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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1.- Els cementiris municipals del Prat de Llobregat són bens de
servei públic que estan subjectes a l'autoritat de l'Ajuntament, al qual correspon
la seva administració, direcció i cura, llevat d'allò que sigui competència pròpia
d'altres autoritats i organismes.
Art. 2.- Correspon a l'Ajuntament:
a) L'organització, cura i condicionament del cementiri, així com de les
construccions funeràries, de serveis i instal· lacions.
b) L'autorització als particulars per tal de realitzar en els cementiris
qualsevol classe d'obres o instal· lacions, així com la seva direcció i inspecció.
c) L'atorgament de les concessions sepulcrals i el reconeixement dels
drets funeraris de qualsevol classe.
d) La percepció dels drets i taxes que legalment s'estableixin.
e) El compliment de les mesures sanitàries i higièniques dictades o que es
dictin en el futur.
f) El nomenament, direcció i cessament del personal del cementiri.
Art. 3.- Correspon a l'empresa adjudicatària dels serveis funeraris
d'aquesta localitat, la prestació dels treballs propis del servei, així com la
conducció de cadàvers, trasllat de despulles, subministrament de caixes i
capelles, fins el lliurament de les restes mortals al personal del cementiri per a la
seva inhumació.
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Art. 4.- Els ministres o representants de les distintes confessions
religioses o d'entitats legalment reconegudes podran disposar allò que creguin
més convenient a la celebració dels enterraments, d'acord amb les normes
aplicables a cadascun dels casos i dintre del respecte degut als difunts.
T Í T O L II
DEL PERSONAL
CAPÍTOL I - Normes relatives a tot el personal
Art. 5.- El personal del cementiri estarà integrat per l'encarregat general i
la resta d'empleats que els serveis funeraris municipals estimin oportú. Les
esmentades persones podran ser funcionàries o personal laboral contractat o
personal eventual en els termes legalment establerts. Els seus drets i deures es
regularan per allò que es disposa en aquesta Ordenança i en les disposicions
generals d'aplicació en cada cas.
Art. 6.- El personal del cementiri haurà d'usar l'uniforme que aprovi
l'Ajuntament, el qual li serà facilitat per aquest i només el farà servir en aquell
recinte.
Art. 7.- El personal del cementiri realitzarà l'horari que determini l'òrgan
competent de l'Ajuntament, així com les hores extraordinàries que hagin
d'efectuar-se per necessitats del servei.
Art. 8.- El personal realitzarà els treballs i funcions que li pertoquin, i
solucionarà, dins de les seves possibilitats, les sol· licituds i queixes que se li
formulin i tractarà el públic amb la consideració i deferència oportunes.
Art. 9.- El personal a què fa referència aquest capítol no podrà dedicar-se
a cap treball per a particulars que estigui relacionat amb els cementiris
municipals.

- 3-

CAPÍTOL II - De l'encarregat dels cementiris
Art. 10.- La cura i vigilància dels cementiris estan encomanades a
l'encarregat general.
Art. 11.- Són funcions de l'encarregat:
a) Obrir i tancar les portes del cementiri a l'hora que sigui assenyalada
per als serveis funeraris municipals en cada època de l'any.
b) Fer-se càrrec de les llicències d'enterrament.
c) Signar les paperetes d'enterrament i retornar-les conjuntament amb les
llicències esmentades en l'apartat anterior als serveis funeraris municipals.
d) Arxivar la documentació que rebi.
e) Vigilar el recinte del cementiri i informar de les anomalies que observi
a l'òrgan responsable dels serveis funeraris municipals.
f) Complir les ordres que rebi de l'esmentat òrgan pel que fa a l'ordre i
organització dels serveis del cementiri.
g) Impedir l'entrada o sortida del cementiri de restes mortals i/o
objectes, si no es disposa de la corresponent autorització.
h) Impedir l'entrada al cementiri de gossos i d'altres animals.
i) Exigir als particulars la presentació de la llicència municipal per a la
realització de qualsevol obra.
j) Vigilar que la resta dels empleats del cementiri compleixin
puntualment les seves obligacions, informant de les faltes que es cometin a
l'òrgan responsable dels serveis funeraris municipals.
k) Distribuir el treball dels ajudants i peons d'acord amb les necessitats
del servei i les instruccions que rebi de l'esmentat òrgan.
l) Disposar la realització de les inhumacions, exhumacions, trasllats i
d'altres serveis, una vegada s'hagi presentat la documentació necessària, i
vigilar, romanent al peu de sepultura, que es realitzin degudament fins a la
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finalització.
ll) Tenir cura que tots els departaments del cementiri es trobin sempre en
perfecte estat de netedat, conservació i ordre.
m) Impedir rigorosament l'entrada al cementiri de tota persona o grup
que, pels seus gestos, comportament o altres motius ostensibles, puguin
pertorbar la tranquil· litat del recinte o alterar les normes de respecte inherents a
aquest lloc.
n) Tenir la cura de les plantes i arbrat de l'interior del recinte.
Art. 12.- L'encarregat general podrà, sota la seva responsabilitat, delegar
les funcions esmentades en l'article anterior a la resta del personal dels
cementiris, posant-ho, això no obstant, en coneixement del seu superior i de
l'òrgan administratiu responsable dels serveis funeraris municipals.
