
 

 

 

ANUNCI 
 
Estan prevista l’aprovació del Reglament del cementiri municipal d’Amposta, d’acord amb el 
que disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, es fa públic l’esborrany del Reglament, per tal que les 
persones interessades puguin formular la seva opinió sobre el mateix durant el termini de 
vint dies hàbils, comptats  a partir del següent al de la publicació del present anunci en la 
pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta. 
L’opinió es podrà presentar en la forma següent: 

• Presencialment al registre general de l’Ajuntament. 
• Via telemàtica mitjançant el procediment instància genèrica existent a la pàgina web de 

l’Ajuntament. 
 
Amposta, 17 de novembre de 2020. 
L’alcalde, 
 
 
 
Adam Tomàs i Roiget. 
 
ESBORRANY DEL REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL D’AMPOSTA 
 
TÍTOL PRELIMINAR 
 
Article 1. 
Aquest Reglament té per objecte regular la gestió del servei públic del cementiri municipal.  
L'esmentada gestió consistirà en les inhumacions, exhumacions, reduccions de restes, 
trasllats i, en general, tota activitat referida a cadàvers i restes. 
El present Reglament serà d’aplicació tant al cementiri d’Amposta com al del nucli de població 
de Poble Nou del Delta. 
 
Article 2. 
EI servei de cementiri municipal podrà prestar-se per mitjà de qualsevol de les formes de 
gestió directa o indirecta, de conformitat amb la normativa legal aplicable. 
L'Ajuntament d’Amposta conservarà en tot cas les funcions no delegables que impliquin 
exercici d'autoritat. 
 
Article 3. 
EI cementiri municipal d’Amposta i el del nucli de població de Poble Nou del Delta són béns de 
domini públic, afectats al servei públic que els hi es propi. 
 
Article 4. 
Correspon a l'Ajuntament la seva administració, direcció, manteniment i gestió, llevat d’allò 
que sigui competència pròpia d'altres administracions. 
També correspon a l'Ajuntament: 
a) L’organització, cura i condicionament del cementiri, i de les construccions funeràries, de 
serveis i instal·lacions. 



 

 

 

b) L'atorgament de les concessions demanials i el reconeixement de drets funeraris de 
qualsevol classe. 
c) L’autorització de les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers i restes que 
pretenguin realitzar-se en el cementiri municipal, així com la recepció de restes o cendres. 
d) La percepció de drets, taxes i preus públics que legalment s'estableixin. 
e) EI compliment de les mesures sanitàries i higièniques dictades o que es dictin en el futur. 
 
Article 5. 
En el cementiri municipal es realitzaran els enterraments sense discriminació de cap mena. 
 
Article 6. 
No podran efectuar-se enterraments fora del recinte del cementiri, en esglésies, capelles i 
qualsevol monument funerari, religiós o artístic, sense l’autorització expressa de les autoritats 
competents.  
 
Article 7. 
EI règim de visites al cementiri serà determinat per l'Ajuntament i haurà d'estar exposat de 
forma visible en el seu accés. 
EI cementiri es podrà tancar, puntualment, per fer treballs de manteniment. Aquesta 
circumstància es comunicarà a la ciutadania en general mitjançant el web municipal i 
s’indicarà clarament a la porta d’accés al cementiri. 
 
Article 8. 
Les persones visitants del cementiri es comportaran amb el respecte adequat al recinte i a tal 
efecte no es permetrà cap acte que, directament o indirectament, en suposi profanació, 
donant-ne compte a l'autoritat competent als efectes legals escaients. No podran entrar 
menors de catorze anys d'edat sense la companyia de persona adulta. 
 
Article 9. 
Es prohibeix l‘entrada d'animals en el recinte del cementiri. S'exceptua d'aquesta prohibició 
els gossos pigall, sempre que vagin degudament identificats, estiguin realitzant la seva labor i 
compleixin les condicions d'higiene i salubritat fixades en la legislació vigent. 
 
Article 10. 
A l'Ajuntament hi haurà un registre de totes les sepultures i les operacions que s'hi realitzin, 
així com de les incidències pròpies de la seva titularitat. 
 
Article 11. 
EI registre esmentat denominat Registre general de les sepultures, contindrà, de cadascuna 
d'elles, les següents dades: 
a) Indicació de la sepultura amb menció del nombre de departaments de que consta. 
b) Data de la concessió, i, si s'escau, la d'alta d'obres de construcció de la sepultura particular. 
c) Nom, cognoms i domicili del titular del dret funerari. 
d) Nom, cognoms i domicili del beneficiari designat, si s'escau, pel titular. 
e) Successives transmissions per actes "inter vivos" o "mortis causa". 
f) Inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc amb indicació de nom, cognoms, sexe 
i data de les actuacions i grup sanitari al qual pertany el cadàver segons l'actual normativa en 



 

 

 

matèria de policia sanitària mortuòria. 
g) Particularitats d’ornamentació, com làpides, etc. 
h) Limitacions, prohibicions i clausura. 
i) Venciment i pagaments de drets i taxes i també taxes periòdiques. 
j) Qualsevol altra incidència. 
 
Article 12. 
La formulació de peticions, queixes i suggeriments que es produeixin en relació amb el servei 
de cementiri es presentaran a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). 
 
TÍTOL L: DEL SERVEI DE CEMENTIRI. 
 
