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TÍTOL I  DISPOSICIONS GENERALS 

 
 
Article 1.- Àmbit d’aplicació i naturalesa jurídica  
 
1. L’àmbit territorial d’aplicació del present Reglament el constitueix el terme 

municipal de Sabadell. 
 
2. El cementiri municipal i les sepultures de les quals està dotat i es pugui dotar, són 

béns de domini públic afectes al servei públic que els és propi. 
 
 
Article 2.- Titularitat i gestió del servei 
 
1. De conformitat amb el que preveu la legislació de règim local, la titularitat del servei 

de cementiri és pública i correspon a l’Ajuntament de Sabadell. 
 
2. La gestió del cementiri municipal la realitza l’Ajuntament de Sabadell, mitjançant 

qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta, de conformitat amb la 
normativa legal aplicable. 

 
3. L’Ajuntament de Sabadell conservarà, en tot cas, les funcions no delegables que 

impliquin l’exercici d’autoritat. 
 
4. L’objecte de la gestió del servei de cementiri consisteix en la pràctica dels serveis 

de inhumació, exhumació, reducció de restes, conducció, trasllat  i incineració, si 
és el cas i, en general, tota activitat referida a cadàvers i a restes. 

 
 
Article 3.- Classificació de sepultures 
 
Les sepultures del cementiri municipal de Sabadell es classifiquen en: 
 
1. Nínxol: cavitat d’una construcció funerària per a la inhumació d’un o més cadàvers 

o de restes cadavèriques, tancada amb una llosa o envà.  
En el cementiri municipal de Sabadell, comprèn les antigues denominacions de 
nínxol econòmic, nínxol preferent i nínxol de luxe. 

 
2. Nínxol reduït: cavitat d’una construcció funerària de mides reduïdes, per a la 

inhumació de cendres i de restes cadavèriques reduïdes. 
 
3. Columbari cendres: construcció funerària amb nínxols reduïts per a rebre urnes 

cineràries. 
 
4. Tomba: lloc soterrat d’inhumació d’un o més cadàvers o de restes cadavèriques, 

cobert per una llosa, integrat per un o més nínxols.  
 
5. Panteó: monument funerari destinat a la inhumació de diferents cadàvers o de 

restes cadavèriques, integrat per un o més nínxols.  
 
6. Mausoleu: edificació funerària o conjunt monumental de tombes.  
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7. Columnari: construcció funerària per a la inhumació de més d’un cadàver o de 

restes cadavèriques que consta de tres nínxols superposats, tancat amb una única 
llosa o envà. 

 
8. Fossa comú: Lloc soterrat de inhumació de cadàvers i restes cadavèriques. 
 
9. Ossera municipal: espais del cementiri municipal destinats a recollir restes 

cadavèriques resultants de exhumacions i neteges de sepultures. 
 
 
Article 4.- Dret individual de sepultura   
 
Es respectarà el dret individual de tota persona, que li sigui adjudicada una sepultura 
del cementiri municipal per a la inhumació de cadàvers, sens perjudici de la regulació 
sectorial en aquesta matèria i de les normes d’aquest Reglament. 
 
 
Article 5.- Instal·lacions del cementiri municipal 
 
El cementiri municipal disposarà de les instal·lacions que preveu la normativa de 
policia sanitària mortuòria. 
 
 
 
CAPÍTOL 1r.- Competències de l’Ajuntament de Sabadell, com a titular i 

responsable de la prestació del servei 
 
 
Article 6.- Competències municipals 
 
Sens perjudici de les competències que li atorgui la legislació vigent, l’Ajuntament de 
Sabadell té les següents competències en servei de cementiri: 
 
1. Prestació del servei públic de cementiri municipal. 
2. Potestat reglamentària per a la regulació de la prestació del servei. 
3. Vigilància del recinte de l’equipament de cementiri municipal. 
4. Vetllar per l’acompliment de la normativa sanitària mortuòria. 
5. Potestat inspectora i supervisora de la gestió del servei. Aquest potestat es podrà 

exercir en qualsevol moment i sense previ avís, essent necessari únicament 
acreditació. 

6. Potestat sacionadora i d’execució forçosa. 
7. Establir taxes, preus públics o tarifes per a la prestació de tots els serveis previstos 

en el present Reglament, així com la gestió, recaptació i inspecció. 
8. Emetre les autoritzacions municipals que correspongui legalment i d’acord amb el 

present Reglament. 
9. Adjudicar drets funeraris. 
10. Resolució de sol·licituds, recursos i reclamacions relatives a la gestió del servei. 
11. Autorització i inspecció de les obres i instal·lacions de qualsevol tipus que es 

realitzin en el cementiri. 
12. Autorització i inspecció de les activitats comercials que generi el servei de 

cementiri. 
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CAPÍTOL 2N.- DE L’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DEL SERVEI DE 

CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
 
Article 7.- Funcions d’administració i gestió 
 
L’administració i la gestió del servei de cementiri és a càrrec del gestor del servei que, 
en aquest àmbit li correspon: 
 
1. Tasques relatives a la inhumació, exhumació, conducció i trasllat de restes 

cadavèriques i, si és el cas, incineració. 
2. Actes relatius al reconeixement, gestió, administració de drets funeraris. 
3. Portar els llibres registre relatius a l’administració i gestió del servei, relacionats en 

l’article següent, i practicar els assentaments corresponents. 
4. Emissió d’informes relatius a l’àmbit de funcions que li és propi. 
5. Qualsevol altra funció relacionada amb les de cementiri, que li sigui atribuïda pel 

titular del servei. 
 
 
Article 8.- Registres de cementiri 
 
El registre públic del cementiri que d’acord amb l’article anterior correspon portar al 
gestor del servei de cementiri i que serà en suport informàtic, en el marc de la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal, comprèn els Registres 
següents: 
 
1. Registre general de sepultures i de les operacions que s’hi realitzin, així com de les 

incidències pròpies de la seva titularitat. 
2. Registre de inhumacions. 
3. Registre d’exhumacions, conduccions i trasllats de cadàvers, restes i cendres. 
4. Registre de incineracions. 
5. Registre d’entrada i sortida de comunicacions i documents. 
6. Registre de peticions i queixes. 
7. D’altres registres auxiliars que siguin necessaris per a la bona administració. 
 
 

CAPÍTOL 3r.- De l’ordre i govern interior del cementiri municipal 
 
 
Article 9.- Horari d’obertura al públic 
 
1. L’horari d’obertura al públic de l’equipament de cementiri municipal és el que 

estableixi l’Ajuntament d’acord amb la gestió del servei que, podrà variar segons 
les circumstàncies de l’època de l’any. 
L’horari estarà exposat en lloc visible de les entrades principals. 

 
2. En el marc de l’horari d’obertura al públic, es distribuirà temporalment els serveis 

de cementiri i no s’admetrà l’entrada de cap difunt fora de l’horari establert tret que 
es donin circumstàncies excepcionals. 
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3. Els cadàvers que arribin al cementiri fora de l’horari de inhumació quedaran en 

dipòsit per efectuar-la l’endemà, tret que es donin circumstàncies que facin 
necessària la seva immediata inhumació, d’acord amb les disposicions de policia 
sanitària mortuòria. 

 
 
Article 10.- Celebracions funeràries 
 
El gestor del servei mantindrà en correctes condicions d’ús la capella ubicada en la 
plaça central del cementiri de sant Nicolau (part antiga), que podrà ser utilitzada per 
cerimònies de caràcter religiós o civil.  
Sens perjudici de l’anterior, el cementiri municipal també podrà estar dotat d’una sala 
aconfessional per a la celebració de qualsevol tipus de cerimònies. 
 
 
Article 11.- Accés al cementiri municipal 
 
1. No es permet l’accés al cementiri als vehicles de transport, excepte els vehicles del 

gestor del servei, els d’empresa/es funerària/es i els que transportin material de 
construcció, prèvia autorització de la gestió del servei que, excepcionalment i 
justificada, podrà estendre a d’altres vehicles. 

 
2. Els propietaris dels vehicles abans esmentats seran responsables dels danys que 

aquests puguin causar en l’equipament de cementiri, instal·lacions o sepultures. 
 
3. El gestor del servei impedirà l’accés al cementiri a aquelles persones o grups que, 

per la seva actitud, comportament o d’altres motius evidents, puguin pertorbar la 
tranquil·litat o alterar les normes de respecte adequat al recinte. En aquest sentit,  
s’impedirà també l’accés a animals, tret dels gossos guia. 

 
 
Article 12.- Entrada i sortida d’elements   
 
Per a l’entrada o sortida del recinte del cementiri de qualsevol element, objecte, 
instal·lació o resta és preceptiva l’autorització prèvia del gestor del servei. 
 
 
Article 13.- Conservació i manteniment  
 
1. La conservació, manteniment i neteja de les edificacions i de les instal·lacions de 

l’equipament de cementiri serà a càrrec del gestor del servei. L’Ajuntament podrà 
establir per ordenança fiscal la corresponent taxa. 

 
2. És a càrrec dels titulars dels drets funeraris la conservació i neteja de la 

corresponent sepultura, així com dels elements accessoris que hi instal·lin, d’acord 
amb el títol IV d’aquest Reglament. 
Si els particulars incompleixen el deure que prescriu aquest article i, quan s’apreciï 
estat de deteriorament, el gestor del servei requerirà al titular perquè compleixi 
amb el seu deure fixant un termini a l’efecte, en cas d’incompliment  
subsidiàriament s’executarà pel gestor del servei, a càrrec del titular del dret 
funerari. 
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Article 14.- Responsabilitat per danys   
 
1. Els titulars dels drets funeraris són responsables dels danys i desperfectes que, 

com a conseqüència de la seva acció o omissió del deure descrit en l’anterior 
article, puguin causar a les instal·lacions o construccions del cementiri, com també 
en els elements accessoris de les sepultures contigües i a tercers. 

