SECRETARIA GENERAL

REGLAMENT PER AL RÈGIM INTERIOR
DEL CEMENTERI MUNICIPAL D’ALAQUAS
Títol I. Disposicions generals
Article 1. El règim de govern i administració del Cementeri Municipal d’Alaquàs es regula per
les disposicions d’aquest Reglament de conformitat amb la resta de disposicions legals que s’apliquen.
El Règim Jurídic del Cementeri Municipal és el dels béns de domini públic afectes un servei
públic, tenint per això el caràcter d’inembargable, inalienable, imprescriptible i no subjecte a cap
tributació. Per tant l’ús dels nínxols i la resta d’unitats de soterrament tindrà el caràcter de
concessió del domini públic municipal.
Article 2. És competència de l’Ajuntament la gestió del cementeri, i aquesta comprén les
funcions següents:
a) L’estructura orgànica del servei, la planificació i l’ordenament.
b) La realització d’obres, serveis i treballs necessaris per a la reparació, conservació, atenció i
neteja del cementeri i, en particular, dels elements urbanístics, jardins, edificacions i
instal·lacions.
c) L’exercici d’actes de domini.
d) La imposició i exacció de tributs, d’acord amb les ordenances fiscals, i la regulació de les
condicions d’ús i gaudi de les unitats de soterrament.
e) La distribució de zones i concessió del dret de soterrament de les distintes classes de
sepultures.
f) Inspecció, replantejament, ampliació, renovació i conservació de sepultures de qualsevol
tipus.
g) Les construccions i plantacions en general.
h) El nomenament i distribució del personal per al servei del cementeri.
i) L’administració, inspecció i control estadístic.
j) La inhumació, exhumació, trasllat de cadàvers i reducció de restes, que s’efectuaran pel
personal afecte el servei.
k) Aquelles altres atribuïdes per l’ordenament jurídic.

Títol II. Del Cementeri municipal
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Capítol I Del personal.
Article 3.
1. Són obligacions del soterrador i de la resta de personal que s’adscriga al servei la custòdia i
vigilància del recinte en general, amb les funcions següents:
A) Inspeccionar qualsevol classe d’adorns que es col·loquen com decorat, i de les inscripcions
que es deixen fixes, prohibint totalment afegits innecessaris com a tendals, marquesines,
pintura al voltant dels nínxols, etc. i, en especial, tot allò que desdiga del lloc o implique burla o
atac de les creences religioses o de qualsevol ideari polític. En cas d’incompliment manifest del
que s’ha expressat anteriorment, haurà d’informar immediatament l’Alcaldia perquè procedisca
com crega oportú.
B) Complir totes aquelles ordres que es reben de la superioritat per al bon funcionament del
servei.
C) Obrir les fosses del primer soterrar o d’exhumació, sepultures, i nínxols, que hauran de
preparar-se per a la inhumació de cadàvers d’acord amb el que dispose l’Ajuntament.
D) Traslladar els cadàvers, les restes cadavèriques o les cendres des de la porta del cementeri
fins a la sala dipòsit o al lloc d’enterrament.
E) Practicar l’enterrament en els distints tipus de sepultures i les exhumacions de cadàvers o
despulles.
F) Traslladar les despulles d’un lloc a un altre del cementeri, d’acord amb les ordes que reben
de l’Administració.
G) Retirar les lloses per a poder efectuar les inhumacions i les exhumacions.
H) Portar al lloc d’incineració i incinerar tots els objectes procedents de les exhumacions, com a
robes, fustes i tot allò que haja estat en contacte amb els cadàvers.
I) Cuidar les plantes i els arbres de l’interior del recinte. Netejar totes les dependències del
cementeri.
2. Junt amb aquestes obligacions està la de vigilància del recinte i altres obligacions que
l’Alcalde/ssa impose en el seu moment.
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3. Són obligacions del personal d’administració:
A) Portar el Llibre Registre General i altres de caràcter auxiliar que resulten necessaris.