Article 13. 
Sense perjudici de l'estructura orgànica o funcional o de les formes de gestió que s'esmenten 
a l'article 2, les funcions del personal adscrit al servei són les següents: 
a) Obrir i tancar les portes del cementiri els dies i a l'hora que fixi l'Ajuntament. 
b) Vigilar el recinte del cementiri i informar de les anomalies que s'observin a l‘òrgan 
responsable de l'Ajuntament. 
c) Complir les ordres de l’òrgan responsable dels serveis funeraris municipals en tot allò que 
faci referència a l'organització i funcionament del cementiri. 
d) Comprovar que les persones que realitzin qualsevol tipus d'obra o instal·lació en el 
cementiri disposin de la corresponent autorització municipal, sempre que aquesta sigui 
preceptiva. 
e) Impedir l'entrada o sortida del recinte del cementiri de qualsevol objecte, si la persona 
portadora no disposa de la corresponent autorització municipal, sempre que aquesta sigui 
preceptiva. 
f) Impedir l'entrada al recinte del cementiri de vehicles no autoritzats i vetllar perquè aquells 
estacionin a les zones expressament autoritzades. 
g) EI manteniment, les reparacions i la neteja de les infraestructures i de les edificacions del 
Cementiri. 
h) Fer sortir del recinte a tota persona o grup que pertorbi la tranquil·litat o les normes de 
respecte inherents al lloc. 
i) Atendre amb la diligencia deguda les sol·licituds que puguin dirigir les persones visitants del 
recinte. 
j) Permetre I‘entrada o sortida de cadàvers, restes o fèretres a les empreses funeràries, sense 
que es puguin realitzar restriccions a la seva activitat que no tinguin empara legal. 
 
Article 14. 
Correspon a la unitat administrativa de l'Ajuntament que tingui encomanades les tasques de 
gestió del cementiri, les funcions següents: 
a) Gestionar els permisos d'inhumacions, exhumacions i trasllats. 
b) Portar el llibre-registre d'enterraments i el llibre-registre de les sepultures. 
c) Practicar els assentaments corresponents en tots els llibres-registre. 
d) Gestionar i lliurar els títols corresponents i anotar-ne les transmissions i incidències d'acord 
amb els decrets municipals corresponents. 
e) Formular a I‘Ajuntament les propostes necessàries en relació a aquelles qüestions que es 
considerin oportunes per a la bona gestió del servei. 



 

 

 

f) Qualsevol altre funció relacionada amb el servei de cementiris que no estigui expressament 
atribuïda a un altre òrgan municipal. 
Les tasques detallades, en tot o en part podran ser encomanades a l’empresa que gestioni el 
servei, en cas que aquesta gestió no realitzi directament amb mitjans municipals. 
 
Article 15. 
En el cementiri s’habilitarà un o diversos espais destinats a ossera general per recollir les 
restes procedents de les sepultures recuperades per l'ajuntament, o de particulars que ho 
sol·licitin o provinents de les de beneficència. En cap cas, ningú podrà reclamar les restes un 
cop dipositades a les osseres. 
En el cas de les sepultures recuperades per l’ajuntament, les restes existents en les mateixes 
es dipositaran en unes sepultures habilitades a l’efecte durant un termini de 2 anys durant el 
qual els interessats podran reclamar-les. Un cop ultrapassat aquest termini les restes es 
dipositaran a l’ossera general sense que sigui possible la seva recuperació. 
 
Article 16. 
La realització de qualsevol obra, col·locació de làpides i elements accessoris, pintura, 
substitució, etc., requerirà l‘autorització municipal, amb independència que suposi liquidació o 
no de drets fiscals municipals i respectant les condicions que s'especifiquin a la normativa 
vigent sobre la matèria. 
L'entrada de materials per a la seva realització es farà únicament dins de l‘horari d'obertura 
del cementiri i en dies laborables. En cap cas es permetrà la realització de treballs propis de 
taller al recinte del cementiri com els de tallar o llimar peces de marbre, entre altres. 
 
Article 17. 
Les obres de caràcter artístic i qualsevol altre instal·lació fixa existent en les sepultures i 
nínxols revertiran a favor de l'Ajuntament al termini de la concessió. Malgrat això, es podrà 
autoritzar la seva retirada, en els termes establerts a I'article 54 d'aquest reglament, sempre 
que això no impliqui un deteriorament de la sepultura o nínxol. 
 
Article 18. 
La conservació i manteniment de les edificacions i instal·lacions del cementiri seran 
responsabilitat de l'Ajuntament, que podrà establir la corresponent taxa municipal. 
No obstant, serà responsabilitat de les persones titulars dels drets funeraris la conservació i 
manteniment dels elements accessoris que instal·lin a les sepultures, així com el seu 
finançament. 
 
Article 19. 
Les persones titulars dels drets funeraris seran responsables dels danys i desperfectes que 
com a conseqüència de la seva acció puguin causar en les construccions del cementiri i també 
en els elements accessoris de les sepultures contigües. 
 
TÍTOL II: DELS DRETS FUNERARIS. 
 
Capítol 1: Dels drets funeraris en general. 
 
Article 20. 



 

 

 

1. EI dret funerari sobre l’ús de les sepultures del cementiri municipal neix per l‘acte de 
concessió i el pagament de la tarifa establerta en la corresponent Ordenança fiscal. La 
concessió de l‘us de les sepultures només permet el dipòsit de cadàvers, restes i cendres. La 
titularitat dominical correspon exclusivament i en tot moment a l'Ajuntament. 
2. Correspon a l'Ajuntament la facultat de resoldre els expedients sobre la titularitat i l‘us dels 
drets funeraris i totes les seves incidències. 
3. El lliurament dels corresponents títols funeraris serà facultat exclusiva de l'Ajuntament 
d’Amposta. 
4. Es considera dipositària aquella persona que, a més d'ésser posseïdora del títol, paga la 
taxa de conservació. 
5. Es considera beneficiària a aquella persona designada per la persona titular per a succeir-la 
com a tal, desprès de la seva mort i el nomenament es portarà a terme per mitjà de 
compareixença de la concessionària davant el departament gestor, o en document notarial, i 
requerirà per a la seva eficàcia l’acceptació de la beneficiària. 
 
Article 21. 
EI dret funerari reconegut es limita a l‘ús de les sepultures i està exclòs de tota transacció 
mercantil i disponibilitat a títol onerós, i queda subjecte a les regulacions del present 
Reglament i a les seves modificacions. 
 
Article 22. 
EI dret funerari sobre tota classe de sepultures restarà garantit mitjançant la seva inscripció 
en el Llibre Registre del Cementiri, i en el fitxer informàtic corresponent, i per l’expedició del 
títol nominatiu de cada sepultura. 
 
