellevants-per-a-la-gestio-de-cementiris-i-serveis-funeraris
http://www.ddgi.cat/web/document/5918
http://www.ddgi.cat/inscripcio-formacio/inscripcio-curs/801/el-reglament-de-cementiri-municipal