El Llibre Registre General d’Unitat d’Enterrament contindrà, amb referència a cada una
d’aquelles, les dades següents:

i.

Identificació de les unitats d’enterrament.

ii.

Data de concessió, drets inicials s a t i s f e t s i termini de duració de drets.

iii. Nom, cognoms i núm. del Document Nacional d’Identitat del difunt/a, la data i l’hora
de la defunció i la causa. Facultatiu que firma la defunció i el número de col·legiat i acta
oficial que especifique si la causa de la mort el cataloga com a cadàver del grup I o del II
iv. Dades personals de la persona que fa l’entrega , bé en nom propi o en
representació d’una empresa funerària, i en este cas es farà constar el nom de la
mateixa.
v. Nom, cognoms i domicili del/la titular del dret i del beneficiari/ària
designat/da i el seu grau de parentiu amb el/la titular.
vi. Successives transmissions del dret per actes intervius o mortis causa.
vii. Inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguen lloc, indicant el nom, cognoms i sexe
de les persones a qui es refereixen i data de les actuacions.
viii. Qualsevol altra incidència que afecte la unitat d’enterrament.
B) Tramitació dels expedients de soterrament, inhumació, trasllat, exhumació i quants altres
afecten els drets funeraris i a les concessions sobre les unitats de soterrament.
C) Expedició dels títols acreditatius dels drets funeraris.
D) Control i seguiment de les unitats de soterrament.
E) Iniciació d’ofici dels expedients de caducitat de les concessions.
F) Les que resulten necessàries per a l’adequada gestió del cementeri municipal.
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Capítol II Normes de règim interior
Article 4. L’horari d’obertura al públic del cementeri municipal serà establert per Resolució
d’Alcaldia i es podrà establir horaris especials, per exemple per a les dates pròximes al dia de
tots sants o altres dates en què s’estime convenient.
Article 5. S’impedirà l’entrada al cementeri a tota persona o grup de persones que pel seu
estat o altres causes puguen torbar la tranquil·litat del recinte fúnebre o afectar a les regles del
decor.
Així mateix no es permetrà la realització de cap activitat professional o comercial no autoritzada
dins del recinte.
Està prohibida, excepte autorització corresponent de l’òrgan municipal competent, la captació i
reproducció d’imatges de l’interior del cementeri per cap mitjà tècnic o artístic.
Article 6. Queda terminantment prohibida l’entrada de qualsevol animal a excepció de gossos
pigall acompanyats del seu propietari/ària invident, així com de qualsevol vehicle o mitjà de
locomoció, a excepció de vehicles funeraris i altres vehicles professionals relacionats amb el
sector per a la prestació de serveis, vehicles dels serveis municipals per a tasques de
manteniment i cadires de roda, manuals o mecàniques, que utilitzen persones discapacitades.
Títol III. Inhumació de cadàvers i cendres
Article 7 (art. 12 del Decret 39/2005).
1. La inhumació d’un cadàver es verificarà sempre en cementeris o llocs de soterrament
degudament autoritzats i es podrà realitzar una vegada obtingudes la certificació mèdica de
defunció i la llicència de soterrament, transcorregudes més de 24 hores de la defunció i abans
que es complisquen les 48 hores d’aquell.
2. En els casos en què prèviament es practicara l’autòpsia o s’obtingueren òrgans per a
trasplantaments, es podrà autoritzar la inhumació del cadàver abans de que transcórreguen 24
hores.
3. En la determinació dels terminis màxims per a procedir al destí final del cadàver no computa
el període durant el qual un cadàver haja sigut refrigerat, amb un màxim de 48 hores, o
congelat, amb un màxim de 96 hores, en unes instal·lacions adequades per a aquestes
finalitats, degudament autoritzades.
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Article 8. Tot enterrament haurà d’anar precedit de la presentació de la sol·licitud d’inhumació
davant del Registre General de l’Ajuntament degudament emplenada i acompanyada de la
documentació següent:
1.
