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REGLAMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL DE TIANA   
 
 
 
TÍTOL PRIMER 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1r 
 
1. El cementiri municipal de Tiana és un bé de domini públic, afecte al servei públic que li 
és propi. 
 
2.- La terminologia utilitzada en aquest reglament és la que figura al decret 297/97, de 25 
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria de Catalunya, 
especialment al seu art. 6. Quan s'utilitza el terme "sepultures", fa referència a tot tipus de 
construccions funeràries destinades a la inhumació de cadàvers i restes cadavèriques. 
 
3. Correspon a l'Ajuntament la seva administració, direcció, manteniment i gestió, llevat 
d'allò que sigui competència d'altres administracions. 
 
 
 
Article 2n 
 
També correspon a l’Ajuntament: 
 
a) L'organització, cura i condicionament  del cementiri, i de les construccions funeràries, de 
serveis i instal·lacions. 
b) L'atorgament de les concessions demanials i el reconeixement de drets funeraris de 
qualsevol classe. 
c) L'autorització als particulars per tal de realitzar en el cementiri les obres o instal·lacions 
que els siguin pròpies, a més de llur direcció i inspecció.  
d) L’autorització de les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers i restes que 
pretenguin realitzar-se en el cementiri municipal, així com la recepció de restes o cendres. 
e) La percepció de drets, taxes i preus públics que legalment s'estableixin. 
f) El compliment de les mesures sanitàries i higièniques dictades o que es dictin en el futur. 
 
Article 3r 
 
1.- En aquest cementiri es donarà sepultura als cadàvers i despulles humanes, sense 
discriminació per raó de raça o religió, la defunció  dels quals tingui lloc en el mateix 
municipi de Tiana o es traslladin al mateix, sempre i quan siguin residents al municipi de 
Tiana i es doni compliment a les disposicions vigents. 
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2.- Les persones que morin a Tiana i no siguin residents al terme municipal, si els seus 
familiars volen que l’enterrament es porti a terme al cementiri de Tiana, i no disposen de 
cap tipus de sepultura, se’ls facilitarà un nínxol en règim de concessió temporal limitat a 
cinc anys i sense possibilitat de pròrroga. Acabat aquest termini, els familiars poden optar 
per traslladar les restes a un altre cementiri fora de Tiana i, en el seu defecte, les despulles 
seran desnonades per l’Ajuntament i dipositades a l’ossera general, sense cap possibilitat de 
reclamació per part de la família. 
 
3. De conformitat amb la voluntat 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 4t 
 
Els visitants del cementiri es comportaran amb el respecte adequat al recinte i a tal efecte 
no es permetrà cap acte que, directament, o indirectament, en suposi profanació, donant 
compte a l'autoritat competent per a la sanció que procedeixi. 
 
Article 5è.  
 
El servei de cementiri municipal podrà prestar-se per mitjà de qualsevol de les formes de 
gestió, directe o indirecte, previstes a la legislació vigent. 
 
Article 6è.  
 
A l’Ajuntament hi haurà un registre públic de totes les sepultures i les operacions que s'hi 
realitzin, així com de les incidències pròpies de la seva titularitat. 
 
Article 7è.  
 
El registre públic esmentat en l'article anterior comprendrà les dades següents: 
 
1. Registre general de les sepultures, que contindrà , de cadascuna d'elles, les següents 
dades: 

a) Indicació de la sepultura amb menció del nombre de departaments de que consta. 
b) Data de la concessió, i, si s’escau, la d'alta d'obres de construcció de la sepultura 

particular. 
c) Nom, cognoms i domicili del titular de la sepultura. 
d) Nom, cognoms i domicili del beneficiari designat, si s’escau, pel titular. 
e) Successives transmissions per actes intervivos o mortis causa. 
f) Inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc amb indicació de nom, 

cognoms, sexe i data de les actuacions. 
g) Particularitats d'ornamentació com làpides, etc... 
h) Limitacions, prohibicions i clausura. 
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i) Venciment i pagaments de drets i taxes i també taxes periòdiques. 
j) Qualsevol incidència. 
 