 
2. L’Ajuntament de Sabadell no assumeix la responsabilitat per robatoris o 

desperfectes que tercers puguin ocasionar en les sepultures o en els seus 
elements. 
Així mateix, l’Ajuntament o el gestor del servei no seran responsables del 
trencament en el moment de l’obertura d’un nínxol, de la làpida o d’elements 
accessoris col·locats pels particulars, excepte en el cas de culpa o negligència dels 
operaris que hagin intervingut en el servei. 

 
 
 

TÍTOL II  EL DRET FUNERARI 
 
 
  CAPÍTOL 1r.- Règim jurídic del dret funerari  
 
 
Article 15.- Configuració del dret funerari 
 
1. El dret funerari es configura com un ús o aprofitament privatiu sobre sepultures del 

cementiri, la titularitat demanial de les quals correspon únicament a l’Ajuntament. 
 
2. Correspondrà al gestor del servei la facultat de resoldre els expedients sobre 

titularitat i ús dels drets funeraris i totes llurs incidències. La seva resolució podrà 
ser recorreguda davant de l’Ajuntament. 

 
 
Article 16.- Naixement del dret funerari 
 
La titularitat del dret funerari neix per l’acte d’atorgament de l’Ajuntament, en règim de  
concessió i comporta el correlatiu pagament de les exaccions establertes per 
l’Ajuntament en la corresponent ordenança fiscal. 
 
 
Article 17.- Procediment d’adjudicació 
 
1. El procediment d’adjudicació de sepultures s’ajustarà  als principis de publicitat i 

lliure concurrència d’acord amb els procediments previstos en aquest Reglament i 
en les normes reguladores de béns dels ens locals. 

 
2. L’adjudicació de drets funeraris sobre sepultures tipus nínxol, serà per a 

l’enterrament immediat d’un cadàver.  
L’adjudicació de drets funeraris sobre sepultures monumentals es regirà per allò 
previst en l’article 30 d’aquest Reglament. 
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Article 18.- Garantia i gaudi del dret funerari 
 
1. El dret funerari estarà garantit mitjançant l’expedició del títol per part de 

l’Ajuntament i la seva inscripció en el registre o fitxer informàtic corresponent que 
es portarà pel gestor del servei. 

 
2. El dret funerari reconegut es gaudirà en els termes establerts en el títol nominatiu 

expedit a l‘efecte d’acord amb el present Reglament i, es limita a l’ús  de la 
sepultura per a la inhumació de les restes o cendres del titular, dels seus familiars i 
de les persones amb qui l’uneixi qualsevol relació afectiva. 

 
3. El dret funerari està exclòs de tota transacció mercantil i disponibilitat a títol onerós 

o lucratiu, quedant estrictament subjecte a les regulacions del present Reglament i 
a les seves possibles modificacions. 

 
 
Article 19.- Títol funerari. Contingut 
 
El títol del dret funerari contindrà les següent dades: 
 

a) Identificació de la sepultura, si és el cas, indicant el nombre de departaments 
de que consta. 

b) Data de l’acord d’atorgament i règim 
c) Import satisfet per l’atorgament 
d) Data de caducitat del dret 
e) Nom, cognoms i DNI del titular 
f) Nom, cognoms i DNI  del beneficiari “mortis causa” 
g) Identificació dels cadàvers, restes o cendres objecte de inhumació, exhumació, 

trasllat o conducció i data de la operació 
h) Historial de les transmissions del dret 
i) Declaració, en el seu cas, de la provisionalitat del dret 
j) Limitacions, prohibicions o d’altres incidències que afectin a la sepultura. 

 
 
Article 20.- Titular 
 
1. El dret funerari es podrà atorgar a favor: 
 
a) D’una sola persona física.  

En cas d'existir en les successives transmissions el llegat d'usdefruit, es respectarà 
el dret de l'usufructuari i la transmissió es farà al seu favor. 

 
b) D’un establiment benèfic, assistencial o hospitalari reconegut com a tal per 

l'administració pública, corporacions, fundacions o entitats legalment constituïdes, 
de caràcter benèfic i per a ús exclusiu dels seus membres, dels beneficiaris o 
acollits. 
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2. En cap cas no es podrà registrar el dret funerari a nom de societats 

d’assegurances, de previsió o de qualsevol altre de similar i, per tant, no tindran 
efecte davant de l’Ajuntament les clàusules de les pòlisses o els contractes que 
concertin, si pretenen cobrir altres drets que no sigui exclusivament el de 
proporcionar als seus afiliats el capital necessari a abonar per obtenir una 
sepultura. 

 
 
Article 21.- Beneficiari 
 
1. En atorgar-se el dret funerari i en tramitar-ne la seva transmissió, el gestor del 

servei instarà al titular  perquè designi un beneficiari que el succeirà en la titularitat 
del dret després de la seva mort, sens perjudici d’allò que preveu l’article 34 per a 
la  designació de beneficiari. 

 
2. La designació de beneficiari en cap cas estarà subjecta a taxa. 
 
 
SECCIÓ 1a.- Utilització 
 
Article 22.- Concepte 
 
La concessió per l’ocupació del domini públic funerari s’atorga per l’Ajuntament de 
Sabadell i configura el dret funerari, pel qual es permet la utilització privativa d’un 
nínxol en els termes del títol i del present Reglament. 
 
 
Article 23.- Tipus de llicències 
 
La llicència d’ocupació sobre el domini públic funerari, pot donar lloc a dos tipus de 
drets funeraris: 
1. Concessió d’ocupació breu.   
2. Concessió d’ocupació prolongada   
 
 
Article 24.- Concessió de caràcter breu 
 
1. S’atorgarà tenint en compte l’ordre de recepció de sol·licituds i les disponibilitats 

existents. 
 
2. S’atorgarà en règim de concessió, la utilització de nínxols procedents de reversions 

a favor de l’Ajuntament. En cas que no es disposi de nínxols d’aquesta 
procedència es podrà atorgar la llicència sobre sepultures de primera utilització, 
seguint el mateix ordre que en les concessions d’ocupació prolongades, que 
especifica el següent article.  

 
3. L’Ajuntament podrà atorgar concessions d’ocupació breu sobre nínxols del tipus 

nínxol reduït o columbari, per un període mínim d’1 any per a la inhumació de 
cendres. 
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Article 25.- Adjudicació de sepultures en règim de concessió  prolongada 
 
1. La concessió d’ocupació prolongada sobre nínxol s’atorgarà tenint en compte 

l’ordre de recepció de sol·licituds i les disponibilitats existents. 
 
 
2. Si la persona interessada disposa d’una sepultura de la qual pugui fer-ne ús, no 

tindrà dret a cap nova concessió. 
 
 
3. Per a l’adjudicació de nínxols, el gestor del servei oferirà tant aquells que provenen 

de reversions en favor de l’Ajuntament com nínxols de nova construcció. 
Els interessats podran escollir entre els nínxols disponibles i en cas de sepultures 
de nova construcció, no s’obrirà cap nou bloc de sepultures fins que l’anterior no 
estigui ple, per tant l’opció d’escollir serà entre els nínxols disponibles del bloc 
corresponent. 

 
 
Article 26.- Termini de la concessió breu 
 
1. La concessió breu sobre nínxols es podrà concedir per un període mínim de 2 o de 

5 anys segons la causa de defunció i atenent els riscos sanitaris previstos en la 
normativa vigent i, mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi alguns dels 
supòsits d'extinció. 

 
2. Abans d’esgotar-se el termini de la concessió, podrà atorgar-se una pròrroga a 

petició del titular o dels hereus o causa havents o de qualsevol persona vinculada 
amb relació de parentiu, afinitat o amistat amb aquella/es, les restes de la/es qual/s 
estiguin inhumades en la sepultura de que es tracti i, que provi el dret de titularitat 
sobre la sepultura. 

 
3. Cadascuna de les pròrrogues tindrà una durada no inferior a 1 any ni superior a 5 

amb un màxim total de durada de la llicència breu, de 10 anys . 
 
 
Article 27.- Termini de la concessió prolongada 
 
1. La concessió prolongada es podrà atorgar per un termini màxim de 30 anys  i 

mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi alguns dels supòsits d'extinció 
previstos en aquest Reglament i en la normativa vigent. 

 
2. Els enterraments successius en una mateixa sepultura no alteraran el dret funerari 

preexistent, però si s’hagués de practicar una nova inhumació abans d’esgotar el 
termini de la llicència, aquest podrà ser prorrogat, per un període de 2 o de 5 anys, 
des de la data de inhumació, segons la causa de defunció, sens perjudici d’allò que 
es preveu en l’article 32 d’aquest mateix capítol. 
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Article 28.- Canvi de règim de concessió d’ocupació breu a concessió  
d’ocupació prolongada 
 
1. En qualsevol moment de la vigència de la concessió d’ocupació breu o bé amb 

antelació a exhaurir-se, podrà ser adquirida pel seu titular en règim de concessió  
d’ocupació prolongada, mitjançant el pagament de la quantitat establerta en la 
tarifa corresponent. 

