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DIPUTACIÓ D E L L E I D A 

CONTRACTACIÓ 

• ANUNCI D E DEVOLUCIÓ D E FIANÇA DEFINIXrVA 2 3 3 0 

D'acord amb l'article 88.1 del Reglament de Contractació de 
les Corporacions Locals, es fa púbUca la devolució de la fiança 
definitiva de la contractació que tot seguit s'assenyala, amb el 
fi de que, en un termini de quinze (15) dies, es puguin formu
lar reclamacions per part de les persones que puguin tenir cap 
dret contra l'adjudicatari, per raó de contracte garantit. 
Contractista: Peat Marwick. 
Adreça: Pedró i Pons, 9-11. Edificio Masters. 08034 Barcelo
na. 
Objecte: «Estudi de Gestió de l'Hospital Provincial de Santa 
Maria de Lleida». 
Import: 200.000 pessetes. 
Lleida, 18 de març de 1993. 
El President, Josep Grau i Seris. En dono fe. El Secretari Ge
neral, B. Gómez i Monzón. 

DIPUTACIÓ D E LLEIDA 

CONTRACTACIÓ 

»• ANUNCI DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEFINITIVA 2377 

D'acord amb l'article 88.1 del Reglament de Contractació de 
les Corporacions Locals, es fa pública la devolució de la fiança 
definitiva de la contractació que tot seguit s'assenyala, amb el 
fi de que, en un termini de quinze (15) dies, es puguin formu
lar reclamacions per part de les persones que puguin tenir cap 
dret contra radjudicatari, per raó de contracte garantit. 

Contractista: Clanser, S.A. 
Adreça: J. Baiget, 3 Lleida. 
Objecte: «Servei de personal administratiu per les oficines de 
Recaptació/90». 
Import: 130.000 pessetes. 
Contractista: Clanser, S.A. 
Adreça: J. Baiget, 3 Lleida. 
Objecte: «Servei de neteja de les oficines de Recaptació». 
Import: 106.000 pessetes. 
Contractista: Clanser, S.A. 
Adreça: J. Baiget, 3 Lleida. 
Objecte: «Servei de personal administratiu per les oficines de 
Recaptació/91». 
Import: 219.992 pessetes. 
Lleida, 22 de març de 1993. 
El President, Josep Grau i Seris. En dono fe. El Secretari Ge
neral, B. Gómez i Monzón. 

A D M I N I S T R A C I Ó N M U N I C I P A L 
A D M I N I S T R A C I Ó M U N I C I P A L 

A J U N T A M E N T D E LLEIDA 

SANITAT, MEDI AMBIENT IABASTIMENTS 

• EDICTE 2280 

El Ple d'aquesta Corporació Municipal, en sessió celebrada el 
26 de febrer de 1993, va acordar: 
1. Aprovar inicialment l'ordenança del cementiri municipal 
de Lleida, modificar l'article 44.b), considerant-se caducat el 
dret funerari per abandonament durant 10 anys, en lloc de 5 
que figura en el projecte d'ordenança. 
De conformitat amb allò disposat en l'article 49-b de la Llei 7/ 
1985, el present acord i l'expedient tramitat, resten a disposi
ció del públic en les dependències de Salut Pública, Paeria ter
cera planta, durant trenta dies hàbils, a comptar del següent al 
de l'aparició d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Provín
cia, termini durant el qual els interessats poden examinar l'ex
pedient i presentar les reclamacions i suggeriments que esti-
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min oportuns. 
Lleida, 18 de març de 1993. 
L'Alcalde, Antoni Siurana i Zaragoza. 

Capítol I 
Serveis generals 
Article 1. La instal·lació, el sosteniment, el règim i el govern 
interior dels cementiris, d'acord amb la capacitat i el volum 
exigits per les necessitats de població, són obligació mínima 
de l'Ajuntament, i tot això ho durà a terme d'acord amb les 
lleis i disposicions sanitàries vigents. 
Article 2. No es poden efectuar enterraments fora del recinte 
dels cementiris, en esglésies, capelles i altres monuments fu
neraris religiosos o artístics, sense l'autorització expressa de 
les autoritats competents. 
Article 3. El cementiri s'obrirà al públic durant les hores fixa
des per l'Ajuntament. 
Article 4. Els vehicles de transport de mercaderies no poden 
circular pel cementiri si no disposen d'autorització. 
Article 5. Els visitants del cementiri es comportaran amb el 
respecte degut al recinte, i tot just per això no es permès cap 
acte que, directament o indirectament, suposi profanació, i en 
el cas que això s'esdevingués caldria retre'n comptes a l'auto
ritat competent per tal que s'apUqui la sanció que sigui proce
dent d'aplicar en aquest cas. 
Article 6. Cada cementiri ha de tenir un registre públic de to
tes les sepultures i de les operacions que es realitzen a cadas
cuna d'elles, com també de totes les incidències de la seva titu-
laritat. Aquest registre podrà ser ubicat en una altra depen
dència municipal amb la finalitat de ser atès per personal ade
quat. 
Article 7. El registre públic de cada cementiri ha de disposar 
dels llibres següents: 
a) Llibre registre general de sepultures i parcel·les. 
b) Llibre d'inhumacions. 
c) Llibre d'exhumacions i trasllats. 
d) Llibre d'entrada i sortida de comunicacions. 
e) Llibre de peticions i queixes. 
f) Conjunt de talonaris i material auxiliar que sigui necessari 
per a la bona administració. 
Article 8. Les peticions i queixes, tant si són escrites com ver
bals, s'hauran de registrar al llibre corresponent. 
L'Administració del cementiri, quan es tracti d'actes que no 
pugui resoldre o executar, traslladarà aquestes queixes a l'òr
gan competent per tal que es resolgui. 
Capítol II 
Instal·lacions auxiliars 
Article 9. Els cementiris hauran de disposar d'instal·lacions 
per tal de poder celebrar els serveis civils i religiosos correspo
nents als diferents cultes. 
Article 10. Cada cementiri ha de disposar d'un dipòsit públic 
de cadàvers, amb la ventilació general necessària, i amb tots 
els requisits sanitaris. 
Article 11. Els cadàvers que arribin al cementiri després de 
l'horari d'inhumació, hauran de restar en dipòsit fins al dia se
güent per poder dur a terme l'esmentada inhumació, llevat del 
cas en què circumstàncies especials aconsellin que es dugui a 
terme immediatament. 
Article 12. El cementiri ha de comptar amb un crematori per 
a la destrucció de robes i de tots aquells objectes que no siguin 
restes mortals i que procedeixin de reduccions de restes, tras
llats de cadàvers, evacuació de sepultures i neteja del cementi
ri. 
Capítol III 
Secció I 
Del dret funerari 
Article 13. El dret funerari sobre els nínxols, sepultures i osse
res s'obté per l'acte de concessió i el pagament de la taxa esta
blerta en l'ordenança fiscal corresponent. La concessió d'ús 
de nínxols i sepultures atorga el dret al dipòsit de cadàvers i 
restes. 
Article 14. L'Ajuntament ha de reconèixer, a favor dels ac
tuals particulars, el dret d'usar una determinada sepultura, 
prèviament construïda o edificada pel titular, o la parcel·la o 
a l'arc-cova que li hagi estat assignada per a la inhumació del 
titular, la dels seus familiars i la de les persones amb qui estigui 
unit per una especial relació d'afecte o per raó de filantropia. 