Art. 13.- En tot allò que faci referència a l'organització i funcionament del
cementiri l'encarregat general estarà sota la direcció de l'òrgan responsable dels
serveis funeraris municipals.
CAPÍTOL III - De la resta del personal dels cementiris
Art. 14.- Correspon a la resta de personal dels cementiris la realització
dels treballs materials que siguin necessaris en aquell recinte tal com les
operacions ordinàries d'enterraments, exhumacions, trasllats i similars, sempre
sota la direcció de l'encarregat general. Així com tots aquells que els siguin
delegats pel mateix.
Art. 15.- El personal de cementiris estarà dotat de guants de goma i
caretes protectores contra les emanacions en tots aquells treballs que ho
requereixin.
T Í T O L III
POLICIA ADMINISTRATIVA I SANITÀRIA DEL CEMENTIRI
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CAPÍTOL I - De l'administració del cementiri
Art. 16.- L'administració dels cementiris estarà a càrrec de la secció de
l'Ajuntament encarregada dels serveis funeraris municipals.
Art. 17.- Correspon als serveis funeraris municipals les següents
competències:
a) Expedir els permisos d'inhumacions, exhumacions i trasllats.
b) Expedir la papereta de l'enterrament.
c) Portar el llibre-registre d'enterraments i el fitxer de sepultures i
nínxols.
d) Practicar els assentaments corresponents en tots els llibres-registre.
e) Expedir els títols corresponents i anotar-hi les transmissions d'acord
amb els decrets municipals corresponents.
f) Cobrar els drets i taxes per la prestació dels serveis funeraris del
cementiri, de conformitat amb l'ordenança fiscal corresponent.
g) Formular a l'Ajuntament les propostes necessàries en relació amb
aquells punts que es considerin oportuns per a la bona gestió dels serveis del
cementiri.
h) Qualsevol altra funció relacionada amb els serveis del cementiri que
no estigui atribuïda expressament a un altre òrgan municipal.
Art. 18.- Correspon al cap de la secció administrativa dels serveis
funeraris municipals:
a) Cursar a l'encarregat les instruccions oportunes pel que fa a la
documentació dels cementiris i coordinar amb els altres òrgans municipals
competents, tot el referent al funcionament, condicionament, vigilància i neteja
dels cementiris.
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b) Lliurar els informes que se li demanin i conformar les certificacions
amb referència als llibres i altres documents que es portin en el servei.
c) Adoptar totes les mesures de caràcter urgent que siguin necessàries
per al bon funcionament dels serveis del cementiri, sempre que les esmentades
mesures no puguin ésser consultades prèviament amb la resta d'òrgans
competents o amb el regidor-delegat. Els haurà d'informar d'aquestes tan aviat
com sigui possible.
Art. 19.- L'Ajuntament ni cap dels seus òrgans ni personal, no assumirà
cap responsabilitat sobre robatoris i desperfectes que tercers puguin cometre en
les sepultures i objectes que es col· loquin en els cementiris, fora dels casos
previstos en la legislació vigent. Així mateix, el personal dels cementiris no es
farà responsable del trencament en el moment d'obertura d'un nínxol de les
làpides col· locades per particulars.
CAPÍTOL II - De l'ordre i govern interior del cementiri
Art. 20.- De conformitat amb allò que preveu el Reglament de policia
sanitària mortuòria, en els cementiris municipals es disposarà de:
a) Dipòsit de cadàvers
b) Sala d'autòpsies i embalsamaments
c) Crematori destinat a la destrucció de robes i tots aquells objectes que
no siguin restes humanes, procedents de l'evacuació i neteja de sepultures.
d) Sector destinat a l'enterrament de les restes humanes procedents
d'avortaments, intervencions quirúrgiques i amputacions.
e) Un nombre de sepultures buides proporcional al cens de població del
municipi.
f) Dependències administratives.
g) Instal· lacions per a la condícia i desinfecció del personal del cementiri.
h) Magatzem de matèries i eines necessàries per als treballs de
conservació i manteniment del cementiri.
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i) Serveis sanitaris públics.
Art. 21.- En els cementiris s'habilitarà un o diversos indrets destinats a
ossera general per recollir les restes resultants de la neteja i desallotjament de
nínxols i sepultures. En cap cas ningú no podrà reclamar les restes una vegada
dipositades a les osseres. Hom podrà endur-se restes de l'ossera amb finalitats
pedagògiques, mitjançant l'autorització escrita de l'Ajuntament, el qual no
podrà concedir-la si l'interessat no compta prèviament amb l'autorització escrita
del centre en què realitza els seus estudis i, si fos necessari, del departament
corresponent de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
Art. 22.- Els cementiris romandran oberts durant les hores que
determinin els serveis funeraris municipals, d'acord amb les circumstàncies de
cada època de l'any.
Correspondrà a l'encarregat general o persona en qui delegui, l'obertura i
tancament de les portes i la guarda de les claus.
L'horari d'obertura i tancament serà exposat en un lloc visible de
l'entrada principal.
Art. 23.- Llevat dels cadàvers que siguin conduïts en servei especial
extraordinari, no se n'admetrà cap fora de les hores assenyalades per a
l'obertura del cementiri al públic. Dintre d'aquest horari podrà establir-se un
marge a partir del qual, i fins l'hora de tancament del cementiri, no podrà
practicar-se enterrament, de manera que els cadàvers que siguin ingressats
dintre de l'esmentat marge hauran de conduir-se al dipòsit municipal per
realitzar la seva inhumació al dia següent.