 
2. Serà preceptiva l’adquisició en règim de concessió prolongada, en cas que el titular 

de la concessió breu sobre una sepultura n’hagi exhumat les restes però estigui 
interessat en conservar el dret d’ocupació sobre la sepultura. 

 
 
SECCIÓ 2a.- Concessió de sepultures monumentals 
 
Article 29.- Concepte 
 
La concessió demanial sobre sepultures tipus tomba, panteó o mausoleu, és atorgada 
per l’Ajuntament de Sabadell i es configura com una relació bilateral per la qual el 
concessionari gaudeix del dret funerari  que comporta la utilització privativa de la 
sepultura en els termes del títol i del present Reglament. 
 
 
Article 30.- Adjudicació de sepultures monumentals 
 
1. L’adjudicació del dret funerari de concessió de sepultures monumentals es farà 

segons disponibilitats. 
La periòdica disponibilitat s’anunciarà en dos diaris dels de major circulació de la 
ciutat, per tal que puguin presentar sol·licituds aquells que estiguin interessats en 
la concessió del seu ús.  

 
2. Entre les sol·licituds de concessió presentades dins del termini obert a aquest 

efecte, la gestió del servei efectuarà un sorteig per determinar, d’entre tots els 
interessats, els que resultin adjudicataris de les sepultures monumentals 
disponibles ofertades. 

 
 
Article 31.- Termini de la concessió 
 
1. La concessió sobre sepultura monumental es podrà atorgar per un termini màxim 

de 50 anys  i mantindrà la seva vigència mentre no es produeixi alguns dels 
supòsits d'extinció. 

 
3. Els enterraments successius en una mateixa sepultura no alteraran el dret funerari 

preexistent, però  si s’hagués de practicar una nova inhumació abans d’arribar el 
termini de la concessió, aquest podrà ser prorrogat, excepcionalment, per un 
període de 2 o de 5 anys, des de la data de inhumació, segons la causa de 
defunció, sens perjudici d’allò que es preveu en el següent article 32. 
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SECCIÓ 3a.- Renovació del dret funerari sobre sepultures 
 
 
Article 32.- Dret preferent 
 
L’Ajuntament de Sabadell reconeix un dret preferent al titular del dret funerari sobre la 
corresponent sepultura o al successor o causa havent  de l'anterior titular d'aquest  
dret, que permet adquirir de nou el dret funerari referit, sobre la mateixa sepultura, un 
cop el dret atorgat ha esgotat el termini de vigència previst en els articles 26, 27 i 31. 
 
L'adquisició de nou del dret que s'esmenta en l’anterior paràgraf estarà subjecta a 
l’abonament per part de l’interessat, de les tarifes corresponents d’acord amb 
l’ordenança fiscal vigent. 
 

 
 
 

CAPÍTOL 2n.-  Transmissió del dret funerari 
 
 
Article 33.- Limitacions a la transmissió de dret funerari 
 
Els dret funerari reconegut sobre qualsevol sepultura del cementiri municipal, tractant-
se d’un bé de domini públic està exclòs de transacció privada, restant estrictament 
subjecta al règim de transmissió regulat en aquest capítol. 
 
 
Article 34.- Designació de beneficiari 
 
1. El titular del dret funerari, en qualsevol moment, podrà designar un beneficiari per a 

després de la seva mort, compareixent davant el gestor del servei de cementiri 
municipal per subscriure l’oportuna acta on es consignaran les dades de la 
sepultura, el nom, cognoms, domicili del beneficiari i data del document.  

 
2. La designació de beneficiari recaurà sobre persones amb qui el titular provi relació 

de parentiu, línia directa o colateral, o relació afectiva amb convivència 
ininterrompuda mínima de 2 anys. 

 
La condició de beneficiari només podrà recaure sobre una sola persona, entitat o 
col·lectivitat esmentada en l’article 20. 
En cas de tomba, panteó, mausoleu podrà designar-se un beneficiari per cada 
departament.  

 
3. La designació de beneficiari podrà ser canviada tantes vegades com desitgi el 

titular, sent vàlida l’última designació efectuada segons preveu l’anterior apartat 1r, 
sens perjudici de clàusula testamentària posterior sempre que expressament faci 
referència a la titularitat del dret funerari. 
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Article 35.- Obertura de la transmissió per causa de mort 
 
1. En el termini màxim de 6 mesos d’ençà de  la mort del titular del dret funerari, el 

beneficiari designat, els hereus testamentaris o aquells a qui correspongui “ab 
intestat” estaran obligats a sol·licitar la transmissió del dret funerari al seu favor, 
compareixent davant la gestió del servei, prèvia presentació del títol corresponent i 
els documents justificatius de la seva pretensió.  

El gestor del servei consignarà la transmissió en e l títol i la farà constar en el 
llibre registre i en el fitxer informatitzat corres ponent. 
 
2. Exhaurit el termini de 6 mesos referit en l’anterior punt, sense que s'hagi procedit a 

sol·licitar la transmissió, quedarà limitada qualsevol actuació sobre la sepultura que 
només es podrà autoritzar prèvia tramitació de transmissió del dret funerari.  
Excepcionalment, es podrà autoritzar la inhumació, sempre que s’acrediti la 
legitimitat del dret a la concessió i s’insti l’expedient de transmissió del dret 
funerari. 
 

3. El beneficiari adquireix la condició de titular del dret funerari quan justifiqui la 
defunció d’aquest, identifiqui la seva personalitat i es tramiti la transmissió del dret. 

Fins aleshores el beneficiari no pot gaudir dels drets que atorga el present Reglament 
als titulars dels drets funeraris i, en conseqüència, l’òbit del beneficiari anterior a la del 
titular no atorga cap dret als hereus del beneficiari. 
 
 
Article 36.- Transmissió de dret funerari sobre nínxols per successió 
testada 
 
1. A falta de designació expressa de beneficiari, si del certificat d’últimes voluntats en 

resultés l’existència de testament s’obrirà la successió testamentària i d’acord amb 
allò disposat pel titular testador, es durà a terme la transmissió a favor de l’hereu 
designat. 

 
2. Si el testador hagués disposat de la seva herència a favor de diversos hereus, els 

drets sobre la sepultura seran deferits a aquell qui d’entre ells es designi per 
majoria de participació en l’herència. 
 
En cas de no ser possible o de no aconseguir-se dita majoria, s’atribuirà la 
titularitat amb caràcter provisional a aquell dels hereus que ho hagi sol·licitat i 
estigui en possessió del títol.  

 
3. Si no és possible establir el nom de a qui ha d’atorgar-se el títol provisional, aquest 

recaurà en el successor de menor edat i, si aquest no accepta, al qui el precedeixi 
en edat i així successivament. 
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Article 37.- Transmissió de dret funerari sobre sepultures monumentals 
per successió testada 
 
1. La transmissió d’una sepultura monumental: tomba, panteó, mausoleu si existeix 

beneficiari/s o acord per majoria entre cohereus per la designació d’un únic 
successor del dret, es tramitarà la transmissió del dret a favor d’aquell/s o 
d’aquest/s. 

 
2. En cas de no existir beneficiari/s o l’acord per majoria esmentat en l’anterior 

apartat, es donarà opció als cohereus d’escollir entre: 
 

2.a) Tramitar la transmissió del dret a favor de tota la comunitat de cohereus.  
 
Aquesta opció només serà viable quan els cohereus tinguin els mateixos cognoms. 
S’expedirà un sol títol que portarà els cognoms dels nous cotitulars que, hauran de 
designar per majoria, un d’aquells cotitulars que representarà davant del gestor del 
servei els restants i, el seu domicili serà designat a efectes de notificacions i fiscals. 
 
2.b) Dividir la sepultura en tantes parts com unitats d’enterrament hi hagi, 
romanent les instal·lacions comunes en condomini de tots els nous titulars. 
 
Per a la tramitació de títols funeraris corresponents a cada un dels departaments o 
unitats d’enterrament, caldrà que cadascun dels cohereus aporti còpia de l’acord 
pres per majoria per l’assignació i, de les condicions si n’hi hagués. 
 
Un cop dividida la sepultura, si no hi hagués acord respecte de l’assignació de 
departaments entre els cohereus, aquests s’adjudicaran respectant l’ordre de 
presentació de les seves respectives sol·licituds d’actualització. 
 
Si la proposta de divisió d’una sepultura en departaments resultés que el nombre 
de cohereus fos superior al d’aquells i no existís acord per a la seva distribució i 
no fos possible l’ampliació del nombre d’unitats d’enterrament, aquestes 
s’adjudicaran per acord de majoria entre cohereus a raó d’un per cohereu designat 
però, aquells que es quedin sense titularitat, gaudiran del dret de inhumació per a 
ells, el cònjuge i els fills. Aquest dret es consignarà en el títol. 
 
Si la proposta de divisió d’una sepultura en departaments resultés que el nombre 
d’aquests fos superior al de cohereus o i no existís acord per a la distribució dels 
departaments entre ells, la/es unitats d’enterrament d’excés seran de cotitularitat 
de tots els cohereus i es destinarà/an a ossari per a restes. 
 
En aquestes sepultures dividides en departaments, seran facilitats els títols 
corresponents a cadascun dels titulars del dret funerari, amb especificació del 
departament individualitzat que li hagi estat assigant. 
A efectes fiscals, serà subjecte passiu el titular de cada un dels departaments i 
proporcionalment per les parts en condomini. 
 
