
 
 

 
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN D'ÚS DE LES TOMBES AMERICANES,  

DELS MAUSOLEUS I DELS ESPAIS DESTINATS A  
L'ESPARGIMENT I INHUMACIÓ DE CENDRES 

 
 
 

 
Títol Preliminar 

Article 1 
Cementiris de Barcelona, S.A., per anagrama (CBSA), és una entitat 100% municipal. 
 
Article 2 
CBSA, de conformitat amb els seus Estatuts socials aprovats a la data de la seva constitució 
té com a objectiu la gestió, dels nou cementiris de la ciutat i dels dos centres de cremació, 
així com els serveis d'inhumació, exhumació, trasllats i cremació de cadàvers i restes amb 
qualitat i respecte al medi ambient a l'hora d'oferir els seus serveis als usuaris. 
 
Article 3  
Dins de cadascun dels cementiris, CBSA, pot dictar aquelles normes de règim intern que 
estimi precedents amb objecte de mantenir l'ordre i l'estètica dels mateixos. 
 
Article 4 
Formant part integrant dels cementiris indicats, estan les que es  denominen "tombes 
americanes", mausoleus i boscos i jardins que són els espais destinats a l'espargiment i 
inhumació de cendres procedents de la incineració dels cadàvers.  
 
Article 5 
Amb referència a aquestes, espais especials, s'estableixen les presents normes amb objecte 
de preservar, tant el bon ordre com l'ornament i l'estètica de les mateixes. 

 

Article 6 

TÍTOL I- De les Definicions 

"Tomba Americana": Són construccions municipals de 2 i 3 departaments i estan 
ubicades a la part alta del cementiri de Collserola, en un gran prat de gespa sense 
més ornamentació que una làpida petita de color blanc que les identifica, i estan 
situades de tal manera que formen senderes per poder-hi passejar. 
 
 
Article 7 
Mausoleu:  Construcció municipal, situada en un espai tancat i vigilat de singular 
construcció i que poden tenir caràcter senzill o doble, i en el qual els enterraments 
poden ser en sistema nínxol i en sistema sarcòfag. Aquest és un edifici que té una 
bellesa singular i sòbria, tant a l’interior com a l’exterior. El marbre de travertí del terra i 
el granit vermell dels sarcòfags afavoreixen que l'ambient sigui sobri i relaxant, a la 
qual cosa ajuden fonts interiors i tres lluernes amb unes vidrieres a través de les quals 
s'escolen raigs de sol i s'entreveuen fragments de cel. 



Article 8 
Bosc  de les cendres: Espai del Cementiri de Collserola adaptat perquè els usuaris 
puguin inhumar o espargir les cendres passejant per un entorn de pau i tranquil·litat 
aprofitant les extenses i verdes instal·lacions de que disposa aquest espai. 
 
 
Article 9 
Jardins per a cendres: espais situats en els cementiris de Collserola i Montjuïc on es 
poden inhumar cendres dipositades prèviament en urnes biodegradables. Són jardins: 
 · Jardí de la Mediterrània: al cementiri de Montjuïc 
 · Jardí de les aromes: al cementiri de Montjuïc 
 · Jardí del repòs: al cementiri de Montjuïc i al de Collserola 
 
 

 
TÍTOL II- Dels deures i obligacions dels titulars 

 

 
Capítol I - De les tombes americanes 

Article 10 
Els titulars i posseïdors d'una tomba americana, s'obliguen en el moment de la seva 
adquisició al compliment de les normes establertes en aquest Reglament. 
 
Article 11 
Amb l'objectiu de mantenir la uniformitat, l'ornamentació i l'estètica del conjunt on estan 
situades, la làpida de marbre blanc que conté en el moment de l'adjudicació no podrà ser 
substituïda per cap altra. 
 
Article 12 
El titular podrà encarregar una inscripció, al seu càrrec, a la làpida de marbre blanc 
mantenint l'estètica de conjunt així com una jardinera del mateix material per col·locar a la 
part superior de la tomba amb les següents mides: 15 cm d'alçada, per 20 de profunditat i 50 
cm. d'ample. 
 

 
Article 13  
No s'autoritza la col·locació de cap més element decoratiu en aquestes tombes. Es 
contempla la possibilitat de posar plantes a la jardinera mencionada en l'article anterior.  

 

 
Capítol II- Del mausoleu 

Article 14 
Els titulars i posseïdors d'un mausoleu, s'obliguen en el moment de la seva adquisició al 
compliment de les normes establertes en aquest Reglament. En el moment de l'adjudicació, 
es lliurarà una targeta magnètica al seu titular por poder accedir a l'interior del recinte. 
 
