REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE CEMENTRI MUNICIPAL DE LA BISBAL
D’EMPORDÀ

CAPITOL II
Disposicions Generals

ARTICLE 1
L’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà és titular i propietari dels tres cementiris del seu terme municipal
denominats Sant Pol, Castell d’Empordà i Bisbal d’Empordà, i en té ple domini. Segons la legislació vigent
li correspon, també, la direcció, l’administració, la conservació, la reglamentació i l’aprovació d’ordenances
fiscals i de bon govern per a la prestació de serveis i la realització d’activitats de la seva competència.
ARTICLE 2
La instal·lació, el sosteniment i el règim i govern interior del Cementiri, segons la capacitat exigida per les
necessitats de la població, són competència de l’Ajuntament i es realitzaran d’acord amb les lleis i les
disposicions sanitàries vigents i amb les pròpies que pugui dictar. De manera simplement enunciativa, no
limitativa, li correspon:
a) La seva cura, neteja i condicionament.
b) La concessió de drets funeraris sobre parcel·les i sepultures.
c) La percepció dels drets i les taxes que procedeixin per ocupació de terrenys i llicències d’obres.
d) El registre de les sepultures.
e) El compliment de les mesures higièniques i sanitàries vigents o que puguin entrar en vigor.
f) El nomenament i altres actes referent al personal al servei del cementiri, sense perjudici del que determina
la disposició addicional II d’aquest reglament.
ARTICLE 3
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà té l’obligació de disposar de nínxols per a cessió a particulars per a
inhumació de difunts, en mesura suficient segons les previsions que es desprenen de les cessions efectuades
en els darrers anys.
Els nínxols revertits a l’Ajuntament serà reparats i condicionats en disposició de ser utilitzats i tindran la
condició de nínxols nous.
ARTICLE 4
Per la prestació del servei s’aplicaran les tarifes establertes a l’Ordenança Fiscal vigent sobre la matèria.
ARTICLE 5
Correspondrà a l’empresa adjudicatària dels serveis funeraris d’aquest municipi la prestació dels treballs
propis del servei, així com la conducció de cadàvers, trasllats de despulles, subministraments de caixes i
capelles, fins al lliurament de les restes mortals al personal del cementiri per a la seva inhumació.
ARTICLE 6
No podrà circular cap vehicle per l’interior del recinte del Cementiri, a excepció dels propis del servei, sense
autorització expressa prèvia. També resta prohibit l’accés de tota classe d’animals.
ARTICLE 7
Els visitants del Cementiri s’hauran de comportar amb respecte dins del recinte i no es permetrà cap
comportament que, directament o indirectament, pugui suposar falta de respecte. Cas de produir-se, el
personal municipal comunicarà immediatament el fet a la Policia.

CAPITOL II
Del Personal

ARTICLE 8
I. Sota la dependència de l’Alcaldia o Regidor delegat, sense perjudici de l’estructura orgànica i funcional,
existirà un encarregat del Cementiri.
II. Ateses les especials característiques del servei, el manteniment del Cementiri Municipal el farà el personal
en nombre necessari en cada moment.
III. Els treballs d’execució funerària seran prioritaris dels de manteniment.
IV. L’encarregat del cementiri tindrà les següents funcions:
a) obrir i tancar el recinte a l’hora fixada en cada època de l’any
b) vigilar el recinte i informar de les anomalies que observi a l’òrgan responsable dels serveis municipals
c) complir les ordres de l’òrgan responsable dels serveis municipals en tot allò que fa referència a
l’organització i funcionament del Cementiri
d) Tenir cura que totes les instal·lacions i construccions es trobin sempre en perfecte estat de neteja,
conservació i ordre
e) Atendre amb la deguda diligència les sol·licituds que li puguin dirigir els visitants del recinte
f) Inhumació dels cadàvers, directament o col·laborant amb l’empresa funerària

