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“REGLAMENT PER AL RÈGIM I GOVERN DEL CEMENTERI MUNICIPAL DE
COCENTAINA
TÍTOL I.– DISPOSICIONS GENERALS.Article 1.- Objecte i àmbit d’aplicació.- El règim del cementeri dependent de
l'Ajuntament de Cocentaina es regula per les disposicions del present reglament.
Tota activitat i servei es prestarà sense altres limitacions que el compliment de les
condicions que assenyale el present reglament, així com aquelles altres que establisquen
les lleis i la resta de disposicions reguladores de règim local i aquelles altres normatives
sectorials, estatals o autonòmiques, que s'apliquen en funció de la matèria, en especial
s'aplicarà el que disposa el Reglament que regula les pràctiques de Policia Sanitària
Mortuòria en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 39/2005, de 25 de
febrer, del Consell de la Generalitat, així com l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa
pel Servei de Cementeri.
Article 2.- Resolució per via administrativa.- Amb caràcter general, i excepte
supòsits especials previstos en aquest reglament o per disposició normativa, s'estableix
que la facultat de resoldre definitivament en via administrativa qualsevol controvèrsia que
puga sorgir entre els familiars o representants legals dels difunts i el servei municipal,
correspon a l'alcalde, segons les atribucions que per als distints òrgans que conformen els
ens locals tinga establerta la legislació de règim local.
TÍTOL II.Capítol I.- Del personal.Article 3.- El règim del personal adscrit al servei del cementeri s'acomodarà, dins
de les peculiaritats d'aquest, a la normativa aplicable als altres funcionaris o personal
laboral de la corporació.
Article 4.- Per a la direcció, la vigilància, l'atenció, els serveis i les obres del
cementeri es destinarà el nombre d'empleats que es considere necessari en cada
moment, segons les necessitats del servei.
En els casos en que la corporació considere necessari que un empleat preste els
seus serveis de forma extraordinària, aquest emprarà per a tal fi el temps mínim que el
tipus de servei requerisca; aquests serveis extraordinaris es remuneraran per part de
l’Ajuntament en la forma que s’haja establert per conveni, reservant-se aquest últim el dret
a regular la durada a emprar en cada servei.
Article 5.- L'encarregat del cementeri, com a responsable de l'administració
d'aquest, prestarà els serveis que li corresponguen en funció del seu càrrec, amb ajuda
del personal que es considere necessari.
Les persones que tinguen accés al cementeri hauran de complir les ordres que per
al millor funcionament del servei es dicten. En el tracte amb subalterns i amb el públic
guardaran sempre la màxima correcció.

Davant de qualsevol desobediència donaran immediat compte al superior jeràrquic.
El mateix faran en totes les novetats que ocórreguen en els diferents serveis.
Procuraran que no falte el número necessari de nínxols i tota classe d'unitats
d'enterrament, realitzant el seu control, mitjançant un sistema d'estadística i avisant amb
la deguda antelació als serveis tècnics de les disponibilitats.
Observaran una rigorosa inspecció sobre qualsevol classe d'adornaments que es
col·loquen a manera de decorat i en les inscripcions que es desitgen fixar, prohibint, en
absolut, afegits innecessaris com tendals, marquesines, pintades sobre els nínxols i, en
especial, tot el que desdiga del lloc o implique burla o ofensa. En cas d'incompliment
manifest del que s’expressa anteriorment procediran a la retirada del material
indegudament utilitzat.