Article 15. El dret funerari, tal com el reconeixen els articles 
anteriors, es limita a l'ús de les corresponents construccions i 
queda subjecte a les regulacions d'aquest reglament i a les se
ves modificacions. 
Article 16. El dret funerari sobre qualsevol classe de sepultura 
ha de quedar garantit mitjançant la inspecció en el llibre de re
gistre del cementiri i en el de fitxer general del Departament 
corresponent, i també per a l'expedició del títol nominatiu de 
cada sepultura. 
Quan es tracti de sepultures de construcció particular, el títol 
s'haurà d'expedir a partir de l'alta de l'edificació. 
Article 17. El titular d'una sepultura queda obligat a contri
buir a la conservació del cementiri, mitjançant el pagament de 
les taxes anuals que l'Ajuntament hagi establert o pugui esta
blir en un futur, les quals seran fixades per l'ordenança fiscal 
que correspongui. 
Article 18. El llibre de registre general de sepultures i par
cel·les ha de contenir, pel que fa a cada una d'elles, les dades 
següents: 
a) Identificació de la sepultura amb indicació de la quantitat 
de departaments de què consta. 
b) Data de concessió i pel que fa a les parcel·les i als arc-coves, 
a més la data de l'alta de les obres de construcció de la sepultu
ra particular. 
c) Nom, cognoms i domicüi del titular del dret funerari. 
d) Nom, cognoms i domicili del beneficiari designat pel titular 
del dret funerari. 
e) Successives transmissions per actes intervivos o mortis cau
sa. 
f) Inhumacions, exhumacions o trasllats que es duguin a ter
me, amb la indicació de nom, cognoms, sexe, causa de la mort 
i data de les actuacions. 
g) Actuacions particulars d'ornamentació, com ara làpides, 
parterres, etc. 
h) Limitacions, prohibicions i cloenda, 
i) Venciment i pagament de drets i taxes, i taxes periòdiques, 
j) Qualservol altra incidència que afecti la sepultura o el seu 
conjunt. 
El Departament de cementiris de l'Ajuntament ha de portar 
un fitxer general que, pel que fa a la totalitat de sepultures 
existents als cementiris, reculli les dades a què fan referència 
els apartats a, b , c, e, h, i i, del paràgraf anterior. 
L'esmentat fitxer es pot substituir per un registre informàtic 
que tingui el mateix contingut. 
Article 19. En el títol del dret funerari, hi ha de figurar les da
des següents: 
a) Identificació de la sepultura. 
b) Drets inicials satisfets. 
c) Data de l'adjudicació, el seu caràcter i el nombre de depar
taments de què consta; en els casos de parcel·les i arc-coves 
també cal la data d'alta de les obres de construcció de la sepul
tura. 
d) Nom i cognoms del seu titular. 
e) Designació de beneficiari. 
f) Nom, cognoms i sexe de les persones, dels cadàvers o de les 
restes a què fan referència les inhumacions, exhumacions i 
trasllats, cal fer-hi constar també, la data que s'efectuen 
aquestes operacions. 
g) Limitacions, prohibicions i cloenda, si escau. 
h) Drets satisfets per a la conservació del cementiri o la seva 
exempció. 
i) Declaració, si escau, de la provisionalitat sense perjudici a 
tercer amb millor dret, sobre el títol expedit. 
Article 20. El dret funerari es registra: 
a) A nom personal i individual, que serà el del propi peticiona
ri. 
b) A nom de comunitats religioses o establiments benèfics o 
hospitalaris i associacions benèfiques, que estiguin reconeguts 
per l'Administració, per a ús exclusiu dels seus membres, dels 
asilats i dels acollits. 
Article 21. Mai no pot registrar-se el dret funerari a nom de 
companyies d'assegurances, de previsió o de qualsevol altra 
de similar que, exclusivament o com a complement d'altres 
riscos, garanteixen als seus afiliats el dret a sepultura per al dia 
del traspàs. Aquestes societats només es poden obligar a pro
porcionar a l'assegurat el capital necessari per a obtenir-la. 
Article 22. En els casos d'impossibilitat d'inhumació d'un ca-
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dàver en una sepultura pel fet de no haver transcorregut el pe
ríode mínim de dos anys o de cinc des de l'últim enterrament 
que s'hagi efectuat, l'Ajuntament els facilitarà, dins del ma
teix cementiri, uns nínxols de concessió de lloguer provisional 
durant el temps indispensable fins que es pugui traslladar el 
cadàver a la sepultura on originàriament s'hauria inhumat, si 
no hagués existit l'esmentat impediment. 
Les despeses de trasllat són a càrrec de l'interessat. 
Transcorregut el termini indicat i sense que hi hagi causes que 
en justifiquin la pròrroga, s'ha de traslladar d'ofici el cadàver 
o les restes mortals a la primera sepultura. 
Secció II 
Concessió del dret funerari 
Article 23. El titular del dret funerari ha de designar un bene
ficiari del dret funerari per a després de la seva mort, i amb 
aquesta finalitat ha de comparèixer en el Departament de ce
mentiris i ha de subscriure l'acta on s'ha de consignar les dades 
de la sepultura, el nom, els cognoms i el domicili del beneficia
ri i la data del document. 
Article 24. La designació del beneficiari d'un pateó, arc-cova 
o «egipci» es pot fer per a cada Departament llevat d'aquest 
cas, el beneficiari només pot recaure en una sola persona, o 
qualsevol col·lectivitat, o entitat de les esmentades en l'apar
tat b de l'article 20. 
Article 25. La designació de beneficiari no es pot canviar si no 
es fa expressament, mitjançant la clàusula testamentària pos
terior. 
Article 26. Quan es produeixi la mort del titular del dret fune
rari, el beneficiari designat resta obligat a traspassar al seu fa
vor la titularitat i, per tant, ha de comparèixer en el Departa
ment de cementiris amb el títol corresponent. 
Article 27. En cas de mort conjunta de titular i beneficiari, els 
hereus testamentaris o ab-intestato del titular del dret resten 
obligats a presentar el títol en el Departament de cementiris 
per fer el canvi de titularitat a favor de la persona per ells de
signada (en el document que hagin subscrit). 
Si no s'aconsegueixen les firmes dels hereus, s'adjudicarà el tí
tol de propietari provisional a favor de l'hereu que tingui el tí
tol del dret funerari i s'han de citar els hereus coneguts i publi
car-ho en el BOP i en dos diaris locals. 
Article 28. Transcorregut el termini d'un £my des de la mort 
del titular del dret funerari, sense que s'hagi sol·licitat la trans
missió, s'incorrerà en les limitacions següents: 
a) No es pot autoritzar el trasllat de les restes. 
b) Els possibles perjudicis derivats de l'atorgament a favor de 
tercer, d'un posterior títol provisional i de la subsegüent 
anul·lació de l'anterior. 
Article 29. Els posseïdors de títols que no hagin sol·licitat el 
canvi de nom en el moment d'aprovar-se aquest Reglament, 
queden obligats a sol·licitar-ne el traspàs en el termini d'un 
any. 
Article 30. Quan el titular d'un dret funerari hagi designat be
neficiari, aquest haurà de justificar la defunció del titular i 
acreditar que n'és el beneficiari per efectuar la transmissió, 
amb lliurament d'un nou títol, la designació de beneficiari i 
consignació en el llibre de registre i en el fitxer general. 
Article 31. En cas que la mort del beneficiari hagués esdevin
gut abans que la del titular, s'haurà de requerir el titular per
què designi nou beneficiari del dret funerari. 
Secció III 
Transmissions «inter-vivos» 
Article 32. S'estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret fu
nerari sobre sepultures, per actes «inter-vivos», a favor de pa
rents del titular en línia directa i col·lateral fins al quart grau, 
ambdós per consanguinitat i fins a segon grau per afinitat i de 
cònjuges i de persones que acreditin llaços afectius i de convi
vència mínima de cinc anys amb el titular immediatament an
terior a la transmissió, i les que es defineixen a favor d'hospi
tals , entitats benèfiques o religioses amb personalitat jurídica, 
segons la llei. 
Secció IV 
Transmissions provisionals 
Article 33. Quan no es pugui fer la transmissió de la manera 
que estableixen els articles precedents, bé perquè no es pugui 
justificar la defunció del titular del dret, bé perquè sigui insu
ficient la documentació que aportin, es podrà expedir un títol 
provisional a favor del posseïdor del títol. 

