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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES, ADDICIONALS I FINAL 
 
 
 
El Reglament de Cementiris que es proposa deriva de l’autonomia de la Corporació Local i és una manifestació 
típica d’aquesta autonomia. 
 
La Llei7/1985, de 2 d‘abril, reguladora de les Bases de Règim Local atorga al municipi competències de 
caràcter obligatori en matèria de cementiris. 
 
D‘altra banda, l’article 38 del Decret 297, de 25 de novembre de 1997, de la Generalitat de Catalunya, pel 
qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria estableix:  
 
“Tots els municipis, independentment o associats, han de prestar el servei de cementiri, d’acord amb els 
requisits que estableix aquest Reglament, i a l’empara del que preveu la legislació de règim local vigent, tret 
del cas de dispensa pel Govern de la Generalitat de Catalunya si la prestació resulta impossible o de molt 
difícil compliment.” 
 
L’article 50 de la mateixa norma determina: 
 
“L’entitat pública titular del cementiri adjudicarà, d’acord amb els seus reglaments aprovats, els diferents 
nínxols, fosses o mausoleus als interessats, els quals adquiriran en relació a ells un dret d’ús que s’extingirà 
d’acord amb l’establert a la normativa de règim local aplicable. La mateixa naturalesa tindrà el dret adjudicat, 
quan el seu titular hagi de construir la fossa o mausoleu funerari.” 
 
La manca de normativa municipal en aquesta matèria origina tota una problemàtica en el tractament de temes 
com la duració del dret funerari, la transmissió del dret, (amb dificultats tant importants com el desconeixement 
per l’Administració de qui ostenta la titularitat del dret amb posterioritat a la mort del titular) la caducitat, la 
reversió, la dificultat en l’establiment i cobrament de taxes o exaccions fiscals, ...... 
A això s’afegeixen raons de política sanitària, de manca d’espai físic i moltes vegades l’abandó de nínxols i 
sepultures. 
 
Totes aquestes circumstàncies, unides a la voluntat de l’Ajuntament d’assolir la major eficàcia en el servei, 
justifiquen de forma sobrera l’aprovació de la present disposició de caràcter general i el sometiment del dret 
funerari a un règim d’autoritzacions d’ús temperat en concordança amb l’establert a la normativa vigent. 
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 
 
Els cementiris municipals del terme d’Ulldecona, són béns de domini públic, afectes al servei públic que els hi 
és propi. 
En correspon a l’Ajuntament d’Ulldecona l’administració, la direcció, el manteniment i la gestió. 
 
Article 2 
 
També correspon a l’Ajuntament: 
 

a) L’organització, la conservació i el condicionament del cementiri, com també les construccions  
funeràries, dels serveis i de les instal·lacions. 

b) L’autorització a particulars per a la realització en els cementiris de qualsevol tipus d’obres o 
instal·lacions, com també la direcció i inspecció. 

c) L’atorgament i el reconeixement dels drets funeraris de qualsevol mena. 
d) La percepció dels drets i de les taxes que s’estableixin per la corresponent normativa d’aplicació. 
e) L’acompliment de les mesures sanitàries i higièniques dictades, o que es dictin en el futur. 
f) El nomenament, la direcció i el cessament del personal que presti serveis al cementiri. 
g) L’autorització de les inhumacions, les exhumacions i els trasllats de cadàvers, i de les restes que 

pretenguin realitzar-se en els cementiris municipals, com també la recepció de restes o de cendres. 
 
Article 3 
 
En els cementiris municipals es realitzaran els enterraments sense discriminació de cap mena, per raó de 
raça, religió, ni per cap altra causa.  
De conformitat amb el desig del difunt i de la seva família, es podrà disposar el que es cregui més convenient 
per a la celebració, si s’escau, de la corresponent cerimònia civil o religiosa, sempre en funció de les 
necessitats del servei. 
 
Article 4 
 
Els visitants dels cementiris es comportaran amb el respecte adequat al recinte, i amb aquest efecte no es 
permetrà cap acte que directament, o indirectament, en suposi profanació. 
 
Article 5 
 
El servei de cementiris municipals podrà prestar-se per mitjà de qualsevol de les formes de gestió, directa o 
indirecta, previstes per la legislació vigent. 
 
Article 6 
 
Al servei competent en matèria de cementiris, hi haurà un registre de totes les sepultures i les operacions que 
s’hi realitzin, com també de les incidències pròpies de la seva titularitat. 
 