2.
3.
4.

Certificat mèdic de defunció expedit per facultatiu competent.
Llicència de sepultura expedida pel Registre Civil.
Número de DNI del difunt/a i del/la declarant, si fóra empresa, dades de la mateixa.
Justificant del pagament de les taxes corresponents d’acord amb el que estableix
l’Ordenança Fiscal.
5. Els cadàvers procedents d’una altra Comunitat Autònoma presentaran, a més,
l’autorització sanitària de trasllat expedit per les autoritats sanitàries de la província en
què s’hi origine.
6. Acta de conservació transitòria o d’embalsamament, en el cas que siga necessari de
conformitat amb el que preveu l’article 33 del Reglament pel qual es regulen les
pràctiques de policia sanitària mortuòria en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Les restes humanes procedents d’avortaments, intervencions quirúrgiques i mutilacions, seran
inhumades sense la llicència judicial, amb només el certificat facultatiu expedit per la clínica,
sanatori o hospital que acredite la seua causa i procedència.
Una vegada presentada la sol·licitud acompanyada de la documentació necessària, pel
Departament de Cementeri s’expedirà la llicència municipal d’inhumació. En el cas que la
inhumació s’haguera de realitzar en festiu o cap de setmana, sense que haguera sigut
comunicada, s’haurà de sol·licitar el primer dia laborable següent al fet.
En el cas de mort amb intervenció judicial, s’exigirà específicament:
1. Llicència de soterrament expedida per l’autoritat judicial corresponent.
2. Acta de conservació transitòria expedida per l’Institut de Medicina Legal corresponent al
domicili mortuori.
3. Autorització de trasllat de cadàver, quan aquest provinga de fora de la Comunitat Autònoma
Valenciana, expedit per les autoritats sanitàries del domicili mortuori.
En el cas d’inhumació de cendres, s’acompanyarà el justificant d’incineració del crematori
corresponent.
En els casos en què existisca impossibilitat de poder aportar la documentació referida a la
titularitat exigida, o de caràcter municipal, prevaldrà el que dispose en aquell moment l’autoritat
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local competent a fi d’adoptar la solució oportuna, condicionada aquesta a la posterior
regularització documental.
Article 9. L’Ajuntament facilitarà un sepeli adequat, incloent la conducció, fèretre i sepultura,
dels cadàvers, despulles i restes cadavèriques que hagen aparegut dins del terme municipal i
no puguen ser identificats o no disposen de mitjans econòmics suficients per a costejar-los, en
aquest últim cas serà preceptiu l’informe previ dels serveis socials. En els casos en què
intervinga l’autoritat judicial, s’informarà a aquesta del moment i lloc de soterrament (art 10.3
Decret 39/05).
Article 10. La conducció, trasllat, inhumació i incineració de cadàvers haurà de realitzar-se amb
el corresponent fèretre de les característiques que s’indiquen en el Reglament pel qual es
regulen les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a
excepció dels casos de greus anormalitats epidemiològiques o de catàstrofes i dels altres que
es prevegen expressament en el Reglament.
Article 11. Per a la inhumació en nínxols o altres unitats d’enterrament es procurarà el
tancament hermètic de l’exterior de manera que s’impedisquen les emanacions i filtracions
líquides.
Article 12. No es manipularan les restes cadavèriques, excepte que s’hagen de condicionar
per a deixar espai en els nínxols ja ocupats, amb motiu d’un nou enterrament o en els casos de
trasllat, i sempre amb les autoritzacions que resulten preceptives.
Article 13.
1. Les funeràries o els particulars vindran obligats a comunicar al conserge del cementeri,
almenys amb dues hores d’antelació, l’arribada del cadàver, perquè aquest tinga temps
suficient de procedir a la recepció degudament. Les conseqüències que es puguen derivar per
l’incompliment del paràgraf anterior no podran ser imputades a l’Administració.