Art. 24.- No es permetrà l'entrada al cementiri de cap classe d'animals
que puguin pertorbar el recolliment i bon ordre que hi ha d'haver. Tampoc no
s'hi permetrà l'accés de vehicles de transport, llevat dels vehicles municipals de
servei, els de l'empresa adjudicatària de serveis funeraris i dels que portin
materials de construcció que hagin de ser utilitzats en el propi cementiri i
sempre que els conductors vagin proveïts de les corresponents llicències i
autoritzacions.
En tot cas, els propietaris dels esmentats mitjans de transport seran
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responsables dels desperfectes produïts a les vies o instal· lacions del cementiri i
estaran obligats a la immediata reparació o, si s'escau, a la indemnització de
danys causats. Absent el propietari, la mateixa responsabilitat podrà ésser
immediatament exigida al conductor del vehicle que hagi causat el dany.
Art. 25.- L'entrada de materials per a l'execució d'obres es realitzarà
únicament durant l'horari que es fixi amb aquesta finalitat pels serveis funeraris
municipals. Les obres que siguin realitzades per particulars, hauran d'executarse durant l'horari d'obertura al públic i hauran de comptar amb les llicències i
permisos a què es refereix el primer paràgraf de l'article anterior.
Art. 26.- Es prohibeix realitzar dintre del cementiri operacions de serrar
peces o marbres, així com de desbastar o d'altres similars. Quan, per
circumstàncies especials, calgui fer-ho, s'haurà de sol· licitar l'autorització del
personal del cementiri el qual haurà de designar el lloc concret on s'hauran de
fer aquests treballs.
Art. 27.- Durant la nit queda expressament prohibit dur a terme
enterraments i realitzar qualsevol classe de treballs dintre del recinte dels
cementiris, llevat dels casos excepcionals degudament justificats.
Art. 28.- Els òrgans municipals competents tindran cura dels treballs de
conservació i neteja generals dels cementiris. La neteja i conservació de les
sepultures i dels objectes i instal· lacions correran a càrrec dels particulars.
En cas que els particulars incompleixin el deure de neteja i conservació
de les sepultures, i quan s'apreciï estat de deteriorament, els serveis funeraris
municipals requeriran de fer-ho al titular afectat i si aquest no ho realitzés en el
termini assenyalat, l'Ajuntament podrà realitzar-ho de forma subsidiària amb
càrrec al titular del dret funerari, sens menyscapteniment del que preveu l'art.
74 d'aquest Reglament pel que fa a la caducitat de l'esmentat dret.
CAPÍTOL III - Del dipòsit de cadàvers
Art. 29.- Els cadàvers, la inhumació dels quals no hagi de practicar-se
immediatament de la seva arribada al cementiri, seran col· locats en el dipòsit de
cadàvers.
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Art. 30.- Les autoritats judicials i sanitàries podran ordenar l'ingrés al
dipòsit dels cadàvers que està previst que siguin inhumats al cementiri, abans
de transcorregudes vint-i-quatre hores després de la mort.
Art. 31.- Als particulars no els és permesa l'estada al dipòsit de cadàvers
mentre que aquests hi siguin, llevat de les visites autoritzades durant un temps
limitat.
CAPÍTOL IV.- Inhumacions, exhumacions,trasllats i autòpsies
Art. 32.- Les inhumacions, exhumacions i trasllat de cadàvers o restes
s'efecturaran segons les normes del Reglament de policia sanitària mortuòria i
d'acord amb el que es disposa en els articles següents.
Art. 33.- Tota inhumació, exhumació o trasllat es realitzarà amb
l'autorització expedida pels serveis funeraris municipals i la de les autoritats
sanitàries corresponents en els casos en què sigui necessària.
Tan sols podran ser inhumades en els cementiris municipals del Prat de
Llobregat aquelles persones que estiguin empadronades en el municipi, o que
ho hagin estat un mínim de 5 anys, però que per motius d’edat o de salut, es
trobin en el moment de la seva defunció ingressades en una residència fora del
mateix. Excepcionalment també podran ser inhumades totes aquelles persones
que siguin objecte d'una ordre judicial o d'una resolució municipal.
Art. 34.- En tota petició d'inhumació l'empresa adjudicatària dels serveis
funeraris d'aquesta localitat presentarà a les oficines municipals els documents
següents:
a) Títol funerari o sol· licitud del mateix.
b) Llicència d'enterrament.
c) Autorització judicial, en els casos distints de la mort natural.
d) Còpia de la factura del servei d'enterrament.
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Art. 35.- A la vista de la documentació presentada, s'expedirà el permís
d'inhumació i la papereta d'enterrament.
Art. 36.- En la papereta d'enterrament es farà constar:
a) Nom i cognoms del difunt.
b) Data i hora de la defunció.
c) Lloc d'enterrament.
d) Si s'ha de procedir a la reducció de restes.
e) Si el cadàver ha de restar o no al dipòsit.
Art. 37.- La papereta d'enterrament serà tornada per l'encarregat general
del cementiri als serveis funeraris municipals, degudament signada com a
justificació expressa que aquell s'ha dut a terme i per tal que s'anoti en el llibreregistre corresponent.