Article 34. Les transmissions que s'efectuïn amb caràcter pro
visional s'han d'incloure a l'expedient administratiu, en el trà
mit del qual s'ha d'incloure l'anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, perquè en el termini dels quinze dies hàbils se
güents puguin oposar-s'hi aquells que se'n creguin amb dret, 
i els títols que s'expedeixin a aquest efecte, s'hauran d'expedir 
sense perjudici a tercers amb millor dret. 
Article 35. En aquells casos esmentats a l'article anterior, en 
els quals existeixi constatació o presumpció de la mort del titu
lar, sense que es pugui aportar el títol, cal considerar, llevat 
que existeixi prova que ho contradigui, que és acreditada la 
possessió del títol i el dret funerari del sol·licitant si s'acom
pleixen els requisits següents: 
a) Pot sol·licitar la transmissió provisional qui acrediti ésser 
hereu per qualsevol títol del titular del dret funerari. 
b) Pel fet d'haver estat inhumat a la sepultura de referència el 
cadàver del cònjuge, ascendent, descendent o col·lateral fins 
al quart grau per consanguinitat, o fins al segon grau per afini
tat del qui ho sol·liciti amb la mateixa antelació, sempre que 
no s'hagi fet cap inhumació posterior. 
Article 36. Transcorreguts cinc anys des de l'expedició del tí
tol provisional, passarà a ser definitiu i cessarà el dret dels qui 
podien reclamar la titularitat. 
Secció V 
Modificació del dret funerari 
Article 37. La transmissió, rectificació, modificació o altera
ció del dret funerari s'ha de declarar a sol·licitud de l'interes
sat o d'ofici en expedient administratiu, en el qual s'ha de 
practicar la prova i s'ha d'aportar la documentació necessària 
per a justificar-ne els termes i el títol del dret funerari, excepte 
en cas de pèrdua, sense que sigui obstacle per a la tramitació 
de l'expedient la negativa del lliurament del títol, quan l'ins
tant de l'expedient no en sigui posseïdor. 
Article 38. Durant la tramitació d'un expedient de traspàs se 
suspenen les operacions a la sepultura, suspensió que quedarà 
sense efecte en expedir-se el nou títol. 
Article 39. Quan per l'ús o per qualsevol altre motiu, un títol 
sofrís algun deteriorament es podrà canviar per un altre 
d'igual, a nom del mateix titular. 
EI robatori o la pèrdua d'un títol dóna dret a l'expedició d'un 
duplicat a favor del titular. 
Article 40. Els errors de nom, cognoms o de qualsevol altra ti
pologia que hi hagi en els títols, s'han de rectificar a instància 
del titular, després de justificar-los i fer-ne la comprovació. 
Article 41. Les clàusules limitatives de l'ús d'una sepultura, la 
seva variació o anul·lació, s'han d'acordar quan ho sol·liciti el 
titular i s'han d'inscriure en el llibre de registre, en el fitxer de 
sepultures i en el títol corresponent, i seran definitives quan 
s'esdevingui la seva mort. 
Article 42. La denúncia de robatori o pèrdua del títol de dret 
funerari s'ha de fer per escrit i presentar-la al registre general 
de l'Ajuntament, acompanyada de la sol·licitud d'expedició 
de duplicat i de la incoació d'expedient declaratiu de l'anul·la
ció del títol i expedició del que l'ha de substituir. 
Article 43. Si la denúncia fos de suposada retenció indeguda 
del títol, després d'haver escoltat el denunciant i el posseïdor, 
o només el denunciant si el posseïdor hagués estat declarat en 
rebel·lia, se suspendran els drets d'ús de la sepultura com a 
conseqüència de la resolució, d'acord amb el que preveu 
aquest Reglament. 
Secció VI 
Caducitat del dret funerari 
Article 44. Es pot declarar caducat el dret funerari, i per tant, 
revertirà a l'Ajuntament en els casos següents: 
a) Per estat ruïnós de la construcció, quan aquesta sigui parti
cular. La declaració d'estat ruinós i de caducitat s'ha de fer 
mitjançant expedient administratiu. 
b) Per abandonament de la sepultura. Té aquesta considera
ció quan hagin passat 10 anys des de l'últim pagament dels 
drets de conservació. 
c) Per finalitzar el dret funerari temporal. 
d) Per finalitzar la concessió d'ús. El temps de concessió d'ús 
és de 99 anys. 
Article 45. L'expedient administratiu de caducitat s'executarà 
de la manera següent: 
a) En els casos de caducitat, per estat ruinós de la construcció 
particular, l'expedient ha de contenir la citació del titular, tant 
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si el seu domicili és conegut com si no ho és; fer públic l'expe
dient, mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, 
i la publicació en dos diaris almenys, d'entre aquells que tin
guin més difusió, i s'ha de concedir un termini de 90 dies per
què els beneficiaris, hereus o afavorits puguin al·legar el seu 
dret. La compareixença de qualsevulla d'aquestes persones 
amb el compromís de dur a terme les obres de construcció o 
reparació en el termini que s'assigni, cessa l'expedient fins al 
seu venciment, moment en què els Serveis Tècnics hauran de 
fer informe de les obres realitzades. Si aquestes obres són con
formes, l'expedient s'arxivarà sense fer cap altre tràmit: en cas 
contrari, se'n declararà la caducitat. 
b) En l'apartat «b» de l'article anterior, l'expedient ha de con-
tinir la citació del titular, tant si el seu domicili és conegut com 
si no ho és; fer públic l'expedient, mitjançant edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província i la publicació almenys en dos 
diaris d'entre els de més difusió, i s'ha de concedir un termini 
de 90 dies perquè els beneficiaris, hereus o afavorits puguin 
al·legar el seu dret. Transcorregut aquest termini es declararà 
la caducitat. 
Capítol IV 
Inhumacions, exhumacions i trasllats 
Article 46. Les inhumacions, exhumacions i trasUats de cadà
vers o restes s'han de regir per les disposicions de caràcter hi-
giènico-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 47. Cap cadàver no pot ser inhumat abans de les 24 ho
res de la seva mort. 
Per ràpida descomposició, perill de contagi, insuficiència hi
giènica de l'habitatge o qualsevol altra causa militar, es durà 
a terme la cerimònia de conducció, abans de transcórrer 
aquest termiíú. En aquests casos, el cadàver romandrà al di
pòsit general del cementiri fins a l'acabament del termini. 
Article 48. Per a la inhumació en níirxols, tombes, criptes o al
tres monuments funeraris s'ha de fer un tancament hermètic 
de les possibles obertures que impedeixi emanacions i filtra
cions líquides. 
Amb aquesta finalitat i amb la de permetre, no obstant això, 
els canvis necessaris a l'ulterior desintegració de la matèria or
gànica continguda, la seva construcció s'ha de fer amb mate
rials que tinguin una impermeabilitat relativa. 
Article 49. L'esgotament d'espai en un cementiri per a cons
truir noves sepultures determinarà la creació d'una reserva de 
nínxols que únicament es concediran, temporalment i amb ca
ràcter provisional, als titulars de sepultures que no puguin 
usar el seu dret pel fet de no haver transcorregut els terminis, 
als quals es refereix aquest Reglament, des de l'última inhu
mació. 
Article 50. Els cadàvers es poden inhimiar en qualsevol classe 
de sepultura autoritzada per l'Ajuntament. 
Article 51. No es pot obrir cap sepultura fins que no hagin 
transcorregut dos anys des de la darrera inhumació, o cinc si 
la mort es produís per malaltia infecciosa i contagiosa. 
Article 52. Quan es dugui a terme la inhumació en una sepul
tura que contingui altres cadàvers o restes, es podrà efectuar 
en el mateix acte la reducció de restes. Només a petició ex
pressa del titular, aquesta operació tindrà lloc abans de l'acte 
de l'enterrament, i en aquest cas, l'ha de presenciar el titular 
o la persona en qui delegui i sempre que les disponibilitats del 
servei ho permetin. 
Article 53. El nombre d'inhumacions successives en cada se
pultura no es pot limitar per altra causa que no sigui la de la 
seva capacitat respectiva, i caldrà tenir en compte la possibiU-
tat de reduir les restes enterrades anteriorment, llevat del cas 
en què el titular del dret funerari, quan va adquirir aquest dret 
o en qualsevol moment posterior, ho limiti voluntàriament o 
expressament en forma fefaent pel que fa a nombre, a relació 
tancada o a llista excloent de persones, els cadàvers de les 
quals hi puguin ser inhumats. 
Article 54. Per dur a terme una inhumació és necessària la pre
sentació dels documents següents: 
a) Títol de la sepultura. 
b) Autorització del jutge de districte o del que fos competent 
en els casos que siguin diferents de la mort natural. 
En el moment de presentar el títol, s'ha d'identificar la perso