2. Els cadàvers han d’arribar al cementeri, com a mínim, mitja hora abans de l’hora de
tancament del mateix.
Títol IV. Exhumacions i trasllats
Article 13 BIS. Les exhumacions i trasllats es podran efectuar d’ofici o a petició de la família, i
amb la deguda autorització municipal. Es regiran per les vigents disposicions de caràcter
higièniques i sanitàries.
Article 14.
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1. Les exhumacions a petició de part interessada es tramitaran per l’Administració del
cementeri, acompanyades de la documentació següent:
1. Document que acredite la titularitat del citat dret funerari.
2. DNI del/la titular de la concessió.
3. Autorització dels hereus legítims del difunt/al trasllat del qual se sol·licite o declaració
jurada d’un d’ells de que es compta amb el seu consentiment.
4. Liquidació de la corresponent taxa.
5. Autorització de la Direcció Territorial de Sanitat, en el cas que els cadàvers o restes
cadavèriques hagen de ser traslladats a un cementeri d’altre municipi.
En el supòsit que la sol·licitud siga realitzada per una empresa funerària s’haurà d’aportar, a
més, autorització del titular de la concessió.
2. Pel departament es notificarà als interessats, el dia i hora de la pràctica de l’exhumació,
disposant del personal i els elements necessaris per a portar-la a termini amb les degudes
condicions de garantia, respecte i serietat que aquestes operacions requereixen, fent constar la
dita exhumació en els corresponents llibres de registre i control.
3. L’exhumació es podrà denegar o suspendre, entre altres causes, per condicions
climatològiques extremes.
Article 15. No s’autoritzarà l’exhumació en cap unitat d’enterrament fins que no hagen
transcorregut cinc anys des de la seua inhumació.
Del que disposa anteriorment s’exceptuen les exhumacions següents:
a) Les decretades per resolució judicial o sanitària, que es duran a terme
segons l’ordre corresponent.
b) Les de cadàvers embalsamats.

Article 16.
1. Els serveis municipals o els dependents de la Direcció Territorial de Sanitat, segons siga
procedent, hauran de comprovar l’estat en què es troba el cadàver i determinaran les mesures
higièniques i sanitàries adequades, podent acordar la substitució de fèretre o de la caixa
exterior a costa del peticionari si no es trobaren en bon estat, en el supòsit de cadàvers
inhumats en fèretres especials.
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2. En els casos en què s’hagen d’exhumar diversos cadàvers d’una mateixa unitat
d’enterrament per a traslladar a un d’ells, el peticionari de l’operació haurà de reposar, a costa
seua, les caixes d’aquelles que apareguen trencades o es trencaren durant l’exhumació a fi de
dipositar-les en el mateix lloc i ordre, per si haguera necessitat de recuperar-los amb
posterioritat.
Article 17. De les actuacions efectuades pels serveis municipals o les dependents de les
direccions territorials de sanitat s’alçarà acta, per al cas que es requerisca la participació de
metge tanatòleg, que s’haurà de conservar pels serveis administratius del cementeri i anotar en
el llibre-registre (Article 21.4 Decret 39/05).
Article 18. Des de l’exhumació fins a la posterior reinhumació de les restes cadavèriques, no
podran transcórrer més de quaranta-huit hores (Article 22.5 Decret 39/05).
Article 19. L’Alcalde/ssa, per causes d’interés general o salut pública, podrà autoritzar
l’exhumació de cadàvers o de restes cadavèriques que hagen de ser immediatament
reinhumats o incinerats dins del mateix cementeri.
Article 20. No es podrà retirar cap objecte que haja tingut contacte directe amb els cadàvers.
Les restes dels fèretres, mortalles o robes que s’arrepleguen en les exhumacions, s’eliminaran
segons la normativa vigent.