Article 6.- Seran també obligacions concretes del personal del cementeri, les
funcions següents:
a) Complir i fer complir les disposicions del present reglament.
b) Revisar la documentació que ha d'acompanyar a tota inhumació, exhumació o
trasllat de cadàvers i comprovar les dades que obren al Negociat del Cementeri abans de
procedir a l'exhumació de restes que ocupen nínxols i sepultures, d’acord amb les
instruccions que done el regidor delegat del negociat de cementeri.
c) Evacuar els informes que se sol·liciten pel negociat de cementeri referents als
serveis del cementeri.
d) Procurar que les inscripcions en làpides, lloses i creus que es col·loquen, i el
material emprat, estiguen d'acord amb la llicència expedida.
e) Complir totes les ordres que es reben de la superioritat per al bon funcionament
del servei.
f) Donar compte de les necessitats i incidències del servei al regidor delegat. En
cas d'absència o malaltia el substituirà la persona que s'haja acordat a aquest efecte.
g) Impedir els actes que impliquen la pertorbació de l'orde al recinte i els seus
voltants, no permetent la venda ambulant ni fer propaganda per mitjà del repartiment de
prospectes o targetes comercials.
h) Practicar, una vegada tancades les portes del cementeri, una inspecció general
com a garantia que no queda al recinte cap persona aliena al servei, donant compte a
l’Administració de les incidències, si n'hi haguera. Així mateix, donarà compte de
qualsevol anormalitat que advertira durant el servei.
i) Impedir que s'introduïsquen o es traguen del recinte objectes sense la llicència
corresponent.
j) No permetre l'entrada de restes de gossos o qualsevol altre animal.
k) Obrir i tancar les portes a l'hora assenyalada, conservant les claus en el seu
poder.
l) Impedir, demanant si fora necessari, l'auxili dels vigilants o de les forces i cossos
de seguretat l'entrada al cementeri a tota persona o grup de persones que, pel seu estat o
actes, se supose fundadament que poden torbar la tranquil·litat del fúnebre recinte o
afectar les regles mínimes del respecte i decor.
m) Obrir les fosses de primer enterrament o d'exhumació, sepultures, panteons i
nínxols preparant-les per a la inhumació de cadàvers, d'acord amb les ordres que reben
de l'Administració.
n) Traslladar els cadàvers, restes cadavèriques o cendres des de la porta del
cementeri a la sala dipòsit o al lloc d'enterrament.
ñ) Practicar l'enterrament en els distints tipus de sepultures i les exhumacions de
cadàvers o restes.

o) Traslladar les restes cadavèriques d'un a un altre lloc del cementeri, d'acord amb
les ordres que reben de l'Administració, sent responsables de la cura de les operacions i
guardant les formes i respecte al recinte.
p) Retirar les lloses, creus i làpides per a poder efectuar les inhumacions i
exhumacions.
q) Portar al lloc d'incineració, i efectuar-la, de tots els objectes procedents de les
exhumacions, com ara roba, fusta i tot allò que haja estat en contacte amb els cadàvers.
r) Utilitzar, conservar i mantenir els mitjans mecànics, el material, la maquinària i els
elements auxiliars posats a la seua disposició per la superioritat per a la correcta execució
del seu treball.
s) Durant la jornada, i d'acord amb les instruccions del cap, denunciarà qualsevol
fet delictiu que sorprenga. Tindrà, així mateix, especial atenció que no s'execute cap
treball i obra sense el corresponent permís escrit.
t) Una vegada hagen realitzat una inhumació o trasllat de restes a un nínxol ocupat,
comunicaran al Negociat de Cementeri, en el termini més breu possible, si s’han retirat
làpides, s’han utilitzat arquetes funeràries, sudaris, etc., o qualsevol altra eventualitat que
haja sorgit durant la prestació del servei.
u) Els dilluns a primera hora, comunicaran al Negociat del Cementeri si s’ha
realitzat algun servei urgent durant el cap de setmana i en el seu cas facilitaran totes les
dades que tinguen al respecte.
v) A més a més, tots els dilluns a les 13:00 h, s’entregarà en el Negociat de
Cementeri el “Full de moviments setmanals” que s’hagen produït durant l'anterior
setmana.
