Ordenança reguladora del cementiri municipal de Miralcamp

La prestació del servei de cementiris és una de les competències
mínimes tradicionalment atribuïdes a tots els ajuntaments. Així
doncs, no és només una possibilitat d’intervenció, sinó una obligació
legal de prestació.
Així doncs, actualment, avui segons la Llei reguladora de les bases
de règim local (Ley 7/85, de 2 d’abril, publicada al BOE número 80 de
03/04/85), i concretament en el seu article 26 preveu:
1.Els municipis per si mateixos o associats han de prestar, en tot cas,
els serveis següents:
a) En tots els municipis: Enllumenat públic, cementiri, recollida de
residus, neteja viària, proveïment domiciliari d’aigua potable,
clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les
vies públiques i control d’aliments i begudes.
Malgrat aquesta previsió i de què el servei s’ha vingut prestant,
l’Ajuntament no disposa d’una ordenança que reguli específicament
el servei de cementiri, per bé que l’ordenança fiscal de les taxes conté
algunes previsions. La pràctica diària i les decisions municipals en
casos concrets ha vingut generant costums que permetien solucionar
els dubtes que es plantejaven.
Això, però, és insuficient i no dóna la cobertura correcta a la gestió
del conjunt del servei, com per exemple la possibilitat d’establir i
sancionar infraccions. Convé, doncs, solucionar aquesta mancança i
regular aquest servei en una ordenança específica.
Aquesta ordenança consta de 50 articles estructurats en sis títols,
dues disposicions addicionals, dues disposicions transitòries i una
disposició final.

El primer títol conté les disposicions generals que emmarquen el
conjunt del servei (objecte, conceptes generals, titularitats...); el títol
segon regula la organització dels recintes (espai físic, manteniment,
les condicions i ornaments de sepultures...); el títol tercer parla del
dret funerari i es desglossa en 5 capítols (les concessions, la seva
transmissió,...); el títol quart regula les inhumacions, exhumacions i
trasllats de cadàvers; el títol cinquè parla de com han de ser les
construccions a realitzar i, finalment, el títol sisè regula les infraccions
i sancions.
Títol 1. Disposicions generals.
Títol 2. Organització dels cementiris.
Títol 3. Dret funerari.
Capítol 1: Drets funeraris en general
Capítol 2: Les concessions
Capítol 3: Les inhumacions de beneficiència i fossa comuna
Capítol 4: La transmissió de drets funeraris
Capítol 5: La pèrdua o caducitat dels drets funeraris
Títol 4. Inhumacions, exhumacions i trasllats.
Títol 5. Construccions
Títol 6. Infraccions i sancions.
Disposicions addicionals
Disposicions Transitòries.
Disposició Final.

TÍTOL 1
Disposicions generals
Article 1. Objecte
1.1. Aquesta Ordenança té per objecte regular el funcionament del
cementiri municipal de Miralcamp
1.2. L’objecte de la gestió de cementiris municipals consistirà en les
inhumacions, exhumacions, reduccions de restes, trasllats,
qualsevol activitat que en sigui accessòria referida a cadàvers i
restes i es faci dins dels recintes i manteniment dels recintes.

1.3. Les qüestions tributàries vinculades a aquest servei es
regularan en l’ordenança tributària corresponent
Article 2. Competències municipals
La instal·lació, manteniment general, règim i govern interior del
Cementiri és competència exclusiva de l’Ajuntament.

