
BARCELONA INCORPORARÀ A L’ORDENANÇA DE 

CEMENTIRIS, A PETICIÓ DE LA SÍNDICA, UN 

PROCEDIMENT AMB MÉS GARANTIES PER A LA 

CIUTADANIA ABANS DE DESNONAR UNA SEPULTURA 

Els serveis jurídics proposen incorporar a l’Ordenança que l’Ajuntament o 

l’entitat en qui delegui utilitzaran el Padró Municipal i la resta dels mitjans al seu 

abast per a dur a terme les notificacions per tal que aquestes siguin efectives 

També es concedirà un termini de 30 dies des de la notificació de l’inici de 

l’expedient de caducitat del dret funerari per tal que les persones beneficiàries o 

hereves puguin fer les al·legacions que considerin oportunes 

El consistori està tramitant una nova Ordenança de cementiris i ara s’inclourà la 

recomanació de Vilà al text normatiu amb caràcter previ a l’aprovació definitiva 

per l’òrgan municipal competent 

Al juny, Vilà va fer públic el cas d’una família a qui Cementiris de Barcelona va 

buidar un nínxol per impagament de la taxa sense haver rebut la pertinent 

notificació 

Barcelona, 29 d’agost del 2017. -- Barcelona incorporarà a l’Ordenança de cementiris 

un procediment administratiu amb més garanties per a la ciutadania abans de 

desnonar una sepultura i traslladar unes despulles a l’ossari comú, d’on no es poden 

recuperar. L’Ajuntament farà aquest canvi a petició de la síndica de greuges de 

Barcelona, Maria Assumpció Vilà, després que la Direcció de Serveis Jurídics hagi 

acceptat una recomanació de la defensora en aquest sentit. 

Al juny, Vilà va fer públic el cas d’una família a qui Cementiris de Barcelona va buidar 

un nínxol per impagament de la taxa sense haver rebut la pertinent notificació. La 

síndica va demanar al consistori un procediment amb més garanties, abans d’iniciar el 

procés de caducitat d’un dret funerari (en aquest cas, perdre la titularitat de la 

sepultura per impagament), per les greus conseqüències morals que pot tenir en les 

famílies en perdre les despulles de l’ésser estimat.  

En la resolució que va emetre, la síndica demanava als serveis jurídics municipals que 

estudiessin el cas i fessin els canvis pertinents en l’Ordenança, si ho consideraven 

oportú. Recentment, Vilà ha rebut la resposta i l’informe municipal conclou incorporar 

el suggeriment de la defensora a l’Ordenança. 



Es dona la circumstància que l’Ajuntament està tramitant una nova Ordenança de 

cementiris i s’aprofitarà que encara no s’ha produït l’aprovació definitiva per introduir-hi 

la proposta de la Sindicatura. L’aprovació inicial de l’Ordenança es va produir el passat 

14 de març en la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, Participació, 

Seguretat i Prevenció. Ara s’inclourà la recomanació de Vilà al text normatiu amb 

caràcter previ a l’aprovació definitiva per l’òrgan municipal competent. 

Modificació de l’article 70 

És previst fer una modificació de l’article 70 de l’Ordenança de cementiris per regular 

una tramitació de l’expedient administratiu amb més garanties per a les persones 

afectades. La Direcció de Serveis Jurídics proposa incorporar a l’Ordenança que 

l’Ajuntament o l’entitat gestora en qui delegui utilitzaran el Padró Municipal i la resta 

dels mitjans al seu abast per a dur a terme les notificacions pertinents per tal que 

aquestes siguin efectives. 

També es concedirà un termini de 30 dies des de la notificació de l’inici de l’expedient 

de caducitat del dret funerari per tal que les persones beneficiàries o hereves puguin 

fer les al·legacions que considerin oportunes. 