Capítol II.- De la neteja.Article 7.- L'encarregat del cementeri i personal que el substituïsca s'encarregarà
de:
a) Retirar els rams i les corones de flors que pel seu aspecte així ho aconsellen,
portant-los al lloc que es destine.
b) Agranar les andanes, corredor, vestíbul, monuments, etc., propietat de la
corporació i els espais exteriors al cementeri.
c) Regar, quan es considere convenient, els espais del cementeri i exteriors.
d) Realitzar els treballs de birbat, eliminació de brosses per mitjans químics i altres
procediments de les zones enjardinades dins i fora del cementeri.
e) Repoblar, abonar, podar i fumigar les plantacions, quan així ho requerisquen.
f) Realitzar els treballs d'eliminació d'insectes per mitjà de polvoritzacions o altres.
g) Retirar tots els objectes que es desprenguen de les sepultures, terra, nínxols i panteons i dipositar-los en lloc
apropiat per si són reclamats pels interessats.

h) Realitzar obres menors, arreglament de voreres, jardins, enlluïment de parets
etc..
TÍTOL III.- ORDRE I GOVERN.Article 8.- L'horari per a les visites del públic del cementeri municipal serà el
següent:
a) En torn de matí, de 9 a 13 hores, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres,
dissabte i diumenge.
b) En torn de vesprada, de 16 a 19 hores, els mateixos dies.

Article 9.- L'Alcaldia, a proposta de la Delegació del Cementeri, podrà modificar
l'horari a què es refereix l'article anterior.
TÍTOL IV.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT.Article 10.- És obligació de l'Ajuntament de Cocentaina planificar, projectar,
executar i conservar les obres i instal·lacions generals del Cementeri Municipal.
Conseqüentment amb això anterior, sense perjudici del que especifiquen altres
apartats d'aquest reglament, té les obligacions següents:
a) Gestionar el servei del Cementeri Municipal conforme d'acord amb el que
estableix aquest reglament i en els acords que la corporació municipal adopte respecte
d'això, així com amb la legalitat vigent.
b) Garantir el servei a qui ho sol·licite, seguint els termes establerts en el present
reglament i la resta de disposicions legals aplicables.
c) Mantenir un servei permanent d'avisos, al qual es puga dirigir a qualsevol hora
per a sol·licitar els serveis del Cementeri Municipal (Policia Municipal o oficines generals),
en l'horari establert per a tal fi.
d) Aplicar les taxes corresponents que per als distints serveis fixe la corporació
d'acord amb l'Ordenança Fiscal Municipal.
e) A qui ho sol·licite, se li donaran els aclariments i informacions sobre les qüestions
derivades del servei amb relació al seu funcionament; igualment, tindrà dret, si així és
sol·licitat pel peticionari, que se li informe de la normativa vigent que li és d'aplicació.
f) Comunicar telefònicament, des de l’Ajuntament, als empleats del Cementeri
l’expedició de autoritzacions per a inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers i
restes, informant-los de la data, de l'hora i del nombre de nínxols on s’hagen d’efectuar el
treballs, per tal de facilitar la seua llavor i millorar el servei de cara als usuaris d'aquest.
Article 11.- Seran obligacions dels titulars dels panteons i nínxols mantenir-los en
perfecte estat, tant pel que fa a l'estructura com a la decoració; en tot cas, si així ho
considerara l'Ajuntament, podrà notificar-ho perquè realitzen les actuacions pertinents,
donant-los el termini necessari de temps des de la notificació fins a l'inici d'aquestes.
TÍTOL V.Capítol I.- Recepció de cadàvers.Article 12.- Els cadàvers, sense cap distinció, es conduiran dipositats en caixes i
en cotxes fúnebres autoritzats, d’acord amb al que a aquest respecte estableixen els
articles 11 i 24 de l’anomenat Reglament que regula les pràctiques de Policia Sanitària
Mortuòria actualment en vigor, o el que el substituïsca.
Article 13.- No es pot fer la conducció i el trasllat de cadàvers, restes
cadavèriques, fetus, membres procedents d'amputacions i les restes de més de cinc anys
incinerats, en ambulàncies, taxis o cotxes de lloguer o particulars, o en qualsevol altre
mitjà que no estiga inclòs en l’article 25 del Reglament que regula les pràctiques de
Policia Sanitària Mortuòria actualment en vigor.