 

3. Cadascun dels cotitulars de la sepultura o titulars d’unitats d’enterrament, haurà de 
designar un beneficiari, recaient el benefici en el cònjuge, ascendents o 
descendents directes. 
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4. Si morís un dels cotitulars o titular d’un departament, sense designació de 

beneficiari o sense hereus que siguin el cònjuge, ascendents o descendents 
directes o un altre dels cotitulars com a successor del dret, aquest acreixerà 
tractant-se de cotitularitat en la resta de cotitulars i en sepultura dividida, acreixerà 
en el titular que entre els restants es designi. En cas de no existir acord, el/s 
departament/s restaran tancats mentre es mantingui la situació, a efectes fiscals el 
dret acreix provisionalment als altres titulars. 

 
5. En tramitar la transmissió d’una sepultura monumental, si algun dels beneficiaris o 

cohereus no compareix al tràmit dins del termini conferit a l’efecte que, no serà 
inferior a un mes, o bé es prova com a desconegut el seu parador, es tramitarà una 
transmissió provisional de la part que correspongués a aquest cohereu o 
beneficiari, en favor de les altres parts, sempre que aquestes (si són més d’una) 
arribin a un acord. Si no s’assoleix acord, serà només a efectes fiscals que 
acreixerà el dret dels cotitulars en la part que no s’ha transmès i, el/s 
departament/s restaran tancats mentre es mantingui la situació. 

 
6. En cas que, d’acord amb els apartats anteriors, operi la transmissió del dret 

corresponent a algun dels cotitulars de la sepultura a favor del següent grau 
generacional, els altres cotitulars per acord entre ells, podran sol·licitar la divisió de 
la sepultura en departaments, vist el que es preveu en aquest article. 

   
7. El beneficiari o d’altre successor d’una sepultura monumental  que es trobés en 

estat ruïnós, s’estarà al previst en l’article 70,  títol IV, d’aquest Reglament.  
 
 
Article 38.- Transmissió en favor de tercer designat pels causa havents 
 
Tots aquells que provin legítim dret successor sobre una sepultura, podran formalitzar 
mitjançant acord, la designació d’un tercer amb qui ostentin una provada relació de 
parentiu, com a successor en el dret funerari. La transmissió es farà a favor d’aquest 
tercer. 
 
 
Article 39.- Transmissió “ab intestat”  
 
En defecte de beneficiari designat i de successió testamentària, es transmetrà el dret 
funerari per l’ordre de successió que estableix la legislació civil. 
 
Si existeixen diverses persones cridades a succeir s’estarà a allò disposat en els 
articles anteriors, segons sigui sepultura tipus nínxol o sepultura monumental. 
 
 
Article 40.- Transmissió “inter vivos” 
 
1. Serà vàlida la cessió a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures per actes “inter 

vivos” a favor de parents del titular amb línia directa i colateral fins el segon grau i 
de cònjuge i de persones que provin llaços afectius i una convivència mínima 
ininterrompuda de 2 anys amb el titular, a comptar immediatament anterior a la 
data de la transmissió i les que es cedeixin a favor de les entitats benèfiques 
previstes en l’article 20. 
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2. El gestor del servei de cementiri en cap cas considerarà vàlida la cessió fora dels 

casos previstos en l’anterior apartat 1 i, no donarà efecte a cap tipus de transacció 
privada encoberta en cessió o donació, atès l’article 33. 

 
 
Article 41.- Transmissió provisional 
 
1. Quan no sigui possible dur a terme la transmissió del dret funerari en les formes 

establertes en els articles precedents, ja sigui perquè no pugi justificar-se la 
defunció del titular, perquè sigui insuficient la documentació que és possible 
aportar o bé per absència de persones que hi tinguin dret, es podrà expedir un títol 
provisional a favor del/la sol·licitant que ostenta relació d’afinitat demostrable amb 
el titular que figura en el document funerari. 

 
2. Per transmissions provisionals caldrà tramitar expedient administratiu, que 

comprendrà la publicació en edictes, en el butlletí oficial de la província i en un diari 
de circulació local i en un d’àmbit autonòmic, perquè en el termini de 20 dies hàbils 
següents, les persones que es considerin amb dret s’hi puguin oposar. El gestor 
del servei prèvia audiència, resoldrà. 

 
3. El títol que s’expedeixi com a resultat d’aquesta transmissió tindrà caràcter 

provisional durant 5 anys transcorregut els quals, excepte en cas de litigi pendent 
que afecti la titularitat de la llicència/concessió,  el títol esdevindrà definitiu. 

 
4. La llicència/concessió provisional regirà sens perjudici de tercers de millor dret i 

amb prohibició de tota exhumació posterior mentre duri la provisionalitat. 
 
 
Article 42.- Transmissió per possessió del títol 
 
El posseïdor del títol de concessió que figura a nom de persona finada, podrà sol·licitar 
la transmissió provisional de la sepultura d’acord amb l’article anterior, però en aquest 
cas, el posseïdor haurà de justificar la possessió del títol,  la defunció del titular que 
figura en el títol i que aquest no ha atorgat testament ni ha designat beneficiari. 
 
 
Article 43.- Dret dels minoritaris en la transmissió de titularitat 
 
1. En qualsevol transmissió d’una llicència o concessió de dret funerari, quan la 

designació del nou titular sigui feta per majoria, el gestor del servei de cementiri 
podrà autoritzar, amb anterioritat a l’expedició del títol,  l’exhumació i trasllat de les 
restes de familiars dels minoritaris que demostrin una relació d’afinitat més propera 
que la del nou titular. 

 
2. El gestor del servei concedirà, segons a disponibilitat del cementiri, una sepultura 

per al dipòsit de les restes que resultin del trasllat  mencionat en el paràgraf 
anterior, sempre que els minoritaris no siguin concessionaris de cap sepultura 
disponible on inhumar-les. 
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CAPÍTOL 3r.-   Modificació del dret funerari 

 
Article 44.- Tipus de modificacions i declaració 
 
1. La rectificació, subsanació d’errors o modificació formal del dret funerari, serà 

declarada a sol·licitud de l’interessat o d’ofici tramitant expedient administratiu a 
l’efecte, en el qual es practicarà la prova i s’aportarà la documentació necessària 
per a la seva justificació.  
Serà necessari l’aportació del títol de dret funerari, excepte en cas justificat de 
pèrdua. No serà obstacle per la tramitació de l’expedient la negativa a l’aportació 
del títol, quan l’interessat o aquell que insta l’expedient no en sigui posseïdor. 

 
2. Els errors de nom, cognoms o qualsevol altre que es produís en el títol de dret 

funerari, serà corregit a instància del titular, prèvia justificació. 
 

Si l’error es detecta d’ofici es comunicarà al titular per tramitar-ne la correcció. 
 
Sempre que no es pugui imputar l’error del títol al gestor del servei, les despeses 
de subsanació seran a càrrec del titular. 

 
 
Article 45.- Duplicat de títol funerari 
 
1. Supòsits en els quals procedeix l’expedició de duplicat de títol funerari: 
 

a) Quan per l’ús o per qualsevol altre motiu, el títol sofrís deteriorament que 
l’inutilitzi com a tal. L’expedient d’expedició de duplicat disposarà l’arxiu del títol 
inicial. 
 

b) En cas de sostracció o pèrdua del títol. 
 

2. En el supòsit b) anterior caldrà presentar, al gestor del servei, denúncia de 
sostracció o pèrdua del títol de dret funerari, i sol·licitud d’expedició de duplicat.  

 
Immediatament se suspendran les operacions en la sepultura i s’incoarà expedient 
declaratiu d’anul·lació del títol inicial i d’expedició de duplicat d’aquest, prèvia 
publicació de l’existència de l’esmentat expedient en el butlletí oficial de la 
província i en un diari almenys dels de major circulació perquè, si és el cas, en el 
termini de 20 dies, aquells que ostentin dret legítim puguin plantejar oposició. 
Expedit el duplicat cessarà la suspensió de les operacions en la sepultura. 

 
3. L’expedició de duplicat l’haurà de sol·licitar el titular del dret funerari, segons consti 

en els registres del gestor del servei, de no ser possible perquè aquell fos difunt, 
només podrà sol·licitar-ho qui demostri dret successori respecte d’aquell que consti 
com a titular, prèvia tramitació de la transmissió del dret.  
 

4. Totes les depeses  que origini l’expedició de duplicat aniran a càrrec del sol·licitant,  
d’acord amb les tarifes previstes per la corresponent ordenança fiscal. 
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Article 46.- Retenció indeguda del títol funerari 
 
Si el titular del dret funerari formulés denúncia  per presumpta retenció indeguda del 
títol, el gestor del servei tramitarà el corresponent expedient administratiu per 
determinar  la legítima titularitat i corresponent possessió del dret, amb audiència del 
denunciant i del posseïdor que, si és el cas, podrà ser declarat en rebel·lia. 
 
La resolució de l’Ajuntament o del gestor del servei, respecte de la titularitat i 
possessió del dret, tindrà efectes definitius entre les dues parts (titular i posseïdor). 
 
 
Article 47.- Mesura de suspensió  
 
1. Durant la tramitació d’un expedient de modificació del dret funerari dels citats en 

els articles anteriors, el gestor del servei podrà acordar la suspensió de les 
operacions en la sepultura, si ho considera oportú per a la determinació del dret i 
ateses les circumstàncies de cada cas, suspensió que s’alçarà en recaure 
resolució definitiva de l’expedient.  

 
2. Malgrat l’acord de suspensió esmentat, es podrà autoritzar fer ús de la sepultura 

per operacions de caràcter urgent, deixant-ne constància a l’expedient. 
 