Article 21. Si com a conseqüència de les exhumacions o trasllats practicats queden
abandonats materials, làpides o adorns de qualsevol classe, sense que siguen reclamats pels
propietaris en el termini dels 3 mesos següents, es consideraran abandonats i passaran a ser
propietat municipal, i l’Ajuntament en pot disposar d’ells lliurement.
Títol V. Dels nínxols
Article 22. L’Ajuntament construirà en el cementeri, segons les seues possibilitats i després de
l’aprovació prèvia del corresponent projecte, nínxols i columbaris per a restes cadavèriques i
per a cendres en quantitat suficient, segons el que preveu la normativa que s’aplique (art. 47
Decret 39/05).
Article 23. Les dimensions dels nínxols i columbaris i la seua construcció s’ajustaran al que
disposa el Reglament pel qual es regulen les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l’àmbit
de la Comunitat Valenciana.
Article 24. El cementeri municipal està organitzat en Pavellons (a cada pavelló correspon una
lletra), dins d’aquests per files i en cada fila, les tramades que corresponga, segons altura,
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numerades de baix cap amunt i aquest serà l’ordre d’adjudicació de manera correlativa per a la
seua ocupació. Fins que no es complete una fila, no es podran ocupar nínxols de la següent i
esgotats els nínxols d’un Pavelló s’iniciarà l’ocupació del següent.
En cas de nínxols ja concedits que revertisquen a l’Ajuntament, es concediran de forma
prioritària sobre l’ordre descrit.
L’adjudicació de nínxols es realitzarà per ordre correlatiu de sol·licitud. No s’autoritza la
concessió de nínxols ni columbaris en reserva.
Article 25. No es pot derruir o utilitzar per a altres fins cap construcció funerària destinada a la
inhumació de cadàvers abans del transcurs de dos anys des de l’última inhumació, si es tracta
de cadàvers compresos en el grup II de l’article 9 del Reglament pel qual es regulen les
pràctiques de policia sanitària mortuòria a la Comunitat Valenciana, o de cinc anys si es tracta
de cadàvers del grup I, excepte amb autorització de l’Alcalde/ssa d’aquest municipi o mitjançant
autorització judicial (art. 20 Decret 39/05).
Article 26. Es podrà autoritzar la col·locació d’un nou cadàver en nínxol a condició que la
defunció de l’últim inhumat date de més de cinc anys i sempre d’acord amb les disposicions
sanitàries vigents en el moment.
No s’autoritzarà la col·locació d’un nou cadàver quan falten menys de 5 anys per a la
finalització de la concessió administrativa, i haurà de renovar la mateixa.
En el cas dels columbaris no hi ha límit de temps per a la introducció d’una nova urna.
Títol VI. Col·locació de làpides, creus, lloses i altres materials
Article 27. En els nínxols ocupats o columbaris es permetrà la col·locació d’una làpida sense
sobrepassar els límits del mateix ni causar danys en les parets, subjectant-les amb urpes de
llautó o bronze, que asseguren la seua correcta col·locació i el mínim deteriorament.
Article 28. En totes les làpides, lloses i creus figuraran el nom, cognoms o inicials i data de
defunció del cadàver o cadàvers dipositats en la sepultura o nínxol.
No s’autoritzen epitafis, recordatoris, emblemes i símbols en les unitats d’enterrament que
continguen burla o atac a les creences religioses o a qualsevol ideari polític o moral
Article 29. Està totalment prohibit deixar els objectes assenyalats en els articles precedents
solts o mal instal·lats, per tal d’evitar danys a persones i a altres nínxols i s’haurà de respectar
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l’espai reservat per a la col·locació de flors evitant que les mateixes impedisquen la visibilitat i
neteja dels nínxols o columbaris limítrofs.
En cas de produir-se qualsevol anomalia, el departament de cementeri comunicarà al/a la titular
de la concessió i li concedirà un termini per a la seua esmena, transcorregut el qual sense que
s’haja efectuat, se li remetrà nou escrit advertint que s’executarà per l’Administració a costa de
l’obligat.