na a favor de la qual s'hagi estès el títol. Si es dóna el cas que 
aquesta persona ja ha mort, o no es pogués identificar, s'hau
ria d'autoritzar la inhumació i un cop efectuada, requerir els 
posseïdors per tal que instin el traspàs a favor de qui es tingui 
dret. S'ha de seguir el mateix tràmit quan es tracti de l'enterra
ment del titular. 
Article 55. La inhumació s'ha de dur a terme al Departament 
de cementiris i la documentació s'ha de presentar a l'adminis
tració del cementiri per inscriure-la en el llibre de registre i en 
el títol. Un cop acabat aquest procés en la forma fixada, el pa
per d'enterrament s'ha de lliurar a la Brigada, la qual l'haurà 
de retornar amb la conformitat, im cop efectuat el servei. S'ha 
de fer el mateix tràmit quan es tracti d'exhumació o de trasllat 
de restes. 
Article 56. L'Ajuntament ha de garantir sempre el dret del ti
tular a l'ús exclusiu de la sepultura en la forma que preveu 
aquest Reglament. 
El consentiment del titular per a la inhumació, ja sigui de fa
miliars o bé d'estranys té la consideració de vàlid i amb pre
sumpció «iures et de iure», només amb la presentació del títol, 
sempre que no existeixi denúncia escrita de robatori, retenció 
indeguda o pèrdua, presentada al Registre General de l'Ajun
tament amb vuit dies d'antelació. 
Article 57. Quan el títol estigui estès a nom d'ima comunitat 
religiosa o hospitalària, per fer la inhumació s'ha d'exigir la 
certificació, expedida per la direcció de la comunitat, que el 
cadàver pertany a la comunitat, o és asilat o acollit per ella. 
Si el títol estigués a nom de societat, associació o fundació le
galment constituïda, qualsevol inhumació també necessitarà 
una certificació similar a l'anterior on s'expressi que el cadà
ver pertany a un membre o a un empleat de la societat, asso
ciació o fundació. 
Article 58. L'exhumació d'un cadàver o de restes per tomar-
los a inhumar fora del recinte requereix la sol·licitud del titu
lar del dret funerari i el transcurs dels terminis assenyalats en 
aquest Reglament, des de la darrera inhumació. 
Cal la presència del titular sanitari competent en ordre legal 
per a aquestes actuacions. 
Article 59. S'exceptuen del requisit del termini les exhuma
cions següents: 
a) Les decretades per resolució judicial, que es duran a terme 
en virtut de l'ordre corresponent. 
b) Les dels cadàvers que hagin estat embalsamats o n'hagin 
d'estar en el moment de l'exhumació. 
Article 60. El trasllat d'un cadàver o d'unes restes d'una sepul
tura a una altra del mataeix cementiri exigeix el consentiment 
dels titulars d'ambdós drets i cal tenir en compte el transcurs 
dels terminis que estableix aquest Reglament. 
Cal la presència del titular sanitari competent en ordre legal 
per a aquestes actuacions. 
Article 61. Quan s'hagi de trasllada; un cadàver o unes restes 
dipositats en sepultura el títol de dret funerari de la qual figuri 
a nom d'una persona ja morta, per tal que es pugui autoritzar, 
s'haurà de sol·licitar prèviament el traspàs a favor del nou titu
lar. 
Article 62. Si el trasllat s'ha d'efectuar d'un cementiri a un al
tre, tant si és dins o fora del terme municipal, caldrà disposar 
de l'autorització del titular sanitari competent en ordre legal 
per a aquesta actuació o de l'organisme que tingui encomana
des aquestes funcions, i dels documents que acreditin el com
pliment de la resta de requisits exigits per les disposicions vi
gents. 
L'exhumació d'un cadàver per ordre judicial l'ha d'autoritzar 
l'Alcaldia a la vista del mandat del jutge que així ho disposi. 
S'ha de concedir la mateixa autorització quan l'exhumació, 
per tal de fer el reconeixement del cadàver disposat, sigui per 
ordre del Tribunal que intervingui en im procés canònic. 
Article 63. Quan calgui practicar obres de reparació a sepultu
res particulars que continguin cadàvers o restes, aquests 
s'hauran de traslladar a nínxols temporals, sempre que no s'hi 
oposin les disposicions quant a exhumació, i es compleixin els 
drets assenyalats en l'ordenança fiscal i s'hauran de tomar a 
les seves primitives sepultures quan hagin acabat les obres. Si 
les obres són de caràcter general, reaUtzades per compte de 
l'Ajuntament, el trasllat s'ha de fer d'ofici i en presència de 