CAPÍTOL III
Serveis generals i Administració del Cementiri

ARTICLE 9
A les dependències municipals de l’Ajuntament hi haurà el registre públic de totes les sepultures i de les
actuacions que s’hi realitzin, i els ciutadans podran presentar qualsevol reclamació que considerin oportuna
mitjançant imprès d’instància.
ARTICLE 10
Correspon als serveis administratius municipals les competències següents:
a) expedir els permisos d’inhumacions, exhumacions i trasllats
b) expedir la papereta de l’enterrament
c) portar el llibre registre d’enterraments i el fitxer de sepultures i nínxols
d) practicar assentaments corresponents en tots els llibres registres
e) expedir els títols corresponents i anotar-ne les transmissions d’acord amb els decrets municipals
corresponents
f) cobrar els drets i taxes per a la prestació dels serveis funeraris del cementiri, de conformitat amb
l’ordenança fiscal corresponent.
g) Formular les propostes necessàries amb relació a aquells punts que es considerin oportuns per a la bona
gestió dels serveis del cementiri
h) Qualsevol altra funció relacionada amb els serveis del cementiri que no estigui atribuïda expressament a
un altre òrgan municipal.
ARTICLE 11
Les concessions s’acreditaran mitjançant el corresponent títol, que serà expedit per l’Ajuntament.
En els títols de concessió de drets funeraris es farà constar:
a) Dades que identifiquen la sepultura

b) Data de l’acord municipal d’adjudicació
c) Nom del titular
d) Termini de la concessió
ARTICLE12
El cementiri caldrà mantenir-lo en les millors condicions possibles i en el millor estat de conservació.
Al cementiri municipal hi haurà d’haver almenys:
a) els cementiris han de disposar de: un local destinat a dipòsit de cadàvers.
b) un sector destinat a l’enterrament de restes humanes procedents d’avortaments, d’intervencions
quirúrgiques i de mutilacions i de criatures abortives.
c) un ossari general destinat a recollir les restes provinents de les exhumacions.
d) instal·lacions d’aigua i serveis higiènics.

CAPÍTOL IV
Construccions funeràries

ARTICLE 13
Les sepultures poden ésser dels tipus:
Nínxol: cavitat d’una construcció funerària per a la inhumació d’un o més cadàvers o de restes cadavèriques,
tancada amb una llosa o envà.
Tomba: lloc soterrat d’inhumació d’un o més cadàvers o de restes cadavèriques, cobert per una llosa.
Fossa: lloc soterrat d’inhumació d’un cadàver o de restes cadavèriques
Panteó: monument funerari destinat a la inhumació de diferents cadàvers o de restes cadavèriques, integrat
per un o més nínxols.
Columbari: construcció funerària amb nínxols dimensionats per a rebre les urnes cineràries. En el cementiri
municipal es disposarà de columbaris, on, s’hi dipositaran les despulles incinerades amb urnes tancades, que
podran ser adquirides pels interessats d’acord amb les tarifes establertes en l’ordenament fiscal vigent en la
matèria.
Hipogeus: Conjunt de dos nínxols disposats en columna
Totes les denominacions de les sepultures que consten als llibres registres del Cementiri Municipals anteriors
a l’aprovació definitiva d’aquest Reglament es mantindran tal i com consten inscrites.
ARTICLE 14
Totes les sepultures seran identificables numèricament i els carrers amb el nom corresponent.

CAPÍTOL V
Del dret funerari

ARTICLE 15
El dret funerari comprèn les concessions i arrendaments de sepultures del Cementiri Municipal. Els drets
funeraris seran atorgats i reconeguts per l’Ajuntament amb les prescripcions d’aquest Reglament.
El dret funerari implica només l’ús de les sepultures del Cementiri, la titularitat dels quals correspon
únicament a l’Ajuntament, de conformitat amb allò que s’estableix a l’ARTICLE 1r. d’aquest Reglament.
ARTICLE 16
Les sepultures del Cementiri Municipal disponibles per a cessions a particulars tindran la consideració de
noves per estrenar, incloses les recuperades i millorades per a nou ús. El dret funerari sobre sepultures
implica l’autorització d’ús temporal per al dipòsit de cadàvers o despulles en aquests i s’adquireix mitjançant