Article 7 
 
El registre esmentat en l’article anterior comprendrà els llibres següents: 
 

1. Registre general de les sepultures, que contindrà les següents dades de cada una: 
- Indicació de la sepultura amb menció del nombre de departaments de què consta. 
- Data de la concessió i, si s’escau, la d’alta d’obres de construcció de la sepultura particular. 
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- Nom, cognoms i domicili del titular de la sepultura. 
- Nom, cognoms i domicili del beneficiari designat, si s’escau, pel titular. 
- Successives transmissions per actes inter-vivos o mortis-causa. 
- Inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc amb indicació de nom, cognoms, sexe, i 

data de les actuacions. 
- Particularitats d’ornamentació. 
- Limitacions, prohibicions i clausura. 
- Venciment i pagaments de drets, taxes, i també taxes periòdiques. 
- Qualsevol incidència. 

2. Registre d’inhumacions 
3. Registre d’exhumacions i trasllats. 
4. Registre d’entrada i de sortida de comunicacions. 
5. Registre de peticions i queixes. 
6. Talonaris i auxiliars que siguin necessaris per a la bona administració. 

 
Article 8 
 
Les peticions i queixes, tant escrites com verbals, seran anotades en el llibre corresponent. L’administració 
dels cementiris, si es tracta d’actes que no pugui resoldre o executar, els traslladarà a l’òrgan corresponent 
per a la resolució. 
 
 
CAPÍTOL I. Del personal 
 
Article 9 
 
Sens perjudici de l’estructura orgànica o funcional, o de les formes de gestió que s’esmenten a l’article 5è, les 
funcions del servei de cementiri són les següents: 
 

a) Obrir i tancar les portes dels cementiris els dies, i a les hores que sigui fixada per l’Ajuntament 
d’Ulldecona. 

b) Vigilar el recinte dels cementiris i informar de les anomalies que s’observin a l’òrgan responsable de 
l’Ajuntament d’Ulldecona. 

c) Acomplir les ordres de l’òrgan responsable dels serveis funeraris municipals en tot allò que faci 
referència a l’organització i al funcionament dels cementiris. 

d) Exigir als particulars l’obtenció de la llicència municipal per a la realització de qualsevol obra o 
instal·lació. 

e) Impedir l’entrada o la sortida del recinte del cementiri de qualsevol resta o objecte, si el portador no 
disposa de la corresponent autorització municipal. 

f) Impedir l’entrada al recinte del cementiri de vehicles no autoritzats i vetllar perquè aquests estacionin 
a les zones que, si s’escau, s’autoritzin. 

g) Tenir cura que totes les instal·lacions i construccions es trobin sempre en perfecte estat de netedat, 
conservació i ordre. 

h) Fer sortir del recinte les persones o els grups que pertorbin la tranquil·litat o les normes de respecte 
inherents al lloc. També s’impedirà l’entrada de gossos i d’altres animals. 

i) Atendre amb la diligència deguda les sol·licituds que hi puguin adreçar els visitants del recinte. 
j) Impedir l’entrada o la sortida de cadàvers, restes o fèretres, com també el trasllat, si l’empresa funerària 

encarregada d’aquest servei no acredita l’autorització corresponent. 
 
CAPÍTOL II. De l’organització i l’administració 
 
Article 10 
 
Corresponen al servei competent en matèria de cementiris, sense perjudici de la gestió directa o indirecta, les 
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competències següents. 
 

a) Gestionar els permisos d’inhumacions, exhumacions i trasllats. 
b) Portar el llibre-registre d’enterraments i el llibre de registre de nínxols i sepultures. 
c) Practicar els assentaments corresponents en tots els llibre de registre. 
d) Gestionar i lliurar els títols corresponents, i anotar-ne les transmissions i incidències d’acord amb els 

decrets municipals corresponents. 
e) Formular a l’Ajuntament d’Ulldecona les propostes necessàries en relació amb aquelles qüestions que 

es considerin oportunes per a la bona gestió del servei. 
f) Qualsevol altra funció relacionada amb el servei de cementiris que no estigui expressament atribuïda 

a un altre òrgan municipal. 
 
Article 11 
 
En els cementiris s’habilitaran un o diversos indrets destinats a ossera general per recollir les restes que 
resultin de la neteja i del desallotjament de sepultures. En cap cas, ningú podrà reclamar les restes una vegada 
dipositades a les osseres. 
 