Article 3. Principis
Els principis en què es basarà la gestió dels cementiris municipals
seran el principi d’universalitat, accessibilitat, continuïtat, respecte al
medi ambient i als drets de les persones usuàries, inclòs el dret a la
informació i a la llibertat religiosa.
Article 4. Conceptes
4.1. Als efectes previstos en aquesta ordenança, s’estableixen els
conceptes següents:
a. Cementiri: Recinte que acull els espais on es poden dipositar les
restes funeràries de persones.
b. Sepultura. Qualsevol tipologia d’espai dins del cementiri on hi ha o
es poden dipositar restes funeràries de persones. Inclou tombes a
terra, nínxols, columbaris, i espais per a urnes biodegradables.
c. Tombes a terra. Espais situats a terra sense cap altra construcció
on hi ha dipositades restes funeràries de persones.
d. Nínxol. Concavitat habilitada en unes construccions específiques
dins del cementiri per dipositar-hi taüts amb restes funeràries de
persones.

e. Columbari. Concavitat més petita que el nínxol habilitada en unes
construccions específics dins del cementiri per dipositar-hi restes
funeràries de persones incinerades.
f. Fossa comuna: Espai destinat a acollir les restes exhumades que
no es traslladen fora del cementiri.
f. Reducció. Retirada de les restes d’una sepultura per traslladar-les
a un altre lloc.
g. Làpida. Element de pedra o altre material dur, natural o no, i visible
des de l’exterior sobre els que es poden fer constar les dades dels
difunts que hi ha en una o varies sepultures i que se situa davant del
tancament d’obra de la sepultura que la policia sanitària requereixi
per a la sepultura.
h. Dret funerari. Conjunt de drets i obligacions vinculats a la
disponibilitat d’ocupació d’alguna de les sepultures descrites en
aquest ordenança en la forma que s’hi descriu.
i. Títol funerari. Document que acredita un dret sobre alguna de les
sepultures regulades en aquesta ordenança.
j. Concessió. Dret de llarga durada sobre alguna de les sepultures
regulades en aquesta ordenança.
k. Retrocessió. Operació jurídica de retorn a l’Ajuntament dels drets
funeraris sobre una sepultura.
Article. 6 Titularitat
6.1. Són de propietat municipal amb naturalesa de bé de domini
públic afecte al servei públic els elements següents:
● Els terrenys on hi ha els recintes dels cementiris, incloent les
tombes a terra.
● Els nínxols.

● Les construccions que acullen serveis complementaris dels
cementiris.
6.2. Són de propietat privada:
● Un dret funerari limitat exclusivament a l’ús de les sepultures durant
el temps que indiqui aquesta ordenança.
● Les làpides, creus i altres elements ornamentals de les sepultures.
6.3. Els drets funeraris estan exclosos de qualsevol transacció
mercantil i disponibilitat a títol onerós i no es poden transmetre si no
és en els casos previstos en aquesta ordenança.
Article 7. Competències municipals
Correspon als òrgans de govern municipals les competències
següents:
a) Expedir les llicències d'inhumacions, exhumacions i trasllats
b) Portar el llibre registre d'enterraments i el fitxer de sepultures i
nínxols
c) Practicar les inscripcions corresponents a tots els llibres registre
d) Expedir els títols i anotar les transmissions d'acord amb els decrets
municipals corresponents
e) Cobrar els drets i taxes per prestació dels serveis funeraris del
cementiri, de conformitat amb l'ordenança fiscal corresponent
f) Expedir els informes que se sol·liciti i conformar les certificacions
amb referència als llibres i altres documents que es portin en el servei

TÍTOL 2
Organització dels cementiris
Article 8. Organització física dels cementiris
8.1. L’Ajuntament podrà organitzar la distribució física dels
cementiris, la ubicació de cada tipus de sepultura i la numeració de
les sepultures d’acord amb els criteris que consideri adients.
Article 9. Accés als cementiris
9.1. El Cementiri de Miralcamp estarà obert al públic cada dia amb
l’horari que estableixi l’Alcaldia. Si no es diu una altra cosa, serà el
següent:
● Horari d’estiu (des de l’1 d’abril fins el 31 d’octubre) des de les 08.00
a les 20.00.
● Horari d’hivern (des del 1 de novembre fins el 31 de març) des de
les 08.00 a les 18.00.
D’aquest horari hi haurà informació a l’entrada de cada recinte i a la
web de l’Ajuntament.
La clau del recinte estarà a a disposició de les empreses funeràries
als serveis municipals.
9.2. L’accés als cementiris és lliure durant els horaris d’obertura. Les
persones que visitin els cementiris s’han de comportar amb respecte
al recinte i a la memòria de les persones difuntes sigui quina sigui la
seva ideologia i condició.
9.3. Els horaris d’inhumació seran els d’obertura excepte de 13.00 a
15.00 hores. No es permetrà l’entrada de cadàvers després d’una
hora abans de l’hora límit de tancament, si no és en casos
d’emergència.