Article 30. Les làpides seran arreglades, cuidades i reparades pels seus titulars o per persones
delegades dels mateixos. Acabada la neteja, dipositaran les restes de flors o altres objectes en
els llocs destinats per a això.
Títol VII. Del dret funerari
Article 31. El dret funerari sobre la unitat d’enterrament implica la concessió d’un dret d’ús per
al dipòsit de cadàvers, restes cadavèriques o cendres, per un temps no superior a 25 anys des
de la primera inhumació, no podent ser objecte de comerç; en conseqüència, es prohibeix
qualsevol acte dispositiu de caràcter onerós.
Aquest dret serà concedit per l’Ajuntament, amb el pagament previ dels drets que en cada cas
assenyale l’ordenança fiscal, i es mantindrà amb subjecció als deures i obligacions que
s’estableixen en el mateix.
Transcorregut el termini de la concessió del dret funerari o el màxim establert en aquesta
ordenança de 25 anys, pel qual es concedeix el dret de soterrament, les despulles seran
traslladades de les sepultures en què es troben dipositades a la fossa comuna, panteó
col·lectiu o, d’existir, als nínxols o llocs habilitats per a tal finalitat, i s’inscriurà tant el nom
complet com la data de defunció on es dipositen les restes, quedant aquelles buides i
automàticament passaran a disposició de l’Ajuntament.
No obstant això, extingida la concessió, es podrà subscriure nou dret funerari per un termini
màxim de 25 anys, en nínxol o columbari, segons siga el volum de les restes i el desig de qui
ho sol·licite.
Article 32. El dret funerari s’atorgarà:
1. A nom de persona individual: Que serà, excepte previsió en contra, la persona que sol·licite
la concessió i abone la corresponent taxa sempre que es tracte del cònjuge del finat o persona
vinculada per anàloga relació de convivència legalment acreditada o parents fins al tercer grau
de consanguinitat o segon d’afinitat.
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2. A nom d’entitats benèfiques, comunitats religioses o un altre tipus reconeguts per l’Estat,
comunitat autònoma o municipi.
3. A nom de corporacions, associacions o fundacions legalment constituïdes.
Quan el títol estiguera estés a favor dels col·lectius expressats en els apartats 2n i 3r la
inhumació precisarà una certificació expedida per la direcció dels mateixos acreditativa de que
el cadàver pertany a les persones que en les seues normes s’estableixen.
Incumbeix als titulars del dret funerari mantindre actualitzat el contingut de les dades a ells
referits, informant del Departament de Cementeri les incidències que es produïsquen.
L’Ajuntament no serà responsable dels possibles perjuís que es puguen ocasionar als
interessats per defecte de tals comunicacions.
Article 33.
1. La titularitat del dret funerari faculta per a designar la persona o persones que en cada
moment puguen ser inhumades en la unitat d’enterrament que corresponga, a més del propi
titular del dret. Els mateixos drets assisteixen al beneficiari/ària o als hereus, després de la mort
del seu causant. I sempre es consideraran realitzades pel període de temps que reste del
concedit inicialment.
2. Excepte en els supòsits previstos en els números 2 i 3 de l’article anterior, no s’autoritzarà el
soterrament en nínxol nou de persones que no figuren empadronades en aquest municipi a
data de la defunció o en els dos anys immediatament anteriors al mateix, llevat que muiren en
el municipi o s’acredite fefaentment que han nascut en el municipi d’Alaquàs o tinguen un grau
de parentiu fins al quart grau de consanguinitat o afinitat en segon grau amb persones que
figuren empadronades. Així com a qualsevol persona (ancians, discapacitats, malalts) que es
troben en residències, quan han estat empadronats a Alaquàs abans del seu ingrés en la
residència. També les persones que havent estat empadronades a Alaquàs es traslladaren a
un altre municipi per a rebre atencions mèdiques.
Article 34.