Article 12 
 
L’entrada de materials per a la realització d’obres es farà només dins de l’horari d’obertura dels cementiris. 
Les obres realitzades per particulars s’hauran de portar a terme en dies laborables, durant l’horari d’obertura 
al públic, i hauran de comptar amb la llicència pertinent. En cap cas es permetrà la realització de treballs 
propis de taller dels industrials al recinte del cementiri. 
 
Article 13 
 
La realització de qualsevol obra, col·locació de làpides i elements accessoris, pintura, substitució, etc. 
requerirà l’obtenció prèvia de l’autorització municipal. 
 
Article 14 
 
La conservació i el manteniment de les edificacions i instal·lacions dels cementiris seran responsabilitat de 
l’Ajuntament d’Ulldecona, el qual establirà, si s’escau, la taxa municipal o exacció que correspongui. No 
obstant això, aniran a càrrec dels titulars dels drets funeraris la conservació i el manteniment dels elements 
accessoris que instal·lin a les sepultures. 
 
Article 15 
 
Els titulars dels drets funeraris seran responsables dels danys i desperfectes que com a conseqüència de la 
seva acció puguin causar en les construccions del cementiri, i també en els elements accessoris de les 
sepultures contigües. 
 
TÍTOL II. DELS DRETS FUNERARIS 
 
CAPÍTOL I. Dels drets funeraris en general 
 
Article 16 
 
El dret funerari comprèn l’ús privatiu de caràcter temporal i lloguers de totes i cadascuna de les sepultures i 
nínxols del cementiri municipal. L’Ajuntament també reconeixerà a favor de particulars el dret d’usar una 
determinada sepultura, prèviament construïda o edificada pel titular, en parcel·la que a tal efecte li sigui 
assignada. El dret funerari serà atorgat i reconegut per l’Ajuntament d’acord amb allò previst al present 
Reglament i, en qualsevol cas, aquest dret es limita a l’ús temporal dels corresponents nínxols i sepultures. 
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Article 17 
 
Tot dret funerari s’inscriurà en el llibre registre corresponent i serà acreditat mitjançant l’expedició de la llicència 
o títol pertinent. 
En cas de sostracció o pèrdua del títol s’expedirà un duplicat amb la sol·licitud prèvia de l’interessat. 
Els errors de noms, cognoms o qualsevol altre en els títols, es corregiran a instància del titular, prèvia 
justificació i comprovació. 
 
Article 18 
 
El dret funerari implica només l’ús temporal i privatiu de les sepultures i nínxols del cementiri, la titularitat 
dominical dels quals correspon únicament a l’Ajuntament.  
La titularitat d’un dret funerari naix per l’acte de la concessió i el pagament de la taxa o l’exacció establert per 
la corresponent Ordenança Fiscal. 
 
Article 19 
 
Les obres de caràcter artístic i qualsevol altra instal·lació fixa que hi hagi en les sepultures i en els nínxols 
revertiran a favor de l’Ajuntament d’Ulldecona al termini de la concessió. Malgrat això, se’n podrà autoritzar la 
retirada durant la vigència de la concessió, sempre que no impliqui un deteriorament de la sepultura o del 
nínxol. 
 
CAPÍTOL II. Del dret d’ús privatiu temporal i dels lloguers 
 
Article 20 
 
El dret funerari es registrarà: 
 

a) A nom d’una persona física 
b) A nom de comunitats religioses o establiments benèfics o hospitalaris reconeguts així per 

l’Administració, per a ús exclusiu de llurs membres o empleats. 
c) A nom de corporacions, fundacions o entitats legalment constituïdes, de tipus social o benèfic, per a 

ús de llurs membres.  
 
Article 21 
 
En els títols de drets funeraris es farà constar: 
 

a) Dades que identifiquin les sepultures. 
b) Data de l’adjudicació i/o de l’acord municipal, si s’escau. 
c) Nom, cognoms i dades del titular. 
d) Identificació per nom, cognom i sexe dels cadàvers o de les restes objecte d’inhumacions, 

exhumacions o trasllats, i data d’aquestes operacions. 
e) Limitacions i/o prohibicions, si s’escau. 
f) Durada de la concessió. 

 
Article 22 
 
1. El dret a l’ús privatiu de caràcter temporal de sepultures i nínxols tindrà una durada de 50 anys, termini que 
serà improrrogable. Només si un cadàver és enterrat quan el termini que manca per a la fi de la concessió és 
inferior al legalment establert per al trasllat del cadàver, aquest termini es prorrogarà per 5 anys des de la data 
de l’enterrament. 
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2. Durant el transcurs de la pròrroga excepcional de 5 anys a què es refereix l’apartat 1, no podrà practicar-
se cap nou enterrament en l’esmentat nínxol. 
 