Article 14.- En cada fèretre només podrà anar dipositat un cadàver, excepte en els
casos previstos en l'article 15 del Reglament que regula les pràctiques de Policia Sanitària
Mortuòria.

Article 15.- No podran exposar-se els cadàvers a la vista del públic destapant els
fèretres.
Capítol II.- Documentació i requisits necessaris per a la sol·licitud de serveis del
Cementeri Municipal.Article 16.- Amb caràcter general es farà constar en totes les sol·licituds:
a) Dades i signatura del sol·licitant.
b) Dades de la persona a la qual representa (en el seu cas).
c) Identificació del nínxol en el qual es sol·licita el servei.
Article 17.- Per a les inhumacions en nínxols o columbaris acompanyarà a la
sol·licitud la documentació següent:
a) Llicència per a donar sepultura complimentada pel Registre Civil del Jutjat
corresponent.
b) En cas que les restes hagen sigut incinerades, justificant expedit per l’empresa
que haja realitzat la incineració.
c) Quan la inhumació vaja a dur-se a terme en un nínxol ocupat i el sol·licitant no
siga el titular d'aquest, autorització firmada per la persona que en aqueix moment es
manifeste beneficiari del dret sobre el nínxol.
Article 18.- Per a les sol·licituds de trasllat de restes tant dins del recinte com a un
altre cementeri, serà necessari presentar la documentació que es relaciona:
a) Autorització del titular/s dels drets sobre els nínxols del Cementeri Municipal
entre els quals va a realitzar-se el trasllat si són diferents del sol·licitant.
b) Autorització per al trasllat de restes expedida pel Servei Territorial de la
Conselleria de Sanitat.
Article 19.- Els cadàvers sotmesos a mitjans de conservació transitoris i dipositats
en caixes especials no podran enterrar-se fins no ser reconeguts pels facultatius de la
Delegació Territorial de Salut.
Les restes humanes procedents d'avortaments, intervencions quirúrgiques i
mutilacions seran inhumats sense la llicència judicial amb només el certificat facultatiu,
expedit per la clínica, sanatori o hospital que acredite la procedència.
Capítol III.- Enterraments.Article 20.- La inhumació o enterrament d'un cadàver no s'efectuarà fins
transcorregudes 24 hores, almenys, de la seua defunció, figurant aquesta en la llicència
judicial. En el cas de no haver transcorregut tal termini serà dipositat a la sala,
assenyalant la pròpia Administració, a la seua conveniència, l'hora per a efectuar
l'enterrament.
Article 21.- Una vegada dipositat un cadàver en un nínxol es col·locarà la tapa o
tapiarà la boca d'aquest, lluint-se l'exterior amb algeps a fi de garantir la seua hermeticitat,
col·locant-se la làpida de materials nobles, marbre o granit, amb una separació mínima de
cinc centímetres. De la mateixa forma es taparan els nínxols dels panteons una vegada
ocupats.
Article 22.- S'evitarà manipular les restes cadavèriques, llevat que hagen de
condicionar-se per a deixar espai en els nínxols ja ocupats, amb motiu d'un nou
enterrament, amb l'autorització prèvia de la família del difunt.

Article 23.- En practicar les inhumacions no es permetrà que es dipositen a les
sepultures, juntament amb el fèretre, flors, corones i altres adorns.
Capítol IV.- Exhumacions i trasllats.Article 24.- Les exhumacions podran efectuar-se a petició de la família, o d'ofici,
amb la deguda autorització de l'Alcaldia.
Article 25.- Les exhumacions, a petició de part interessada, es tramitaran d'acord
amb aquest reglament, sent la pròpia Administració qui assenyale la data i l'hora per a
realitzar-les, amb l'acord previ amb el metge de la Conselleria de Sanitat, en els casos
que es necessite la seua presència i la família interessada, disposant del personal i
elements necessaris per a portar-la a cap amb les degudes condicions de garantia,
respecte i serietat que aquestes operacions requereixen.
