PROCÉS SEGUIT EN LA CADUCITAT DELS DRETS FUNERARIS PER ABANDÓ DE LA
SEPULTURA
Barcelona, a 14 de març de 2018.
Tot i ser un mandat de l’Ordenança, aquest procediment només es fa efectiu quan hi ha una
necessitat de disposar de sepultures que no es poden obtenir d’altra manera i derivada de la
gestió normal dels cementiris.
El present procediment no s’aplica a sepultures de concessió breu (antics “lloguers”) que tenen
un règim jurídic propi i especial.
Actuacions prèvies
En endavant, es realitzaran campanyes de contacte i de reclamació abans de què passin els
vint anys indicats a l’Ordenança. Concretament es realitzaran aquestes gestions després del
primer exercici sense pagar la taxa i cada cinc anys per cada sepultura.
Inici
Un cop es verifica que hi ha un abandó de la sepultura, considerant-se com a tal el transcurs de
20 anys seguits d’ençà el darrer pagament dels drets de conservació, de conformitat amb els
articles 69.b) i 70.4 de la vigent Ordenança de Cementiris, podrà ser declarada la caducitat i
revertirà a l’Ajuntament o entitat a qui autoritzi el dret funerari.
 La declaració de caducitat i reversió a l’Ajuntament de la sepultura és un dels diferents
tipus de finalització d’aquest expedient administratiu: també és possible regularitzar el
pagament de drets de conservació o realitzar al·legacions en contra que siguin estimades,
a tall d’exemple.
Procediment
1. S’envia una carta per correu certificat a l’adreça que ens consta a la nostra base de dades.
Per això és necessari que titulars o successors actualitzin les dades de contacte.
2. Si no hi ha resposta en tres mesos (entès com un termini raonable) i un cop tenim
constància de quines cartes certificades no han estat entregades per no ser correcte el
domicili, es fan comprovacions al Padró municipal de Barcelona, d’aquelles persones que
consten empadronades en aquesta ciutat, i a través d’altres mitjans electrònics.
Es proposa, i s’entén que són gestions vàlides, mirar de trobar informació (adreces,
telèfons o correu electrònic) a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram o
Linkedin, entre altres). A tal efecte, i pel cas que l’única informació que es trobi sigui el
propi perfil de la persona interessada, s’entén com a vàlida la possibilitat d’enviar-li un
missatge privat indicant que contacti amb Cementiris de Barcelona, S.A. per un afer
del seu interès. Aquesta possibilitat serà un intent més d’entrar en contacte amb el
titular, però no és vinculant per Cementiris de Barcelona, S.A. ni pot considerar-se
una notificació.
3. Un cop realitzades les noves investigacions es fan trucades per constatar les noves dades
i es realitza un segon enviament de cartes certificades (aquelles que la primera vegada
foren retornades per adreça incorrecta o perquè no se’n disposava).
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4. Si no hi ha resposta passats dos mesos (entès com un termini raonable), es fa una
publicació al Butlletí Oficinal de la Província de Barcelona i a dos diaris de gran tirada de la
província (actualment La Vanguardia i El Punt Avui, però poden variar) d’aquelles
sepultures que no han pogut ser notificades, concedint un termini de 30 dies a fi de que els
beneficiaris, hereus o afavorits puguin al·legar el que creguin adient o regularitzin el
pagament de la taxa de conservació (els últims quatre exercicis).
Qui és notificat mitjançant les cartes certificades abans esmentades disposa del mateix
termini. De fet, aquest termini, encara que es marqui que és de trenta dies, no queda
tancat fins que s’emet la resolució de caducitat pròpiament dita.
5. Passat aquest termini es resol l’expedient i es declara la caducitat del dret funerari.
Aquesta resolució ha de ser notificada també al titular afectat.
6. Un cop declarada i ferma la caducitat del dret funerari es fa una comprovació presencial de
l’estat del nínxol. Si el nínxol es troba en bon estat de conservació (relativament net, flors
fresques, fotografies recents, etc) queda suspès sine die el procediment del trasllat de
restes a l’ossera general.
En aquests casos s’adherirà a la sepultura un avís (visible però discret) on s’indicarà “Es
prega a la persona titular d’aquesta sepultura, successors o interessats, que acudeixin a
l’Administració del cementiri, truquin al telèfon 934841999 o escriguin a cbsa@cbsa.cat
per una gestió del seu interès”.
Únicament en cas d’extrema necessitat de sepultures en aquell cementiri concret
comportarà el buidat de nínxols nets i ben conservats amb concessió caducada.
7. Si el nínxol es troba en evident mal estat, es deixaran els difunts un any en un sudari o
caixa de restes, en ambdós casos degudament identificades (si no pot ser individualment,
sí com a pertanyents a aquella sepultura), abans de passar a l’ossari general. Això donaria
un any de marge a l’anterior titular de la sepultura o interessats, ja no per recuperar la
sepultura, sinó per poder traslladat els difunts on es vulgui, evitant que siguin dipositades a
la ossera que és un acte irreversible.
En aquest cas de conservació de les restes durant un any, es guardarà dins de la mateixa
sepultura, únicament si hi caben tots, els elements decoratius d’aquella sepultura. Si no hi
cabessin, seran destruïts per impedir la seva reutilització. (S’estudiarà la viabilitat logística
de conservar-los durant un temps en una altra ubicació).
 Els punts 6 i 7 anteriors han estat incorporats als procediments de treball de Cementiris de
Barcelona, S.A.
8. Passada l’anualitat esmentada en què les restes romandran degudament identificades
perquè els antics titulars les reclamin, si no ho han fet, seran traslladades a l'ossera
general.
9. La sepultura revertirà a Cementiris de Barcelona, S.A. que la condicionarà i concedirà de
nou a qui la necessiti, quan s’escaigui.
Mesures addicionals que es poden adoptar


Si no es respon a les adreces de la base de dades de Cementiris de Barcelona ni a
l’adreça de Padró s’intentarà localitzar a la persona a través d’internet, xarxes socials, etc.
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Com s’ha dit, aquesta possibilitat només pot ser utilitzada per tractar d’obtenir més
informació del titular per notificar-lo correctament o per advertir aquella persona que
contacti amb Cementiris de Barcelona, S.A. per un afer del seu interès.


A tenor de la nova regulació de les taxes de cementiris que passen a ser “prestacions
patrimonials no tributàries”, d’acord amb la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, no
es podria reclamar el seu pagament per via executiva. S’està treballant en la recerca
d’altres vies de cooperació interadministrativa per assolir l’objectiu d’esgotar la recerca de
persones interessades.



A canvi, quan Cementiris de Barcelona, S.A. disposi de seu electrònica, es farà ús de les
eines que aquesta seu permeti implementar per notificar online i per crear edictes
electrònics que complementin els que s’ha esmentat.



Sempre existirà el límit de què la titularitat de la sepultura segueixi a nom d’una persona
difunta. En aquest cas resulta impossible saber quines persones l’han succeït i per quin
títol. Per tant, sempre ha d’existir una diligència mínima de l’administrat a l’hora de tenir
cura i preocupar-se de la situació administrativa de la seva concessió funerària.

Així ho signo al lloc i data més amunt indicats als efectes oportuns.
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