el pagament dels drets assenyalats per l’Ordenança fiscal i subjecció als deures que s’estableixen en el
present Reglament.
ARTICLE 17
La concessió i arrendament d’un dret funerari serà expedit únicament a nom del peticionari que podrà ser una
o vàries persones físiques o persona jurídica.
ARTICLE 18
I. La concessió és de caràcter administratiu, tindrà una durada màxima de cinquanta anys per a tots els tipus
de sepultures.
Exhaurit el període de concessió, l’Ajuntament podrà, a petició del titular del dret caducat, o els seus
causahavents, renovar novament el dret funerari a la mateixa sepultura mitjançant pagament dels drets
establerts en la corresponent Ordenança fiscal.
II. Totes les concessions adjudicades amb anterioritat a l’aprovació d’aquest Reglament, exceptuant les
concessions temporals, passaran automàticament a tenir una temporalitat de cinquanta anys a partir de la data
d’aprovació definitiva del present Reglament.
ARTICLE 19
I. Els arrendaments de nínxols s’adjudicaran per un termini de cinc anys.
II. Transcorregut el període de lloguer, podran atorgar-se noves pròrrogues, sempre que els interessats ho
sol·licitin amb vuit dies màxim d’antelació a la data de terminació.
III. Cada una de les pròrrogues tindrà un termini no inferior a un any, ni superior a cinc amb una duració
total de 50 anys.
Transcorregut aquest temps caldrà atenir-se al que estableix l’ARTICLE19
ARTICLE 20
El dret s’adquireix mitjançant el pagament de les tarifes assenyalades a l’Ordenança Fiscal corresponent i
implica la subjecció als deures que estableix aquest Reglament. Aquest dret queda garantit mitjançant la seva
inscripció en el llibre registre corresponent i l’expedició del títol nominatiu per a cada sepultura.
ARTICLE 21
I. El fet de no satisfer, durant quatre anualitats consecutives, les taxes establertes a l’Ordenança Fiscal,
donarà lloc, mitjançant el corresponent expedient administratiu, a la pèrdua del dret i a la reversió de la
titularitat a l’Ajuntament.
II. L’Ajuntament no exercirà el dret de reversió citat en l’apartat anterior sobre sepultures al corrent de
pagament de les tarifes corresponents, llevat del supòsit comprès a l’apartat a) del paràgraf I de l’ARTICLE
31è del present Reglament, o bé per obres de caràcter general que impliquin el buidatge i fins i tot la
desaparició d’alguna sepultura.
III. En el segon supòsits esmentats a l’apartat anterior, és a dir en cas d’obres de caràcter general, les
permutes es faran segons les condicions que s’estableixin en cada cas.
ARTICLE 22
Els nínxols d’arrendament podran ser adquirits amb caràcter temporal pel titular de la sepultura mitjançant el
seu pagament de conformitat amb el que determini l’Ordenança Fiscal.
La durada d’aquella concessió es veurà disminuïda pel termini que hagi remès de lloguer.

ARTICLE 23
El dret funerari està exclòs de tota transacció mercantil i disponibilitat a títol onerós i està subjecte a la
regulació d’aquest Reglament.
ARTICLE 24
Les persones titulars d’una sepultura rebran el títol corresponent, expedit per l’Ajuntament, on hi constaran
totes les inhumacions i exhumacions i el dia, mes i any en què es realitzin.
ARTICLE 25
Els titulars d’una sepultura tindran el dret, garantit en tot moment, de dipositar-hi tots els que desitgin, amb
estricta subjecció al que preveu aquest Reglament i la normativa funerària vigent, i després del pagament
dels drets corresponents. Les cendres es dipositaran en els columbaris, excepte en aquells casos en els que la
família disposi d’una sepultura diferent -que no tingui la consideració de nova- i que hagin transcorregut dos
anys des de l’última inhumació.
ARTICLE 26
I. Per a ésser possible una transmissió de titularitat és requisit indispensable que entre la persona titular, viva
o difunta, i aquella en qui hagi de recaure la nova titularitat, existeixi un parentiu de fins a 4t grau segons la
legislació civil catalana, o una relació de parella de fet. Aquest requisit no serà d’obligat compliment quan
els sol·licitants puguin acreditar el dret a la titularitat de la sepultura a través d’un document oficial en forma
legal: testament o declaració d’hereus.
II. En aquells casos en què el titular d’una sepultura decideixi cedir, en vida, els seus drets funeraris caldrà
que la persona cedent ho sol·liciti i que la persona receptora signi la conformitat.
III. En aquells casos en què el titular d’una sepultura sigui difunt i una persona en sol·liciti els seus drets
funeraris, caldrà que es compleixi un dels requisits esmentats al paràgraf I anterior, i que el sol·licitant
declari el nombre de persones amb iguals o superiors drets successoris i que adjunti la renúncia de totes elles.
Les renúncies perquè siguin vàlides s’hauran de signar davant d’un notari o d’un funcionari.
IV. En defecte de nomenament exprés de beneficiari, s’entendrà transmesa la titularitat del dret funerari als
seus hereus testamentaris i, en el seu defecte, als beneficiaris que per ordre de successió preveu la legislació
civil catalana.
V. No obstant això, totes les transmissions que autoritzi l’Ajuntament s’entendran sens perjudici a tercers, és
a dir, solament a efectes administratius.
VI. Els sol·licitants del canvi de titularitat de la sepultura hauran d’acreditar documentalment per declaració
d’hereus, inventari, escriptura de donació o qualsevol altre document oficial en forma legal que justifiqui el
dret a la titularitat de la sepultura que es vol canviar de nom. Igualment estan obligats al pagament de les
taxes que corresponguin per canvi de titularitat contemplades a l’Ordenança Fiscal.
VII. Prèviament a la cessió per part del titular d’un nínxol, panteó o dret funerari a tercers s’haurà d’obtenir
la corresponent renúncia de l’Ajuntament, el qual es reserva sempre el dret a la seva recuperació.
ARTICLE 27
Les persones titulars d’un dret funerari que hagin extraviat el títol de concessió podran obtenir-ne un duplicat
prèvia instància i pagament dels drets corresponents.
ARTICLE 28
Els errors demostrables en qualsevol dada que figuri en un títol de sepultura es rectificaran, prèvia
comprovació, a sol·licitud de la persona titular via instància.