9.4. Cap vehicle podrà circular pel Cementiri sense prèvia
autorització, excepte els dels serveis funeraris per a dur els fèretres
fins al nínxol corresponent i els dels serveis municipals o empreses
contractades per a tasques de construcció, reparació i manteniment
del recinte.
9.5. Durant la nit queda expressament prohibit realitzar enterraments
i qualsevol altre tipus de treballs dintre del recinte dels cementiris,
excepte casos degudament justificats.

Article 10. Manteniment
10.1. L’Ajuntament és responsable de:
● El manteniment i neteja generals general dels recintes.
● La cura de la jardineria.
● La seguretat de les construccions de tota mena.
10.2. Els titulars de drets funeraris són responsables de mantenir els
elements de propietat privada en bon estat de conservació, de
garantir la seva seguretat i de canviar-los quan estiguin danyats o
deteriorats.
10.3. Els particulars podran fer les operacions de neteja, cura i
manteniment directament sense necessitat d’obtenir llicència. Si en
fer aquestes operacions, els interessats detecten que s’ha afectat el
tancament sanitari, hauran d’avisar immediatament els serveis
municipals. Els canvis dels tancaments sanitaris i la instal·lació i
retirada de les làpides les faran sempre operaris municipals.
10.4. Cas que les persones titulars incompleixin les seves obligacions
respecte del manteniment i conservació, l’Ajuntament els atorgarà un
termini de 10 dies per tal que presentin al·legacions. Un cop
transcorregut aquest termini, si es confirma la manca de
manteniment, els requerirà per tal que facin les actuacions adients.

Si no les fan, l’Ajuntament podrà actuar per via d’execució subsidiària
i repercutirà les despeses als titulars.
10.5. Ni l'Ajuntament ni cap dels seus òrgans, inclòs el personal,
assumiran cap tipus de responsabilitat respecte a robatoris i
desperfectes que puguin cometre tercers en les sepultures i els
objectes que es col·loquin en els cementiris, fora dels casos previstos
en la legislació vigent.
10.6. L’Ajuntament no serà responsable dels danys que pateixin
làpides que siguin conseqüència de la manca de manteniment de les
làpides o de l’afecció de les condicions climatològiques.
10.7. L’Ajuntament podrà assumir directament les reparacions i
actuacions mínimes de manteniment d’elements privats en cas que,
per la urgència de la situació, no hi hagi temps material de requerir
als particulars.
10.8. Cas que els flors, ja siguin naturals o artificials, estiguin en mal
estat de manera que desdiguin clarament el decòrum del recinte,
l’Ajuntament les podrà retirar directament sense avisar els particulars.
10.9. Acabada la neteja o actuació en una sepultura, les restes de
flors o altres objectes inservibles s’hauran de dipositar en els llocs
designats per aquesta finalitat. En cas que s’hagin dipositat corones
a terra perquè no cabien a la sepultura, es podran mantenir al lloc
durant una setmana. Transcorregut aquest termini, si els interessats
no les han retirat, ho faran els serveis municipals sense necessitar de
fer cap avís.
Article 11. Identificació i ornament de les sepultures
11.1. Els titulars de drets funeraris podran posar a les làpides els
epitafis, recordatoris, emblemes i símbols que considerin adients en
record de les persones difuntes les restes de les quals estiguin a la
sepultura. Les inscripcions es podran fer en qualsevol idioma i hauran
de ser respectuoses amb el difunt i altres persones i s’han d’adaptar
a l’entorn. Els elements decoratius hauran de ser de materials nobles,