1. Només s’admetrà la cotitularitat del dret a favor dels cònjuges. A la mort d’un d’ells, el
supervivent quedarà titular únic i podrà nomenar beneficiari o mantindre a qui haguera
designat.
2. La titularitat del dret serà inscrita en el Llibre Registre General del Cementeri. Els titulars de
drets funeraris o beneficiaris del dret a l’ús de nínxols, adquirits per herència o per qualsevol
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altre títol vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament. La comunicació de la transmissió
efectuada no tindrà efectes constitutius ni d’una altra índole, sinó únicament administratius.
L’Ajuntament no serà responsable dels possibles perjuís que es puguen ocasionar als
interessats per defecte de tals comunicacions.
Article 35. La designació de beneficiàri/ària inter vius (donació) només podrà recaure sobre
persones unides en titular per vincle de consanguinitat fins al quart grau i d’afinitat de cònjuges
fins al tercer grau, i de persones que acrediten llaços afectius i de convivència íntima de 5 anys.
Article 36. La designació del beneficiari/ària mortis causa (herència) podrà fer-se en el mateix
moment d’expedició del títol o en posterior compareixença en el negociat i subscripció de l’acta
corresponent.
Així mateix, es podrà designar en tot moment beneficiari/ària diferent del ja nomenat i
beneficiari/ària substitut per a cas de premoriència del designat.
No obstant això, prevaldrà la disposició testamentària expressa que siga de data posterior a
l’última designació feta davant de l’Ajuntament, si s’acredita pel/la interessat/da que tal clàusula
és última voluntat del/la titular sobre aquest particular.
Article 37. S’entendrà que no hi ha beneficiari/ària designat/da quan haguera mort amb
anterioritat el titular sense que existisca un substitut nomenat.
En defecte de beneficiari/ària succeirà en el dret l’hereu o hereva testamentari, i a falta
d’ambdós la successió del dret funerari es deferirà d’acord amb les normes reguladores de la
successió intestada del Codi Civil. L’Ajuntament només reconeixerà la condició d’hereu/va
testamentari o abintestat després de l’acreditació prèvia fefaent o, almenys, suficient d’això.
En el supòsit de ser diversos els cridats a la successió i acreditada aquesta condició en
compareixença davant de l’Ajuntament o per mitjà d’instrument públic, es determinarà quin
d’ells és el beneficiari/ària del dret funerari.
Totes aquelles qüestions que es puguen plantejar entre els interessats al dret funerari que no
puguen ser resoltes d’acord amb les normes que antecedeixen o, en defecte d’acord, respecte
a la persona que haja de figurar com a beneficiària única, s’hauran de resoldre davant de la
jurisdicció civil la resolució definitiva de la qual vincularà a l’Ajuntament.
Article 38. Atenent a raons d’urgència, l’administració podrà autoritzar la inhumació en una
unitat d’enterrament encara que falte el títol original o certificat de pagament i el consentiment
del/la titular o del beneficiari/ària acreditat/da, si concorren les circumstàncies següents:
a) Si dels arxius administratius o de la prova que aporten els interessats resulta l’existència del
dret no caducat.
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b) Si s’haguera inhumat en la unitat d’enterrament de referència el cadàver del cònjuge,
ascendent, descendent o col·lateral fins al quart grau per consanguinitat o segon per afinitat de
la persona la inhumació del qual es pretenga.
c) Si no existeix en els arxius disposició del/la titular que impedisca tal inhumació.
d) Si la inhumació fora sol·licitada per persona que tinga dret aparent a succeir en el dret.
El/la interessat/da haurà de presentar la corresponent sol·licitud en què, sota la seua
responsabilitat, farà constar les raons concurrents i, en especial, les que impedisquen la
intervenció del titular o del beneficiari/ària. El/la interessat/da assumirà l’obligació de justificar
els fets al·legats en el termini de 30 dies, així com les responsabilitats que pogueren derivar-se
de tal actuació.