En qualsevol cas, sempre que l’exhumació de restes no comporte la seua
reinhumació immediata aprofitant l’enterrament d’un altre cadàver dins dels terminis
previstos per llei, les exhumacions per a trasllats de restes dins del cementeri o a un altre
cementeri, o bé la inhumació de restes provinents d’un altre cementeri s’autoritzaran per a
realitzar-se només els tres primers dies de cada setmana, a l'efecte que el servei compte
durant aquests dies del personal necessari per a aquests treballs.
Article 26.- En els casos en què s'hagen d'exhumar diversos cadàvers d'una
mateixa fossa per a traslladar-ne un, el causant de l'operació haurà de reposar a costa
seua les caixes d'aquells que apareguen trencades o que es trenquen durant l'exhumació.
Article 27.- Els cadàvers del Grup I (segons la classificació que estableix el vigent
Reglament que regula les pràctiques de Policia Sanitària Mortuòria en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana) que després d'exhumats hagen de traslladar-se a un altre
cementeri per a la seua reinhumació necessitaran, a més de la caixa de fusta, una altra de
zinc o de plom, o de qualsevol altre tipus de les permeses per la Direcció General de
Sanitat, conduint-se en cotxes o furgó dels autoritzats per a aquests menesters.
Article 28.- Els cadàvers del Grup II (segons la classificació que estableix el vigent
Reglament que regula les pràctiques de Policia Sanitària Mortuòria en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana) es dipositaran per al seu trasllat en caixes de restes, metàl·liques o
de qualsevol altre material impermeable o impermeabilitzat, de dimensions suficients per a
contenir les restes.
Article 29.- Les exhumacions no podran realitzar-se abans de transcorreguts cinc
anys des de la defunció, excepte ordre judicial.
Quan aquestes siguen d’ofici s'iniciaran mitjançant l'oportú expedient pel Negociat
del Cementeri, en aplicació de les ordenances fiscals quan es tracte de restes inhumades
en nínxols o en sepultures preferents i en comú. Les restes humanes procedents de les
esmentades operacions seran dipositades a l'ossari comú i les fustes de taüts i la resta
d'efectes recollits es cremaran, responent del compliment d'aquesta disposició el personal
encarregat.
Quan es sol·licite l’exhumació de restes cadavèriques inhumades en caixa de zinc, no es podrà obrir la caixa
atenent a motius d’insalubritat. L’exhumació de restes per al seu trasllat dins del cementeri municipal es farà sempre que
en el nínxol de destinació s'hi puguen dipositar caixa en què foren inhumades, tenint en compte el número de restes
prèviament inhumades en aquest nínxol, si és el cas.

De la mateixa manera, no es realitzarà cap inhumació d’un altre cadàver en el nínxol on ja estiga inhumat un
cadàver en caixa de zinc, podent només dipositar-se restes cadavèriques ja reduïdes i sempre que les dimensions del
nínxol així ho permeten.

Article 30.- Les lloses, creus i la resta d'objectes permesos que es troben
col·locats en els nínxols i sepultures que queden desocupades amb motiu de les
exhumacions no podran retirar-se del recinte del cementeri, excepte en els casos en què
el cadàver es reinhume en un altre cementeri, fent-se constar això en l'ordre de trasllat.
No obstant això, si es tractara d'elements ornamentals de significat valor històric o artístic,
amb un informe previ dels serveis tècnics i si és el cas del cronista de la ciutat, podrà
denegar-se l'eixida de tals elements.
Article 31.- Si a conseqüència d'exhumacions o trasllats practicats quedaren
abandonats materials sense que els reclamaren els seus amos, en el termini de tres
mesos es consideraran abandonats i passaran a ser propietat municipal.