3. Les successives transmissions d’un dret funerari no alteraran la duració del termini pel qual fou inicialment 
concedit. 
 
4. Dins dels tres mesos abans de finalitzar el termini de duració del dret funerari el titular o la persona que 
s’hagi subrogat per transmissió del dret, podran sol·licitar se’ls atorgui un nou dret d’ús privatiu de caràcter 
temporal sobre el mateix nínxol o sepultura o bé el lloguer d’un nínxol per a les restes. Si no ho sol·liciten en 
el termini abans esmentat, es traslladarà les restes existents a l’ossera general quedant el nínxol o sepultura 
de plena disponibilitat de l’Ajuntament, un cop extingit el dret. 
 
Article 23 
 
1. Els lloguers de nínxols s’adjudicarà per un termini de 2 anys, o 5 si la defunció fos per malaltia infecciosa. 
S’hi destinarà especialment la darrera fila de les seccions amb aquesta finalitat. 
 
2. Quant als nínxols de lloguer podrà ser adquirit el dret d’ús privatiu de caràcter temporal pel seu titular 
mitjançant el pagament de l’exacció que correspongui, de conformitat amb allò que determini l’Ordenança 
Fiscal. La durada d’aquesta concessió es veurà disminuïda pel termini que hagi estat de lloguer. 
 
Article 24 
 
El dret privatiu d’ús de caràcter temporal sobre les sepultures i nínxols, així com els drets de lloguer només 
podran atorgar-se per la necessitat de l’enterrament immediat d’un cadàver o pel trasllat de restes des d’un 
altre nínxol.  
 
No obstant, en casos excepcionals degudament motivats, l'Ajuntament podrà atorgar el dret privatiu d'ús de 
caràcter temporal o els drets de lloguer sense la necessitat que concorrin les circumstàncies esmentades en 
el paràgraf anterior, fins un màxim de tres nínxols, i sempre atenent al nombre de nínxols disponibles. 
 
En qualsevol cas, les adjudicacions es faran seguint l'ordre correlatiu del darrer nínxol adjudicat. 
 
Article 25 
 
Els drets funeraris previstos en el present Reglament s’atorgaran en funció de les possibilitats que hi hagi, 
sense obrir cap nova secció de nínxols fins que l’anterior s’hagi exhaurit. L’Ajuntament d’Ulldecona podrà 
establir l’ordre de disponibilitat del dret funerari dins de la mateixa secció. 
Si fos el cas, s’adjudicarien només els nínxols ja construïts, i es respectaria sempre l’ordre d’arribada de les 
sol·licituds. 
 
Article 26 
 
Per als enterraments successius, i prèvia petició del titular o dels llurs representants, es procedirà a obrir la 
sepultura i realitzar la reducció de restes abans que siguin presents els assistents a la inhumació. 
 
Article 27 
 
S’entendrà caducat automàticament el dret funerari atorgat un cop finalitzat el termini de la seva durada, llevat 
el supòsit de pròrroga automàtica i excepcional previst a l’article 22. 
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CAPÍTOL III. De la transmissió dels drets funeraris 
 
Article 28 
 
Els terrenys, els nínxols, les tombes i qualsevol altra sepultura o construcció que hi hagi al cementiri, i els 
drets constituïts sobre aquests, es consideren béns fora del comerç. Només seran vàlides les transmissions 
previstes en aquest Reglament. 
 
Article 29 
 
Serà vàlida la transmissió dels drets funeraris per actes inter-vivos o mortis-causa, tal com preveuen els 
articles següents: 
 
Article 30 
 
Transmissió per actes inter-vivos: 
S’estimaran vàlides les cessions a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures per actes inte- vivos a favor 
de familiars del titular, en línia directa i col·lateral, fins al quart grau, ambdós per consanguinitat, i fins al segon 
grau per afinitat, com també el que es faci a cònjuges o a persones que acreditin la situació legal d’unió estable 
de parella a l’empara de la legislació vigent. De la mateixa manera, es tindran per vàlides aquelles que es 
facin a favor d’hospitals, d’entitats benèfiques o religioses, amb personalitat jurídica d’acord amb la Llei. 
 
