Ajuntament de
les Planes d’Hostoles
Vall d’Hostoles
La Garrotxa

ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda
automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari inicial aprovatori de l’Ordenança municipal
reguladora del cementiri municipal, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu coneixement
general i en compliment del previst en l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats
locals.
« ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LES PLANES
D’HOSTOLES

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. Fonament Legal
Aquest Ajuntament aprova la present Ordenança exercint les facultats que li confereix la Normativa
vigent, en particular els articles 26.1.a) i 25.2.j), de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, exercint la potestat
normativa que regula l'article 84.1 i exercint la capacitat de decisió sobre la forma de gestió dels
serveis públics locals. Així mateix, té present la Llei General de Sanitat de data 25 d'abril de 1986
en el seu article 42.2.e), el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria aprovat per Decret 2263/1974,
de 20 de juliol, i la Llei d'Enterraments en Cementiris Municipals, aprovada per Llei 49/1978, de 3
de novembre. De la mateixa manera, té present la configuració del Cementiri com a bé de domini
públic adscrit a la prestació d'un servei públic. Per últim, té present el Reial Decret Llei 7 / 1996, de
7 de juny, sobre mesures urgents de Caràcter Fiscal i de Foment i Liberalització de l'Activitat
Econòmica, pel qual es procedeix a la liberalització dels serveis funeraris.
ARTICLE 2. Objecte
L'objecte d'aquesta Ordenança és la regulació del Cementiri Municipal de les Planes d’Hostoles,
que té la consideració de bé de domini públic adscrit a un servei públic, en compliment del deure de
control sanitari dels cementiris i de política sanitària mortuòria, regulats en els articles 26 de la Llei
Reguladora de Bases de Règim Local i 42 de la Llei General de Sanitat.
Per tot allò no previst en la present Ordenança, s'atendrà a l'establert en la Llei de Bases de Règim
Local, el Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria i la Llei d'Enterraments en Cementiris.
ARTICLE 3. Règim de Gestió del Cementiri Municipal
Aquest Cementiri es gestiona mitjançant el sistema de gestió directa sense òrgan especial
d'administració.
Conforme al que disposa la Llei de Bases de Règim Local, la direcció del servei correspon a
l'Alcaldia sense perjudici que aquesta pugui delegar la gestió en un Regidor.
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ARTICLE 4. Horari d'Obertura i Tancament
De dilluns a diumenge:
De 9 del matí a les 6 de la tarda.
L'horari d'obertura s'exposarà en un lloc visible i podrà ser variat per l'Ajuntament en base a les
necessitats del Municipi.
ARTICLE 5. Plànol General del Cementiri
En l'accés al recinte constarà un pla general del Cementiri, en el qual es plasmaran totes les
dependències existents i la distribució que s'ha realitzat del mateix per zones.
TÍTOL II. DEPENDÈNCIES Mortuòries
ARTICLE 6. Enumeració de les Dependències
- Cementiri.
- Dipòsit de funeraris.
- Aparcament:
Zona per al personal.
Zona per a ser utilitzat pels vehicles de les empreses funeràries.
Zona per a particulars.