l'oficial, a sepultures de la mateixa categoria i condició que es 
canviaran per les antigues, s'ha d'estendre acta del trasllat i 
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s'han d'expedir els títols de les noves sepultures. 
Llevat dels casos assenyalats, l'obertura d'una sepultura exi
geix sempre la instrucció de l'expedient pel Departament co
rresponent, on s'ha de justificar els motius que existeixen i 
l'autorització expressa de l'Alcaldia. 
Capítol V 
Edificis de construcció municipal i particulars 
Secció I 
Edificis de construcció municipal 
Article 64. L'Ajuntament ha de construir per a les necessitats 
de la població una quantitat suficient de nínxols i tombes, 
d'acord amb les dades estadístiques, i n'ha d'atorgar el dret fu
nerari en els casos d'inhumació i de trasllats de restes, i s'ha 
d'ajustar a l'ordre rigorós de petició. 
Els edificis (nínxols i tombes) tenen una denominació adequa
da i són numerats correlativament, per la qual cosa els titulars 
queden obligats a acceptar el número. 
Article 65. Les obres de construcció de nínxols s'han de regir 
pels projectes formulats pel Servei Tècnic i s'han d'adjudicar 
tal com preveu la normativa vigent. 
Article 66. Les obres de reforma, decoració, reparació, con
servació o accessoris a les sepultures de construcció municipal 
que el particular sol·liciti, necessiten permís, i la concessió i 
l'execució s'han de dur a terme d'acord amb els plans o dis
senys presentats i aprovats, d'acord amb el que disposa aquest 
Reglament i el pagament dels drets que estableix l'ordenança 
fiscal corresponent. 
Article 67. No es permesa l'execució d'obres en nínxols, sigui 
quina sigui la seva importància, fins i tot l'emblanquinat, sen
se que es presenti a les dependències del cementiri correspo
nent el permís i el document que acrediti haver satisfet els 
drets pertinents, i en cap cas, no es pot fer sense que hagin 
transcorregut set dies des de l'última inhumació. 
Secció II 
Edificis de construcció particular 
Tramitació administrativa - Parcel·la 
Article 68. L'adjudicació del dret funerari sobre parcel·les 
s'ha d'efectuar per resolució del Departament de cementiris 
de l'Ajuntament. 
Dins dels trenta dies següents a la notificació de l'adjudicació, 
el sol·licitant ha d'ingressar l'import del valor de la parcel·la i 
si deixa transcórrer el termini fixat sense efectuar l'ingrés, 
s'entendrà que desisteix la sol·licitud; en aquest cas l'adjudi
cació quedaria automàticament sense efecte i es procedirà a 
arxivar definitivament l'expedient. 
Article 69. Els qui adquireixen el dret funerari sobre par-
cel·les.són adquiridors a títol provisional, mentre no procedei
xin a la construcció total en el termini de dos anys comptats a 
partir de l'adjudicació, transcorregut aquest període de temps 
sense que s'hagi donat d'alta l'edificació, l'Ajuntament pot 
deixar sense efecte el dret funerari. No s'ha de satisfer cap 
quantitat per les obres que s'hagin realitzat. 
Excepcionalment, aquests terminis poden ser prorrogats a pe
tició de l'interessat i a criteri de l'Ajuntament, si la classe, la 
importància o la qualitat de les obres ho aconsellessin, després 
de l'informe del Servei Tècnic. 
Article 70. No es pot iniciar la construcció d'una sepultura 
particular sense que la parcel·la hagi estat replantejada i par-
tionada pel tècnic i aprovada la realització de l'obra mitjan
çant el corresponent permís. Les despeses de l'emplaçament i 
del desmunt de la parcel·la, si escau, són a càrrec del titular. 
Tramitació administrativa - Construccions 
Article 71. Les obres de construcció d'una sepultura particu
lar estan subjectes a la inspecció tècnica i la seva autorització 
i aprovació s'ha d'ajustar a les normes que s'expressen en els 
articles següents i a les condicions particulars que es poden fi
xar en casos determinats per a adequar les construccions a les 
necessitats ur'banístiques i funcionals dels cementiris. 
Article 72. Les sepultures de construcció particular han de te
nir edificats els paraments exteriors i els elements decoratius 
amb materials nobles, i s'han de prohibir els que no ofereixin 
suficients garanties de bona conservació, en atenció a la conti
nuïtat dels cementiris. 