2. Registre d'inhumacions 
 
3. Registre d'exhumacions i trasllats 
 
4. Registre d'entrada i sortida de comunicacions 
 
5. Registre de peticions i queixes 
 
6. Talonaris i auxiliars que siguin necessaris per a la bona administració. 
 
 
Article 8è.  
 
La construcció dels nínxols és competència de l’Ajuntament, ajustats a les condicions que 
assenyalin les disposicions vigents en la matèria, estaran numerats correlativament per files 
o pisos de manera que tot nínxol tindrà dos números: el de la fila o pis  i el correlatiu.  
 
Els nínxols disposen ja de làpida, anant  a càrrec del titular les despeses d’inscripció, la qual 
s’haurà d’ajustar, pel que fa al seu contingut, a criteris de correcció assumits socialment, 
podent ser denegada si s’incompleixen aquests criteris.   
 
 En el supòsit de restitució de la làpida, aquesta s’haurà d’ajustar al model establert per 
l’Ajuntament.  
 
CAPÍTOL PRIMER 
 
Del personal 
 
Article 9è. Sens perjudici de l’estructura orgànica o funcional o de les formes de gestió 
esmentades a l’article 5è,  són funcions del servei de cementiri: 
 

a. Facilitar l’accés durant l’horari establert.  
 
b. Vetllar pel bon ordre dins el recinte, impedir l’entrada o fer fora del recinte a tota 
persona o grup que pertorbi o les normes de conducta inherents al lloc i donar compte 
l’autoritat competent respecte a aquestes conductes. 

 
c. Atendre amb la diligència deguda les sol·licituds que puguin dirigir els visitants al 
recinte. 

 
d. Complir les ordres de l’òrgan responsable dels serveis funeraris municipals en tot 
allò que faci referència a l’organització i funcionament dels cementiris. 
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e. Tenir cura de la neteja del recinte o donar compte a l’Alcaldia de les necessitats i 
anomalies que observi per tal que el cementiri estigui en les condicions adequades. 

 
f. Exigir als particulars la obtenció de llicència municipal per a la realització de 
qualsevol obra o instal·lació. 

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

 
h. Rebre els cadàvers i despulles que se li lliurin per inhumar,  o vigilar que aquestes 
es facin en les condicions reglamentàries si es porta a terme per part de tercers. 

 
i. Realitzar i permetre que es portin a terme les operacions i treballs necessaris per 
inhumar, exhumar i traslladar cadàvers i despulles, tancar sepultures, col·locar les 
làpides, netejar el recinte i realitzar les obres de manteniment i millora. 

 
CAPÍTOL SEGON 
 
De l'organització i administració 
 
Article 10è. 
 
Correspon al departament corresponent de l’Ajuntament,  sense perjudici de la gestió 
directa o indirecta, les competències següents: 
 
a) Gestionar els permisos d’inhumacions, exhumacions i trasllats. 
b) Portar el llibre-registre d'enterrament i el llibre-registre de nínxols i sepultures. 
c) Practicar els assentaments corresponents en tots els llibres-registre. 
d) Gestionar i lliurar els títols corresponents i anotar-ne les transmissions i incidències 
d'acord amb els decrets municipals corresponents. 
e) Qualsevol altre funció relacionada amb el servei de cementiri que no estigui 
expressament atribuïda a un altre departament.  
 
Article 11è.  
 
En el cementiri s'habilitaran un o diversos  indrets destinats a ossera general per recollir les 
restes resultants de la neteja i desallotjament de sepultures. En cap cas, ningú podrà 
reclamar les restes una vegada dipositades a les osseres. 
 
Article 12è.  
 
L’entrada de materials per a la realització d’obres es farà únicament dins de l'horari 
d'obertura del cementiri. Les obres realitzades per particulars hauran d'efectuar-se en dies 
laborables, durant l’horari d’obertura al públic, i hauran de comptar amb la llicència 
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pertinent. En cap cas es permetrà la realització de treballs propis de taller dels industrials al 
recinte del cementiri. 
 
Article 13è.  
 
La realització de qualsevol obra, col·locació de làpides i elements accessoris, pintura, 
substitució, etc... requerirà l'obtenció prèvia de llicència municipal, amb independència que 
suposi liquidació o no de drets fiscals municipals i respectant les condicions que 
s’especifiquin a la normativa vigent sobre la matèria. 
 