ARTICLE 7. Cementiris
El Cementiri disposarà dels suficients nínxols, fosses, panteons i dipòsits cineraris, adequant-se a
la densitat de població.
ARTICLE 8. Condicions del Cementiri
El Cementiri es mantindrà en les millors condicions possibles i en bon estat de conservació.
TÍTOL III. SERVEIS
ARTICLE 9. Serveis
El Servei Municipal de Cementiri:
- Efectuarà les previsions oportunes per tal que disposi en tot moment dels suficients llocs
d'enterrament.
- Proposarà a l'òrgan municipal competent l'aprovació o modificació de les normes del servei.
- Realitzarà la cura, neteja i condicionament del Cementiri.
- Efectuar la distribució i concessió de parcel les i sepultures, distribuint el Cementiri entre els
diferents usos, en ordre rigorós.
- Gestionarà la percepció de drets i taxes que procedeixin per l'ocupació de terrenys, llicències
d'obres i prestació de tot tipus de serveis, regulades en la corresponent Ordenança fiscal.
- Portarà el registre d'enterraments en un llibre foliar i segellat.
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- Garantirà que els enterraments que s'efectuïn al Cementiri Municipal s'han de realitzar sense
discriminació per raons de religió ni per qualsevol altra raó.
.
TÍTOL IV. RÈGIM JURÍDIC D'UTILITZACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC
ARTICLE 10. Bé de Domini Públic
Els llocs d'enterrament que aquest Ajuntament cedeix estan sotmesos a concessió administrativa.
Així, com a conseqüència de la seva qualificació com a béns de domini públic, la totalitat de les
instal·lacions, inclosos els llocs d'enterrament gaudeixen d'inalienabilitat, inembargabilitat i
imprescriptibilidad.
Serà nul·la de ple dret tota transmissió o aprofitament pactat o efectuat entre particulars de
qualsevol instal lació o lloc del Cementiri Municipal.
ARTICLE 11. Concessió Administrativa
La concessió administrativa tindrà una durada de:
- Nicho: ___________50 anys
- Panteó: __________50 anys
- Sepultura: ________50 anys
- Columbari: _______ 50 anys
Mitjançant la corresponent Ordenança fiscal, anualment es fixaran les tarifes a cobrar pels
corresponents serveis. En tot cas, es tindrà en compte el temps que duri la concessió. Així mateix,
s'establiran les taxes per inhumacions i exhumaciones.
TÍTOL V. DRETS I DEURES
ARTICLE 12. Normes de Conducta dels Usuaris i Visitants
Queda prohibida:
- [L'entrada al cementiri d'animals.
- L'aparcament fora dels llocs destinats a aquest efecte.
- Qualsevol falta de respecte que pertorbi el recolliment del lloc, guardant sempre l'ordre degut.
- Fumar i menjar en les instal lacions del cementiri.
- L'entrada de captaires o venedors ambulants i l'assistència de persones sota els efectes de
l'alcohol.
- Caminar per fora dels camins, trepitjant les tombes o les flors.
Qualsevol persona que pertorbi greument el funcionament del Cementiri podrà ser expulsada amb
caràcter immediat de les instal lacions. En el cas de ser necessari, es requerirà el concurs de la
força pública per a executar aquesta expulsió.
ARTICLE 13. Drets dels Usuaris
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Els drets funeraris seran atorgats per l'Ajuntament, per mitjà d'una concessió administrativa. Se li
assignarà al sol licitant un nínxol, panteó, sepultura, columbari, otorgant únicament l'ocupació
temporal del mateix.
Tot ciutadà té dret a utilitzar les instal lacions municipals per a aquell ús per al qual va ser destinat.
En tot moment haurà d'observar les normes de conducta previstes en aquesta Ordenança, així com
la Normativa de tot tipus que en cada cas sigui aplicable. Així mateix, haurà d'observar les
instruccions del servei que assenyali el personal per al bon funcionament del mateix.
ARTICLE 14. Obligacions del Titular del Dret Funerari
Els titulars del dret funerari han de complir les obligacions següents:
- Pagar la taxa corresponent, que estarà establerta en l'Ordenança fiscal.
- Obtenir la llicència per realitzar obres en el Cementiri, en aquells casos en què sigui possible.
- Renovar la concessió quan hagués transcorregut el termini per al qual s'hagués concedit.
- Guardar còpia de l'esmentada concessió.
ARTICLE 15. Causes d'Extinció del Dret Funerari
- Per transcurs del termini de la concessió: Un cop transcorregut aquest termini, si no s'exerceix
l'opció de renovar la concessió, es procedirà a extingir el dret.
- Per renúncia expressa del titular.
- Per incompliment de les obligacions del titular, previ a la tramitació del corresponent expedient.
ARTICLE 16. Inscripció en el Registre
Les concessions administratives seran inscrites en el Llibre de Registre corresponent, fent constar
almenys les dades següents:
- Descripció del dret funerari.
- Data d'inici de la concessió.
- Nom i adreça del titular.
ARTICLE 17. Pagament de les Taxes
El gaudi del dret funerari implica el pagament de la taxa corresponent, que queda recollida en
l'Ordenança fiscal aprovada per aquest Ajuntament
TÍTOL VI. De les empreses funeràries
ARTICLE 18. Autorització per a la instal lació d'Empreses Funeràries
L'autorització per a l'establiment de tota empresa funerària correspon ser atorgada per l'Alcalde,
prèvia la instrucció del corresponent procediment.
TÍTOL VII. Inhumacions, EXHUMACIONES, TRASLLATS I REINHUMACIONES DE CADÀVERS
i restes cadavèriques

