Informació general segons el Reglament de Cementiri Municipal

Article 7
El dret funerari comprèn les concessions i arrendaments de nínxols i sepultures del Cementiri
municipal.
Article 11.
Les concessions es podran atorgar solament a nom d’una sola persona física o jurídica.
Article 13.
Les concessions tindran una durada de cinquanta anys. Al seu termini llurs titulars tindran dret
que se’ls atorgui una pròrroga de vint-i-cinc anys.
Article 14.
La concessió dels nínxols s’adjudicarà per rigorós ordre de numeració, prenent com a base l’hora
de defunció.
Article 16.
Els arrendaments de nínxols s’adjudicaran per un termini de cinc anys per a l’enterrament
immediat d’un cadàver. Es destinaran especialment a aquesta finalitat els nínxols procedents de
reversions a favor de l’Ajuntament, i només en el cas que no n’hi haguessin de disponibles
d’aquesta procedència, se’n destinarien dels de primera utilització seguint el mateix ordre que en
les concessions.
Article 18.
Els terrenys, sepultures, nínxols i qualsevol construcció existent en el cementiri, i els drets
constituïts es consideren béns fora del comerç.
Article 19.
Només serà vàlida la transmissió “mortis causa“ entre familiars en la forma prevista en els articles
següents:

Article 20.
A la mort del titular d’un dret funerari el seu hereu tindrà dret a la transmissió
d’aquell al seu favor. En el cas de pluralitat d’hereus, la titularitat del dret

funerari només podrà ésser atorgada a un d’ells, que signarà un document on manifesti que es
responsabilitza de totes les accions legals que puguin derivar-se d’aquest traspàs, motivades per
qualsevol impugnació feta per altres persones que es creguin amb el mateix dret.
En cas de discrepància entre diversos hereus, es suspendrà la tramitació fins a la resolució
judicial.
Article 21.
En cada transmissió d’un dret funerari, s’iniciarà el període de concessió de 50 anys
Article 24.
Es declararà la pèrdua o caducitat de la concessió, amb reversió del nínxol o sepultura
corresponent a favor de l’Ajuntament, en els següents supòsits:
a) Pel transcurs del termini de concessió o pròrroga sense que el seu titular hagi sol·licitat la seva
pròrroga.
b) Per renuncia expressa del seu titular.
c) Pel transcurs de dos anys des de la mort del seu titular sense que els seus hereus hagin
sol·licitat la transmissió de la concessió al seu favor.
d) Per la manca de pagament dels drets o taxes corresponents.