Article 14è.  
 
La conservació i manteniment de les edificacions i instal·lacions del cementiri seran 
responsabilitat de l’Ajuntament, que establirà la corresponent taxa municipal i podrà 
gestionar- la de forma directa o indirecta. No obstant, aniran a càrrec dels titulars dels drets 
funeraris la conservació i manteniment dels elements accessoris que instal·lin a les 
sepultures. 
 
Article 15è.  
 
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 SEGON 
 
DELS DRETS FUNERARIS 
 
CAPÍTOL PRIMER 
 
Dels drets funeraris en general 
 
Article 16è. 
 
El dret funerari comprèn les concessions de totes les sepultures del cementiri municipal. 
Els drets funeraris seran atorgats i reconeguts per l’Ajuntament d’acord amb allò previst en 
el present Reglament.  
 
Article 17è. 
 
Tot dret funerari s'inscriurà en el llibre registre corresponent i serà acreditat mitjançant 
l'expedició del títol pertinent. 
 
Article 18è 
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El dret funerari implica només l'ús de les sepultures i nínxols del cementiri, la titularitat 
dominical dels quals correspon únicament a l’Ajuntament. 
 
Article 19è 
 
Les obres de caràcter artístic i qualsevol altre Instal·lació fixa existent en les sepultures i 
nínxols revertiran a favor de l’Ajuntament al termini de la concessió. Malgrat això es podrà 
autoritzar la seva retirada durant la vigència de la concessió sempre que això no impliqui un 
deteriorament de la sepultura o nínxol. 
 
Article 20è 
 
La titularitat d'un dret funerari neix per l'acte de la concessió i comportarà el pagament de 
la taxa o exacció establerts a la corresponent ordenança fiscal. 
 
Es considera dipositari aquella persona que no essent titular de la concessió, és posseïdor 
del títol i a més paga la  taxa de conservació. 
 
Beneficiari és aquella persona designada pel titular, mitjançant compareixença a 
l’Ajuntament o mitjançant document notarial,  per a succeir-lo com a tal, després de la seva 
mort i requerirà per a la seva eficàcia l'acceptació del referit beneficiari. 
 
CAPÍTOL SEGON 
 
De les concessions 
 
Article 21è 
 
1. Les concessions s'acreditaran mitjançant el títol corresponent, que serà expedit per 
l'administració municipal. 
 
2. En els títols de concessió de drets funeraris es farà constar: 
a) Dades que identifiquin les sepultures. 
b) Data de l'acord municipal d'adjudicació. 
c) Nom, cognoms i dades del titular. 
d) Designació dels beneficiaris “mortis causa”. 
e) Identificació per nom, cognom i sexe dels cadàvers o restes objecte d’inhumacions, 
exhumacions o trasllats, i data d'aquestes operacions. 
f) Limitacions i/o prohibicions, si s’escau. 
g) Durada de la concessió. 
 
3. L'expedició d’un duplicat del títol només podrà ésser efectuada en casos de pèrdua, i 
requerirà sotmetre la sol·licitud, quan no provingui del titular, a informació pública en el 
Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major circulació, essent les despeses a 
càrrec del sol·licitant. 
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Article 22è. 
 
La concessió dels nínxols i columbaris, s’adjudicarà en funció de les disponibilitats 
existents, sense obrir cap nova via o bateria de nínxols fins que l’anterior s’hagi exhaurit de 
manera que s’adjudicaran correlativament i pel següent ordre: primer el de la primera fila, 
després el de la segona, després el de la tercera fins arribar a l’últim pis o superior, 
continuant seguidament per la següent columna.  
 
Les concessions de nínxols només podran atorgar-se per la necessitat de l’enterrament 
immediat d’un cadàver o pel trasllat de restes des d’un altre nínxol.  
 
Abans de concedir un nou nínxol, es comprovarà, si la persona a inhumar o algun dels seus 
ascendents amb els que convivia és titular d’un altre nínxol que no s’hagués utilitzat en els 
darrers deu anys. En aquest cas, el cadàver s’haurà d’inhumar en aquest nínxol. 
 
