REGLAMENT DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS.

CAPÍTOL I.- Disposicions Generals.
Article 1.- L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro és titular i
propietari dels Cementiris Municipals de Santa Cristina d'Aro i
Romanyà de la Selva, i li corresponen, per tant, d'acord amb la
legislació vigent, la seva direcció, administració i reglamentació
així com també, l'aprovació de les normes fiscals oportunes per a la
recepció de les taxes corresponents pels diferents serveis que s'hi
prestin.
Article 2.- En el Cementiri de Romanyà de la Selva només podran ésser
enterrades les persones nascudes a l'esmentat nucli de població.
Article 3.- Els Cementiris s'obriran al públic tots els dissabtes i
els diumenges de l'any, les festivitats assenyalades (Tots Sants) i
els dies que es realitzin enterraments, durant l'horari que
l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro aprovi, i que figurarà anunciat a
l'entrada dels recintes.
Article 4.- Els visitants dels Cementiris es comportaran amb respecte
i a tal efecte no es permetrà cap acte que, directament o
indirectament, pugui tenir caràcter profanador, pel que hom en donarà
compte, si se'n produeixen, a l'autoritat competent per a la imposició
de les sancions oportunes.
CAPÍTOL II.- De les sepultures.
Article 5.- L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro construirà el nombre
de sepultures (nínxols) que aconsellin les previsions estadístiques de
la població i n'atorgarà els drets funeraris als sol·licitants,
d'acord amb l'ordre rigorós de petició.
Article 6.- Els nínxols s'ajustaran a les normes sanitàries, i de
dimensions exigides pel Decret 250/1987, de 7 de juliol, d'aprovació
de normes de Policia Sanitària mortuòria de Catalunya.
Article 7.- Totes les sepultures estaran enumerades per blocs i pisos
i la seva conservació anirà a càrrec de l'Ajuntament de Santa Cristina
d'Aro.
Article 8.- A les oficines municipals hi haurà un registre públic de
les sepultures en el qual s'anotaran totes les operacions que s'hi
realitzin, així com les incidències relatives a la seva titularitat.
CAPÍTOL III.- Dels drets funeraris.
Article 9.9.1.- El Dret Funerari sobre nínxols és un dret de naturalesa
administrativa regulat per les disposicions generals sobre la matèria,
pel present Reglament i la normativa que per a cada possible supòsit
acordi l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
9.2.- El Dret Funerari no constitueix cap dret de propietat civil, ni
és assimilable a cap institució de dret privat.
Article 10.- L'adquisició d'un dret funerari suposa, d'una banda, la
possibilitat del seu titular de dipositar a la sepultura a tots els
cadàvers que consideri oportú -sempre amb subjecció a les normes
establertes pel present Reglament-, i, per l'altra, l'obligació
solemne de l'Ajuntament de respectar i garantir l'ús exclusiu de la
sepultura i la permanència dels restes o despulles inhumades.

Article 11.11.1.- L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro atorgarà els Drets
Funeraris als sol·licitants seguin un ordre rigorós de petició, en
especial tindrà cura de:
a) No passar d'un bloc de nínxols a un altre bloc fins que s'hagin
exhaurit totes les sepultures del primer.
b) Dins del bloc, d'atorgar els drets funeraris dels nínxols, per
ordre de pisos de baix a dalt.
11.2.- En el supòsit que estigui establert un preu diferent entre els
nínxols d'un mateix bloc, a qui li
correspongui un nínxol més car
podrà renunciar a aquest, passant a ocupar-ne el següent immediat.
Article 12.12.1.- Els titulars d'un dret funerari rebran en el moment del seu
atorgament, un document acreditatiu lliurat per l'Alcalde-President i
pel Secretari General de la Corporació, en el qual s'anotaran totes
les inhumacions i exhumacions que es produeixin a la sepultura, amb
constància del dia, mes i any en què s'han efectuat.
12.2.- Cas de pèrdua o malmesa del document esmentat, se’n podrà
lliurar un duplicat prèvia sol·licitud a les oficines municipals.
12.3.- Aquest nou títol anirà a nom dels qui figuri en el llibre
registre de sepultures referit a l'article 7.
Article 13.- El titular d'un dret funerari està obligat a participar
en el manteniment i la conservació del Cementiri mitjançant el
pagament de les taxes que fixi l'Ajuntament.
Article 14.- No s'admet, i resta prohibida, la venda o transmissió
onerosa dels drets funeraris.
Article 15.15.1.- Tot titular d'un dret funerari a perpetuïtat podrà nomenar
beneficiari per a després de la seva mort.
15.2.- En defecte de nomenament exprés de beneficiari, s'entendrà
transmesa la titularitat del dret als hereus testamentaris.
15.3.- En el cas de successió intestada, i si són més d'un, els
possibles hereus hauran de posar-se d'acord entre ells per a
designació d'un successor unipersonal.
15.4.- Tant en el supòsit de successor testada com intestada, els
hereus hauran de sol·licitar el traspàs del dret funerari, acreditantho prèviament amb la documentació de què disposin.
Article 16.- L'Ajuntament podrà rescatar el dret funerari sobre alguna
sepultura a oferiment del seu titular, amb el pagament del 50% de
l'import de les taxes d'adjudicació que estableix l'ordenança fiscal
vigent en aquell moment.
CAPÍTOL IV.- Durada i caducitat de dret funerari.
Article 17.17.1.- El dret funerari sobre els nínxols podrà ser atorgat a
perpetuïtat o temporalment.
17.2.- El dret funerari a perpetuïtat s'entén per temps indefinit
sense perjudici d'allò disposat al respecte de la caducitat, a
l'article següent del present Reglament.
17.3.- El dret funerari temporal es concedirà pel període de 2 anys o
de 5, si la mort hagués estat causada per malaltia infecciosa o
contagiosa.
Article 18.- Podrà declarar-se la caducitat d'un dret funerari, que
revertirà, en aquest cas, a l'Ajuntament en els següents supòsits:
a) Abandó de la sepultura, considerant-se així el transcurs de trenta