Art. 38.- Si per poder dur a terme una inhumació en una sepultura que
contingui cadàvers o restes, calgués procedir a la seva reducció, s'efectuarà
aquesta operació, quan així sigui sol· licitada, en presència del titular de la
sepultura o persona en qui delegui.
Art. 39.- El nombre d'inhumacions successives en cadascuna de les
sepultures només estarà limitat per la seva capacitat respectiva, llevat de la
limitació voluntària, expressa i fefaent disposada pel titular, ja sigui quant al
nombre d'inhumacions ja sigui determinant nominalment les persones els
cadàvers de les quals puguin ésser enterrats en la sepultura de què es tracti.
Art. 40.- En el moment de presentar un títol per tal d'efectuar una
inhumació, s'identificarà la persona a favor de la qual s'hagi estès. En tot cas la
persona que presenti el títol haurà de justificar la seva intervenció i legitimació
a requeriment dels serveis funeraris municipals.

- 11-

Art. 41.- Per tal d'efectuar la inhumació d'un cadàver que no sigui el del
propi titular, en els casos en què el títol no fos presentat, es requerirà la
conformitat del titular i, en absència d'aquest, de qualsevol que tingui dret a
succeir-lo en la titularitat.
Art. 42.- No es podran realitzar trasllats de restes sense l'obtenció del
permís lliurat pels serveis funeraris municipals. Aquest permís tan sols es
concedirà en els següents supòsits:
a) Quan es tracti d'un trasllat de restes inhumades en el Cementiri de
l'Est per dipositar-les en el del Sud, sempre que la persona que sigui titular
d'aquell nínxol el retorni a l'Ajuntament, de conformitat amb l'art. 74.
b) Quan les restes inhumades en dos o més nínxols es traslladin a un de
sol, retornant les altres propietats a l'Ajuntament de conformitat amb el
paràgraf anterior.
c) Quan es tracti de trasllats procedents d'altres municipis.
d) En aquells casos excepcionals que ho acordin els serveis funeraris
municipals.
Això no obstant, llevat d'una disposició general que ho autoritzi, no
podran realitzar-se trasllats o remocions de restes fins que hagin transcorregut
dos anys des de la inhumació o cinc si la causa de la mort representés un greu
perill sanitari. Les excepcions dels esmentats terminis s'aplicaran de conformitat
amb allò que es preveu al Reglament de policia sanitària mortuòria.
Art. 43.- L'exhumació d'un cadàver o de les restes, per a la seva
inhumació en un altre cementiri, precisarà la sol· licitud del titular de la
sepultura de què es tracti acompanyada de la corresponent autorització
sanitària havent de transcórrer els terminis establerts a l'article anterior.
Si la inhumació s'ha d'efectuar en una altra sepultura del mateix
cementiri, es precisarà, a més a més, la conformitat del titular d'aquesta darrera.
Això no obstant, hauran de complir-se per a la seva autorització per part
dels serveis funeraris municipals els requisits exposats a l'article anterior.

- 12-

Art. 44.- Els enterraments que es facin als cementiris municipals es
realitzaran sense cap discriminació per raons de religió, ni qualsevol altres
tipus.
Art.45.- La col· locació d'epitafis o de làpides requerirà el permís previ
dels serveis funeraris municipals i haurà d'ajustar-se a la normativa dictada al
respecte i que consta com a annex en la present Ordenança. En el cas que els
mateixos envaeixin terrenys o espais d'altres sepultures, seran retirats tot seguit
a requeriment dels esmentats serveis, els quals procediran a l'execució forçosa
dels acords que adoptin, en el cas que aquests no siguin atesos pels interessats
dintre dels terminis concedits per a això.
T Í T O L IV
DELS DRETS FUNERARIS
CAPÍTOL I - Dels drets funeraris en general
Art. 46.- El dret funerari comprèn les concessions i arrendaments a què es
refereix el present Títol. Els drets funeraris seran atorgats i reconeguts per
l'Ajuntament d'acord amb les prescripcions d'aquesta Ordenança i amb les
normes generals sobre contractació local.
Art. 47.- Tot dret funerari s'inscriurà en el llibre-registre corresponent
acreditant-se les concessions mitjançant l'expedició del títol procedent.
Art. 48.- El dret funerari implica només l'ús de les sepultures del
cementiri, la titularitat dominical de les quals correspon únicament a
l'Ajuntament, de conformitat amb l'establert en l'art. 1 d'aquesta Ordenança.
Art. 49.- El dret funerari definit en l'article anterior tindrà per causa i
finalitat el sepeli de cadàvers i de restes humanes i, per tant, sols podrà obtenirse en el moment de la defunció i en els supòsits esmentats en l'art. 42.
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Art. 50.- Els nínxols i qualsevol tipus de construcció que hi hagi al
cementiri es consideren bens fora de comerç. En conseqüència, no podran ser
objecte de compra-venda, permuta o transacció de cap classe. Només seran
vàlides les transmissions previstes en aquesta Ordenança.
Art. 51.- Les obres de caràcter artístic que s'instal· lin, revertiran a favor
de l'Ajuntament al termini de la concessió. Les esmentades obres, un cop
instal· lades en la sepultura corresponent, no podran ser retirades del cementiri
municipal sense autorització expressa de l'Ajuntament, i sols per a la seva
conservació.