prohibint-se els que no ofereixen suficients garanties de bona
conservació.
11.2. En els nínxols on manqui la làpida, l’Ajuntament no assumirà la
inscripció de cap referència al difunt.
11.3. Els titulars de les sepultures podran dipositar testos o recipients
per a flors i plantes enganxats a les làpides o davant de les
sepultures. Aquests elements hauran de complir les condicions
següents:
a. En el cas de tombes a terra, es podran dipositar a vora de la creu
o altra identificació sense sortir de la zona assignada.
b. En cas de nínxols es podran disposar a l’ampit dels nínxols o
columbaris que en tinguin.
c. Els testos o suports podran estar situats a terra o enganxats a la
làpida.
d. A l’ampit lliure en les fileres que no estan a nivell de terra s’haurà
de garantir que es protegeixin per evitar que calguin a terra.
e. En nínxols de planta baixa es podran dipositar a terra amb una
amplada màxima de 20 cm de llarg a llarg de la façana del nínxol.
f. Fora dels nínxols de planta baixa i de les tombes a terra, no es
permet situar elements a terra.
g. Es permeten flors o plantes naturals o artificials

11.4 La col·locació d'epitafis i làpides, si envaeixen terrenys o espai
d'altres sepultures, seran retirats a requeriment de la part afectada i
es procedirà a l'execució forçosa dels acords que s'adoptin, si no són
ateses per les persones interessades a les quals se'ls haguessin
concedit.

Article 12. Tancaments
Per a la inhumació en nínxols es farà un tancament hermètic de les
seves obertures que n’impedeixi les emanacions i filtracions líquides
a l’exterior
Article 13. Ossera general
Als cementiris s'habilitarà un lloc destinat a ossera general per recollir
les restes resultants de la neteja i el desallotjament de nínxols i
sepultures. En cap cas es podran reclamar les restes una vegada
hagin estat dipositades a l'ossera.
La persona interessada es podrà emportar restes de l'ossera amb
finalitats pedagògiques mitjançant l'autorització escrita de
l'Ajuntament, el qual no podrà concedir-la si l'interessat no obté
prèviament la petició escrita del centre en que realitza els seus
estudis i, si fos necessari, del departament corresponent de la
Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Article 14. Destrucció d’objectes
14.1. El cementiri disposarà d’un espai per recollir robes i aquells
objectes i materials que no siguin restes mortals i que procedeixin de
reduccions de cadàvers, de les sepultures.
14.2. Cas que hi hagi objectes de valor econòmic, l’Ajuntament els
oferirà als titulars de la sepultura per tal que, en el termini d’un mes
manifesten si volen recuperar-los o no. Si no manifesten la voluntat
de recuperar-los, l’Ajuntament passarà a ser-ne propietari i en podrà
disposar de la forma que consideri més adient.
14.3. Els altres objectes que no siguin restes mortals i que
procedeixin de l’evacuació de sepultura i neteja de cementiris tindran
la consideració de residus, de manera que l’Ajuntament els haurà de
donar el tractament que com a tals els correspongui, d’acord amb la
normativa ambiental vigent.

