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NORMES REGULADORES DE LA CADUCITAT DELS DRETS FUNERARIS
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Article 1r.- Es declararà la caducitat i revertirà en tot cas a l’Ajuntament el dret
en el casos següents:
1.

Per abandó de la sepultura, considerant-ne com a tal la no utilització
pel període de 30 anys.
2. Per la finalització del dret funerari temporal.
3. Per la ruïna segons la normativa urbanística.
4. Per impagament de taxes de manteniment i conservació per un període
de 5 anys.
Declarada la caducitat l’Ajuntament tramitarà expedient administratiu
limitant-se a la citació del titular i concedint-li un termini d’un mes perquè
al·legui el seu dret mitjançant la presentació del títol municipal o
qualsevol document fefaent que acrediti el seu dret.
En cas que el titular no pugui ser notificat directament per
desconeixement de les seves adreces actuals, es publicarà Edicte en els
taulers municipals i Butlletí Oficial de la Província per tal que en un
termini màxim de 3 mesos acudeixin a aquestes oficines per acreditar el
seu dret.
Transcorregut el termini de tres mesos des de la publicació de l’anunci
en el Butlletí Oficial de la Província, sense que es presentin persones
que acreditin el reconeixement dels seus drets, quedarà entès que
s’abandonen i per tant revertiran a titularitat municipal, prèvia l’oportuna
tramitació d’acord amb el que disposa l’article 59 de l’actual reglament
de la Policia Sanitària Mortuòria.

Article 2n.- L’atorgament d’una sepultura és una concessió administrativa la
qual duració és regulada per la present normativa. L’Ajuntament podrà limitar la
venda anticipada de sepultures.
Article 3r.- El dret funerari sobre nínxols i demés sepultures implica
l’autorització d’ús temporal per al dipòsit de cadàvers o despulles i s’adquireix
mitjançant el pagament dels drets assenyalats en la corresponent Ordenança.
El dret funerari temporal, sense perjudici dels drets adquirits, serà per un
termini de 25 anys, finalitzat el qual l’Ajuntament podrà, a petició del titular del
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dret caducat, o els seus causahavents, renovar novament el dret funerari a la
mateixa sepultura i pel mateix període.
Article 4t.- Els titulars d’una sepultura tindran dret a dipositar en aquesta tots els
cadàvers o despulles cadavèriques que desitgin, amb entera llibertat, però
subjectant-te sempre a les regles establertes per cada cas i previ pagament
dels drets corresponents.
Article 5è.- En el moment de realitzar alguna inhumació o exhumació serà
condició absolutament precisa la prèvia presentació a l’Ajuntament del
corresponent títol acreditatiu de la referida titularitat.
Article 6è.- No es permetrà que ningú col·loqui làpides, creus, ni cap altre
material, sense la corresponent autorització municipal per a la modificació i/o
reparació de sepultures.

La Tallada d’Empordà, 24 de juliol de 1989.- L’Alcalde.
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