El mateix règim s'aplicarà a qualsevol altra instal· lació fixa existent en les
sepultures del cementiri, encara que no tingui caràcter artístic. S'entendrà per
instal· lació fixa qualsevol que estigui unida o adossada de tal forma a la
sepultura que el fet de retirar aquella pugui implicar un deteriorament
d'aquesta, per petit que sigui.
Art. 52.- Quan mori el titular sense haver atorgat testament i sense deixar
cap parent, el dret funerari revertirà a l'Ajuntament, una vegada transcorregut
el termini per al qual fou atorgat.
Art. 53.- El gaudiment d'un dret funerari durà implícit el pagament de la
taxa o exacció corresponent, de conformitat amb les disposicions de
l'Ordenança fiscal municipal relativa a aquesta matèria.
CAPÍTOL II - Dels drets funeraris en particular
De les concessions i arrendaments
Art. 54.- Les concessions i arrendaments podran atorgar-se:
a) A nom d'una sola persona física
b) A nom d'una comunitat o associació religiosa o establiment
assistencial o hospitalari, reconeguts per l'Administració pública per a ús
exclusiu dels seus membres o dels seus beneficiaris o acollits.
c) A nom de Corporacions, Fundacions o Entitats legalment constituïdes
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per a l'ús exclusiu dels seus membres o empleats.
d) A nom dels dos cònjuges en el moment de la primera concessió o
arrendament.
Art. 55.- En cap cas podran ser titulars de concessions ni de cap altre dret
funerari les companyies d'assegurances, de previsió o similars, i per tant, no
tindran efectes davant de l'Ajuntament les clàusules de les pòlisses o contractes
que concertin, si pretenen cobrir altres drets que no sigui el de proporcionar als
assegurats el capital necessari per tal d'abonar el dret funerari de què es tracti.
Art. 56.- Les concessions i arrendaments s'acreditaran mitjançant el
corresponent títol, que serà expedit per l'Administració municipal.
En els títols es farà constar:
a) Dades que identifiquin la sepultura
b) Data de l'acord municipal d'adjudicació
c) Nom i cognoms del titular i DNI
d) Anualitats satisfetes en concepte de drets funeraris
Art. 57.- En cas de deteriorament, substracció o pèrdua d'un títol
funerari, s'expedirà duplicat amb la sol· licitud prèvia de l'interessat.
Els errors en el nom o de qualsevol altre tipus que s'adverteixin en els
títols funeraris, es corregiran a instància del seu titular, prèvia la seva
justificació i comprovació.
Art. 58.- Les concessions de nínxols tindran una durada de cinquanta
anys i seran improrrogables. Al seu termini, el titular o les persones que se
subroguin per herència o altre títol podran escollir entre sol· licitar una concessió
o arrendament d'un nínxol de restes o per traslladar les existents en els nínxols
de què es tracti a l'ossera general.
Art. 59.- Els enterraments que successivament es realitzin en un mateix
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nínxol, no alteraran el dret funerari. Únicament, si un cadàver es enterrat quan
el termini que manca per a la fi de la concessió o, si s'escau de la pròrroga, és
inferior al legalment establert per al trasllat o remoció de cadàvers, l'esmentat
termini es prorrogarà, excepcionalment, per un període de cinc anys des de la
data de l'enterrament.
Al termini d'aquesta pròrroga excepcional de cinc anys, s'aplicarà el que
es disposa a l'art. 58.
Art. 60.- Durant el transcurs de la pròrroga a què es refereix l'article
anterior, no podrà practicar-se cap nou enterrament en el nínxol de què es
tracti.
Art. 61.- Els arrendaments de nínxols s'adjudicaran per un termini de dos
anys, o cinc si la defunció hagués tingut lloc per malaltia infecciosa. Es
destinarà especialment a aquesta finalitat les últimes plantes de les diverses
agrupacions del Cementiri del Sud.
Art. 62.- Transcorregut el període de lloguer, podran atorgar-se noves
pròrrogues, sempre que els interessats ho sol· licitin amb vuit dies d'antelació a
la data de terminació.
Cada una de les pròrrogues tindrà un termini no inferior a un any, ni
superior a cinc, amb una duració total de 25 anys.
Transcorregut aquest temps haurà d'atenir-se al que s'estableix a l'art. 58.
Art. 63.- En qualsevol cas, no atendre els requeriments per a la
rehabilitació de qualsevol títol funerari a l'acabament dels terminis establerts en
aquesta Ordenança implicarà necessàriament la reversió del dret corresponent a
l'Ajuntament amb la sepultura que el representi, i el trasllat de les restes
existents en les sepultures, el dret de les quals no hagi estat renovat, a l'ossera
comuna.
Art. 64.- Els nínxols d'arrendaments podran ser adquirits amb caràcter
temporal pel titular de la sepultura mitjançant el seu pagament de conformitat
amb el que determini l'Ordenança fiscal. La durada d'aquella concessió es veurà
disminuïda pel termini que hagi romàs de lloguer.
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Art. 65.- Les restes pertanyents a personalitats il· lustres a criteri de la
Corporació, no seran traslladades a l'ossera comuna si correspongués fer-ho per
alguna de les circumstàncies assenyalades en els articles anteriors. En aquest
cas, i per excepció, l'Ajuntament adoptarà les mesures necessàries a fi que les
esmentades restes romanguin en una sepultura individualitzada o que en
permeti la fàcil identificació.