ARTICLE 29
No es permetrà la pràctica d’inhumacions o exhumacions de forma diferent a la prevista per la normativa
vigent.
ARTICLE 30
I. Es podrà declarar la caducitat del dret funerari i aquest revertirà a favor de l’Ajuntament en els casos
següents:
a) Per ruïna, tant interior com exterior de les sepultures, d’acord amb els informes dels serveis tècnics
municipals.
b) Per abandonament de la sepultura, i s’entendrà així si existeixen a la recaptació municipal els rebuts
impagats, durant quatre anys consecutius, de la taxa anyal de conservació de cementiris i ha estat possible,
previs els tràmits reglamentaris, iniciar la via de constrenyiment i dictar provisió d’embargament.
c) Per haver transcorregut el termini de concessió, sense sol·licitar oportunament la renovació
II. En els supòsits de ruïna esmentats al paràgraf anterior, la declaració de caducitat es farà mitjançant
permuta per un altre nínxol de disponibilitat municipal, segons les condicions que es donin en l’acte de
permuta.
III. Si la permuta es produeix a voluntat del particular, aquesta s’efectuarà per qualsevol nínxol recuperat i
millorat que sigui de disponibilitat municipal que tinguin la condició de nínxols nous
IV. Si la permuta es produeix de manera forçada per necessitat d’inhumació d’un difunt, aquesta s’efectuarà
pel nínxol nou que numèricament correspongui o bé, en el cas que fora voluntat del concessionari, per
qualsevol nínxol recuperat i millorat que sigui de disponibilitat municipal que tinguin la condició de nínxols
nous.
V. En el supòsit que la sepultura desocupada fóra reparada i apta per a un nou ús, serà factible el retorn de la
seva disponibilitat al darrer concessionari i, conseqüentment, el trasllat de nou de les restes a la sepultura
d’origen, sense perjudici de resoldre, en expedient separat, la subjecció a les despeses de trasllat.
VI. L’expedient administratiu de caducitat motivat per abandonament de la sepultura ha de contenir la citació
del titular en l’últim domicili que consti conegut i, si no hi consta, la publicitat de l’expedient mitjançant un
edicte en el BOP en què es concedeixi un termini de 20 dies perquè els titulars o els seus hereus puguin
al·legar el seu dret, tot això sense perjudici de la investigació que puguin realitzar els serveis municipals
sobre els familiars o de la utilització d’altres mitjans de difusió.
VII. Transcorregut el termini de cinc anys, si el nínxol és de lloguer, es procedirà al trasllat de les restes a la
fossa comuna, prèvia comunicació a la família i si no és possible mitjançat edicte al BOP
ARTICLE 31
Un cop declarada la caducitat d’un dret sobre qualsevol classe de sepultura motivada per qualsevulla supòsit
diferent al de ruïna, es buidarà la sepultura, es traslladaran les restes a la fossa comuna, i es registraran
aquests fets al llibre registre d’actuacions realitzades a les sepultures del Cementiri Municipal.
ARTICLE 32
La fossa comuna serà el lloc on, de manera ordenada i mitjançant bosses, en les condicions que fixi
l’Ajuntament, s’hi dipositaran les restes cadavèriques provinents del buidatge de sepultures. Aquestes restes
seran identificables, donat que a cada bossa hi figuraran inscrites la data i sepultura d’on provenen, fins que
un cop fosa la bossa les restes que conté quedaran apilades juntament amb les demés.
No podrà reclamar-se sota cap pretext pels familiars d’un difunt o altres persones que es considerin
interessades, el cadàver enterrat en una fossa comuna. Cal fer l’excepció dels casos en què així ho disposi
l’autoritat judicial o sanitària.