Article 15 
Els mausoleus s'adjudicaran amb una làpida de granit, i no podrà ser substituïda per una 
altra i amb una placa metàl·lica on es podrà realitzar una inscripció, a càrrec del titular, 
mantenint l'estètica de conjunt.   
 
Article 16  
Les ofrenes florals seran dipositades als pebeters destinats a aquesta finalitat i sense cap 
cost addicional per als titulars. Estan a l'interior del mausoleu.  
 



Article 17 
A banda de les ofrenes florals, no s'autoritza cap element decoratiu més.  
 
 
 
 

 
Capítol III- Del bosc de les cendres 

Article 18 
Les persones que opten per aquesta opció, s'obliguen al compliment de les normes 
establertes en aquest Reglament.  
 
Article 19 
S'efectuaran inhumacions amb urnes biodegradables en arbres o plantes prèviament 
adjudicades per CBSA. En el moment de l'adjudicació es podrà sol·licitar una  estaca amb una 
placa de pissarra per incloure una inscripció, mantenint l'estètica de conjunt de l'espai. 
 
Article 20 
A banda de les estaques, no s'autoritza cap element decoratiu més.  
 
Article 21  
En cas que el titular de l'arbre o de la planta no vulgui utilitzar l'estaca per fer la inscripció, el 
bosc disposa d'un mur natural destinat a la gravació del nom del difunt a una placa de 
bronze, que al col·locar-la forma un conjunt escultòric anomenat Memorial del Bosc de les 
Cendres. 
 
Article 22 
Es podrà considerar la possibilitat d'espargiment gratuït i controlat de cendres, prèvia 
autorització de Cementiris de Barcelona. 
 
 

 
Capítol IV- Dels jardins per a cendres 

Article 23 
Les persones que opten per aquesta opció, s'obliguen al compliment de les normes 
establertes en aquest Reglament.  
 
Article 24 
En el Jardí de la Mediterrània del Cementiri de Montjuïc,  s'efectuaran inhumacions amb 
urnes biodegradables en arbres o plantes prèviament adjudicades per CBSA. En el moment 
de l'adjudicació es podrà sol·licitar una  estaca amb una placa de pissarra per incloure una 
inscripció, mantenint l'estètica de conjunt de l'espai. 
 
Article 25 
En el Jardí de les Aromes del Cementiri de Montjuïc, s'efectuaran inhumacions amb urnes 
biodegradables sobre les quals es plantarà una planta aromàtica subministrada per CBSA. 
En el moment de l'adjudicació d'aquesta planta, es podrà sol·licitar una  placa de marbre 
blanc per incloure una inscripció, mantenint l'estètica de conjunt de l'espai. 
 
Article 26 
El Jardí del Repòs dels Cementiris de Montjuïc i de Collserola, disposen d'una piràmide 
d'inhumació comunitària on dipositar les urnes de cendres amb l’opció de col·locar una placa 
de memòria del ésser estimat de característiques determinades per tal de no modificar 
l'estètica de conjunt. 
 
Article 27 



No s'autoritza cap element decoratiu més a banda dels esmentats en els anteriors articles. 
 
Article 28 
Es podrà considerar la possibilitat d'espargiment gratuït i controlat de cendres, prèvia 
autorització de Cementiris de Barcelona. 
 
 

 
TÍTOL III - De les disposicions comunes 

Tant els titulars de tombes americanes com del mausoleu hauran de conservar unes i altres 
en perfecte estat de conservació, essent al seu càrrec l'import d'aquelles despeses 
necessàries per a tal efecte. 
 
En cas de que les plantes i els arbres del bosc i els jardins de les cendres no arrelin prou bé, 
els titulars hauran de comunicar-ho a CBSA per tal de que es pugui fer la substitució adient. 
 

 
TITOL IV . Disposició transitòria 

Els titulars de totes aquelles tombes i mausoleus que tinguin qualsevol element decoratiu 
que no sigui conforme amb allò regulat al present reglament, estaran obligats a retirar-los en 
un termini màxim de 30 dies, després de la notificació per part de CBSA. En cas de no ser 
així, serà CBSA qui procedeixi a fer-ho, conservant els esmentats elements al magatzem del 
cementiri per un període màxim de 60 dies, transcorreguts els quals es procedirà a la seva 
destrucció. 
 
Aquesta disposició, també s'aplicarà a totes les ornamentacions que es localitzin al bosc i 
als jardins de les cendres ubicats als cementiris de Montjuïc i Collserola. 
 
 

 
TITOL V . Disposició final 

Tot el que no estigui previst en aquest Reglament, es podrà consultar a l'Ordenança de 
Cementiris, en la Llei de Policia Sanitària Mortuòria i en qualsevol altra norma que sigui 
d'aplicació en aquest àmbit. 
 

 

Barcelona, gener de 2015 

 

 
 
 
 
 