Art. 66.- Malgrat el termini assenyalat per a les concessions i
arrendaments, si per qualsevol motiu hagués de clausurar-se el cementiri abans
de finalitzar l'esmentat termini, els titulars del drets respectius podran ésser
indemnitzats pel termini el transcurs del qual estigui pendent, encara que per al
càlcul de la indemnització es tindrà únicament en compte l'import de la taxa
abonada, i no els de l'obra o instal· lacions executades pel concessionari o
arrendatari.
Art. 67.- Existiran sepultures destinades a la inhumació de cadàvers
corresponents a persones mancades absolutament de mitjans econòmics per
sufragar les despeses derivades del sepeli; en aquests casos el sol· licitant haurà
d'aportar certificat lliurat pel departament corresponent de l'Ajuntament, on
consti que no figura inclòs en cap padró fiscal municipal. Aquests no podran
ésser objecte de concessió ni arrendament i la seva utilització no reportarà cap
dret.
Art. 68.- En aquestes sepultures no es podrà col· locar cap làpida o epitafi
i tan sols constarà que són de propietat municipal.
Art. 69.- Transcorregut el termini establert en l'art. 42 es procedirà al
trasllat de les restes a la fossa comuna.
Art. 70.- No podrà reclamar-se sota cap pretext pels familiars d'un difunt
o altres persones que es considerin interessades, el cadàver enterrat a una fossa
comuna.
Cal fer l'excepció dels casos en què així ho disposi la autoritat judicial o
sanitària.
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CAPÍTOL IV - De la transmissió dels drets funeraris
Art. 71.- De conformitat amb allò previst a l'art. 50 d'aquest Reglament,
en produir-se la mort del titular d'un dret funerari tindran dret a la transmissió
al seu favor, per aquest ordre, els hereus testamentaris, el cònjuge supervivent
o, si manca, les persones a les quals correspongui la successió intestada.
Si el causant hagués instituït diversos hereus o si no hi hagués cònjuge
supervivent, i diverses persones resultessin hereves de l'interessat, la titularitat
del dret funerari serà reconeguda en favor del cohereu que per majoria designin
els restants, en el termini de tres mesos a partir de la mort del causant o de la
data en què sigui dictat l'acte de declaració d'hereus. Si no fos possible la
majoria, el dret serà reconegut en favor del cohereu de major edat.
Art. 72.- S'estimaran vàlides les cessions a títol gratuït del dret funerari
sobre sepultures per actes "inter-vivos" a favor de familiars del titular, en línia
directa i col· lateral fins al quart grau, ambdós per consanguinitat i fins al segon
grau per afinitat, així com l'efectuat a cònjuges i persones que acreditin lligams
d'afectivitat i de convivència amb el titular per un mínim de cinc anys anteriors
a la transmissió. Així mateix s'estimaran vàlides aquelles que es defineixin a
favor d'hospitals, entitats benèfiques o religioses amb personalitat jurídica
segons la llei.
Art. 73.- Les successives transmissions d'un dret funerari no alteraran la
duració del termini pel qual fou inicialment concedit.
Art. 74.- El titular d'un dret funerari podrà renunciar-hi sempre que en la
sepultura corresponent, no hi hagi restes inhumats. A aquest efecte s'adreçarà
sol· licitud mitjançant compareixença personal de l'interessat, o en el seu cas, del
seu representant legal.
CAPÍTOL V - De la pèrdua o caducitat dels drets funeraris
Art. 75.- Es decretarà la pèrdua o caducitat del dret funerari, amb
reversió de la sepultura corresponent a l'Ajuntament, en els següents casos:
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a) Per estat ruïnós de l'edificació, declarat amb l'informe tècnic previ, i
l'incompliment del termini que s'assenyali al titular per a la seva reparació i
condicionament, amb la tramitació prèvia de l'expedient, amb audiència a
l'interessat.
b) Per abandonament de la sepultura. Es considerarà com a tal el
transcurs d'un any des de la mort del titular sense que els hereus o persones
subrogades per herència o altre títol hagin instat la transmissió al seu favor.
Si els hereus o persones subrogades per herència o altre títol
compareguessin instant la transmissió i la sepultura es trobés en estat deficient,
haurà d'ésser condicionada en el termini de tres mesos, transcorregut el qual
sense haver-se realitzat les reparacions necessàries, es decretarà la caducitat del
dret funerari, amb reversió a l'Ajuntament.
c) Pel transcurs dels terminis pels quals fou concedit el dret, sense haverse sol· licitat la seva renovació o pròrroga, de conformitat amb allò disposat en el
Capítol II d'aquest mateix Títol.
d) Per la manca de pagament dels drets o taxes dintre dels terminis
corresponents.
e) Per renúncia expressa del titular, en la forma prevista a l'art. 74.

TÍTOL V
DE LA UTILITZACIÓ DEL TANATORI
Art. 76.- El tanatori és un servei públic municipal, complementari del
servei de cementiri.
Art. 77.- Tindran dret a la seva utilització, previ abonament de les taxes
corresponents, totes aquelles persones que estiguin empadronades en el
municipi. També es podran atendre les peticions relatives a aquells difunts que,
bé essent de fora del municipi es trobin en trànsit o amb destinació a d’altres
cementiris, ho sol· licitin.