Article 23. 
EI títol de dret funerari contindrà les següents dades: 
a) Identificació de la sepultura. 
b) Drets inicials satisfets. 
c) Data de l’adjudicació, caràcter d'aquesta i nombre de departament que consta. 
d) Nom i cognoms del la persona titular. 
e) Designació de la persona beneficiària "mortis causa", si s'escau. 
f) Nom i cognoms i sexe de les persones, els cadàvers o restes de les quals es refereixin les 
inhumacions, exhumacions o trasllats i data d'aquestes. 
g) Limitacions, prohibicions i clausura si s'escau. 
h) Declaració, en el seu cas, de la provisionalitat sense perjudici de tercer de millor dret del 
títol expedit. 
i) Nom d'usufructuari/a, si procedís. 
 
Article 24. 
EI dret funerari es registrarà a nom personal i individual, que serà de la pròpia persona 
peticionària. En cas d'existir en les successives transmissions el llegat d'usdefruit, el títol 
figurarà a nom de l‘usufructuari/a. 
 
Article 25. 
En cap cas podrà registrar-se el dret funerari a nom de societats d'assegurances, de previsió o 
qualsevol altre similar que, exclusivament o com a complement d'altres riscs, garanteixen als 



 

 

 

seus afiliats/des el dret a sepultures per al dia del seu òbit. Les esmentades societats només 
podran obligar-se a proporcionar a l'assegurat/da el capital necessari per obtenir-la. 
 
Article 26. 
L’expedició d'un duplicat del títol només podrà esser efectuada en casos de pèrdua, i 
requerirà sotmetre la sol·licitud, quan no provingui de la persona titular, a informació pública 
en el Butlletí Oficial de la Província essent les despeses a càrrec de la persona sol·licitant. 
 
Article 27. 
La concessió d'ús del dret funerari sobre nínxols i columbaris serà de caràcter temporal. EI 
període màxim de concessió d'un nínxol o columbari, a partir de l‘entrada en vigor d'aquest 
Reglament, serà de 50 anys. Acabada la concessió, l'anterior titular tindrà el dret preferent 
d'obtenir una nova concessió pel mateix nínxol o columbari. 
 
Article 28. 
S'adjudicaran únicament: 
- Els nínxols i columbaris existents en cada moment, restant prohibida l’adjudicació de drets 
funeraris a futur o sobre nínxols o columbaris encara no construïts. 
- No s’adjudicaran nínxols exclusivament per al dipòsit de cendres provinents de la incineració 
de cadàvers. 
- Es reservarà l‘equivalent al 2'5 per 100 del total de nínxols i columbaris existents per cobrir 
les necessitats sobrevingudes derivades del compliment del termini establert en l‘article 59 
d'aquest reglament i per atenció d'enterraments de beneficència. 
- La utilització dels nínxols i columbaris adscrits a la reserva municipal s’autoritzarà pel temps 
imprescindible per atendre la necessitat que hagi motivat la seva utilització, en qualsevol cas 
la durada no podrà ser superior a cinc anys des de la inhumació. Transcorregut aquest termini 
es procedirà al trasllat de les restes a nínxol o columbari o, en el seu cas, a I‘ossera comuna. 
 
Article 29. 
Els nínxols i columbaris del cementiri estan identificats per la seva numeració correlativa. 
L’adjudicació dels nínxols i columbaris es farà, quan existeixi disponibilitat a petició de les 
persones interessades, respectant sempre I‘ordre d'arribada de les sol·licituds, en cas que es 
produís més d'una sobre un mateix nínxol o columbari. 
L’adjudicació de nínxols i columbaris es realitzarà seguint ordre correlatiu de numeració. 
Per l’adjudicació d’un nínxol o columbari s’haurà d’acreditar la necessitat d’enterrament, la 
qual es produirà en cas de defunció o situació de malaltia que faci preveure aquesta 
necessitat de forma immediata, degudament acreditada mitjançant informe mèdic. 
 
Article 30. 
Els enterraments successius en una mateixa sepultura no alteraran el dret funerari 
preexistent. Si s’hagués de practicar una nova inhumació quan manquessin menys de dos 
anys per I‘acabament del termini de la concessió aquest dret serà prorrogat, excepcionalment, 
fins a la finalització de la data d’inhumació. Si el decés s’hagués produït per malaltia del Grup I, 
la pròrroga excepcional serà per un període de cinc anys. Aquesta pròrroga originarà les taxes 
corresponents que seran liquidades pel període que superi la concessió inicial. En el decurs 
de la pròrroga no podrà practicar-se cap nova inhumació en la sepultura de que es tracti. 
 



 

 

 

Article 31. 
Expirat el termini de concessió, sense pròrroga de la mateixa, es requerirà al titular per que 
disposi sobre el destí de les restes. 
 
Article 32. 
1. Existiran sepultures destinades a la inhumació de cadàvers corresponents a persones 
mancades de mitjans econòmics per sufragar les despeses derivades del sepeli. En aquests 
casos la persona sol·licitant haurà d'aportar certificat municipal negatiu de béns o, en el seu 
defecte, l'ajuntament emetrà d'ofici el corresponent informe de conformitat. Aquestes 
sepultures no podran ser objecte de concessió i la seva utilització no reportarà cap dret. 
2. Transcorregut el termini reglamentari, es procedirà al trasllat de les restes a I‘ossera general 
prèvia notificació a la família. 
 
Article 33. 
1. En els casos d'impossibilitat d’inhumació d'un cadàver en una sepultura, l'Ajuntament 
facilitarà un nínxol, dins el mateix recinte del cementiri, pel temps indispensable fins que sigui 
possible el trasllat del cadàver a la sepultura on originàriament s'hauria inhumat en el cas de 
no existir l'esmentat impediment.  
2. Transcorregut el termini indicat i sense causes que justifiquin la pròrroga es requerirà a la 
persona titular del nínxol perquè ho faci. Si no ho fes es traslladarà d'ofici a la primera 
sepultura a càrrec seu.  
 
Capítol 2: De les transmissions. 
 