TÍTOL 3
Drets funeraris
Capítol I
Drets funeraris en general
Article 15.
El dret funerari comprèn les concessions a què es refereix aquest
capítol. Els drets funeraris seran atorgats i reconeguts per
l'Ajuntament d'acord amb les prescripcions d'aquesta Ordenança i
amb les normes generals sobre contractació local.
Article 16.
Tot dret funerari s'inscriurà al llibre registre corresponent acreditantse les concessions mitjançant l'expedició del títol corresponent.
Article 17.
El dret funerari implica tan sols l'ús de les sepultures del cementiri, la
titularitat de les quals correspon a l'Ajuntament de conformitat amb el
que estableix l'article 6 d'aquesta ordenança.
Article 18.
El dret funerari definit a l'article anterior tindrà per causa i finalitat el
sepeli de cadàvers i restes humanes.
Article 19.
Els nínxols i qualsevol altre tipus de construcció que hi hagi al
cementiri es consideraran béns fora de comerç. En conseqüència no
podran ser objecte de compra-venda, permuta o transacció previstes
en aquesta ordenança.

Article 20.
Les obres de caràcter artístic que s'instal·lin revertiran a l'Ajuntament
en finalitzar la concessió. Les obres esmentades, un cop instal·lades
a la sepultura corresponent, no podran ser retirades del cementiri
municipal sense l'autorització expressa de l'Ajuntament, i tan sols per
a la seva conservació. Aquest mateix règim s'aplicarà a qualsevol
altra instal·lació fixa existent a les sepultures del cementiri, encara
que no tingui caràcter artístic.
Article 21.
Quan mori el titular sense haver atorgar testament i sense deixar cap
beneficiari, el dret funerari revertirà a l'Ajuntament, un cop
transcorregut el termini per al qual va ser atorgat.
Article 22.
La concessió d'un dret funerari portarà implícit el pagament de la taxa
corresponent, d'acord amb l'ordenança fiscal municipal que ho reguli.

Capítol II
Les concessions
Article 23.
Les concessions poden atorgar-se:
- A nom d'una sola persona física.
- A nom d'una comunitat o associació religiosa o establiment
d'assistència o hospitalari.
- A nom de corporacions, fundacions o altres entitats jurídiques.
- A nom dels cònjuges.
Article 24.
No podran ser titulars de les concessions ni de cap altre dret funerari
les companyies d'assegurances.

Article 25.
Les concessions s'acreditaran mitjançant el corresponent títol, que
serà expedit per l'administració municipal. Als títols de concessió, s'hi
farà constar:
- Dades d'identificació de la sepultura.
- Data de l'adjudicació.
- Nom, cognoms i DNI del titular.
Article 26.
En cas de deteriorament, substracció o pèrdua del títol funerari,
s'expedirà duplicat amb la sol·licitud prèvia de la persona
interessada.
Article 27.
Les concessions de nínxols i tombes tindran una duració de
cinquanta anys. La concessió es podrà prorrogar al finalitzar el
període pel qual es va atorgar. El número de concessions de nínxols
que es podran atorgar a un titular, no podran ser superiors a dos, i
dependran de la disposició i de les necessitats del municipi.

CAPÍTOL III
Les inhumacions de beneficència i fossa comuna
Article 28.
Existiran sepultures destinades a la inhumació de cadàvers
corresponents a persones mancades absolutament de mitjans
econòmics per sufragar les despeses derivades del sepeli, les quals
no podran ser objecte de concessió i la seva utilització no reportarà
cap dret.
Article 29.
En aquestes sepultures, no s'hi podrà col·locar cap làpida ni epitafi i
tan sols constarà que són de propietat municipal.

Article 30.
Transcorreguts els terminis establerts a l'article 44 es procedirà al
trasllat de les restes al a fossa comuna.
Article 31.
No podrà reclamar-se sota cap pretext, pels familiars del difunt o
altres persones que es considerin interessades, el cadàver enterrat
en una fossa comuna. S'exceptuaran aquells casos en què ho disposi
l'autoritat judicial o sanitària.

