
 

 

 

Benvolguts/des,  

 

En exercici de les facultats previstes en l'art. 45 del reglament vigent del Cementiri Municipal 

de Castelldefels, per les quals s'estableix la necessitat de comptar amb permís municipal per 

a la col·locació, retirada i introducció d'objectes en el cementiri li comuniquem que les normes 

d'aplicació per a fer treballs serien les següents: 

Primera- Normes comuns per obres en el cementiri 

La realització de tota classe d’obres dins del recinte del cementiri requerirà el compliment per 

part del contractista i executor, de les normes següents: 

1. Les obres realitzades per particulars hauran d’estar autoritzades prèviament per 

l’Ajuntament i, en cas d’haver-ne, s’han d’haver liquidat els drets corresponents. 

2. L’entrada de materials i les obres realitzades per particulars es faran únicament en dies 

laborables i en els horaris d’obertura al públic.  

3. En cap cas es permetrà la realització de treballs preparatoris de marbrista o picapedrer, 

que siguin pròpies de taller, dins el recinte del cementiri. 

4. La preparació dels materials per a la construcció s’hauran de fer en els llocs del cementiri 

que es designi, amb les mesures que en cada cas es consideri necessàries. 

5. Les bastides, tanques o qualsevol altre element necessari per a la construcció, es col·locarà 

de manera que no suposi perill per la seguretat dels vianants i dels treballadors i, alhora, 

que no malmeti les sepultures adjacents o la vegetació. 

6. De la mateixa manera s’actuarà amb els materials, eines i altres elements, que a més, 

diàriament es dipositaran en els punts que indiquin, a tal efecte, els operaris del cementiri. 

7. Els materials i eines estaran degudament dipositades de manera que no dificultin el pas 

dels vianants o el funcionament del servei, a més d’efectuar-se els treballs amb total 

compliment de les normes de seguretat en la construcció, exigibles. 

8. Finalitzades les obres, els contractistes o executors hauran de netejar el lloc de la 

construcció, retirar la runa, fragments o residus de la construcció, netejant adequadament 

el lloc. Sense el compliment d’aquest requisit no s’autoritzarà l’alta de l’obra.  

9. Es posarà en coneixement de l’òrgan competent la finalització de l’obra perquè informi al 

respecte i la/les sepultures, si és el cas, puguin ser donades d’alta per practicar-hi 

enterraments. 

10. Els danys i desperfectes produïts a causa de la realització d’obres de tercers dintre del 

recinte del cementiri, seran responsabilitat dels particulars titulars de les obres, reservant-

se l'Ajuntament les oportunes accions al respecte. 

Segona- Col·locació de làpides i ornaments funeraris 

1. En els nínxols ocupats es podrà col·locar una làpida. 

2. En els nínxols on manqui làpida, l’Ajuntament o la persona autoritzada per tal fi,  inscriurà 

en la llosa que tapi el nínxol, el nom, cognoms de les persones inhumades i la data de 

inhumació. 

3. Correspon als titulars del dret funerari la col·locació, manteniment i neteja de làpides, que 

s’hauran d’adequar al sistema de subjecció que la construcció de la sepultura prevegi i 

quedarà alineada sense que sobresurti cap cantell de la resta de sepultures. 

4. La col·locació de làpides haurà de ser de manera que se’n garanteixi la seva fixació o alhora  



 

 

 

que permeti una fàcil extracció o retirada per a successives inhumacions. 

5. Es col·locarà una làpida per cada nínxol, però podrà ser autoritzada la col·locació d’una 

làpida comuna que abasti dos nínxols consecutius, tant en sentit vertical com horitzontal, 

quan els difunts sepultats en aquests estiguin units per parentiu de consanguinitat o 

afinitat i sigui el mateix titular de la dues concessions. 

6. Queda prohibida la col·locació de làpides desproporcionades, provocatives, irreverents o 

de mal gust, tant pel seu disseny com per al text, procedint-ne a la seva retirada per 

resolució d’Alcaldia i quedant aquesta en dipòsit durant tres mesos perquè pugui ser 

recollida per qui la col·locà, i que passat aquest temps sense haver estat recollida es 

procedirà a la seva destrucció.  

7.  Qualsevol emblema, recordatori, epitafi o símbol que es col·loqui en la sepultura o en la 

làpida podrà estar redactat en qualsevol idioma, atenen el degut respecte en el recinte del 

cementiri, fent responsable al titular dels danys que es pugui causar a tercers.  

8. L’obtenció de fotografies, dibuixos, pintures, filmacions o similars de les sepultures, de 

vistes generals o parcials del cementiri, requeriran autorització prèvia de l’Ajuntament i, si 

s’escau, el pagament dels drets corresponents. 

9. L’òrgan municipal competent podrà aprovar les característiques constructives i 

ornamentals del cementiri, tipus de làpides, vidrieres, marbres i instal·lacions d’elements 

permanents. 

10. La instal·lació de testos davant o al voltant de les sepultures estarà subjecte a les normes 

següents: 

a. Per raons de seguretat, no és permesa la col·locació de testos, jardineres ni gerros en 

el nínxols, ni en forma de balcó, en volada, ni a peu de terra ocupant la via o carrer 

del cementiri.  

b. Només es permetran gerros que hauran d’estar soldats al marc o fixats en el repeu 

de la sepultura, en aquests casos haurà de ser de fàcil extracció per poder fer 

posteriors inhumacions.  

c. Per a la prevenció de la cria de mosquits serà necessari que els recipients contenidors 

de flors i objectes ornamentals no permetin l’acumulació d’aigua, per tant caldrà que 

tots ells estiguin foradats per la base. Si es detecten gerros, testos o jardineres amb 

la base intacta, l’Ajuntament podrà procedir a foradar-los. 

11. Cada vegada que es procedeixi a la neteja d’una sepultura les restes de flors o d’altres 

objectes inservibles hauran de ser dipositats als llocs destinats a tal efecte. 

 

 

Conforme al que estableix-la  Norma Segona en els punts 4 i 9 transmetre’ls que no s'autoritza 

l'ús de cargols inferiors al calibre 8 per motius de seguretat, sobretot en les files 3, 4 i 5 dels 

diferents blocs de nínxols. 

 

 

Atentament,  

Lurdes Oliveras 

Cap d’UI de Salut i Consum 