Article 73. La part destinada a cripta, als panteons, és suscep
tible de ser ampliada des del pla de façana fins a 0,30 metres 
per sota del pla de rasant de l'esplanada viable i sense que, en 
cap cas, la superfície d'ampliació pugui excedir de la concedi

da per edificar en alçada, ni la distància entre la rasant i la seva 
màxima profunditat superi els tres metres. 
Article 74. Per regla general les construccions particulars no 
poden superar, en cap cas, l'àmbit de la seva pròpia parcel·la 
i han de restar, almenys 50 cm., de qualsevol propietat veïna. 
Tampoc poden superar els tres metres d'altura a cornisa neo
lítica en tots els plans del terreny. 
Article 75. Per a construir una sepultura particular s'ha de 
presentar a l'Ajuntament la sol·licitud, i adjuntar-hi el projec
te per triplicat, firmat per tècnics competents, visat pels co
rresponents col·legis professionals; en el projecte també hi ha 
de figurar les plantes de què es compon la construcció, la faça
na i les seccions necessàries per a la seva completa compren
sió. 
Article 76. Rebuda la sol·licitud de construcció d'una sepultu
ra particular al Departament de cementiris, i comprovada la 
titularitat de la corresponent parcel·la s'ha de passar al Servei 
Tècnic faci l'informe sobre el compliment de les condicions 
tècniques que estableixen els articles precedents i procedeixi 
a la valoració del permís, d'acord amb l'ordenança fiscal i s'ha 
de tomar l'expedient a l'oficina d'origen, perquè proposi la 
resolució que sigui procedent, a l'òrgan competent de l'Ajun
tament. 
Article 77. Un cop s'hagi autoritzat una obra, s'ha de comuni
car a l'interessat, i s'ha d'estendre el permís, que se li ha de 
lliurar acompanyat del pla degudament conformat, quan hagi 
ingressat els drets que corresponguin. 
Article 78. El titular de la sepultura de construcció particular 
ha de comunicar al Departament corresponent la finalització 
de les obres i si hi ha hagut alguna variació. Després de l'infor
me del Servei Tècnic, l'Ajuntament pot exigir-ne la rectifica
ció a l'interessat, d'acord amb els plans, o la seva legalització 
mitjançant el pagament del dret que correspongui. 
Article 79. Acabada l'obra de construcció particular de con
formitat o legalitzada en el seu cas, després de l'informe dels 
Departaments corresponents s'ha de donar d'alta per poder 
efectuar enterraments. 
Article 80. Transcorregut el termini d'execució de les obres 
sense que s'hagin acabat, el Servei Tècnic s'ha de procedir 
d'ofici a l'examen i comprovació de les obres realitzades, i se'n 
pot acordar la caducitat del permís si no se'n justifiqués la de
mora. 
Article 81. Les obres de reconstrucció, reforma, ampliació o 
addició i decoració d'una sepultura de construcció particular 
que afectin l'estructura de l'edifici o dels seus departaments 
estan subjectes, pel que fa al permís, inspecció, execució i pro
cediment, al que disposen els articles precedents; però, el ter
mini de realització limitat a sis mesos és prorrogable per tres 
mesos més si l'interessat fa la sol·licitud, quan la importància 
de les esmentades obres ho aconseUin, i mitjançant el paga
ment dels drets assenyalats en l'ordenança fiscal. 
Secció III 
Disposicions comunes 
Article 82. La realització de qualsevol mena d'obres als edifi
cis que hi ha dins del recinte d'un cementiri requereix l'obser-
vança, per part dels contractistes executors, de les normes se
güents: 
a) Els treballs preparatoris de pedraire i marbrista no es po
den efectuar dins del recinte del cementiri. 
b) La preparació dels materials per a la construcció s'haurà de 
realitzar als llocs que es designin, amb la protecció que en 
cada cas es consideri necessària. El subministrament de força 
i llum ha d'anar a càrrec del contractista. 
c) Els dipòsits de materials, eines, terra, aigua s'han de situar 
en punts que no dificultin la circulació o el pas a la via pública. 
d) Les bastides, tanques o qualsevol altre element auxiliar ne
cessari per a la construcció s'han de col·locar de manera que 
no facin malbé les plantes o les sepultures adjacents. 
e) Les eines mòbils, destinades a la construcció, s'hauran de 
guardar diàriament en coberts o dipòsits per a la seva conser
vació i odre en el recinte, i per això és prohibit l'ús dels estris 
d'enterrament, propietat de l'Ajuntament, sense autorització 
expressa. 
f) Un cop acabada l'obra, els contractistes o executors hauran 