anys des de la mort del seu titular, sense que ningú hagi instat el
traspàs del dret funerari al seu favor, a l'empara de l'art. 13
d'aquest reglament.
b) La manca de pagament de les taxes de conservació del cementiri
durant cinc anys.
c) Acabament del dret funerari temporal.
Article 19.19.1.- L'expedient administratiu per a declaració de caducitat serà
instruït amb citació del titular personalment si és conegut, o per
Edictes en el Butlletí Oficial de la Província i altres mitjans
possibles de comunicació, si resultés desconegut.
19.2.- La presentació de qualsevol interessat dintre del termini de
trenta dies, i l'inici de l'expedient de successió per a lliurament de
nou títol, produirà sense més l'arxiu de l'expedient de caducitat, en
altre cas, aqueixa serà declarada per acord del Ple Municipal.
19.3.- Igualment serà arxivat l'expedient de caducitat en el supòsit
de fer-se pagament de les taxes de conservació pendents de pagament.
Article 20.- Declarada la caducitat d'alguna sepultura, es procedirà
al trasllat de les restes a les osseres destinades a l'efecte, amb
separació entre els procedents de cada sepultura.
CAPÍTOL V.- De les inhumacions, exhumacions i trasllats.
Article 21.- Les inhumacions, les exhumacions i els trasllats de
cadàvers o restes s'efectuaran amb compliment de les disposicions
higièniques sanitàries vigents.
Article 22.- Cap cadàver serà inhumat abans de transcorreguts vint-iquatre hores del seu traspàs, segons s'assenyali a la documentació,
expedida a l'efecte del Jutjat competent.
Article 23.- Per poder realitzar una inhumació caldrà presentar a les
oficines municipals la següent documentació:
* Títol de la sepultura.
* Llicència d'enterrament.
Article 24.- El consentiment del titular d'un dret funerari per a
inhumació sigui de familiars o d'estranys s'entendrà atorgada
vàlidament pel sol fet de la presentació del títol sempre que no
existeixi denúncia escrita de substracció, pèrdua o retenció indeguda
presentada a les oficines municipals amb antelació mínima de vuit
dies.
Article 25.- Si el difunt fos el titular del dret funerari,
s'autoritzarà la inhumació sense presentació del títol, a qualsevol
persona que comparegui sigui o no familiar.
Article 26.- L'exhumació i el trasllat de cadàvers inhumats requerirà
la conformitat de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
Article 27.- No podrà obrir-se cap sepultura abans de transcorreguts
dos anys des de la darrera inhumació practicada o bé 5 si la defunció
va produir-se per malaltia infecciosa contagiosa.
Article 28.- Quan s'escaigui la inhumació de sepultures en què hi hagi
altres cadàvers o restes, es procedirà a la seva reducció, sempre que
ho autoritzi el titular, abans de l'enterrament.
Disposició transitòria.
El present reglament entrarà en vigor desprès de la seva publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb
allò que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

Reguladora de les Bases del Règim Local, i serà d'aplicació a totes
les sepultures i drets funeraris avui existents, entenent-se per tant
derogades les disposicions o normes que sobre aquesta matèria hagués
aprovat amb anterioritat l'Ajuntament.

Santa Cristina d'Aro, maig de 1994