 
 

CAPÍTOL 4t.- Caducitat i extinció del dret funerari 
 
 
Article 48.- Caducitat i extinció del dret funerari 
 
Es declararà la caducitat del dret funerari amb reversió de la sepultura a l’Ajuntament, 
en els casos següents: 
 

a) Pel transcurs del termini de vigència del dret funerari, sense que s’hagi 
sol·licitat la pròrroga en els casos que sigui possible o se n'hagi tramitat de nou 
l'adquisició, segons preveu aquest Reglament. 

 
b) Per renúncia expressa del seu titular. 

 
c) Per transcurs de 6 mesos des de la mort del titular, sense que el successor o 

beneficiari hagi sol·licitat transmissió del dret al seu favor. 
 

d) Per manca de pagament de les taxes corresponents, durant 4 anys. 
 

e) Per estat ruïnós quan es tracti d’una sepultura monumental, tipus tomba, 
panteó o mausoleu. La declaració d’aquest estat i la caducitat, requerirà 
tramitació del corresponent expedient administratiu. 
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Atès el caràcter de domini públic de les sepultures, l’Ajuntament es reserva la facultat 
de resoldre qualsevol concessió de dret funerari sobre aquestes abans del seu 
venciment, si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes d’interès públic, compensat 
al concessionari pels danys que se’n puguin derivar que seran determinats en 
l’expedient administratiu que preveu l’article següent. 
 
 
Article 49.- Procediment de declaració de caducitat  
 
En donar-se algun dels supòsits previstos en l’article anterior,  la declaració de 
caducitat i correlativa reversió de la sepultura a favor de l’Ajuntament, requerirà prèvia 
tramitació d’un expedient amb notificació al titular del dret funerari en el domicili que en 
sigui conegut o, si es desconeix el domicili o bé, si intentada la notificació aquesta no 
s’hagués pogut practicar, se’n farà publicitat per mitjà d’anuncis en el Butlletí Oficial de 
la Província i, almenys en dos diaris dels de major circulació, concedint un termini de 
20 dies a fi que l’interessat pugui al·legar allò que cregui  en el seu dret, d’acord es 
preveu per cada cas dels previstos en l’article anterior: 
 
1. En el supòsit de l’apartat a) l’interessat podrà sol·licitar al gestor del servei la 

pròrroga del dret. En cas el dret hagi esgotat la seva durada màxima, de 50 anys  
tractant-se de concessió, de 30 anys  tractant-se de llicència prolongada i de 10 
anys  en cas de llicència breu, l’interessat podrà sol·licitar que li sigui atorgat de 
nou el dret sobre la mateixa sepultura, previ abonament de la tarifa corresponent 
d’acord amb l’ordenança fiscal vigent. 

 
2. En els supòsits dels apartats c) i d) l’interessat podrà sol·licitar al gestor del servei 

l’actualització del dret funerari i posar al corrent el pagament de les tarifes deixades 
d’ingressar i que no hagin prescrit. 

 
3. En cas de caducitat per estat ruïnós de la construcció de sepultura monumental, 

apartat e), en la compareixença de l’interessat en el termini previst de 20 dies, 
s’acreditarà el compromís d’executar les obres de reconstrucció o reparació en el 
termini que a aquest efecte designi el gestor del servei.  
L’expedient de caducitat restarà interromput fins el venciment d’aquest termini, 
l’òrgan competent informarà respecte de les obres realitzades que si resulten 
conformes l’expedient s’arxivarà sense més tràmit, en cas contrari es declararà 
caducat el dret. 

 
 
Article 50.- Reversió de la sepultura  
 
1. Tramitat l’expedient de caducitat i resolta l’extinció del dret funerari, es requerirà al 

titular o en defecte d’aquest a aquella persona que el gestor del servei determini 
com a successor en el dret, en el domicili que consti, a fi que es procedeixi a 
l’exhumació, trasllat de restes i correlativa inhumació, incineració o dipòsit en el lloc 
que determini expressament l’interessat, que podrà ser una altra sepultura de la 
qual ja en sigui titular l’interessat o bé l’ossera municipal. 
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2. Si havent tramitat l’expedient de caducitat, al gestor del servei li ha estat 

impossible posar-se en contacte amb qualsevol interessat o beneficiari en el dret 
funerari sobre la sepultura i, es declara exhaurit el dret, el gestor del servei d’ofici 
procedirà a l’exhumació, trasllat de restes i correlatiu dipòsit a l’ossera municipal o 
incineració. 

 
3. En cap cas, no podran ser reclamades les restes una vegada dipositades a 

l’ossera municipal o incinerades. 
 
4. Les despeses que suposi la reversió d’una sepulta atesa la obligació del 

concessionari de deixar-la lliure i vàcua, seran a càrrec seu i l’import es 
determinarà d’acord amb l’ordenança fiscal vigent, així com les depeses 
complementàries de trasllat, nova inhumació o incineració i, si és el cas, les 
despeses prèvies d’actualització de la sepultura a nom de l’interessat, tràmit previ 
a la reversió. 
 
Si no es pot determinar el possible concessionari ni d’altre persona amb dret sobre 
la sepultura que es reverteix, les despeses de neteja de la sepultura seran 
assumides pel gestor del servei. 

 
 
 
Article 51.- Reversió d’una sepultura monumental 
 
1. En el supòsit de reversió d’una sepultura monumental tipus tomba, panteó o 

mausoleu, revertiran en favor de l’Ajuntament els elements de valor històric artístic 
de què es composi la sepultura. 

 
Serà indiferent per a la reversió d’aquests elements, que estiguin catalogats i/o 
protegits per l’Ajuntament o que els serveis tècnics municipals o d’altres en qui es 
delegui, informin favorablement a la seva reversió. 

 
2. La reversió d’aquests elements de valor històric artístic serà sense cost addicional 

per l’Ajuntament i s’estarà en tot cas, a allò previst en l’ordenança fiscal vigent. 
 
3. L’Ajuntament podrà optar per mantenir l’element històric artístic en la sepultura  

revertida i en les seves successives concessions o bé retirar-lo i dipositar-lo com a 
patrimoni municipal. 
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TÍTOL III   SERVEIS DE CEMENTIRI MUNICIPAL 

 
 

CAPÍTOL 1r.- Serveis de inhumació, exhumació i trasllat 
 

 
Article 52.- Règim jurídic  
 
1. Les inhumacions, exhumacions, conduccions i trasllats de cadàvers o restes 

cadavèriques es regiran per les disposicions de policia sanitària mortuòria vigents i 
per allò que preveu aquest Reglament. 

 
2. En el Cementiri Municipal de Sabadell, la pràctica de qualsevol de les operacions 

funeràries mencionades en l’anterior apartat i que es desenvolupen en el present 
títol, serà a instància de l’interessat, prèvia autorització de l’Ajuntament i executada 
directament per l’Ajuntament o de l’ens en qui delegui. 

 
La gestió del servei establirà la temporització horària d’acord amb la qual 
executarà aquests serveis 
 

 
Article 53.- Termini per a la inhumació de cadàvers 
 
D’acord amb el Reglament de policia sanitària mortuòria, no es donarà destinació final 
a un cadàver abans del transcurs de vint-i-quatre hores des de la defunció, llevat dels 
casos que prevegi el mateix Reglament que es procedirà a la inhumació o incineració 
abans d’aquest termini. 
 
 
Article 54.- Procediment de inhumació  
 
1. En tota sol·licitud de inhumació caldrà la presentació davant del gestor del servei 

dels documents següents: 
 

a) Títol de la sepultura o sol·licitud de concessió de nova sepultura en cas que 
l’interessat no tingui sepultura disponible en el cementiri municipal. 

b) DNI del titular. 
c) Certificat de defunció. 
d) Autorització del jutge competent, en els casos diferents de mort natural. 

 
2. En el moment de la presentació del títol, s’identificarà la persona a nom de la qual 

estigui expedit.  
 
3. El consentiment del titular per a la inhumació, sigui de familiars o de qualsevol 

persona, s’entendrà atorgat vàlidament pel sol fet de la presentació del títol, 
sempre que no existeixi denúncia escrita de robatori, sostracció o pèrdua 
presentada al gestor del servei amb 5 dies d’antelació. 
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4. El gestor del servei, prèvies comprovacions oportunes, expedirà autorització de 

inhumació que s’inscriurà en el registre corresponent i en el títol de la concessió. 
Es lliurarà còpia d’aquesta autorització a la persona encarregada dels operaris del 
Cementiri perquè, d’acord amb la programació fixada, procedeixin a la pràctica del 
servei, una vegada efectuat en donarà conformitat. 

 
 
Article 55.- Manca de presentació del títol per a inhumació  
 
1. En relació al punt 2 de l’article anterior, si el titular resultés haver mort o no es 

pogués identificar, caldrà que l’interessat justifiqui la seva intervenció. 
 
2. Només es podrà autoritzar i executar la inhumació d’un cadàver sense aportació 

del títol del dret funerari en els casos següents: 
 

a) Quan és el propi titular qui ho sol·licita, al·legant pèrdua del títol.  
En aquest cas, s’iniciarà l’expedient per a l’expedició de duplicat, d’acord amb 
l’article 46 d’aquest Reglament. 

 
b) Quan s’hagi d’inhumar el propi titular del dret funerari, s’autoritzarà la 

inhumació a qualsevol persona que comparegui i s’identifiqui. 
 
c) Quan existeixi conformitat del beneficiari designat o de la majoria dels que 

tinguin dret a succeir en el dret funerari. 
 

d) En el supòsit excepcional que el títol no fos presentat i que el cadàver a 
inhumar no sigui el del titular del dret, es requerirà la conformitat expressa 
d’aquest. 