de procedir a la neteja del lloc de la construcció i a enretirar-ne 
les runes, els fragments i residus de materials (làpides, marcs, 
e t c ) . 
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g) De la mateixa manera, i un cop acabada l'obra, els contrac
tistes o executors hauran de procedir a la reposició de qualse
vol objecte, element, material i detalls d'ornamentació que 
s'haguessin destruït o fet malbé. Si no ho fan en un termini de 
set dies l'Ajuntament ha de procedir a efectuar-ho d'ofici, i 
s'ha de passar el càrrec corresponent de l'esmentada reposició 
al contractista o executor, o al propietari de la sepultura. Sen
se aquest requisit no s'ha d'autoritzar l'acta. 
Article 83. La instal·lacció de parterres o testos davant o al 
voltant de les sepultures s'ha de subjectar a les normes se
güents: 
a) No es pot sobrepassar en cap cas l'àmbit de la propietat de 
la parcel·la. 
b) Només es pot construir parterres als llocs on el terra no es
tigui pavimentat, en un altre cas només es podrà col·locar tes
tos, sempre que ornamentin sepultures que estiguin arran de 
terra. 
c) La longitud dels jardins i les voreres de les sepultures s'ha 
de fixar a tots els efectes sumant la dels costats, amidats per la 
seva part interior, és a dir, els costas adossats a la construcció. 
Article 84. Les obres de reparació i conservació d'edificis de 
construcció particular i dels accessoris i elements de decoració 
de les sepultures de construcció municipal, realitzades per 
particulars, són a càrrec dels seus titulars. 
Els accessoris i elements de decoració adossats a les sepultures 
han d'estar a disposició dels interessats durant sis mesos, en 
cas d'haver-hi declaració de caducitat. 
Article 85. Les plantacions tenen la consideració d'accessoris 
de les construccions i hi estan subjectes a les mateixes regles. 
La seva conservació és a càrrec dels interessats i, en cap cas, 
no poden envair la via ni perjudicar les construccions veïnes. 
Qualsevol excés l'haurà de corregir el titular. 
Article 86. Els titulars o les persones a qui deleguin són els en
carregats de tenir la cura de les sepultures. 
Acabada la neteja d'una sepultura, les restes de flors o altres 
objectes inservibles s'hauran de dipositar en llocs destinats 
per a aquest efecte. 
Article 87. Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols es 
poden transcriure en qualsevol idioma, mantenint sempre el 
degut respecte al recinte, i es responsabilitzarà el titular de 
qualsevol inscripció que pogués lesionar drets de tercers. 
Als nínxols on manqui làpida, el Departament inscriurà en el 
timpà o en la llosa el nom i el cognom del cadàver de l'última 
persona inhumada, si es tracta de dret funerari temporal, o del 
seu titular si s'escau. 
Article 88. No es podrà introduir als cementiris ni extraure'n 
cap objecte sense el corresponent permís del Departament. 
Article 89. L'Ajuntament no és responsable dels robatoris i 
desperfectes que puguin produir-se a les sepultures i als objec
tes que hi hagi dipositats. 
Capítol VI 
Els recintes especials 
Article 90. L'Ajuntament no ha de preveure cap espai de ca
ràcter especial dins dels cementiris que pugui impUcar privile
gi o postergació per raó de religió, ni per cap altra causa. 
Capítol VII 
Ordenances fiscals 
Article 91. Disposicions generals. D'acord amb el que dispo
sen els articles 199 a 215 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, 
de 18 d'abril, s'estableixen taxes pels serveis funeraris i per 
l'ocupació d'espais i la utilització de serveis dins dels cementi
ris municipals. 
Article 92. Fet imposable. Constitueixen fets imposables: 
a) La conducció de cadàvers, restes i altres serveis funeraris. 
b) L'atorgament de drets funeraris sobre espais i sepultures 
per a enterraments; la seva ocupació, la reducció de restes; les 
incineracions; els trasllats; els moviments de làpides i ele
ments decoratius i de jardineria, la conservació, el manteni
ment i la neteja dels vials i camins, la red de clavegueram, els 
arbres i la jardineria, els edificis administratius i altres serveis 
d'interès general; els actes dimanants de la titularitat del dret 
funerari com l'expedició i el canvi de títols, els traspassos i les 
modificacions, i qualsevol altre servei que sigui procedent o 
que, a petició de part, pugui ser autoritzat. 
Article 93. Subjectes passius. Tenen obligació de pagaries ta
xes: 
a) Als serveis funeraris: els familiars, i en el seu defecte els he