L'Ajuntament advertirà els usuaris del que es disposa en el present article quan es
concedisca l'autorització per a l'exhumació i/o trasllat.
Article 32.- Totes les operacions d'inhumació, exhumació i/o trasllats seran
ordenades pel Negociat del Cementeri i organitzades per l'Administració davall la seua
sencera responsabilitat.
Capítol V.- Col·locació de làpides, creus, lloses, etc.Article 33.- En els nínxols ocupats es permetrà la col·locació d'una làpida sense
sobrepassar els límits d'aquest ni causar danys a les parets.
Article 34.- Per a poder col·locar una làpida o un altre ornament en un nínxol, és
necessària l’autorització municipal.
Article 35.- Quan en un nínxol ja ocupat es realitze la inhumació d’un altre cadàver
o de restes cadavèriques, una vegada retirada la làpida que hi poguera haver, aquesta
podrà ser retirada del recinte pel titular del nínxol per a la seua reparació o per tal d’afegir
les dades del nou enterrament sense l'autorització de l’Ajuntament.
No ocorrerà el mateix quan el titular del dret sobre un nínxol en el qual no s’haja fet
cap inhumació recent vulga retirar la làpida o qualsevol altra ornamentació que estiga
col·locada en el nínxol, ja que, en aquest cas, i per a un millor control d’aquest
Ajuntament, sí que caldrà obtenir la corresponent autorització municipal.
Article 36.- Tant la retirada com la col·locació de làpides i altres ornaments es durà
a terme:
a) Per part dels empleats municipals; per la qual cosa l’Ajuntament expedirà Carta
de Pagament per les taxes que corresponga abonar per aquests serveis, d’acord amb
l’Ordenança Fiscal que es trobe en vigor en cada moment.
b) Per part de professionals qualificats (marbristes, obrers...) que es troben en actiu
i que, per tant, estiguen al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social. En aquest cas, el contribuent no haurà d’efectuar cap abonament per aquest
servei a l’Ajuntament ni als empleats del cementeri.
En el moment que s’expedisca autorització municipal per a la col·locació o retirada
de làpides, s'hi farà constar si el servei es presta pels empleats municipals o per
professional dels anomenats en l’apartat b) d’aquest article.

En cap cas s’expedirà autorització a particulars per a la realització d’aquestos ni
d’altres treballs al Cementeri Municipal.
Article 37.- Les làpides, creus i lloses podran portar subjectes una jardinera o
búcar. Podrà autoritzar-se la col·locació en els nínxols d'un marc de vidre, però sense
sobrepassar els limites del mateix. Queda terminantment prohibida la col·locació de
qualsevol altre objecte no esmentat en el present reglament.
Article 38.- En totes les làpides, lloses i creus figurarà com a mínim el nom, els
cognoms i la data de defunció del cadàver o cadàvers dipositats a la sepultura o nínxol.
No s'autoritzaran epitafis, recordatoris, emblemes i símbols en les unitats
d'enterrament, que continguen burla o ofensa. A aquest efecte, les persones interessades
presentaran una sol·licitud en triple versió, en la qual, a més de les dades generals,
consignaran per reproducció gràfica o plànol el que desitgen inscriure, col·locar o gravar,
un dels exemplars serà tornat amb l'autorització, si és el cas, i un altre es remetrà a
l'encarregat del cementeri.
Article 39.- La concessió de l'autorització per a la col·locació de làpides, lloses i
creus, no atorga a la persona interessat cap dret sobre la sepultura i, per tant,
l'Ajuntament, transcorregut el termini de la concessió, disposarà la seua retirada,
procedint-se d’acord amb els articles 35 i 36.
Article 40.- L'encarregat del cementeri cuidarà de la vigilància dels objectes
col·locats a les sepultures, no fent-se responsable dels robatoris o deterioraments que hi
puguen ocórrer.
Capítol VI.- Nínxols, les seues classes.Article 41.- Les dimensions dels nínxols seran les que estableix el Reglament de
Policia Sanitària Mortuòria.