Art. 78.- L’horari de visita o presència en les instal· lacions per part dels
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usuaris o visitants, així com l’horari dels serveis administratius, serà determinat
per l’Ajuntament i abastarà tots els dies de l’any.
Sota cap concepte el públic podrà romandre dins de les dependències
fora de l’horari establert.
Art. 79.- Els usuaris i visitants, només tindran accés als espais destinats a
l’ús del públic i sota cap concepte podran accedir a les zones de servei, que
romandran limitades al personal del tanatori, als empleats de les empreses
funeràries, personal sanitari o personal autoritzat expressament que tinguin
vinculació amb el servei del tanatori.
Art. 80.- L’oratori podrà ser utilitzat per fer l’acomiadament del difunt,
podent lliurament utilitzar el tipus d’acte a celebrar, i també l’oficiant o orador,
segons que la cerimònia sigui religiosa o civil. La durada màxima de l’acte serà
d’una hora.
Art. 81.- Les sales de vetlla romandran tancades al públic durant el temps
que no hi hagin familiars, el quals hauran de comunicar a recepció, tant la seva
arribada com la sortida, per tal de procedir al tancament.
Art. 82.- No serà permesa l’entrada de menjar o beure en el recinte del
tanatori.
Art. 83.- El personal del tanatori tindrà cura que el comportament dels
usuaris sigui en tot moment l’adequat al lloc.
Art. 84.- No s’admetrà en el recinte cap tipus de promoció de venda, ni
oferiment de serveis, vinculats o no al servei funerari.
Art 85.- L’oficina d’informació del tanatori es convertirà en l’oficina del
cementiri. En ella es podran fer a nivell administratiu, totes les gestions,
contractacions i tràmits que afectin al tanatori o a la gestió del cementiri, sempre
atenent l’horari que estableixi l’Ajuntament.
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Art. 86.- Llevat d’autorització expressa concedida pel concessionari, no
estarà permès a l’interior del tanatori, la realització de filmacions o fotografies
als particulars.
Art. 87.- En finalitzar la cerimònia religiosa o civil, el cadàver serà
conduït directament a la sepultura per a la seva inhumació o bé partirà cap el
seu lloc de destinació. En el cas de falta de llicència o de qualsevol impediment
de tipus legal, el difunt es dipositarà en les cambres frigorífiques i, només a
petició dels interessats i previ abonament del preu públic corresponent, es
tornarà a la sala de vetlles.
Art. 88.- La conducció del difunt des de l’oratori a la sepultura,
s’efectuarà per mitjà d’un cotxe fúnebre junt amb les ofrenes florals".

DISPOSICIÓ ADDICIONAL I
En les matèries no previstes expressament en aquesta Ordenança s'estarà
al que preveu el Reglament de policia sanitària mortuòria vigent.
¡Error!Marcador no definido.DISPOSICIÓ ADDICIONAL II
Des de l'1 de gener de 1999, data en que el servei de cementiri serà
gestionat indirectament mitjançant un concessionari, totes les referències
efectuades en el text d'aquesta Ordenança a l'Administració municipal,
s'entendran realitzades al concessionari, en els termes establerts en el plec de
condicions corresponent, amb les corresponents facultats de control i fiscalització
de l'Ajuntament, de conformitat amb la normativa vigent.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL III
Liberalitzats els serveis funeraris pel Reial Decret-Llei 7/1996, de 7 de juny,
sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l'activitat
econòmica; aprovada a Catalunya la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis
funeraris i entrada en vigor l'Ordenança general de serveis funeraris de
l'Ajuntament del Prat de Llobregat, totes les referències efectuades en el text
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d'aquesta Ordenança a la l'empresa adjudicatària dels serveis funeraris d'aquesta
localitat, s'entendran realitzades a les empreses de serveis funeraris que disposin
de la corresponent llicència municipal.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
1.- Les concessions definitives existents atorgades amb anterioritat a la
vigència del Reglament de policia sanitària mortuòria de 1974 (20 de juliol de
1974) conservaran el seu règim particular sens perjudici que l'Ajuntament pugui
procedir a la revisió d'ofici de les mateixes mitjançant la corresponent i justa
indemnització econòmica, i mitjançant el procediment regulat al títol VII de la
Llei 30/92, de 2 d'agost. Les posteriors a aquella data s'entendran atorgades pel
termini màxim de les concessions i contractes de l'Administració Local que fos
vigent en el moment de l'adjudicació. Transcorregut aquest termini, serà
d'aplicació el règim previst en aquesta Ordenança en finalitzar les concessions
de sepultures o llurs pròrrogues.
2.- Els hereus o persones subrogades per herència o altre títol que no
hagin instat la transmissió al seu favor del dret funerari corresponent en el
moment de l'entrada en vigor d'aquestes Ordenances disposaran d'un any per
efectuar-ho, transcorregut el qual es decretarà la pèrdua del dret funerari amb
reversió de la sepultura corresponent a l'Ajuntament.
3.- Des de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança no es concediran
concessions temporals o d'arrendament en el Cementiri municipal de l'Est.