Article 34. 
Els terrenys, nínxols, tombes i columbaris i qualsevol altre sepultura o construcció existent al 
cementiri, i els drets constituïts sobre aquests, es consideren bens de domini públic i, per tant, 
fora del comerç. 
 
Article 35. 
Serà vàlida la transmissió dels drets funeraris per actes "inter vivos" o "mortis causa", en la 
forma prevista en els articles següents. 
 
Secció 1: Transmissions "mortis causa". 
 
Article 36. 
1. A la mort de la persona titular del dret funerari, els hereus/ves testamentaris/es o a qui 
correspongui "ab-intestato" estaran obligats a traspassar-lo a favor la pròpia persona 
compareixent davant l'Ajuntament amb el títol corresponent i els restants documents 
justificatius de la transmissió. 
2. Transcorregut el termini d'un any de l‘òbit de la persona titular del dret funerari sense que 
s'hagi sol·licitat la transmissió, s'imposaran les següents limitacions: 
a) No s’autoritzarà el trasllat de restes. 
b) No es concediran nínxols provisionals. 
c) Es podrà autoritzar la inhumació sempre que en el mateix moment s’efectuï la transmissió 
del dret funerari. 
 



 

 

 

Article 37. 
1. Si la persona testadora hagués disposat de la seva herència a favor d'unes quantes 
persones hereves, els drets sobre la sepultura seran de qui d'entre elles es designi per 
majoria de participació en l‘herència. 
2. En el supòsit que no s'hagi aconseguit o de no esser possible la dita majoria, s’atribuirà la 
titularitat, amb caràcter provisional, a aquella persona hereva que ho hagi sol·licitat i que 
estigui en possessió del títol, i per haver estat inhumat en la sepultura de referència el 
cadàver del cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals fins al quart grau de 
consanguinitat o segon d'afinitat de qui ho sol·licita. 
 
Article 38. 
A falta de beneficiària designada i de successió testamentaria es transmetrà el dret funerari 
per l‘ordre de successió establert per la llei civil i si existissin diverses persones cridades "ab 
intestato" s'observaran les normes de I'article anterior. 
 
Article 39. 
En el cas de "ab intestato" es reconeix el dret d'usdefruit a favor de cònjuge vidu mentre 
visqui i no contregui segones núpcies.  
 
Secció 2: Transmissions "inter vivos". 
 
Article 40. 
S’autoritzarà la cessió del dret funerari sobre sepultures per actes "inter vivos" a favor de 
parents de la persona titular en línia directa i col·lateral fins a quart grau, ambdues per 
consanguinitat, i fins al segon grau per afinitat i de cònjuges, parelles estables i de persones 
que acreditin llaços afectius i de convivència mínima de 2 anys amb la persona titular 
immediatament anterior a la transmissió. 
 
Article 41. 
La cessió haurà d'ésser acreditada mitjançant la signatura de documents de renúncia i 
acceptació que les persones cedent i cessionària, respectivament estaran obligades a realitzar 
davant el Departament gestor, o bé, que la signatura sigui reconeguda per una altra 
administració o qualsevol altre mitjà fefaent. Tanmateix, hauran de fer lliurament del títol de 
la concessió transmesa que restarà anul·lada i s’estendrà un de nou a favor de la cessionària. 
 
Article 42. 
La transmissió sol·licitada per una persona que sigui posseïdora del títol i no tingui relació de 
parentiu amb el titular, o no pugui acreditar aquesta relació de forma fefaent, comportarà la 
reversió del dret funerari a favor de l'Ajuntament. 
Tanmateix, quan tenint relació de parentiu, no es pugui demostrar plenament la legitimitat 
per realitzar una transmissió de dret en ferm, caldrà que el temps transcorregut des de la 
data de la concessió a nom de l‘actual titular fins la data de la sol·licitud sigui superior a 50 
anys, o bé, si l'interval és inferior, que es pugui demostrar documentalment la mort del titular 
i que aquest no va atorgar testament. En aquestes circumstàncies s'hauran de publicar 
edictes al taulell d'anuncis i al Butlletí oficial de la província per a coneixement de les possibles 
terceres persones interessades en el canvi de nom de la titularitat. Les despeses que es 
derivin de les referides publicacions seran a càrrec de la persona peticionària. Si durant el 



 

 

 

termini establert no es produís cap tipus de reclamació, s’estendrà un nou títol a favor de la 
posseïdora, si bé la titularitat tindrà caràcter provisional durant un termini de deu anys, amb 
l'advertiment que, si durant el referit termini, instés la titularitat una persona amb millor dret, 
seria anul·lat el dret funerari atorgat en precari i expedit un nou títol a la tercera persona 
sol·licitant, sense que aquell pogués reclamar cap tipus d’indemnització. 
 
Article 43. 
Les concessions funeràries poden ser objecte de renuncia per les persones titulars a favor de 
l'Ajuntament, produint-se els efectes següents: 
a) Les persones titulars de concessions de dret funerari sobre nínxols o columbaris podran 
renunciar als seus drets a favor de l'Ajuntament. La renuncia comportarà la compensació 
establerta en la ordenança fiscal corresponent. 
b) Si es renuncia a sepultures que continguin restes, podran ser traslladades a una altra 
sepultura a càrrec de la persona titular, o d'ofici per l’administració, la qual les col·locarà en els 
llocs destinats a l'efecte.  
 
Capítol 3: Modificació del dret funerari. 
 
Article 44. 
La transmissió, rectificació o alteració del dret funerari, serà declarada a sol·licitud de la 
persona interessada o d'ofici en expedient administratiu, en el qual es practicarà la prova i 
s’aportarà la documentació necessària per justificar els seus extrems i el títol del dret funerari, 
excepte en cas de pèrdua, sense que sigui obstacle per al desenvolupament de l‘expedient la 
negativa de lliurament del títol quan l‘instant de l‘expedient no en sigui posseïdor. 
 