ARTICLE 33
I. Quan l’Ajuntament hagi revertit al seu favor un dret funerari, per no respondre’n ningú durant un període
de temps de quatre anys o superior, aparegués el seu darrer titular o persona compresa dins els requisits
esmentats al paràgraf I de l’ARTICLE 31è anterior, i sempre que l’Ajuntament no l’hagués cedit a un altre
particular, podrà retornar- se el dret, previ pagament de les tarifes previstes a les Ordenances Fiscals
corresponents als darrers quatre anys.
II. En el supòsit que les restes retirades en el seu dia fossin identificables i recuperables i puguin ser
inhumades de nou a la sepultura en qüestió d’acord amb l’ARTICLE anterior, l’interessat haurà d’abonar el
cost del trasllat de restes, segons tarifa contemplada a l’ordenança Fiscal vigent en cada moment.
ARTICLE 34
A petició de les persones titulars, l’Ajuntament podrà revertir en favor seu la titularitat d’aquelles sepultures
que els particulars no desitgin continuar mantenint.

CAPÍTOL VI
De l’ornamentació de sepultures

ARTICLE 35
Es prohibeix la fixació d’objectes decoratius en els muntants de l’estructura dels nínxols, ja que aquesta
quedaria perjudicada.
No obstant, pot autoritzar-se la instal·lació de suports o ornaments a la làpida d’origen o la de marbre, per tal
de fixar o protegir els elements decoratius.
Els propietaris de drets funeraris sobre els nínxols han de foradar per la seva base tots els recipients
contenidors de flors per evitar que acumulin aigua, tant els metàl·lics com els de plàstic. En cas que no ho
duguin a terme els seus propietaris,
l’Ajuntament podrà practicar d’ofici els orificis, i si s’escau, de repercutir als titulars l’import d’aquesta
operació de manteniment sanitari.
ARTICLE 36
L’Ajuntament no serà responsable dels desperfectes i dels robatoris que es puguin produir en objectes
d’ornamentació complementària de les sepultures, produïts per accions de persones i causes alienes a
l’Ajuntament.

CAPÍTOL VII
Inhumacions, exhumacions i trasllats

ARTICLE 37
Les inhumacions, les exhumacions o els trasllats de cadàvers o despulles es regiran per les disposicions
higiènico-sanitàries vigents en cada moment.
ARTICLE 38
I. No es podran fer enterraments fora del recinte del Cementiri sense l’autorització expressa de l’Ajuntament
i les autoritzacions sanitàries pertinents.
II. Tampoc es podran realitzar enterraments de cadàvers directament a terra.