Article 23è.  
 
Els títols de concessió de nínxols i columbaris  expedits amb posterioritat a l’entrada en 
vigor d’aquest reglament seran considerats títols nous. Els títols expedits amb anterioritat a 
l’entrada en vigor aquest reglament mantindran llurs drets funeraris, sempre i quan no es 
canviï el titular del nínxol, fet que suposarà passar llavors a considerar-se com a títol nou. 
 
 
Article 24è. 
 
Les concessions de títols nous de nínxols podran tenir una durada de 2, 5 i 50 anys, i les de 
columbaris 25 anys  i s’atorgaran salvant el dret a la propietat i sens perjudici de tercers. En 
cap cas el dret funerari sobre qualsevol tipus de sepultura podrà ser objecte de concessió 
perpètua. 
 
Article 25è.  
 
Els enterraments successius en un mateix nínxol, no alteraran el dret funerari preexistent. Si 
s'hagués de practicar un nova inhumació abans d'arribar el termini de la concessió, aquest 
podrà ser prorrogat, excepcionalment, per un període de 2 o 5 anys des de la data de la 
inhumació, segons la causa de la defunció o la voluntat dels familiars. 
En el decurs de la pròrroga no podrà practicar- se cap nova inhumació en el nínxol de que 
es tracti. 
 
Article 26è. 
 
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. 



 9

 
CAPÍTOL TERCER 
 
De la transmissió dels drets funeraris 
 
Article 27è. 
 
Els terrenys, nínxols, tombes i columbaris i qualsevol altra sepultura o construcció existent 
al cementiri, i els drets constituïts sobre aquests, es consideren béns fora del comerç. 
 
Article 28è. 
 
Serà vàlida la transmissió dels drets funeraris per actes inter vivos o mortis causa, en la 
forma prevista en els articles següents. 
 
Article 29è. 
 
La transmissió per actes inter vivos podrà portar-se a terme per cessió. Aquesta haurà 
d’ésser acreditada mitjançant la signatura de documents de renúncia i acceptació que el 
cedent i el cessionari, respectivament, estaran obligats a realitzar davant l’Ajuntament, o bé, 
que la signatura sigui reconeguda per una altra administració o qualsevol altre mitjà fefaent. 
Així mateix, hauran de fer lliurament del títol de la concessió transmesa, que quedarà 
anul·lada i s'estendrà un de nou a favor del cessionari. 
 
Article 30è 
 
La transmissió per actes mortis causa serà vàlida amb les formalitats següents: 
 
a) A la mort del titular d’un dret funerari, el beneficiari o en el seu defecte, l'hereu, té dret a 
la transmissió d'aquell al seu favor. Cas que una disposició testamentària posterior 
contradigui expressament la designació de beneficiari en relació amb el dret funerari, tindrà 
preferència el que resulti del testament. 
 
b) En el cas de pluralitat d'hereus, la titularitat del dret funerari s'atorga a un d'ells, havent-
hi de renunciar la resta, els quals, restaran obligats a realitzar la signatura del document de 
renúncia davant l’Ajuntament,  o bé que s'acrediti la validesa de la signatura davant una 
altra administració o per qualsevol altre mitjà fefaent. En cas de discrepància entre diversos 
hereus, la titularitat es reconeixerà a qui correspongui segons les normes civils que siguin 
d'aplicació. 
 
 
Article 31è 
 
La transmissió sol·licitada per una persona que sigui posseïdora del títol i no tingui relació 
de parentiu amb el titular, o no pugui acreditar aquesta relació de forma fefaent, donarà lloc 
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a una transmissió del dret funerari en precari. Així mateix, quan tenint relació de parentiu, 
no es pugui demostrar plenament la legitimitat per realitzar una transmissió de dret en ferm, 
caldrà que el temps transcorregut des de la data de la concessió a nom de l'actual titular fins 
a la data de la sol·licitud sigui superior a 50 any, o bé, si l'interval és inferior, que es pugui 
demostrar documentalment la mort del titular i que aquest no va atorgar testament. 
 