 
3. En els supòsits b) i c) del punt anterior caldrà que la persona amb dret successor 

sobre la concessió insti la transmissió del dret al seu favor en el termini màxim de  
2 anys i d’acord es preveu en els anteriors articles 33 i següents, en cas contrari 
s’iniciarà la caducitat del dret d’acord amb el present Reglament. 

 
 
Article 56.- Pràctica de la inhumació i reducció de restes 
 
1. No es pot obrir cap sepultura abans del transcurs de 2 anys des de la darrera 

inhumació o 5 si la defunció es va produir per malaltia infecciosa contagiosa, 
excepte autorització de l’alcalde o persona en qui tingui delegat, sens perjudici 
d’autorització judicial i, d’acord amb la legislació de policia sanitària mortuòria 
vigent. 

 
2. Quan la inhumació s’hagi de practicar en una sepultura que contingui altres 

cadàvers o restes cadavèriques, podrà efectuar-se prèviament la seva reducció. 
Només a petició expressa del titular o de la persona que tramiti la inhumació, 
aquesta operació es practicarà abans de l’acte d’enterrament i en presència del 
titular o persona/es en qui delegui, sempre que les disponibilitats del servei ho 
permetin. 
Igual que les altres actuacions regulades en aquest títol, la inhumació i reducció de 
restes s’executarà directament per l’Ajuntament o ens en qui delegui. 
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3. El nombre de inhumacions successives en cada sepultura exclusivament estarà 

limitat  per la seva capacitat respectiva, tenint en compte la possibilitat de reducció 
de restes referida en l’anterior punt, llevat que el titular del dret funerari limiti 
voluntàriament i expressa de forma fefaent, el nombre de inhumacions relacionant 
o excloent les persones, els cadàvers de les quals puguin ser-hi inhumats. 

En tot cas, aquesta limitació es podrà veure condicionada a la disponibilitat de 
sepultures en el Cementiri. 

 
 

Article 57.- Inhumació en sepultures a nom de comunitats benèfiques 
 
Quan el títol funerari és a nom d’una comunitat benèfica, hospitalària, fundació o 
associació de les previstes en aquest Reglament, la inhumació exigirà la certificació 
expedida per la seva Direcció, acreditativa que el cadàver correspon a un membre de 
la comunitat o a un dels seus acollits. 
 
 
Article 58.- Exhumació de cadàvers i restes 
 
1. L’exhumació d’un cadàver haurà de fer-se tenint en compte els terminis 

assenyalats en l’anterior l’article 56. 
 
2. Quan es sol·liciti exhumació per a la conducció o trasllat d’un cadàver o unes 

restes dipositades en una sepultura, el títol de concessió de la qual figuri a nom de 
difunt, per autoritzar l’operació s’haurà de tramitar prèviament la transmissió de la 
titularitat del dret. 

 
3. D’acord amb el que es preveu en aquest Reglament, l’obertura d’una sepultura 

sol·licitada pel seu titular, requerirà autorització expressa de l’òrgan competent i es 
portarà a terme directament per l’Ajuntament o ens en qui delegui. 

 
 
Article 59.- Exhumació, trasllat i posterior inhumació 
 
1. L’exhumació i conducció o trasllat d’un cadàver o d’unes restes per a reinhumar-lo 

en un altre cementiri o per a la seva incineració, requerirà la sol·licitud del titular de 
la sepultura. 
En aquest cas, caldrà acompanyar autorització al Departament de Sanitat i 
Seguretat Social de la Generalitat. 

 
2. En cas que la reinhumació es sol·liciti a una altra sepultura del mateix Cementiri 

Municipal, s’exigirà el consentiment exprés dels titulars d’ambdós drets funeraris. 
 
3. En cas que es sol·liciti dipòsit de les restes exhumades a l’ossera del Cementiri 

Municipal, l’Ajuntament o aquell en qui tingui delegat, atorgarà, en els termes 
d’aquest Reglament, autorització corresponent per aquest dipòsit i seguidament 
procedirà a la seva execució. 
En cap cas, no es podran reclamar les restes una vegada dipositades a l’ossera. 
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4. L’exhumació d’un cadàver per ordre judicial s’autoritzarà a la vista del manament 

del jutge que així ho disposi. 
Tal i com disposa l’article 56, l’exhumació decretada per resolució judicial 
s’exceptua del requisit de termini. 
 

 
 
Article 60.- Exhumació de restes per motiu d’obres 
 
1. Quan calgui practicar obres de reparació en sepultures a terra que continguin 

cadàvers o restes, seran traslladades pels treballadors del Cementiri al dipòsit del 
Cementiri Municipal, sempre que no s’hi oposin les disposicions referents a 
exhumació.  
Les restes seran retornades a la sepultura primitiva un cop acabades les obres. 
Per aquesta intervenció també es liquidaran els drets estipulats en l’ordenança 
fiscal. 

 
2. Quan es tracti d’obres de caràcter general realitzades per l’Ajuntament o entitat en 

qui autoritzi, el trasllat de cadàvers o restes, prèvia notificació als titulars de les 
sepultures afectades, es portarà a terme d’ofici a sepultures de la mateixa 
categoria i condició, que seran canviades per les antigues, aixecant-se acta del 
trasllat i expedint els nous títols corresponents. 

 
 
 

TÍTOL IV  OBRES I ORANAMENTACIÓ DE CONSTRUCCIONS  
FUNERÀRIES  

 
 

CAPÍTOL 1r.- Obres de construcció, de reparació i ornamentació de 
sepultures 

 
 
Article 61.-Construcció de sepultures  
 
1. L’Ajuntament de Sabadell o el gestor del servei construirà, amb subjecció al pla 

director del cementiri, d’acord amb les necessitats i segons dades estadístiques, 
nínxols i sepultures tipus tomba, panteó o mausoleu i atorgarà el dret funerari 
sobre aquestes segons disponibilitats. 

 
2. Les sepultures seran denominades en la forma adequada d’acord amb el present 

Reglament i seran numerades correlativament, quedant obligats els titulars a 
acceptar el número atribuït. 
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Article 62.- Obres de construcció 
 
1. Les obres de construcció de sepultures es regiran pel pla director del cementiri i 

pels projectes elaborats per l’Ajuntament o el gestor del servei i, seran aprovats per 
l’Ajuntament. La seva adjudicació es portarà a terme de la forma prevista en la 
normativa vigent i segons disposa el present Reglament. 

 
2. Les obres de construcció sepultures, obres de reconstrucció, reparació i millora de 

les sepultures existents,  hauran d’ajustar-se a les prescripcions d’aquest títol així 
com a les disposicions del pla director del cementiri municipal aprovat per 
l’Ajuntament. 

 
 
Article 63.- Obres de reconstrucció, reparació i millora  
 
1. Les obres de reconstrucció, reparació i millora en les sepultures monumentals 

existents, s’executaran per l’interessat  d’acord amb el permís atorgat per 
l’Ajuntament o gestor del servei i, la seva execució es durà a terme d’acord amb la 
documentació o  projecte aprovat de conformitat amb el que disposa aquest 
Reglament i previ pagament de les tarifes previstes per l’ordenança fiscal 
corresponent. 

 
2. No es permetrà l’execució d’obres en sepultures, qualsevol que sigui l’entitat 

d’aquelles, fins i tot la col·locació de làpida o llosa, sense que es presenti a les 
dependències del cementiri, el permís i justificant d’haver satisfet els drets 
corresponents. 

 
 
Article 64.- Sepultures monumentals en estat ruïnós  
 
1. L’Ajuntament o el gestor del servei podrà elaborar, amb la periodicitat que es 

cregui convenient, una relació on es detalli aquelles sepultures tipus tomba, 
panteó, mausoleu que es trobin en estat ruïnós o que amenacin perill per a la 
seguretat. 

 
Es considerarà que una sepultura es troba en estat ruïnós quan el cost de la 
reparació i adaptació a les disposicions del present Reglament, sigui superior al 
50% del cost estimat a pressupost actual, per a la seva construcció. 

 
2. Els adquirents de dret funerari sobre aquelles sepultures que figurin relacionades 

com a ruïnoses, ho seran a títol provisional, mentre no procedeixin a la seva 
reparació o millora en el termini que,  en cada cas,  s’estableixi a l’efecte. 

 
3. El gestor del servei, amb l’objectiu de facilitar el compliment del que es determina 

en aquest article, podrà atorgar ajuts o subvencions als titulars del dret funerari que 
ho sol·licitin, prèvia aprovació de les corresponents bases. 

 
4. Transcorregut el termini per a la reparació o millora de la sepultura, sense haver 

complert amb aquest deure, l’Ajuntament o gestor del servei podrà tramitar la 
reversió de la sepultura, declarant caducat el dret de concessió. 
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Article 65.- Delimitació o afitament de sepultures monumentals 
 
1. L’àmbit d’edificació que correspon a cada sepultura monumental és el que 

s’aprecia per la seva superfície, sense que en cap cas el concessionari pugui 
excedir-se d’aquests límits en nivell soterrat,  envaint la sepultura veïna o la via 
pública subterrània. 

 
2. La sepultura monumental haurà de respectar el recinte propi de la concessió i no 

excedir l’ocupació de les parets mitgeres de les sepultures veïnes. 
 
3. Els criteris per definir i delimitar les volums exteriors es fixaran pels serveis tècnics 

municipals, específicament per cada sepultura o de forma general per tipus de 
sepultura. 