Article 31 
 
Transmissió mortis-causa: 
 
Al produir-se la mort del titular d’un dret funerari, tindran dret a la transmissió en el seu favor, per aquest ordre, 
els hereus testamentaris, el cònjuge supervivent i els fills supervivents. 
En cas de pluralitat d’hereus testamentaris, la titularitat del dret funerari serà reconeguda a favor del cohereu 
que es designi per majoria dels restants. Si no fóra possible la majoria, el dret serà reconegut a favor del 
cohereu de més edat i, si aquest no accepta, a qui el segueixi en edat i així successivament. 
Per al cas de pluralitat de fills supervivents i en absència de cònjuge supervivent s’aplicarà el mateix ordre a 
l’establert per als hereus testamentaris. 
En ambdós supòsits les circumstàncies expressades s’acreditaran per qualsevol mitjà de prova admissible en 
dret. 
En absència d’hereus testamentaris, cònjuge supervivent i fills supervivents del titular del dret, serà requisit 
inexcusable acreditar el dret a la transmissió mitjançant declaració d’hereus ab intestat aplicant-se, si s’escau, 
les mateixes regles de designació per majoria i, de no ser possible, major edat. 
 
CAPÍTOL IV. De l’extinció del dret funerari 
 
Article 32 
 
Es produirà l’extinció del dret funerari amb reversió del nínxol o de la sepultura corresponent a favor de 
l’Ajuntament d’Ulldecona, en els supòsits següents: 
 

a) Pel transcurs del termini de durada del dret funerari o, excepcionalment pel transcurs del termini de 
pròrroga previst a l’article 22. 

b) Per renúncia expressa del titular 
c) Per l’estat ruïnós de la construcció, quan aquesta fos particular. La declaració de tal estat i caducitat 

requerirà la prèvia tramitació d’expedient administratiu. 
d) Per abandó del nínxol o sepultura. Es considerarà com a tal quan es produeixi alguna de les següents 

circumstàncies: 
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- El transcurs d’un any des de la mort del titular del dret funerari sense que la persona que 
ostenti el dret a la transmissió en el seu favor ho hagi sol·licitat a l’Ajuntament. 

- Per la manca de pagament de les taxes o exaccions que corresponguin dins del termini que 
s’atorgui. 

- Tenir els nínxols i sepultures amb signes ostensibles d’abandonament pel que fa a la seva 
conservació o aspecte físic. 

 
El que s’estableix en l’apartat c) i d) d’aquest article serà també aplicable als adjudicataris de drets anteriors 
a la data d’entrada en vigor del present Reglament, previ advertiment formal, atorgant-se un termini de tres 
mesos per a que puguin fer desaparèixer les circumstàncies que poguessin donar lloc a l’expressada ruïna, 
caducitat i reversió. 
 
L’extinció i reversió contemplades a l’apartat a) d’aquest article no serà aplicable als drets funeraris atorgats 
amb anterioritat a l’entrada en vigor del present Reglament, respectant-se els drets adquirits segons la 
normativa vigent en el moment de la seva concessió. 
 
La declaració d’extinció del dret pels motius assenyalats als apartats c) y d) requerirà la prèvia tramitació 
d’expedient administratiu, amb audiència dels interessats. Abans d’iniciar-se l’expedient, en qualsevol cas, 
s’haurà de concedir el termini de tres mesos als interessats per tal que puguin regularitzar la situació del dret 
funerari. 
 
Per al supòsit de finalització del dret pel transcurs del termini de durada establert en el present Reglament, se 
seguirà el tràmit regulat a l’article 22.4. 
 
TÍTOL III. DE LES OPERACIONS FUNERÀRIES 
 
Article 33 
 
Les inhumacions, exhumacions i trasllats es portaran a terme segons les normes del Reglament de Policia 
Sanitària Mortuòria de Catalunya, d’acord amb el que disposa aquest títol. Serà possible realitzar els trasllats 
sense la presència de la família, o del representant d’aquesta, comptant amb la seva autorització prèvia. 
 
Article 34 
 
Totes inhumacions, exhumacions o trasllats requeriran l’autorització dels serveis funeraris municipals i, si 
s’escau, de les autoritats sanitàries corresponents. 
 
Article 35 
 
En totes les peticions d’inhumació caldrà la presentació al servei municipal competent en matèria de 
cementiris, dels documents següents: 
 

a) Títol funerari o sol·licitud de concessió de dret funerari, segons s’escaigui. 
b) Autorització judicial en els casos distints de la mort natural. 
c) Pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal corresponent. 