En aquestes circumstàncies s'hauran de publicar edictes a la premsa, al taulell d'anuncis i al 
Butlletí Oficial de la Província  per a coneixement de les possibles terceres persones 
interessades en el canvi de nom de la titularitat. Les despeses que es derivin de les referides 
publicacions seran a càrrec del peticionari. Si en el termini establert no es produís cap tipus 
de reclamació, s’estendrà un nou títol a favor del posseïdor, si bé la titularitat tindrà 
caràcter provisional durant un termini de vint anys, amb l'advertiment que, si durant el 
referit termini, instés la titularitat una persona amb millor dret, seria anul·lat el dret funerari 
atorgat en precari i expedit un nou títol al tercer sol·licitant, sense que aquell pogués 
reclamar cap tipus d'indemnització. 
 
 
Article 32è 
 
La condició d'hereu es pot demostrar mitjançant els documents següents: 
 
a) En el cas d'hereus testamentaris, mitjançant la presentació del corresponent testament o 
escriptura d'inventari. 
b) En el cas de successió intestada, amb declaració d’hereus ab intestato , mitjançant la 
presentació de la corresponent acta judicial, escriptura d’inventari o acta de notorietat 
davant Notari. 
c) En un altre cas, amb la demostració documental del dret a ésser hereu per aplicació de les 
normes del dret civil. 
 
CAPÍTOL QUART 
 
De l'extinció de les concessions 
 
Article 33è 
 
S'entendrà caducada automàticament tota concessió de 2 ó 5 anys si finalitzat aquest 
període i a requeriment de l’Ajuntament, el titular no manifesta la seva voluntat de 
regularitzar la situació. Si el titular es manifesta en aquest sentit, però el difunt no pogués 
ser traslladat a una altra sepultura per aplicació de l’article 44è es prorrogarà fins a 
l'endemà de la finalització de la limitació. 
 
Article 34è.-  
 
Es declararà la caducitat de la concessió amb reversió del nínxol o sepultura corresponent a 
favor de l’Ajuntament, en els supòsits següents: 
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a) Pel transcurs del termini de la concessió sense que el seu titular hagi sol·licitat, en els 
casos en que fos possible, la pròrroga. 
b) Per renúncia expressa del seu titular. 
c) Pel transcurs de 5 anys des de la mort del seu titular sense que els seus successors hagin 
sol·licitat la transmissió de la concessió al seu favor. 
d) Per la manca de pagament dels drets o taxes corresponents, durant cinc anys. Excepte en 
el supòsit b) la declaració de reversió requerirà notificació personal al titular o als seus 
successors si se li  coneix el domicili, com a mínim durant l'any immediatament anterior a 
la finalitzaria del període, i en el seu defecte, sotmetre-la a informació pública, mitjançant 
anuncis al Butlletí Oficial de la Província , a un diari dels de major circulació, i al tauler 
d’anuncis de la corporació.  
 
Article 35è. 
 
Les sepultures que no continguin cadàvers ni restes, podran ser retrocedides pels seus 
titulars a l'Administració, i a tal efecte, se'ls abonarà les quanties que per a cada cas 
assenyali d'Ordenança Fiscal vigent. 
 
TÍTOL TERCER 
 
DE LES OPERACIONS FUNERÀRIES 
 
Article 36è. 
 
Les inhumacions, exhumacions i trasllats s'efectuaran segons les normes del Reglament de 
Policia Sanitària Mortuòria de Catalunya, i d’acord amb el que disposa aquest títol. Serà 
possible realitzar els trasllats sense la presència de la família o representant d'aquesta, 
comptant amb la seva autorització prèvia. 
 
Article 37è.  
 
Tota inhumació, exhumació o trasllat requerirà l'autorització de l’autoritat municipal. 
 
Article 38è.  
 
En tota petició d’inhumació caldrà la presentació a l’Ajuntament  dels documents següents: 
 
a) Títol funerari o sol·licitat de concessió de dret funerari segons s'escaigui. 
b) Llicència d’enterrament. 
c) Autorització judicial en els casos distints de la mort natural. 
d) Pagament dels drets establerts en l'ordenança fiscal corresponent. 
 