 
 
Article 66.- Elements d’ornamentació en nínxols 
 
1. Serà obligatòria la col·locació de làpida en els nínxols atorgats en règim de 

llicència prolongada, pel que fa els atorgats en règim de llicència breu, el gestor del 
servei podrà dispensar del compliment d’aquesta obligació al seu titular durant els 
2 primers anys de vigència del dret. 

 
2. En els nínxols on manqui làpida, el gestor del servei inscriurà en la llosa que tapi el 

nínxol, el nom, cognoms de les persones inhumades i la data de inhumació. 
 
3. La làpida que es col·locarà haurà de ser de marbre blanc, sense elements 

sobreposats només esculpits, d’un gruix no superior a 2 centímetres i haurà de 
comptar amb quatre punts o poms en els quatre vèrtex, per facilitar la seva 
col·locació i extracció. En la part inferior aquests poms podran ser gerros d’alumini 
o d’acer inoxidable. 

 
4. En els nínxols de nova construcció la làpida s’adequarà al sistema de subjecció 

que la construcció del nínxol prevegi i quedarà alineada amb la línia de façana, 
sense que sobresurti cap cantell de la resta de nínxols. 

 
La col·locació de làpides en nínxols haurà de ser de manera que se’n garanteixi la 
seva fixació i alhora que permeti un fàcil extracció o retirada per successives 
inhumacions en el mateix nínxol. Tot, sens perjudici del compliment de les 
estipulacions del següent capítol tercer. 

 
5. No és permesa la col·locació de marbres o  lloses al voltant ni en els llindars del 

nínxol tapant la paret del bloc o completant l’ornamentació de la sepultura, tret dels 
nínxols del cementiri, part antiga, que per les seves característiques ho autoritzi el 
gestor dels servei. 

 
 
Article 67.- Simbolisme i ornaments 
 
Qualsevol emblema, recordatori o símbol que es col·loqui en la sepultura podrà 
transcriure’s en qualsevol idioma, atenent al degut respecte en el recinte de cementiri, 
fent responsable el titular dels danys que es pugui causar a tercers. 
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Article 68.- Responsables 
 
Les obres de reconstrucció, reparació i millora en les sepultures existents, i dels seus 
accessoris i elements de decoració, així com la seva neteja seran a càrrec del titular 
del respectiu dret funerari que, en serà responsable davant tercers. 
 
 

CAPÍTOL 2n.- Procediment per a l’execució d’obres en sepultures 
 
 
Article 69.- Aprovació prèvia 
 
1. Qualsevol obra de reconstrucció o millora en sepultures monumentals, tipus tomba, 

panteó o mausoleu, estarà subjecta a prèvia aprovació tècnica i autorització  
municipal, d’acord amb: 

 
• La normativa general d’edificació.  
• Les ordenances municipals d’edificació, en quant a la presentació de la proposta 

d’obres. 
• Normativa sectorial, Reglament de policia sanitària mortuòria. 
• Les disposicions del present Reglament. 
 
2. En cas de dubte en la qualificació de les obres com a obres majors o menors, 

s’estarà a allò que en aquest sentit determinin els serveis tècnics municipals. 
 
 
Article 70.- Procediment per a l’obtenció de permís 
 
1. La sol·licitud per a obres de reconstrucció, reparació o millora d’una sepultura 

monumental es presentarà al gestor del servei i en el marc de la normativa referida 
en l’anterior article, s’acompanyarà de: 

 
a) Documentació de la proposta d’obra o projecte, per triplicat, en el quals figurarà 

les plantes de què es compon la construcció, façana i seccions necessàries per 
la seva comprensió. 

b) Fotografies il·lustratives de la situació de la sepultura. 
c) Títol de la sepultura que haurà d’estar actualitzat. 

 
2. El gestor del servei en donarà trasllat a l’òrgan tècnic competent que haurà 

d’informar tècnicament respecte del projecte, aquest informe tindrà efecte de 
proposta de resolució per a  l’òrgan competent per a l’atorgament del permís, ja 
sigui l’Ajuntament o el gestor del servei, per delegació d’aquell. 

 
3. Autoritzada una obra, es notificarà a l’interessat que haurà de satisfer les tarifes 

corresponents, previ a l’emissió  del permís d’execució de les obres. 
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Article 71.- Execució de les obres 
 
1. El permís atorgat determinarà el termini per a l’execució de les obres de reparació 

o reconstrucció, que, en cap cas serà superior a un any, tret de pròrroga atorgada 
pel gestor del servei, per causa justificada. 

 
2. Transcorregut el termini, i les pròrrogues si s’haguessin atorgat, per a la realització 

de les obres sense haver-se finalitzat, l’òrgan competent podrà inspeccionar-ne 
l’execució i, si és el cas, declarar caducat el permís. 

 
3. Finalitzada l’execució de les obres en la sepultura monumental, l’interessat ho 

posarà en coneixement de l’òrgan competent perquè informi al respecte i la 
sepultura pugui ser donada d’alta per practicar-hi enterraments. 

 
 
 

CAPÍTOL 3r.- Disposicions comuns per a obres i ornamentació de 
sepultures 

 
 
Article 72.- Normes comuns per obres en sepultures 
 
La realització de tota classe d’obres dins del recinte del cementiri requerirà el 
compliment per part del contractista i executor de les obres, de les normes següents: 
 

a) Els treballs preparatoris de marbrista o picapedrer no es podran efectuar dins el 
recinte del cementiri. 

b) La preparació dels materials per a la construcció haurà de fer-se en els llocs 
del cementiri que es designi, amb les mesures que en cada cas es consideri 
necessàries. 

c) Les bastides, tanques o qualsevol altre element necessari per a la construcció, 
es col·locarà de manera que no suposi perill per la seguretat dels vianants i 
dels treballadors i, alhora, que no malmeti les sepultures adjacents o la 
vegetació. 

d) Els materials, eines, terra, aigua i d’altres elements, se situaran en punts que 
no dificulti o impliqui perill per la circulació de vianants. Diàriament aquests 
elements mòbils hauran de dipositar-se en els punts que designi el gestor del 
servei i del recinte. 

e) Es prohibeix l’ús dels elements de treball propietat del gestor del servei, sense 
autorització expressa i comptant amb la supervisió d’aquella. 

f) Un cop acabada l’obra, els contractistes o els executors hauran de procedir a la 
neteja del lloc i a la retirada de la runa, residus de material… sense el 
compliment d’aquest requisit no s’autoritzarà l’alta de l’obra i, per tant no es 
podrà inhumar en la sepultura. 
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Article 73.- Instal·lació de parterres, jardineres i testos 
 
La instal·lació de testos davant o al voltant de les sepultures, se subjectarà a les 
normes següents: 
 

a) Per raons de seguretat, no és permesa la col·locació de testos, jardineres ni 
gerros en el nínxols ni en forma de balcó, en volada, ni a peu de terra ocupant 
la via o carrer del cementiri. 

b) En sepultures tipus tomba, panteó o mausoleu es podrà col·locar gerros, testos 
o parterres a l’interior o en la superfície de la sepultura, en cap cas ocupant la 
via del recinte ni de manera que pugui suposar un perill pels vianants i els 
treballadors, ni envair o perjudicar la via pública. 

c) Les plantacions o parterres en les sepultures referides en l’anterior punt, es 
consideraran com a accessòries de les construccions i estaran subjectes a les 
mateixes regles que aquelles. 

 
 
Article 74.- Prescripcions tècniques i de seguretat  
 
1. No es podrà col·locar en cap sepultura ni cornises ni elements de volada que 

avancin damunt de les vies o carrers del cementiri, tenint en compte allò previst en 
el present títol. 

 
2. Els elements de construcció en sepultures tipus tomba,  panteó o mausoleu i els 

elements d’ornamentació en nínxols, hauran de ser de materials que aportin 
suficient garantia de qualitat i bona conservació, atesa la continuïtat del cementiri, 
quedant prohibits aquells materials que no ofereixin garantia suficient, que podran 
ser retirats d’ofici pel gestor del servei. 

 
 
Article 75.- Norma subsidiària i supòsits d’incompliment 
 
1. L’Ajuntament o el gestor del servei podrà per raons tècniques o estètiques, a fi de 

garantir la uniformitat i al valor artístic del recinte de cementiri, acordar la prohibició 
expressa de determinats elements ornamentals en les sepultures, sens perjudici 
d’allò que disposen els anteriors artícles d’aquest títol. 
 

2. En cas de detectar-se  jardineres, testos, gerros, lloses o qualsevol altre element 
ornamental col·locat infringint les disposicions d’aquest Reglament, es donarà un 
termini de 48 hores a l’interessat perquè ho retiri, en cas de no atendre el 
requeriment a temps, de no poder determinar el responsable o quan sigui  
necessari per raons de seguretat, aquests elements seran retirats pel gestor del 
servei, a costa de l’interessat. 
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TÍTOL V  RÈGIM DISCIPLINARI I SANCIONADOR 

 
 
Article 76.- Infraccions 
 
1. Constitueixen infraccions administratives, a efectes d’aquest Reglament, les 

accions i les omissions que conculquin les obligacions, deures, càrregues i 
prohibicions previstes en la normativa vigent de policia sanitària mortuòria, en la 
Llei general de sanitat, en el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i 
en el present Reglament, en tot allò que és competència i responsabilitat 
municipal. 