 
Article 36 
 
En el moment de la presentació d’un títol per realitzar una inhumació s’identificarà la persona que faci aquesta 
presentació. Si no n’és el titular, haurà de justificar la seva intervenció i legitimació a requeriment del servei 
municipal competent en matèria de cementiris. 
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Article 37 
 
Es podrà autoritzar una inhumació sense títol en els casos següents: 
Quan sigui el mateix titular qui ho sol·liciti al·legant pèrdua del títol. 
Quan s’hagi d’inhumar el mateix titular, en autoritzar l’enterrament sense presentació del títol a qualsevol 
persona que comparegui , tant si és familiar com si no. 
En ambdós supòsits, caldrà la presentació prèvia de la sol·licitud per instar el duplicat per pèrdua o per canvi 
de titularitat. Un cop transcorreguts 1 any sense que es regularitzi l’esmentada titularitat funerària, aquesta 
revertirà en l’Ajuntament d’Ulldecona, prèvia la tramitació del corresponent expedient. 
 
Article 38 
 
A la vista de la documentació presentada, s’expediran permisos d’inhumació i la papereta d’enterrament, la 
qual haurà de presentar-se a l’encarregat del cementiri en el moment de la inhumació. 
De la mateixa manera, s’anotarà en el títol presentat la inhumació que s’hagi de practicar. 
 
Article 39 
 
No es podrà obrir cap sepultura ni es podrà realitzar cap trasllat de difunt, ni de restes, fins que no hagi 
transcorregut el temps previst per la legislació vigent, o excepcionalment, per manament judicial. 
 
Article 40 
 
El nombre d’inhumacions successives en cadascuna de les sepultures només estarà limitat per la capacitat, i 
a tenor dels següents criteris: 
 

1. A criteri del responsable municipal -en funció de l’històric de difunts enterrats- es podrà 
exigir una reducció de restes, prèvia a una nova inhumació. 

2. Abans d’una nova inhumació, si cal fer al reducció de restes, s’hauran de tenir en compte 
els terminis que marca la Llei de Policia Sanitària i Mortuòria de Catalunya. 

3. En cas de nínxols antics amb dimensions reduïdes, els serveis funeraris hauran de tenir-
ho en compte perquè els models de caixes no superin les dimensions dels nínxols. 

 
Qualsevol limitació voluntària disposada pel titular del dret funerari restarà condicionada al termini del dret 
funerari corresponent. 
 
Article 41 
 
L’exhumació d’un cadàver, o de les restes, per realitzar-ne la inhumació en un altre cementiri, necessitarà la 
sol·licitud del titular de la sepultura de què es tracti, i caldrà que hagin transcorregut els terminis establerts, 
d’acord amb les normes d’aquest Reglament i del Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria de Catalunya. 
Si la inhumació s’ha de realitzar en una altra sepultura del mateix cementiri, caldrà la presentació del títol del 
dret funerari corresponent. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES, ADDICIONALS I FINALS 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 
 
Es declararà l’extinció dels drets funeraris sobre nínxols i sepultures que, a l’entrada en vigor del present 
Reglament, presentin un estat ruïnós o es considerin abandonats, prèvia la tramitació del corresponent 
expedient, amb audiència dels interessats, de conformitat amb el previst a l’article 32 del present Reglament. 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 
 
Es respectaran els drets adquirits abans de l’entrada en vigor del present Reglament, emparats per la 
normativa vigent en el moment de la seva concessió. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 
 
Les matèries no previstes per aquest Reglament es regiran pel Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria, 
vigent en cada moment. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
 
En cap cas podran ser titulars de concessions, ni de cap altre dret funerari, les companyies d’assegurances, 
de previsió, o qualsevol altra similar, i, per tant, no tindran efectes davant de l’Ajuntament d’Ulldecona les 
clàusules de les pòlisses o dels contractes que es concertin si pretenen cobrir altres drets que no siguin el de 
proporcionar als assegurats el capital necessari per tal d’abonar el dret funerari de què es tracti. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA 
 
Queda derogat l'article 4 de l'Ordenança complementària de l'ordenança fiscal municipal reguladora de les 
taxes. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de 15 dies d’haver-se publicat íntegrament al BUTLLETÍ OFICIAL 
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA. 
 
 
 
 
 
Aquest reglament, va estar aprovat inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el 4 
de maig de 2009, automàticament definitiu el dia 26 de juny de 2009 i el text íntegre del reglament fou publicat 
en el BOPT núm. 161 del dia 14 de juliol de 2009.  

 
Modificació del reglament, va estar aprovat inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió 
celebrada el dia 30 de juliol de 2013 i automàticament definitiu el dia 1 d’octubre de 2013 i fou publicat en el 
BOPT núm. 232 del dia 8 d’octubre de 2013. 
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