Excepcionalment es podran concedir arrendaments pel termini màxim de dos o
cinc anys, si la causa de la mort representés un perill sanitari, i en els supòsits
en què el nínxol on s'hagués d'efectuar la inhumació no es pogués obrir per no
haver transcorregut el termini reglamentari des de l'anterior sepeli. Un cop
transcorregut el termini concedit en l'arrendament, el titular haurà de sol· licitar
el trasllat de les restes, i es procedirà en cas contrari de conformitat amb l'art. 63.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació.
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ANNEX I

NORMATIVA SOBRE LA COL· LOCACIÓ DE LÀPIDES I TANCAMENTS
EN ELS NÍNXOLS A PARTIR DE L'AGRUPACIÓ NÚM. 26
DEL
CEMENTIRI DEL UD.
Col· locació de làpida
Tal i com s'especifica en l'esquema núm. 1 en cas de col· locació de làpida
sense tancament, aquesta haurà de circumscriure's únicament a l'espai
rectangular definit per la base de la placa de formigó. No podran, per tant,
folrar-se els pilars d'obra ni els dintells superior i inferior. Serà permès, no
obstant, adossar a la placa elements sortints com lletres, florers o baix relleus.
Col· locació de tancament metàl· lic
Seguint l'esquema núm. 2, el marc metàl· lic es col· locarà com a màxim en
el punt on comença la corba del dintell de formigó; en aquests cas serà permès,
fins al límit definit pel marc, folrar els dintells i pilars d'obra. Els elements
adossats tal com gerros i similars, s'agafaran sempre al marc metàl· lic, mai a
l'obra de maó.
Es prohibeix expressament qualsevol altre tipus d'actuació com pot ser
col· locacions de jardineres en els baixos, o agrupacions de nínxols formant
unitats majors que el propi nínxol.
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A N N E X II

NORMATIVA SOBRE LA COL· LOCACIÓ DE LÀPIDES I TANCAMENTS
EN ELS NÍNXOLS A PARTIR DE L'AGRUPACIÓ NÚM. 29 DEL
CEMENTIRI DEL SUD
Col· locació de làpida
Tal i com s'especifica en l'esquema núm. 1.2, en cas de col· locació de
làpida sense tancament, aquesta haurà de circumscriure's únicament a l'espai
rectangular definit per la base de la placa de formigó. No podran, per tant,
folrar-se els laterals ni els dintells superior i inferior. Serà permès, no obstant,
adossar a la placa elements sortints com lletres, florers o baix relleus.
Col· locació de tancament metàl· lic
Seguint l'esquema núm. 2.2, el marc metàl· lic es col· locarà al punt on
comença el xanfrà de la peça prefabricada del dintell de formigó. En aquests cas
serà permès, fins al límit definit pel marc, folrar els dintells i laterals. Els
elements adossats tal com gerros i similars, s'agafaran sempre al marc metàl· lic,
mai a l'obra.
Únicament es permetrà la col· locació de marbres de color blanc. Es
podran realitzar motius d'ornamentació amb altres tipus de pedra, sempre que
no superin el 50% de la superfície de la placa i aquestes ornamentacions hauran
de respectar una separació mínima de 10 cm dels laterals, on no se'n podrà
col· locar cap.
Es prohibeix expressament qualsevol altre tipus d'actuació com pot ser
col· locacions de jardineres en els baixos, o agrupacions de nínxols formant
unitats majors que el propi nínxol.
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De les osseres

ANNEX III

Art. 1.- Les concessions d'osseres tindran una durada de 50 anys,
prorrogables indefinidament per terminis de 10 anys. El termini de concessió
comença a comptar des del moment de la seva utilització.
Art. 2.- En les osseres tan sols es poden dipositar restes cadavèriques i
cendres i la seva capacitat està limitada per la quantitat d'urnes allà dipositades.
Art. 3.- En el cost de l'ossera està inclòs el subministrament de la làpida.
Si es vol col· locar alguna inscripció o element decoratiu, caldrà comunicar-ho a
l'administració del cementiri on s'informarà adequadament.
.............................................................................................................................................
DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquesta Ordenança va ser:
- Aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 8 de juny de 1989. Publicada
íntegrament al BOP núm. 254, del dia 24 d'octubre del mateix any. Entrada
en vigor el dia 25 d'octubre de 1989.
- Modificacions i Annex I aprovades pel Ple municipal de 9 d'abril de 1992.
- Annex II, aprovat pel Ple Municipal del 3 de març de 1994.
- Modificació de la disposició transitòria primera aprovada per acord del Ple
Municipal de 13 de juliol de 1995.
- Disposició Addicional II i III i Annex III aprovats per acord del Ple
Municipal del 2 de desembre de 1998. Aprovació inicial publicada en BOP
62, de 31.12.98. Aprovació definitiva publicada en BOP 59, de 10.03.1999.
- Títol V aprovat pel Ple municipal de 4 d'abril de 2001. Aprovació inicial
publicada en BOP 96, de 21.04.01. Aprovació definitiva publicada en BOP
146, de 19.06.01.
- Modificació de l’art. 33 aprovada pel Ple municipal de 9 de febrer de 2005.
Aprovació inicial publicada en BOP 51, d'1.03.05. Aprovació definitiva
publicada en BOP 104, de 2.05.05.
El Prat de Llobregat, 27 de juny de 2005.
LA SECRETÀRIA,
M. Teresa Redondo del Pozo
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