Article 39è.  
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En el moment de la presentació d’un títol per efectuar una inhumació s'identificarà la 
persona que efectuï aquesta presentació. Si no fos el titular haurà de justificar la seva 
intervenció i legitimació . 
 
Article 40è.  
 
Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos següents: 
a) Quan és el propi titular qui ho sol·licita, al·legant pèrdua del títol. 
b) Quan sigui el dipositari 
c) Quan s’hagi d'inhumar el propi titular, s'autoritzarà la seva inhumació sense presentació 
del títol, a qualsevol persona que comparegui sigui o no familiar. En aquests dos casos 
hauran de comparèixer els interessats davant l’Ajuntament, per efectuar la seva petició. Si 
en el termini de 15 dies a comptar des de la data de la inhumació no presentessin el títol 
original del nínxol o si això no fos possible, no demanessin un canvi de nom de la titularitat 
funerària, no es podrà tornar a fer cap servei funerari en aquell nínxol (inhumació, 
col·locació de làpides, etc.). 
 
Article 41è.  
 
A la vista de la documentació presentada  s'expedirà l'autorització d’inhumació i l'ordre 
d’enterrament, la qual haurà de presentar- se a l'encarregat del cementiri en el moment de la 
inhumació. 
 
A l'ensems, s’anotarà en el títol presentat la inhumació que s’hagi de practicar. 
 
Article 42è. 
 
No podrà obrir-se cap sepultura ni realitzar-se cap trasllat de difunt, ni de restes fins que no 
hagi transcorregut el temps previst als supòsits concretats a l’article 25, o excepcionalment, 
per manament judicial. 
 
Article 43è. 
 
El nombre d’inhumacions successives en cadascuna de les sepultures només estarà limitat 
per la seva 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 qualsevol reducció de restes, s'hauran d'observar 
escrupolosament els terminis que marca la Llei de Policia Sanitària Mortuòria de 
Catalunya. 
 
3. En el 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. 
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Qualsevol limitació voluntària disposada pel titular del dret funerari, restarà condicionada 
al termini del respectiu dret funerari. 
 
 
Article 44è.  
 
L'exhumació d’un cadàver o de les restes, per a la seva 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 del present Reglament i del 
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria de Catalunya. 
Si la inhumació s'ha d'efectuar en una altra sepultura del mateix cementiri, caldrà la 
presentació del títol del dret funerari corresponent. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIA, ADDICIONAL I FINAL 
 
 
Disposició Transitòria Primera 
 
Es respectaran els drets adquirits abans de l’entrada en vigor del present Reglament, amb 
les adaptacions que resultin d’aplicació.  
 
Disposició Transitòria Segona.   
 
Els nínxols en propietat de la part antiga del cementiri són transmissibles mortis causa o 
inter vius a favor de parents, mantenint la condició de propietat.  
 
Disposició Transitòria Tercera.  
 
Els nínxols en propietat de la part antiga si són transmesos (mortis causa o inter vius) a 
favor de tercers, es consideraran títols nous sotmesos a concessió i a les previsions d’aquest 
Reglament. 
 
 
Disposició addicional primera 
 
Les matèries no previstes per aquest reglament es regiran pel Reglament de Policia 
Sanitària  Mortuòria, vigent a cada moment. 
 
Disposició addicional segona 
 
En cap cas podrà registrar-se el dret funerari a nom de Societats d'Assegurances, de 
Previsió o qualsevol altre similar que, exclusivament com a complement d’altres riscs, 
garanteixen als seus afiliats el dret a sepultures per el dia del seu òbit. 
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Les esmentades societats només podran obligar-se a proporcionar a l'assegurat el capítol 
necessari per obtenir-la. 
 
Disposició final 
 
Aquest reglament entrarà en vigor als quinze dies d'haver-se publicat íntegrament el seu 
text al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. 
 
Tiana, març de 2006 “=  
 
 
 
El present Reglament va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament a la sessió del dia 
4 d’abril de 2006,  publicant-se la seva aprovació definitiva i el text al Butlletí Oficial núm. 
173 del dia 21 de juliol de 2006.  
 
 
    Tiana, 21 de juliol de 2006  