CAPÍTOL IV
La transmissió dels drets funeraris
Article 32.
En el moment en què es produeixi la mort del titular d'un dret funerari,
tindran dret a la transmissió al seu favor, per aquest ordre, els hereus
testamentaris, el cònjuge supervivent, i si falta, les persones a qui
correspongui la successió intestada, i els altres beneficiaris que
determini el titular.
Article 33.
Si la persona causant hagués instituït diversos hereus o si no hagués
cònjuge supervivent, i diverses persones resultessin hereus de
l'interessat, la titularitat del dret funerari serà reconeguda a favor del
cohereu que per majoria designin els restants, en el termini de tres
mesos a partir de la mort de la persona causant. Si no fos possible la
majoria, el dret serà reconegut a favor del cohereu de major edat.
Article 34.
Es consideraran vàlides les cessions a títol gratuït del dret funerari
sobre sepultures per actes intervius a favor de familiars del titular en

línia directa i col·lateral fins a quart grau, com també l'efectuat a
cònjuges o persones que acreditin llaços d'afectivitat i convivència
amb el titular per un mínim de cinc anys anteriors a la transmissió.
També es consideraran vàlides aquelles que es facin a favor
d'hospitals, entitats benèfiques o religioses amb personalitat jurídica
d'acord amb la Llei. Les transmissions no alteren el termini per al qual
va ser concedit el dret funerari.
Article 35.
El titular d'un dret funerari podrà renunciar-hi, sempre que en la
sepultura corresponent no hi hagi restes inhumades, mitjançant la
corresponent sol·licitud a l'Ajuntament. Si hi existissin restes, i
transcorregut els terminis previstos a l'article 44, es traslladarien a
l'ossera general, quedant el nínxol lliure per tal que l'Ajuntament en
pogués atorgar una nova concessió.

CAPÍTOL V
La pèrdua o caducitat dels drets funeraris
Article 36.
Es decretarà la pèrdua o caducitat del dret funerari, amb la reversió
de la corresponent sepultura a l'Ajuntament en els casos següents:
a) Per estat ruïnós de l'edificació, declarat per l'informe tècnic previ, i
l'incompliment del termini que s'assenyali al titular per a la seva
reparació i condicionament, prèvia tramitació de l'expedient amb
audiència a la persona interessada
b)Per abandonament de la sepultura. Es considerarà abandonament
el transcurs de quatre anys des de la mort del titular, sense que els
hereus o persones subrogades per herència o altres títols hagin instat
l'Ajuntament el canvi de nom. Igualment quan hagin passat tres anys
des de l'últim pagament de la taxa de conservació

c) Per transcurs dels terminis per als quals va ser concedit el dret,
sense haver-se sol·licitat la renovació o haver-se prorrogat tàcitament
d'acord amb l'article 26
d) Per renúncia expressa del titular, en la forma prevista a l'article 33.

TÍTOL 4
Inhumacions, exhumacions i trasllats
Article 37.
Les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers i restes
s'efectuaran segons les normes del Reglament de Policia Sanitària
Mortuòria i d'acord amb els articles següents.
Article 38.
Tota inhumació, exhumació o trasllat es realitzarà amb l'autorització
expedida per l’alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament de Miralcamp i la
de les autoritats sanitàries corresponents, en els casos que siguin
necessaris.
Article 39.
En les peticions d'inhumació, l'empresa que realitzi els serveis
funeraris en aquesta localitat presentarà a les oficines municipals els
documents següents:
-Títol funerari o sol·licitud d'aquest.
-Llicència d'enterrament.
-Autorització judicial, en els casos diferents a la mort natural.
Article 40.
A la vista de la documentació presentada, s'expedirà la llicència
d'inhumació.