Article 45. 
Durant la tramitació d'un expedient de traspàs, serà discrecional la suspensió de les 
operacions en la sepultura, ateses les circumstàncies de cada cas, suspensió que restarà 
sense efecte fins a l’expedició del nou títol. Malgrat la suspensió decretada, es podran 
autoritzar les operacions de caràcter urgent deixant-ne constància en l'expedient. 
 
Article 46. 
1. En qualsevol règim transmissor que se segueixi, quan la designació de la nova persona 
titular recaigui per majoria, els minoritaris seran invitats, amb anterioritat a l’expedició del nou 
títol, al trasllat de les restes de familiars amb qui els uneixi un parentiu més pròxim que el de 
la nova persona titular, generant-se la taxa corresponent. 
2. Els minoritaris podran sol·licitar l’adjudicació d'una sepultura per tal de procedir al trasllat 
de les restes de familiars esmentats en el paràgraf anterior, que l'Ajuntament o entitat a qui 
autoritzi concedirà segons les disponibilitats existents en cada moment. 
 
Article 47. 
En cas de sostracció o pèrdua d'un títol i sempre prèvia sol·licitud per escrit, es procedirà de la 
forma següent: 
a) Si la persona sol·licitant és la pròpia titular del dret funerari, es lliurarà el corresponent 
duplicat prèvia comprovació dels documents corresponents. 
b) Si la sol·licitant no és el titular del dret funerari, es procedirà d'acord amb el que es disposa 
en el Títol ll Capítol 2 "De les transmissions" d'aquest Reglament per a les transmissions dels 



 

 

 

drets funeraris. 
 
Article 48. 
La retenció indeguda del títol comportarà la suspensió dels drets d'ús de la sepultura a 
resultes de la pertinent resolució dins el marc d'aquest Reglament i prèvia audiència del 
denunciant i de posseïdor/a o en rebel·lia d'aquest. 
 
Article 49. 
Quan per qualsevol circumstància es deteriorés un títol es podrà canviar per un altre igual a 
nom del mateix titular. 
 
Article 50. 
Els errors de noms, cognoms o qualsevol altre en els títols, es corregiran a petició de la 
persona titular, prèvia justificació i comprovació. 
 
Article 51. 
1. Les clàusules limitatives d'una sepultura, la seva variació o anul·lació s'acordaran a 
sol·licitud de la titular i s'inscriuran en el Llibre - Registre general de sepultures llibre Registre 
del Cementiri i quedaran fermes i definitives a la seva defunció. 
2. Qualsevol limitació voluntària disposada per la persona titular del dret funerari, restarà 
condicionada al termini del respectiu dret funerari. 
 
Capítol 4: Caducitat del dret funerari. 
 
Article 52. 
1. Es declararà la caducitat del dret funerari en els casos següents: 
a) Per haver transcorregut el període d’adjudicació i les pròrrogues, si s'escau. 
b) Per abandonament de la sepultura. Es considerarà abandonament, la manca de resposta 
als requeriments que en matèria de manteniment, conservació o altres deures de les 
persones titulars del dret efectuï l'Ajuntament; així com el transcurs de quatre anys d’ençà del 
darrer pagament dels drets o taxes de caràcter periòdic que puguin correspondre. 
c) Per impagament de qualsevol dels terminis al seu venciment, en les sepultures  adjudicades 
a terminis. 
d) En cas de concessions anteriors a l’aprovació d'aquest Reglament i havent transcorregut un 
any des de la seva entrada en vigor, sense que les persones posseïdores de títols que figurin 
enregistrades a nom de persona finada hagin sol·licitat la transmissió de la titularitat al seu 
favor. 
e) Pel transcurs d'un any des de la mort del seu titular sense que les persones successores 
hagin sol·licitat la transmissió de la concessió al seu favor, en cas de concessions posteriors a 
l'entrada en vigor d'aquest Reglament. 
 
Article 53. 
La declaració de caducitat comportarà sempre l‘inici del corresponent expedient 
administratiu, el qual s’executarà de la manera següent: 
1. En el supòsit a) de I'article anterior, l‘expedient s’iniciarà d'ofici i contindrà la citació de la 
persona titular, la qual es notificarà al seu domicili conegut; quan aquest domicili sigui 
desconegut, es publicarà, mitjançant edicte, en el Butlletí Oficial de l’Estat, concedint un 



 

 

 

termini de trenta dies naturals a fi que els beneficiaris, hereus o afavorits puguin al·legar el 
seu dret. En el seu cas, sobre aquestes al·legacions la Corporació resoldrà motivadament, 
declarant-se, sense més tràmits, la caducitat una vegada transcorregut l‘esmentat termini 
sense presentació d'al·legacions, procedint-se a l‘arxiu definitiu de l'expedient. 
2. En el supòsit b) de l‘article anterior, l‘expedient s’iniciarà d'ofici i es limitarà a la citació del 
titular o posseïdor del títol, concedint-li un termini de deu dies naturals per procedir al 
pagament, transcorregut el qual sense que ho efectuï, es declararà, sense més tràmits, la 
caducitat, procedint-se a l‘arxiu definitiu de l‘expedient. 
3. En el supòsit c) de I'article anterior, l‘expedient s’iniciarà d'ofici i contindrà únicament la 
declaració de caducitat del dret funerari, procedint-se a l'arxiu definitiu de l‘expedient. 
4. En el supòsits d) i e) de l‘article anterior, l‘expedient s’iniciarà d'ofici i es limitarà a la citació 
de les persones beneficiaries, hereves o afavorides de la titular, la qual es notificarà als seus 
domicilis coneguts; quan aquests domicili siguin desconeguts, es publicarà, mitjançant edicte, 
en el Butlletí Oficial de l’Estat, concedint un termini de deu dies naturals perquè sol·licitin la 
transmissió de la concessió al seu favor, transcorregut el qual sense que ho efectuïn, es 
declararà sense més tràmits, la caducitat, procedint-se a l'arxiu definitiu de l'expedient. 
 
Article 54. 
En els supòsits de caducitat del dret funerari, els accessoris i altres elements de decoració 
adossats a les sepultures estaran a disposició de les persones interessades durant el termini 
de dos mesos comptats des de la data de notificació de la resolució per la que es declara la 
caducitat, o des de la data de publicació al Butlletí Oficial de l’Estat de l'esmentada resolució. 
 