ARTICLE 19. Inhumacions
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Les inhumacions hauran de realitzar-se en fosses o nínxols del cementiri.
Per inhumar el cadàver a panteons construïts en el Cementiri, caldrà acreditar que aquests
reuneixen les condicions sanitàries adequades.
Tindran la consideració de sepeli ordinaris els que es facin dins dels termes del propi Municipi o en
Cementiris mancomunats i per mitjà de fèretres comuns.
Si es tracta de nuclis de població continus o que compti per a relacionar-se entre ells vies de
comunicació fàcils, els trasllats de cadàvers entre localitats podran tenir la consideració de sepeli
ordinaris, si així s'autoritza pel Servei corresponent de la Comunitat Autònoma, vista la causa de la
mort, les condicions en què es troba el cadàver, la seva preparació adequada, la qualitat del
fèretre, el mitjà de transport a utilitzar, les condicions meteorològiques estacionals i sempre amb
l'exigència de ser immediatament inhumados en el Cementiri de destinació abans de les quarantavuit hores de ocorregut l'òbit, sense que puguin establir etapes de permanència en locals públics o
privats.
Si la inhumació es va a realitzar en un altre Municipi dins del territori espanyol, el trasllat de
cadàvers sotmesos als mitjans de conservació transitòria es realitzarà en fèretre i sempre per mitjà
de cotxe fúnebre, o en el furgó de ferrocarril o vaixell. En cas de trasllat per via aèria, el cadàver
haurà de ser prèviament embalsamat.
ARTICLE 20. Trasllat al mateix Cementiri
Es podrà autoritzar per part de l'Alcaldia l'exhumació en els casos següents:
- Per a la seva immediata reinhumació dins del mateix Cementiri, substituint el fèretre de l'altra,
quan aquell no reuneixi les condicions adequades de sanitat.
- L'exhumació de cadàvers, quan es procedeixi a la seva reinhumació immediata dins del mateix
Cementiri, sense substitució de fèretre.
ARTICLE 21. Trasllat a Municipis de fora de la Comunitat Autònoma
En l'exhumació i trasllat per a la seva posterior reinhumación a Municipis de fora de la Comunitat
Autònoma, es diferenciarà:
- Si es tracta de restes cadavèriques, per a la seva reinhumación dins del territori nacional podrà
efectuar dipositant aquells en «caixa de restes», s'haurà de sol licitar autorització prèvia a l'òrgan
competent de la Comunitat Autònoma, acompanyada del certificat de defunció en què figuri la
causa i la data en què es va produir la mateixa.
- Si es tracta de cadàvers, caldrà sol licitar autorització, i per això s'haurà de comprovar quin és
l'estat en què es troba el cadàver per un Metge. Així mateix, es tindran en compte les condicions
climatològiques estacionals i els mitjans emprats per atacar la fauna cadavèrica. Haurà
d'acompanyar el cadàver l'autorització necessària. El termini per a la inhumació no podrà ser
superior a quaranta-vuit hores.

ARTICLE 22. Horari de Soterrament
De dilluns a dissabte:
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De les 9 del matí a les 6 de la tarda.
L'horari podrà ser variat per l'Ajuntament en base a les necessitats del Municipi.
TÍTOL VIII. Ritus funeraris
ARTICLE 23. Prohibició de discriminació
Els enterraments es faran sense cap discriminació per raons de religió, ni per qualsevol altra raó.
ARTICLE 24. Ritus Funeraris
Els ritus funeraris es practicaran sobre cada sepultura de conformitat amb el que disposa el difunt o
amb el que la família determini.
Així mateix, podran celebrar actes de culte en les capelles o llocs destinats a l'efecte en aquests
Cementiris.
TÍTOL IX. INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 25. Infraccions i Sancions
Les infraccions que es cometin contra el que estableix aquesta Ordenança seran sancionades de
conformitat amb el que estableix la Normativa reguladora corresponent per l'òrgan competent en
cada cas.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
En tot allò no previst en la present Ordenança s'estarà subjecte a allò establert en el Reglament de
Policia Mortuòria i en la Llei d'Enterraments en Cementiris Municipals. Aquesta Ordenança es
completa amb l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei en el cementiri.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
La present Ordenança entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província.
ANNEX. CLASSIFICACIÓ de les tombes

1. Per zones:
Lateral dret
Lateral esquerra
Fons dret
Fons esquerra
Zona ampliada
2. Per números: Cada nínxol anirà numerat”.
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Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós–administratiu,
davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci, de
conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa.

Les Planes d’Hostoles, 10 de setembre de 2009.

L’alcalde,

Josep Soler i Triadú.