 
2. Les conductes tipificades com a infracció administrativa per les normes 

esmentades en el punt anterior, podran ser sancionades per la Corporació 
municipal o entitat en qui delegui, en aplicació d’altres normes sectorials, llevat que 
s’apreciï identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest cas, l’Ajuntament o 
entitat en qui delegui aplicarà el règim que sancioni amb més intensitat o severitat 
la conducta de què es tracti.  

 
 
Article 77.- Exercici de la potestat sancionadora 
 
En la tramitació de qualsevol expedient per a l’exercici de la potestat sancinadora es 
respectarà els principis de legalitat, tipicitat, responsabilitat, proporcionalitat, 
prescripció, caducitat, irretroactivitat i no concurrència de sancions, principis aquests, 
que informen el procediment sancionador.  
 
 
Article 78.- Subjectes responsables 
 
Seran subjectes responsables de les infraccions administratives previstes en el 
present títol i, destinataris de les sancions corresponents, les persones físiques i 
jurídiques que hagin participat en la comissió del fet infractor. 
 
 
Article 79.- Classificació de les infraccions 
 
1. Les infraccions, a efectes d’aquest Reglament, es classifiquen en lleus, greus i 

molt greus. 
 
2. Són infraccions lleus: 
 

a) Les simples irregularitats en l’observació de les normes contingudes en aquest 
Reglament. 

b) Les comeses per simple negligència, sempre que l’alteració del risc per la salut 
pública, medi natural o domini públic municipal siguin d’escassa entitat. 

c) Aquelles altres que, en raó dels criteris emprats en aquest Reglament, mereixin 
la qualificació de lleus o que no sigui procedent la seva qualificació com a 
infraccions greus o molt greus. 



 32

 
3. Són infraccions greus: 
 

a) Les que siguin concurrents amb altres infraccions sanitàries greus o hagin 
servit per facilitar-les o encobrir-les 

b) L’incompliment dels requeriments específics que formuli el gestor del servei, 
sempre que es produeixi per primera vegada. 

c) La resistència a subministrar dades, facilitar informació o prestar col·laboració 
amb l’Administració municipal o a la gestió del servei. 

d) Aquelles altres que, en raó dels criteris emprats en aquest Reglament, mereixin 
la qualificació de greus o que no sigui procedent la seva qualificació com a 
infraccions lleus o molt greus. 

e) Subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que 
indueixi a error. 

f) La reincidència en la comissió d’infraccions lleus en els tres darrers mesos. 
g) D’altres infraccions que rebin expressament la qualificació de greu en la 

normativa sectorial aplicable. 
 

 
4. Són infraccions molt greus. 
 

a) Les que es duguin a terme de forma conscient i deliberada, sempre que es 
produeixi un dany molt greu 

b) Les que siguin concurrents amb altres infraccions molt greus o hagin servit per 
facilitar o encobrir la seva comissió. 

c) L’incompliment reiterat dels requeriments específics formulats pel gestor del 
servei. 

d) La negativa absoluta a facilitar informació o prestar col·laboració amb el gestor 
del servei. 

e) La resistència, coacció, amenaça, represàlia, desacatament o qualsevol altra 
pressió exercida sobre el gestor del servei o als seus treballadors. 

f) La reincidència en la comissió de faltes greus en els darrers cinc anys. 
h) D’altres infraccions que rebin expressament la qualificació de molt greu en la 

normativa sectorial aplicable. 
 
 
Article 80.- Graduació de les sancions 
 
1. Amb caràcter general i sempre que no hi hagi altra previsió en la legislació 

sectorial, les infraccions del present Reglament seran sancionades de la forma 
següent: 

 
a) Les infraccions lleus, amb multa de 30,00 € a 300,00 €. 
b) Les infraccions greus, amb multa de 300,01 € a 3.000,00 €. 
c) Les infraccions molt greus, amb multa de 3.000,01 € a 12.000,00 €. 
 

2. L’import d’aquestes sancions incrementarà tàcitament anualment d’acord amb 
l’Índex de Preus al Consum, sens perjudici que l’Ajuntament n’acordi l’actualització. 

 
3. En  la fixació de la multa es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la 

infracció no resulti més beneficiosa per a l’infractor que el compliment de les 
normes infringides. 
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Article 81.-Règim general de sancions 
 
En allò no previst en aquest Reglament en relació al règim disciplinari i procediment 
per a l’exercici de la potestat sancionadora i prescripció de les infraccions i sancions, 
s’estarà a allò previst per la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú i, a la normativa de desenvolupament d’aquesta, en 
matèria de potestat sancionadora de l’administració pública. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1a.- Subjecció al present Reglament 
 
Aquelles persones que esdevinguin titulars d’un dret funerari sobre qualsevol sepultura 
del cementiri municipal, ja sigui en primera adquisició o per successió d’anterior titular, 
estaran subjectes al compliment de les normes del present Reglament. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 2a.- Dret subsidiari i jurisdicció competent 
 
En allò no previst en aquest Reglament serà d’aplicació la normativa de dret 
administratiu, a més d’allò que resulti d’aplicació en àmbit sectorial en matèria de 
policia sanitària mortuòria. 
 
Els titulars de drets funeraris sobre sepultures reconeixen i admeten la seva naturalesa 
administrativa, se sotmeten a la jurisdicció que correspongui a l'Ajuntament de Sabadell i 
renuncien a qualsevol fur o privilegi que els puguin afectar.  
 
L'Ajuntament té la prerrogativa d'interpretar el règim del dret funerari i resoldre els 
dubtes es puguin generar, sens perjudici de l'obligada audiència al titular d’aquell dret. 
 
Atès el caràcter dels drets funeraris, serà d’aplicació preferent la regulació prevista en 
aquest Reglament respecte de les normes de dret civil (STS de 14/12/1998). 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 3a.- Conflictes entre particulars 
 
Quan en relació a la titularitat d’un dret funerari sobre qualsevol sepultura, es produeixi 
un conflicte entre particulars serà aplicable, en primer terme, allò previst en les 
disposicions del present Reglament. 
 
En cas que d’aquest Reglament no resulti resolució i el conflicte entre les parts 
persisteixi, correspondrà a aquestes la seva solució  d’acord amb el dret privat 
aplicable. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL 4a.- Tarifes  
 
Els serveis que es presten en el cementiri municipal, la conservació i manteniment de 
l’equipament del cementiri i d’altres activitats que siguin prestades pel gestor del 
servei, estaran subjectes a allò que prevegi l’ordenança fiscal vigent en el moment en 
què se sol·liciti la prestació del servei gravat i s’exigiran d’acord disposi l’esmentada 
ordenança.  
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 5a.- Drets atorgats a perpetuïtat  
 
Atesa la naturalesa de bé de domini públic del cementiri municipal i de les sepultures 
que l’integren, afectat, en conjunt, al compliment del servei públic de cementiri, les 
sepultures que van ser atorgades a perpetuïtat o en règim de propietat i d’altres drets 
respecte d’aquelles també de caràcter perpetu o atorgaments fet per termini de temps 
superior al previst en aquest Reglament, es respectaran d'acord amb l'acte 
d'atorgament, a qui en sigui titular. 
 
Els drets funeraris atorgats en propietat i/o a perpetuïtat no poden ser objecte de 
transmissió amb idèntic concepte. 
 
La renovació dels drets funeraris esmentats en aquesta disposició es regirà per la 
norma general que preveu l’article 32 d’aquest Reglament.  
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1a.- Llicència breu i Llicència prolongada 
 
El present Reglament introdueix els termes de llicència d’ocupació breu i llicència 
d’ocupació prolongada en substitució dels antics termes de lloguer i concessió 
respectivament, d’acord amb el règim jurídic propi de bé de domini públic, com ho és el 
cementiri municipal i les sepultures que l’integren, afectes a aquest servei públic. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 2a.- Titularitat provisional de sepultures 
 
La titularitat de sepultures que ho siguin amb caràcter provisional per a 20 anys 
d’acord amb l’anterior regulació, l’Ajuntament o el gestor del servei, a instància de part, 
podrà tramitar revisió de l’expedient de canvi de titularitat i, en cas que el de 
provisionalitat restant sigui superior a 5 anys, si de l’expedient  es desprèn que en 
tramitar la transmissió es va fer publicitat segons preveu l’article 42 del present 
Reglament, la provisionalitat passarà a ser-ho per 5 anys a comptar des de l’entrada 
en vigor d’aquest Reglament, segons disposa l’esmentat article 42.  
En cas que el termini que resti de provisionalitat del títol sigui inferior a 5 anys, regirà 
aquell termini de provisionalitat que resti. 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 3a.- Catalogació d’elements de valor 
històric artístic 
 
L’Ajuntament de Sabadell podrà elaborar un catàleg d’elements del cementiri municipal  
que es qualifiquin de valor històric artístic. Aquesta catalogació podrà fer referència 
tant a elements de domini públic i elements de patrimoni municipal, com a elements 
que els titulars de drets funeraris col·loquin en la respectiva sepultura, quan aquesta és 
de caràcter monumental (tomba, panteó o mausoleu). 
 
La catalogació de béns de valor històric artístic implicarà la protecció d’aquests béns. 
 
Mentre l’esmentat catàleg de béns de valor històric artístic no sigui aprovat per 
l’Ajuntament, per garantir la protecció d’aquests béns s’estarà a allò que els serveis 
tècnics municipals informin al respecte. 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Per l’aprovació del present Reglament queda derogat el Reglament del cementiri 
municipal aprovat per acord de l’Ajuntament de Sabadell en Ple de 30 de maig de 
1990. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la publicació oficial de la seva 
aprovació definitiva. 
 
 