En els casos d’impagament, com és el cas que va supervisar la síndica, si l’Ajuntament 

o l’entitat gestora no estimessin les al·legacions presentades, les persones 

beneficiàries o hereves disposaran de 15 dies des de la notificació de la resolució 

desestimatòria de les al·legacions per posar-se al corrent de pagament o per sol·licitar 

una pròrroga del termini de pagament. Transcorreguts els 15 dies sense que s’hagi 

produït el pagament o sense que s’hagi concedit una pròrroga, es declararà la 

caducitat del dret funerari. 

En el cas que no es presentin al·legacions es disposarà de 15 dies, comptats des del 

transcurs del termini de 30 dies previst per a la presentació d’al·legacions, per posar-

se al corrent de pagament. Si passat aquest temps no s’ha produït el pagament es 

declararà la caducitat del dret funerari. 

El text que s’incorporarà a l’Ordenança també preveu que, en els casos de caducitat 

del dret funerari per estat ruïnós de la sepultura, demanar a les persones beneficiàries 

o hereves portar a terme les obres de construcció o reparació en un temps determinat. 

Durant aquest període, se suspendrà la tramitació de l’expedient de caducitat per un 

temps que no podrà superar els sis mesos. Transcorregut aquest termini, i després de 

realitzar un informe tècnic sobre la idoneïtat de les obres, es resoldrà el procediment 

amb l’arxiu de l’expedient o la caducitat. 

El cas supervisat per la síndica es remunta a novembre de l’any passat, quan Vilà va 

rebre la queixa d’un ciutadà que acabava d’anar al Cementiri de Collserola, coincidint 

amb el dia de Tots Sants, i es va trobar el nínxol del seu sogre buit. S’havia desnonat 

el nínxol, les restes havien estat traslladades a l’ossari comú, d’on no es poden 

recuperar, i s’havien destruït la resta d’elements físics del nínxol. 

 

Davant d’aquesta situació, la família va demanar una explicació a Cementiris de 

Barcelona i se li va comunicar que, des de l’any 2011, constava com a impagada la 

corresponent taxa, uns 60 € anuals. La família reconeix l’existència del deute, però 

assegura que no n’era conscient. L’any 2011 va realitzar un canvi d’entitat bancària. La 



nova entitat s’havia de fer càrrec de domiciliar tots els rebuts, però en el cas del rebut 

de Cementiris no es va fer. 

 

A finals de 2014, Cementiris de Barcelona va intentar la notificació al domicili de la 

persona interessada per informar-la sobre l’impagament i de les conseqüències que 

això tenia, però l’interessat no va rebre la notificació. La síndica deia en la resolució 

que Cementiris va actuar conforme a les previsions de l’Ordenança, pel que fa al 

procediment de caducitat del títol funerari, però va considerar que ateses les 

conseqüències irreversibles que comporta (el trasllat de les despulles a l’ossari comú, 

d’on no es poden recuperar), cal extremar les precaucions i assegurar-se que la 

persona titular coneix les circumstàncies i el procediment, i ho consent. 

  

La síndica subratllava en la resolució que, en casos com el de la queixa formulada, cal 

obligar els gestors públics a tenir una cautela especial en l’aplicació del procediment 

administratiu corresponent, atès que la manca de pagaments en aquests supòsits 

poden generar uns danys morals molt importants sobre les persones titulars dels drets. 

En el mateix informe, la defensora va  proposar establir un sistema a través del qual, 

en el cas del desnonament de sepultures, les despulles puguin ser de fàcil localització 

durant un temps determinat. I, en aquest sentit, deia que cal habilitar un espai 

intermedi on es puguin depositar les restes identificades abans de traslladar-les a un 

ossari comú. Vilà resta a la espera que l’Ajuntament es pronunciï sobre aquesta 

qüestió.  

Podeu consultar la nota de premsa que es va enviar als mitjans sobre el cas el passat 

23 de juny http://www.sindicadegreugesbcn.cat/pdf/premsa/nota_581498205368.pdf 
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