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ORDENANÇA GENERAL NÚMERO 01 
 
REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE ROCALLAURA 
 
 
Disposicions Generals 
 
1 El Cementiri Municipal de Rocallaura es un bé de servei públic subjecte a l’autoritat 
de l'Entitat Municipal al que li correspon la seva administració, direcció i conservació, a 
reserva de les competències que siguin pròpies d’altres autoritats i organismes. 
 
2 Podran ser enterrats en el cementiri de Rocallaura totes les persones sense 
discriminació de cap mena. 
2.1 Podran fer-se cel·lebracions d’actes religiosos al cementiri amb motiu d’enterrament 
o celebracions, sempre d’acord amb els principis d’igualtat i de llibertat ideològica i de cultes 
que estableix la Constitució. 
 
3 En ús de les seves competències correspon a l'Entitat Municipal Descentralitzada de 
Rocallaura . 
3.1 L’organització, conservació i condicionament del cementiri municipal.  
3.2 La determininació de les contribucions dels particulars al cementiri municipal. 
3.3 L’atorgament de les concessions de drets funeraris sobre les sepultures.  
3.4 La determinació i la recaptació dels tributs legalment establertes en relació al 
cementiri municipal. 
3.5 Vetllar pel compliment de les mesures sanitàries i higièniques dictades per les 
autoritats competents en la matèria. 
3.6 La designació del personal destinat al seu servei. 
3.7 Qualsevol altra funció destinada al benefici al normal funcionament del cementiri. 
 
4 El cementiri Municipal romandrà obert els dies i les hores que determini 
l’administració de l’EMD de Rocallaura 
 
5 El recinte del cementiri i les construccions que hi conté es consideren béns fora de 
comerç i en conseqüència no podran ser objecte de compraventa, permuta o cap tipus de 
transacció fora de les previstes per la present ordenança. 
 
Sobre el Dret Funerari 
 
6 El dret funerari serà objecte de concessió i s’adjudicarà mitjançant el pagament dels 
drets que s’assenyalin a la corresponent ordenances fiscal. 
 
7 El dret concedit, té per causa i finalitat el sepel.li de cadàvers i restes humanes i 
implica tant sols l’ús de la sepultura, la titularitat dominical de la qual correspon, en tot cas 
a l’EMD de Rocallaura. 
 
8 El dret funerari es concedirà pel dipòsit del cadàver o despulles humanes per un 
període mínim de cinc anys i màxim de setanta-cinc. 
 Els terminis de concessió són renovables. 
 
9 El dret funerari s’acredita per la seva inscripció al llibre de registre corresponent i el 
lliurament del títol nominatiu per la secretaria de l’EMD. 
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9.1 Es podran obtenir còpies dels títols acreditatius dels drets funeraris concedits, pel 
titular i previ al pagament de les taxes establertes a l’ordenança fiscal corresponent. 
 
10 Tots els titulars podran designar beneficiaris per després de la seva mort. 
 Cas de que no s’hagi nomenat beneficiaris el dret funerari es trametrà als hereus 
testamentaris o per l’ordre de secessió prevista a la legislació civil. 
 
11 La transmissió de la titularitat, la rectificació, modificació o alteració del dret funerari 
es declararà per l'EMD, i alterarà el termini pel qual va ser concedit el dret funerari. 
 
12 Es declararà la caducitat d’un dret funerari en el següents casos: 
12.1 Per l’estat ruïnós de l’edificació que l’acull. La declaració d’aquest estat de ruïna i la 
caducitat subsegüent precisarà expedient administratiu. 
12.2 Per l’abandonament de la sepultura.  
 Es considerarà com a tal: 
12.2.1 Quan després de trenta anys de la mort del titular els successors en el dret funerari 
no hagin demanat la inscripció de la concessió al seu favor. 
12.2.2 Per la manca de pagament de les taxes de conservació per un termini superior als 
cinc anys. 
12.3 Pel simple transcurs del temps de la concessió. 
 
13 Caducada la concessió i si no es demanés la prorroga o el trasllat de les restes 
existents, podrà, l'EMD, disposar la seva recollida i trasllat a l'ossari general. 
 
Obligacions dels titulars dels drets funeraris concedits 
 
14 El titulars dels drets funeraris estan obligats a mantenir les condicions de decoro 
exigibles al respecte degut al recinte del cementiri. 
 
15 L'EMD percebrà en cada moment els tributs aprovats, de conformitat a l’ordenança 
fiscal corresponent, tant per la concessió dels drets funeraris com per a la conservació del 
cementiri i els serveis inherents al mateix. 
 
Sobre els enterraments 
 
16 Per l'inhumació d'un cadàver es requerirà la conformitat del titular del dret funerari 
sobre la sepultura o en el seu defecte de qualsevol persona que tingui dret a succeir-lo en la 
titularitat.   
 
17 L’enterrament precisaran la presentació dels següents documents: 
17.1 Títol acreditatiu del dret funerari. 
17.2 Llicència d’enterrament. 
 
Sobre les obres exteriors a les sepultures 
 
18 Les obres exteriors a les sepultures són objecte de llicència. 
 
19 Les obres i instal·lacions que es realitzin un cop finalitzat el termini de la concessió, i 
si no es reclamessin, revertiran a l'EMD. 
 
Disposicions transitòries 
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1 Els drets funeraris existents sobre les sepultures del Cementiri de Rocallaura a la 
data de l’entrada en vigor del present Reglament, es computaran vigents, als efectes de la 
determinació de la data inicial de la concessió, des de la que consti com la mes antiga de les 
sepultures realitzades al seu ampar. 
 
Diligència : Aprovada per la Junta Veïnal de Rocallaura el dia 13 de desembre de 2006. 