reus o els legataris del difunt o altres contractants que s'escai
gui entre ells, o les companyies d'assegurances que facin ser
veis complerts. 
b) Als cementiris: els adquiridors dels drets funeraris, o els 
seus titulars, posseïdors o sol·licitants, segons es tracti de pri
mera cessió i posterior transmissions de drets funeraris, d'ac
tes dimanants del dret funerari o de la presentació del servei. 
Article 94. Exempcions. Estan exempts del pagament de les 
taxes: 
a) Els enterraments i les incineracions de beneficiència. 
b) Les exhumacions ordenades per l'autoritat judicial. 
Article 95. Bases i tarifes. Les bases impositives són: 
a) Als serveis funeraris i de cementiris, la mena de servei i el 
tipus de sepultura, respectivament. 
b) Quant als serveis funeraris i de cementiris, les taxes a satis
fer són les que resultin de la corresponent tarifa. 
Article 96. Acreditació, gestió i recaptació. Amb caràcter ge
neral l'obligació de contribuir neix amb la contractació de ser
vei o en concedir-se, transmetre's o modificar-se el dret fune
rari, en expedir-se els títols o en autoritzar-se la presentació 
del servei. 
Per a les taxes de conservació dels cementiris, l'obligació de 
contribuir es fonamenta en la titularitat o en el fet de tenir el 
dret funerari, i es poden fer efectives en qualsevol moment, 
encara que no concorri cap de les circumstàncies que preveu 
l'article que fa referència al fet imposable. 
Article 97. Les quotes s'han de pagar: 
a) Als serveis funeraris i de cementiris, abans de la presenta
ció del servei. 
b) A les adjudicacions temporals, abans de l'ús o de la seva uti
lització. 
c) Les taxes de conservació, per anualiats. 
Article 98. Infraccions i sancions. S'ha de fer el que disposa 
l'ordenança fiscal general. 
Disposició addicional 
En les matèries que no preveu expressament aquest Regla
ment s'ha de fer el que estableix el vigent Reglament de poli
cia sanitària i mortuòria. 
Disposicions transitòries 
1. Les concessions definitives que hi ha actualment s'han d'en
tendre atorgades pel termini màxim de les concessions i con
tractes de l'Administració Local vigent en el moment de l'ad
judicació. 
Transcorregut aquest termini, s'ha d'aplicar, en finalitzar les 
concessions de sepultures o llurs pròrrogues, el règim que pre
veu aquesta ordenança. 
2. Els hereus o les persones subrogades per herència o altre tí
tol que no hagin instat la transmissió al seu favor del dret fune
rari corresponent en el moment d'entrar en vigor aquest Re
glament, disposen d'un any per a efectuar-ho, transcorregut 
aquest termini, s'ha de decretar la pèrdua del dret funerari 
amb reversió de la sepultura corresponent a l'Ajuntament. 
Disposició final 
Aquest Reglament entrarà en vigor el dia següent de la seva 
publicació. 

A J U N T A M E N T D E C E R V E R A 

>. E D I C T E 2343 

La Comissió de Govern de la Paeria de Cervera, reunida en 
sessió de data 18 de març de 1993 va acordar sol·licitar de 
l'Excma. Diputació de Lleida una bestreta reintegrable de 
2.000.000.- ptes. sense interès, a tomar en 10 anualitats, pel 
finançament de les obres de restauració del campanar de l'es
glésia de Santa Maria. 
De conformitat amb l'establert en la Llei 39/88 de 28 de de
sembre, reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa aquest 
acord pel termini de 15 dies, als efectes de presentació de pos
sibles reclamacions, en el benentès que de no presentar-se'n 
cap, l'acord quedarà definitiu. 
Cervera, 19 de març de 1993. 
El Paer en Cap, Joan Salat i Tarrats. 

— • — 
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