Article 39. 1. Es consideren expressament com a causes d’extinció de la concessió de la unitat
de soterrament, reabocant en aquest cas a l’Ajuntament, tant la unitat de soterrament com els
seus elements accessoris, les següents:
a) Per estat ruïnós de la unitat d’enterrament.
b) Per haver transcorregut el termini concessional, llevat que se subscriga nou dret funerari
c) Per renúncia del/la titular o beneficiari/ària. S’entendrà la seua renúncia quan, per la seua
voluntat, la unitat de soterrament quede buida passant aquesta immediatament a disposició de
l’Ajuntament.
d) Per falta de pagament de la taxa, transcorreguts 5 anys des de la inhumació, sense que
s’haja fet efectiva.
2. En els supòsits previstos en la lletra b) i d), s’incoarà expedient administratiu de caducitat
amb citació del/la titular o beneficiari/ària amb domicili conegut o, de no constar, mitjançant
publicació d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província, concedint un termini de 30 dies perquè
els interessats compareguen i paguen la taxa corresponent. L’incompliment determinarà la
declaració de caducitat del dret per aquest Ajuntament i la consegüent reversió a favor del
mateix.
Article 40. Extingit el dret, l’Ajuntament podrà disposar de la unitat d’enterrament, una vegada
que haja traslladat les restes existents al panteó col·lectiu o, d’existir, als nínxols o llocs
habilitats per a tal finalitat.
No obstant això, abans del venciment del dret, els titulars o beneficiaris podran optar bé pel
trasllat de les restes a columbaris o nínxols segons el volum i estat de les restes, i a subscriure,
en conseqüència, nou dret funerari, o bé, traslladar-los al panteó col·lectiu o fossa comuna que
dispose la Corporació. Si no optaren amb anterioritat a la finalització del termini concedit en el
dret funerari, l’Ajuntament procedirà al trasllat al panteó col·lectiu, o, d’existir, als nínxols o llocs
habilitats per a tal finalitat.
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Article 41. Les concessions atorgades sobre els nínxols, revertiran novament a l’Ajuntament
encara contra la voluntat dels concessionaris, per motius d’interés públic i específicament com
a conseqüència de la realització d’obres, o per motius de reordenació que suposen un millor
aprofitament de l’espai físic, sempre que se’ls concedisca el mateix dret en lloc anàleg. Corrent
de compte de l’Ajuntament les despeses derivades del trasllat de les restes.
Disposició transitòria.
Primera. Les concessions de nínxols efectuades amb anterioritat a l’entrada en vigor del
present Reglament es regiran per les disposicions vigents en el moment de la concessió.
Respecte al seu termini, es regiran per l’establert en el seu títol originari, sense que, en cap cas
puga ser superior a 50 anys.
Disposició Addicional.
En el no previst per aquest Reglament caldrà ajustar-se al que dispose la legislació sanitària
general de l’Estat i de la Comunitat Autònoma i, si no hi ha, al que acorde l’Ajuntament Ple en
interpretació i execució del mateix.
Disposició Final.
El present Reglament entrarà en vigor als 15 dies de la publicació del seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província junt amb l’acord de la seua aprovació definitiva o inicial elevada a
definitiva.
Disposició derogatòria.
Queda derogat el Reglament per al Règim i Govern del Cementeri Municipal d’Alaquàs aprovat
definitivament per acord de l’Ajuntament Ple de data 24 de juliol de 2003 (BOP núm. 235 de 0310-03).
Alaquàs, juny de 2014.
L’ALCALDESSA

ELVIRA GARCIA CAMPOS

DILIGÈNCIA: Aprovada inicialment en sessió de Ple de data 29 d’abril de 2014.
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Publicada en el BOP de 15 de maig de 2014 núm. 114.
I definitivament en sessió de Ple de 26 de juny de 2014 i publicat en el BOP de 7 d’agost de
2014 núm. 186.

EL SECRETARI

ALBERTO BUENDIA MOYA
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