Article 41.
A la llicència d'enterrament, s'hi farà constar a més a més de les
dades de la sol·licitud i la documentació aportada:
-Nom i cognoms del difunt.
-Data i hora de defunció
.-Lloc d'enterrament.
Article 42.
En el moment de presentar un títol per fer una inhumació,
s'identificarà la persona a favor de la qual s'hagi estès. En tot cas la
persona que presenti el títol haurà de justificar la seva intervenció i
legitimació.
Article 43.
Per efectuar la inhumació d'un cadàver que no sigui el del propi titular,
en els casos en què no es presentés el títol, es requerirà la
conformitat del titular i, si és absent, de qualsevol persona que tingui
dret a succeir-lo en la titularitat.
Article 44.
Excepte que hi hagi una disposició general que ho autoritzi, no
podran realitzar-se trasllats o remoció de restes fins que hagin
transcorregut dos anys des de la inhumació o cinc si la causa de mort
representés un greu perill sanitari.
Article 45.
Per a l'exhumació d'un cadàver o de restes per a la seva inhumació
en un altre cementiri, es requerirà la sol·licitud del titular de la
sepultura de què es tracti acompanyada de la corresponent
autorització sanitària, havent de transcórrer els terminis previstos a
l'article anterior.

Article 46.
Els enterraments en el cementiri municipal es faran sense cap
discriminació per raons de religió o qualsevol altre tipus.

TÍTOL 5
Construccions
Article 47.
L'Ajuntament ha de construir per a les necessitats de la població una
quantitat suficient de nínxols i tombes, d'acord amb les dades
estadístiques, i n'ha d'atorgar el dret funerari en els casos
d'inhumació i de trasllats de restes.
Article 48.
Les obres de construcció d'una sepultura particular (panteó) estan
subjectes a la prèvia presentació de la documentació gràfica i escrita
suficient per la concessió del permís per part de l'Ajuntament.

TÍTOL 6
Infraccions i sancions
Article 49. Infraccions
49.1. Són infraccions a aquesta ordenança les actuacions següents:
A. Infraccions lleus:
a. Accedir al recinte del cementiri quan estigui tancat.
b. Incomplir en 2 anys 3 ordres de complir les obligacions de
manteniment o conservació o les previsions sobre ornament vinculat
a les sepultures.

c. Sostraure elements de les làpides d’altres titulars.
B. Infraccions greus:
a. Comportar-se o fer manifestacions dins del recinte sense respecte
a les creences o llibertat de les persones o a la memòria dels difunts.
b. Obrir els nínxols sense seguir les previsions d’aquesta ordenança.
c. Malmetre les làpides de les sepultures d’altres persones.
d. Fer qualsevol actuació que impedeixi o dificulti el servei del
cementiri.
e. Haver comés 3 infraccions lleus en el termini de 2 anys.
49.2. A més, són infraccions les que prevegi la normativa general de
la Generalitat que reguli aquesta matèria.
Article 50. Sancions
50.1. Les infraccions es sancionaran amb les multes de fins a 750 €
per a les infraccions lleus i de fins a 1.500 euros per infraccions greus.
La graduació es farà atenent a la incidència del dany causat i la
reincidència.
50.2. En cas de reincidència, s’aplicarà la quantia superior. Hi haurà
reincidència en cas que s’hagin imposat 3 multes per qualsevol
concepte en el termini de 2 anys.

Disposicions addicionals
Primera. En les matèries no previstes expressament en aquesta
ordenança s'atendrà al que disposa el Reglament de Policia Sanitària
Mortuòria (Decret 297/97, de 25 de novembre) i al Decret 250/1987,
de 7 de juliol.

Segona. Les transmissions de drets funeraris meritaran un impost
que correspongui d'acord amb la taxa reguladora de cementiri
municipal.

Disposicions transitòries
Primera. Les concessions existents actualment s'entendran
atorgades pel termini de 50 anys, a partir de l'aprovació de la present
ordenança.
Segona. Els hereus i les persones subrogades per herència o un altre
títol que no hagin instat la transmissió un cop entrada en vigor
aquesta ordenança disposaran de quatre anys per a fer-ho,
transcorregut el qual es decretarà la pèrdua del dret funerari amb
reversió de la sepultura corresponent a l'Ajuntament.

Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia següent de la publicació
del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i
romandrà vigent fins que s’acordi la seva derogació.