Article 42.- Els nínxols es construiran en grups aïllats o adossats als murs de
tancament dels cementeris, superposats formant altures o tramades, degudament
numerats per a la seua millor identificació, la qual es farà per seccions que al seu torn
estaran numerades i retolades.
TÍTOL VI.- EL DRET FUNERARI.Article 43.- El dret funerari sobre unitat d'enterrament implica l'autorització del seu
ús per al dipòsit de cadàvers o restes durant 75 anys i no podrà ser objecte de comerç,
prohibint-se en conseqüència qualsevol acte dispositiu de caràcter onerós o gratuït sense
coneixement i conformitat expressa de l’Ajuntament.
Aquest dret és concedit per l'Ajuntament amb el pagament previ de les taxes que
en cada cas assenyala l'ordenança fiscal i es manté amb subjecció als deures i
obligacions que en el present reglament s'estableixen.
Article 44.- El dret funerari s'atorgarà a nom de persona individual, d’un col·lectiu o
també d’una persona jurídica.
Article 45.- 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 o
hereus després de la defunció del seu causant.
Article 46.- S'admetrà la cotitularidad del dret a favor dels cònjuges. A la defunció
d'un d'ells, el supervivent quedarà com titular únic i podrà nomenar beneficiari o mantenir
a qui ja haguera designat.
Article 47.- La titularitat del dret serà inscrita en el fitxer general del Negociat del
Cementeri.
Article 48.- El Llibre de Registre General d'Unitat d'Enterrament contindrà, amb
referència a cada una d'elles, les dades següents:
a) Identificació de les unitats d'enterrament.
b) Data de concessió i termini de durada de drets.
c) Nom, cognoms i domicili del titular del dret.
d) Successives transmissions del dret per actes inter-vivos o mortis causa.
e) Inhumació, exhumacions o trasllats que tinguen lloc amb indicació del nom i
cognoms de les persones a què es refereixen i la data de les actuacions.
f) Particulars d'ornamentació de la unitat d'enterrament.
g) Qualsevol altra incidència que afecte la unitat d'enterrament.
Article 49.- Incumbeix als titulars i als beneficiaris del dret a mantenir actualitzat el
contingut de les dades reflectides en els arxius administratius, informant a l'Administració
les incidències que es produïsquen, donant per a això un termini d’un any. Passat aquest
termini, si no s'han comunicat els canvis esmentats anteriorment, podran ser objecte de
caducitat dels drets corresponents. L'Ajuntament no serà responsable dels perjudicis que
puguen ocasionar-se a les persones interessades per defecte de tals comunicacions.
Article 50.- La transmissió inter-vivos del dret només podrà fer-se a persones
unides en titular per vincle de consanguinitat o d’afinitat fins al quart grau.
La designació del beneficiari mortis causa podrà fer-se en el mateix moment
d'expedició del títol o en posterior compareixença al Negociat i subscripció de l'acte
corresponent.
Podrà, així mateix, designar-se en tot moment beneficiari diferent del ja hi ha
nomenat i beneficiari substitut per al cas de premoriència del designat.
No obstant això, prevaldrà la disposició testamentària expressa que siga de data
posterior a l'última designació feta davant l'Ajuntament, si s'acredita per la persona
interessada que tal clàusula és l'última voluntat del titular sobre aquest particular.
Article 51.- S'entendrà que no hi ha beneficiari designat quan aquest haguera mort
amb anterioritat al titular.
Si no n'hi ha beneficiari, succeirà en el dret l'hereu 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 beneficiari testamentari o
abintestat prèvia l'acreditació fefaent o, almenys, suficient d'això.
En el supòsit de ser diversos els cridats a la successió i acreditada tal condició, en
compareixença davant el Negociat o mitjançant instrument públic, hauran de determinar
quin d'ells és el beneficiari del dret funerari.