Article 55. 
La declaració de caducitat del dret funerari comporta la seva extinció i la posterior reversió a 
favor de l'Ajuntament, sense indemnització de cap mena. 
 
Article 56. 
Una vegada declarada formalment la caducitat, les restes corresponents, en el seu cas, es 
traslladaran a l‘ossera general o, si s'escau, seran incinerades. 
 
TÍTOL III: DE LES INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS. 
 
Article 57. 
Les inhumacions, exhumacions o trasllats de cadàvers o restes, es regiran per les disposicions 
de caràcter higièniques i sanitàries vigents. D'acord amb el Reglament de la policia sanitària 
mortuòria, s’entén per cadàver "el cos humà durant els cinc primers anys següents a la mort 
real", a partir dels quals tindrà la consideració de "restes". 
 
Article 58. 
No es permetrà la inhumació de cap cadàver abans del transcurs de vint-i-quatre hores des de 
la defunció. 
 
Article 59. 
No podrà ser obert cap nínxol fins que no hagin transcorregut dos anys des de la darrera 
inhumació o cinc si el decés es va produir per una malaltia inclosa en el Grup I. Aquesta 
limitació no serà d’aplicació als columbaris. 



 

 

 

 
Article 60. 
EI nombre d'inhumacions successives en cada nínxol no estarà limitat per cap altra causa que 
la seva capacitat respectiva tenint en compte la possibilitat de reducció de restes de les 
inhumacions anteriorment efectuades. En el cas que l’acumulació de restes cadavèriques no 
permetin la nova inhumació, es requerirà al titular del nínxol per tal que traslladi les restes a 
l'ossera general, o a una ossera individual generant-se la taxa segons la corresponent 
ordenança fiscal. També es podrà procedir a la incineració de les mateixes, essent el seu 
titular, qui es farà càrrec de les despeses que corresponguin. 
 
Article 61. 
1. Per a tota petició d’inhumació es requerirà la presentació dels documents següents: 
a) Títol de la sepultura, tret de denuncia de sostracció o pèrdua presentada per la personal 
titular. 
b) Llicència d'enterrament o autorització judicial en els casos diferents de la mort natural. 
c) Pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal corresponent. 
2. En el moment de presentar el títol, s’identificarà la persona a nom de la qual s’hagués estès 
el títol. 
3. Si aquest hagués mort, o no es pogués identificar, s’autoritzarà la inhumació de conformitat 
amb el que estableix en els Títols II i III d'aquest Reglament. Posteriorment caldrà regularitzar 
aquesta situació. 
 
Article 62. 
Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos següents: 
a) Quan sigui la pròpia persona titular qui ho sol·liciti, al·legant pèrdua del títol. 
b) Quan s'hagi d'inhumar la pròpia persona titular, s’autoritzarà la seva inhumació sense 
presentació del títol a qualsevol persona que comparegui, sigui o no familiar. 
c) Quan existeixi conformitat de la persona beneficiària designada o de la majoria de les que 
tinguin raó a succeir en el dret funerari. En tots aquests supòsits es requerirà la prèvia 
presentació de la sol·licitud instant el duplicat per pèrdua o en el seu cas, la transmissió de la 
titularitat. 
 
Article 63. 
Qualsevol sol·licitud d’exhumació d'un cadàver o restes per reinhumar-les fora del recinte del 
cementiri, la qual no es podrà fer abans dels transcurs dels terminis assenyalats a l‘article 59 
d'aquest Reglament, haurà d'anar acompanyada de la documentació següent: 
a) Consentiment de la persona titular del dret funerari. 
b) Certificat de defunció literal. 
c) Justificant del pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal corresponent. 
d) Autorització de l'Agència de Salut Pública de Catalunya o organisme que la substitueixi. 
 
Article 64. 
S'exceptuen del requisit de termini les exhumacions següents: 
a) Les decretades per resolució judicial, que es duran a efecte en virtut del manament 
corresponent. 
b) Les dels cadàvers que haguessin estat embalsamats o hagin de ser-ho en el moment de 
l’exhumació. 



 

 

 

 
Article 65. 
Qualsevol sol·licitud d’exhumació i trasllat d'un cadàver o restes d'una sepultura a una altra 
dintre del recinte del cementiri exigirà el consentiment de les persones titulars d’ambdós 
drets funeraris i els documents que acreditin el compliment dels restants requisits exigits per 
les disposicions vigents a més del transcurs dels terminis establerts en el present Reglament. 
 
Article 66. 
Quan s'interessi el trasllat d'un cadàver o unes restes dipositades en una sepultura, el títol del 
dret funerari de la qual figuri a nom de la persona finada, perquè pugi ser autoritzat s’haurà 
de sol·licitar prèviament el traspàs a favor de la nova titular. 
 
Article 67. 
Salvant els casos apuntats, l‘obertura d'una sepultura exigirà sempre la instrucció del 
corresponent expedient, justificant els motius que existeixen, i l’autorització expressa del 
l‘òrgan competent. 
 
TÍTOL IV: DEL SIMBOLISME ICONOGRÀFIC, EPITAFIS I ORNAMENTS FUNERARIS. 
 
Article 68. 
Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols, podran transcriure's en qualsevol idioma amb 
el degut respecte al recinte, prèvia autorització de l'Ajuntament o entitat a qui autoritzi. La 
persona titular es farà responsable en cas que la inscripció pugui lesionar drets de tercers. 
 
Article 69. 
En els nínxols on manqui la làpida el titular haurà d'inscriure en el tempanell o llosa, al menys, 
el nom i cognoms del cadàver de l‘última persona inhumada. 
En cas de no fer-se se'l requerirà perquè es faci. En cas d'incompliment s’iniciarà l'expedient 
per declarar l’abandó del nínxol. 
 
Article 70. 
No es podrà introduir ni extreure del cementiri cap objecte sense el permís corresponent, fora 
de les flors ornamentals. 
 