ARTICLE 39
No s’inhumarà cap cadàver si no han transcorregut vint-i-quatre hores des del moment de la defunció que
consta expedida pel facultatiu competent.
ARTICLE 40
No podrà obrir-se cap sepultura fins que hagin transcorregut dos anys des de l’última inhumació, o el termini
que assenyali la normativa higiènico-sanitària en cada moment, excepte ordre judicial.
Si s’han dipositat excepcionalment cendres en un nínxol d’acord amb l’ARTICLE 26, l’obertura de la
sepultura no està subjecte a cap exigència sanitària segons estableix l’ARTICLE 16.4 del Reglament de
policia sanitària mortuòria.
ARTICLE 41
Si, malgrat haver transcorregut el període de temps indicat en l’ARTICLE anterior, una vegada oberta la
sepultura es constata la impossibilitat material de reduir les restes, es podrà atorgar una concessió a temps
reduït pel període de cinc anys.
ARTICLE 42
I. Per expedir les autoritzacions d’inhumació contemplades en el present Reglament, es requerirà la
presentació de la següent documentació:
a) Acreditació de forma suficient del fet de poder fer ús d’una sepultura determinada:
1. Mitjançant la presentació del títol de concessió
2. A petició de la persona que segons els registres municipals sigui titular de la sepultura, la qual s’haurà
d’identificar. O en el seu defecte les persones que siguin titulars de drets acreditats degudament.
3. Pel fet que la persona a inhumar sigui la titular que consti als registres esmentats al paràgraf anterior ja
quedarà suficientment acreditat.
b) Llicència per donar sepultura, expedida pel jutjat competent.
c) Que la sepultura a utilitzar estigui al corrent de pagament dels seus drets de conservació
II. Per expedir les autoritzacions d’exhumació contemplades en el present Reglament, es requerirà la
presentació de la següent documentació:
a) Autorització de la persona titular de la sepultura a desocupar, per a la seva obertura.
b) Llicència per exhumar, expedida pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en els casos
d’exhumacions per a trasllat de cadàvers o restes fora del recinte del Cementiri Municipal.
c) Autorització municipal.
ARTICLE 43
Si la persona a inhumar fóra el titular de la sepultura, els familiars o hereus del difunt hauran d’iniciar els
tràmits per a l’obtenció del canvi de titularitat de la sepultura a favor d’un d’ells
ARTICLE 44
I. S’exceptuaran dels requisits del termini les exhumacions següents:
a) Les autoritzades pel director general de Salut Pública, segons la normativa vigent en cada moment.
b) Les decretades per resolució judicial, que es realitzaran en virtut de l’ordre corresponent.
II. Per a aquestes resolucions es requerirà la presència del titular sanitari o autoritat competent en la matèria.
ARTICLE 45
El trasllat d’un cadàver o de despulles cadavèriques d’una sepultura a una altra dins del recinte del Cementiri
exigirà el consentiment dels titular d’ambdós drets i serà necessari que es tingui en compte el transcurs dels
terminis establerts per les disposicions legals vigents, sense perjudici del previst a l’ARTICLE anterior.
ARTICLE 46
I. Les inhumacions de persones no identificades ordenades judicialment, les de persones pobres de
solemnitat de la inhumació de les quals no se’n faci càrrec ningú.

II. La titularitat dels nínxols considerats de beneficència serà sempre municipal i, per tant, cap particular
podrà disposar la col·locació de cap làpida ni inscripció identificativa de cap difunt que s’hi hagi inhumat.
III. Així mateix, l’Ajuntament podrà disposar sempre dels nínxols considerats de beneficència per a noves
inhumacions, encara que això impliqui buidatge de les restes en ells existents per a dipòsits a la fossa
comuna, respectant, això sí, el termini reglamentari cinc dos anys esmentat a l’ARTICLE 40è del present
Reglament.
Disposició addicional
I. L’autoritat municipal en coordinació amb la sanitària, adoptarà les mesures excepcionals que cregui
convenients en els supòsits d’epidèmies o catàstrofes generals.
II. L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà podrà efectuar l’explotació del Servei del Cementiri pel seu
compte, o bé mitjançant qualsevol de les formes de gestió de serveis públics previstes per la normativa
vigent. L’esmentada explotació s’entendrà en la seva accepció més àmplia, i s’actuarà de manera coordinada
amb els serveis funeraris sense perjudici de la gestió unificada, quan les circumstàncies així ho aconsellin.
III. A excepció de la cessió de terrenys o parcel·les a particulars que requeriran acord del plenari, la resta es
les qüestions i peticions contemplades en el present Reglament seran resoltes per l’Alcaldia-Presidència o
Regidor en qui delegui, sense necessitat de cap tipus de dictamen o resolució previs.
Disposició derogatòria
Amb la promulgació del present Reglament, queden derogades les disposicions que poguessin contravenir
les normes aquí contingudes.
Disposició transitòria
Seran objecte de caducitat amb reversió a favor de l’Ajuntament, des de la data d’aprovació definitiva
d’aquest Reglament i fins transcorreguts quatre anys, tots aquells drets funeraris corresponents a les
sepultures on no consti cap moviment en els darrers cinquanta anys, entenent-se com a moviment els canvis
de titularitat, les inhumacions i les exhumacions.
L’expedient per a la declaració de caducitat té com a finalitat regularitzar la situació de les sepultures del
Cementiri Municipal en estat de presumpte abandó, havent-se de donar àmplia publicitat i difusió mitjançant
l’exposició d’edictes al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Girona i a un diari d’àmplia difusió provincial.
Disposició final
El Reglament del Cementiri municipal de la Bisbal d’Empordà entrarà en vigor quinze dies després de la
seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació
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