Article 71. 
No s’autoritzarà la venda ambulant a l‘interior del cementiri, ni es concediran parades ni 
autoritzacions per al comerç; o propaganda, encara que fossin d'objectes adequats a la seva 
decoració i ornamentació. 
 
Article 72. 
L'Ajuntament no serà responsable dels robatoris o desperfectes que tercers puguin produir 
en les sepultures i en els objectes que s'hi dipositin. 
 
Article 73. 
L’obtenció de fotografies, dibuixos, pintures de les sepultures o vistes generals o parcials del 
cementiri, requerirà una autorització especial de l'Ajuntament i el pagament, si s'escau, dels 
drets corresponents, sempre protegint el dret a la intimitat. 



 

 

 

 
TÍTOL V: DE LES CONSTRUCCIONS FUNERÀRIES. 
 
Article 74. 
1. En els nínxols es podrà autoritzar la col·locació de làpides, tires laterals interiors, tires 
laterals exteriors (façanes) de marbre i un tancament, sempre respectant la fisonomia actual, 
amb les següents condicions: 
a) La làpida i les tires laterals interiors poden ser de color triat per la persona titular, sempre 
respectant la coherència amb el conjunt de cementiri. 
b) EI tancament serà d'acer inoxidable i vidre sense cap ornament exterior. 
2. La construcció de columbaris es realitzarà, en el seu cas, per l'Ajuntament d’Amposta, 
mitjançant el procediment legalment establert i de conformitat amb el projecte tècnic 
corresponent. EI projecte tècnic determinarà les característiques de les làpides i elements 
exteriors admissibles en els columbaris. 
 
Article 75. 
La conservació i manteniment de les edificacions i instal·lacions del cementiri seran 
responsabilitat de l'Ajuntament que podrà establir la corresponent taxa municipal. No 
obstant, aniran a càrrec de les persones titulars dels drets funeraris la conservació i 
manteniment dels elements accessoris que instal·lin a les sepultures, inclosos els que se’n 
puguin derivar de la seva manipulació per la realització d’inhumacions o exhumacions. 
 
Article 76. 
Les persones titulars dels drets funeraris seran responsables dels danys i desperfectes que 
com a conseqüència de la seva acció puguin causar en les construccions del cementiri i també 
en els elements accessoris de les sepultures contingues, restant obligats a restaurar els 
desperfectes i a indemnitzar els danys causats amb independència de la sanció que se'ls hi 
pugui imposar per la infracció que hagin pogut cometre. 
 
Article 77. 
Quan l'Ajuntament realitzi obres de reparació en sepultures que continguin cadàvers o restes, 
el trasllat es portarà a terme d'ofici, sempre que no s'hi oposin les disposicions referents a 
exhumacions, i es farà a sepultures del mateix cementiri, aixecant-se acta del trasllat. Una 
vegada acabades les obres, seran retornats a les seves primitives sepultures. 
 
Article 78. 
La cura de les sepultures podrà realitzar-se per les persones titulars o persones en qui 
deleguin. En aquest sentit, una vegada acabada la neteja d'una sepultura s’haurà de dipositar 
en els llocs designats als efectes, les restes de flors o altres objectes inservibles. 
 
TÍTOL VI. RÈGIM SANCIONADOR. 
 
Article 79. Procediment sancionador. 
1. EI procediment per a la imposició de les sancions per les infraccions previstes en el present 
Reglament s’iniciarà sempre d'ofici i s’ajustarà als principis previstos a la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i a la tramitació que estableix el Decret 278/1993, 
de 9 de novembre, sobre el procediment administratiu sancionador de la Generalitat de 



 

 

 

Catalunya o legislació que la substitueixi. 
2. L’òrgan municipal sancionador serà el que determini en cada moment la normativa 
sectorial o la legislació reguladora de l’organització municipal, i si no ho determina s’entendrà 
que es l'Alcalde/ssa. 
 
Article 80. Mesures provisionals. 
1. Un cop incoat el procediment sancionador i en qualsevol moment d'aquest, l’òrgan 
municipal competent pot adoptar les mesures provisionals que estimi oportunes per tal 
d'assegurar l’eficàcia de la resolució que pugui recaure finalment, en el cas d'existir elements 
suficients de judici que justifiquin aquesta actuació. 
2. L’adopció motivada d'aquestes mesures s'ha de notificar a la persona interessada i durant 
la tramitació de l'expedient s'han d'aixecar si desapareixen les causes que en van motivar 
l’adopció. 
3. En cap cas es poden adoptar aquestes mesures provisionals si poden causar perjudicis de 
reparació difícil o impossible, o que impliquin la violació de drets emparats per les Lleis. 
 
Article 81. Graduació de les sancions. 
1. Per a imposar les sancions s'ha de mantenir, d'acord amb el principi de proporcionalitat, 
l’adequació corresponent entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció que 
s'apliqui. D'acord amb això, per graduar la sanció s'han de considerar, de manera especial, els 
criteris següents: 
a) L’existència d'intencionalitat. 
b) L’existència de reiteració. 
c) La naturalesa dels perjudicis causats. 
d) La reincidència, per la comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa 
naturalesa quan hagi estat declarada així per una resolució ferma. 
2. En el supòsit de sancions pecuniàries s'ha de vetllar perquè la comissió de la infracció 
tipificada no sigui més beneficiosa per a l'infractor que complir les normes infringides. 
 
Article 82. Competència per sancionar. 
Pertoca a l‘Alcalde/ssa, d'acord amb el procediment corresponent, incoar I'expedient 
sancionador i sancionar les infraccions comeses sense perjudici de la delegació de 
competències que, en cada moment, determini l’organització municipal. 
 
Article 83. Prescripció d'infraccions i sancions. 
1. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys; les greus, als dos anys, i les lleus, als sis 
mesos. Aquests terminis es compten a partir de la comissió del fet o de l'acabament del 
període de comissió si es tracta d'infraccions continuades. 
2. Les sancions prescriuran quan hagin transcorregut els mateixos terminis de l'apartat 
anterior, terminis que comencen a comptar a partir de l’endemà del dia en que esdevingui 
ferma la resolució sancionadora. 
 
Article 84. Infraccions. 
Les persones titulars de drets funeraris del cementiri municipal poden ser sancionats per la 
comissió de les infraccions que a continuació es tipifiquen: 
Són infraccions lleus: 
a) La manca de col·locació de tempanell o tapa del nínxol o la instal·lació d'elements 



 

 

 

accessoris no permesos. 
b) La manca de manteniment dels nínxols o columbaris. 
c) Les conductes impròpies al recinte del cementiri. 
d) La causació d'altercats i discussions entre usuaris o amb personal del servei i participar-hi. 
e) La desobediència de les instruccions del personal del servei. 
f) Els actes de deteriorament lleu de les instal·lacions o elements del cementiri municipal. 
g) Qualsevol altre incompliment de les obligacions que s'estableixen en aquest Reglament o 
be en altres disposicions legals i reglamentaries que incideixin supletòriament en la seva 
regulació, sempre que no sigui qualificat com a greu. 
2. Són infraccions greus: 
a) EI no abonament dels drets previstos en l’Ordenança fiscal, tret d’allò que es preveu en 
l'apartat 3.a) d'aquest article. 
b) La col·locació de làpides o elements accessoris d'aquestes no permesos quan envaeixin 
drets funeraris aliens. 
c) Causar danys a les construccions funeràries o a qualsevol altra instal·lació del cementiri 
municipal. 
d) Les ofenses al personal del servei i els desacataments de les instruccions d'aquest quan 
generin disfunció del normal funcionament dels serveis funeraris. 
e) Causar altercats o discussions greus i participar-hi, o la realització d'actes greument 
irreverents o lesius contra la dignitat del lloc, les persones i els serveis. 
f) La reiteració de dos o més faltes lleus en el termini de 6 mesos. 
g) Qualsevol altre incompliment de les obligacions que s'estableixen en aquest Reglament o 
bé en altres disposicions legals i reglamentaries que incideixin supletòriament en la seva 
regulació, sempre que no sigui qualificat com a molt greu. 
3. Són infraccions molt greus: 
a) La manipulació, alteració o falsedat documental amb la finalitat d'obtenir drets o beneficis 
funeraris. 
b) La reiteració de dos o mes faltes greus en el termini de dos anys. 
c) Impedir l’ús del cementiri a altres persones amb dret a la seva utilització. 
d) L'impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal funcionament del servei públic del 
cementiri. 
e) Els actes de deteriorament greu i rellevant d'equipaments, infraestructures, instal·lacions o 
elements del cementiri. 
f) Qualsevol altre incompliment de les obligacions que s'estableixen en aquest Reglament o be 
en altres disposicions legals i reglamentaries que incideixin supletòriament en la seva 
regulació, sempre que tingui aquesta qualificació. 
 
Article 85. Sancions. 
L’òrgan municipal competent, després de la instrucció prèvia del corresponent procediment, 
podrà imposar les sancions següents: 
a) Infraccions lleus: amonestament o multa de fins a 750,00 €. 
b) Infraccions greus: multa entre 750,01 i 1.500,00 €. 
c) Infraccions molt greus: multa de 1.500,01 i 3.000,00 € o pèrdua dels drets funeraris. 
 
Disposició transitòria primera. 
La totalitat de títols atorgats "a perpetuitat" amb anterioritat al 3 de desembre de 1988, de 
conformitat amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, tenen la consideració de concessions 



 

 

 

administratives sobre béns de domini públic atorgades per un termini màxim de 99 anys. 
Els lloguers atorgats amb anterioritat a l‘entrada en vigor d'aquest reglament, mantindran la 
seva vigència únicament pel termini establert al moment de l‘atorgament. 
Aquestes limitacions no seran d’aplicació als panteons existents en la data d’aprovació 
d'aquest reglament. 
 
Disposició transitòria segona. 
Les instal·lacions actuals que poguessin ser no adequades al que determina el present 
reglament s'autoritzaran provisionalment fins que s'hagin de retirar amb motiu d'una 
inhumació o exhumació. A partir d'aquell moment s'hauran d'instal·lar d'acord amb el que 
determina aquest reglament. 
Els titulars dels panteons actuals seran els responsables de la seva conservació i de procurar 
l’adequació dels fèretres de conformitat amb les característiques de cada un d'ells per a la 
correcta inhumació els mateixos. 
 
Disposició transitòria tercera. 
Les tombes existents directament al sòl del cementiri d’Amposta, en no poder-se adequar a 
les condicions fixades al Reglament de policia sanitària mortuòria, aprovat per Decret 
2971/1997, de 25 de novembre, haurà de ser eliminades en un termini de 3 anys a partir de 
l’entrada en vigor del present reglament. Durant aquest període no es podrà realitzar cap 
inhumació en les mateixes. 
Als titulars de les tombes se’ls atorgarà la concessió d’un nínxol de forma gratuïta i si durant el 
termini de 3 anys assenyat en el paràgraf anterior s’hagués de realitzar alguna inhumació en 
aquest al mateix temps es traslladaran les restes existents en la tomba. En cas que durant el 
termini esmentat no s’hagués de realitzar cap inhumació als nínxols adjudicats als titulars de 
les tombes a la finalització del termini esmentat es procedirà el trasllat de la totalitat de els 
restes existents en les tombes al respectius nínxols. 
El trasllat de les restes de les tombes al nínxols serà gratuït.  
 
Disposició Addicional. 
Les matèries no previstes per aquest Reglament seran resoltes per resolució de l'Alcalde o 
Regidor/a delegat/da sense perjudici del que disposi el Reglament de policia sanitària 
mortuòria de Catalunya, pel Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, o per altres 
disposicions legals de superior rang o d'altres que les substitueixin. 
 
Disposició Final. 
Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada hagi estat publicat el seu text íntegre al Butlletí 
oficial de la província i hagi transcorregut el termini previst a l‘article 65.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases del regim local. 
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