Totes les qüestions que puguen plantejar-se entre persones interessades en el dret
funerari que no puguen ser resoltes segons les normes que antecedeixen, hauran de

resoldre-les davant la jurisdicció competent, la sentència definitiva de la qual vincularà
l'Ajuntament.
Article 52.- En atenció a raons d'urgència, l'Administració podrà autoritzar la
inhumació en una unitat d'enterrament, fins i tot en defecte del títol original o del seu
duplicat i del consentiment del titular o del beneficiari acreditat, si concorren les
circumstàncies següents:
a) Si dels arxius administratius o de prova que aporten les persones interessades
resulta l'existència del dret no caducat.
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 als arxius disposició del titular que impedisca tal inhumació.
d) Si la inhumació fóra sol·licitada per persona que tinga dret aparent a succeir en
el dret.
La persona interessada haurà de presentar la corresponent sol·licitud en què,
davall la seua responsabilitat, farà constar les raons concurrents i, en especial, les que
impedeixen la intervenció del titular o del beneficiari.
Assumirà l'obligació de justificar els fets al·legats en el terme de trenta dies i les
responsabilitats que pogueren derivar-se de tal actuació.
Article 53.- Podrà declarar-se la caducitat i revertirà en aquest cas a l'Ajuntament
el dret funerari, previ expedient en el qual es donarà audiència a les persones
interessades o possibles beneficiaris, en els casos següents:
a) Per estat ruïnós de la unitat d'enterrament,
b) Per falta d'abonament de la unitat d'enterrament,
c) Per transcurs del termini pel qual es va adjudicar el dret funerari.
d) Per voluntat del titular o beneficiari.
e) Per no haver actualitzat els titulars i beneficiaris el contingut de les dades
reflectides en l'arxiu general quan aquests hagen patit algun tipus de modificació, dins del
termini d’un any estipulat a aquest efecte en el present reglament.
f) Quan l’Ajuntament requerisca per qualsevol concepte als titulars o representants
legals i aquests no compareguen en el temps especificat per a això, publicant-ho
prèviament en el Butlletí Oficial de la Província.
g) Quan per trasllat de les restes cadavèriques d’un nínxol a un altre, el nínxol
d’origen es quede buit.
L'incompliment determinarà la declaració de caducitat del dret per l’Alcalde i la
conseqüent reversió a favor de la corporació.
Article 54.- Declarada la caducitat del dret, l'Ajuntament podrà disposar de la unitat
d'enterrament una vegada que haja traslladat les restes existents a l'ossari.
No obstant això, al venciment del dret, els titulars o els beneficiaris podran optar bé
pel trasllat de les restes a nínxols especials per a això, a l'ossari que dispose la corporació
o renovar el dret funerari d'acord amb les ordenances vigents en la data de venciment.
TÍTOL VII.- INFRACCIONS I SANCIONS.Article 55.- Constitueixen infraccions les accions o omissions que vulneren les prescripcions
contingudes en aquest reglament, així com aquelles altres que establisquen les lleis i la resta de
disposicions reguladores de règim local i aquelles altres normatives sectorials, estatals o autonòmiques, que
s'apliquen en funció de la matèria.
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons s’estableix en els articles
següents.

Article 56.- Classificació de les infraccions.1.- Seran infraccions molt greus aquelles que impliquen:
a) Una pertorbació rellevant de l’ordre que afecte de manera greu, immediata i directa a la
tranquil·litat o a l’exercici de drets legítims d’altres persones, al normal desenvolupament d’activitats pròpies
del recinte d'acord amb la normativa aplicable.
b) L’impediment de l’ús del servei per una altra o altres persones amb dret a la seua utilització.
c) Els actes de deterioració greu i rellevant d’equipaments, infraestructures, instal·lacions o
elements del cementeri, quan l’import dels danys ocasionats siga superior a 600 €.
d) La comissió d’una segona infracció greu dins del termini d’un any, que es sancionarà com a molt
greu.
2.- Les altres infraccions es classificaran en greus o lleus, d’acord amb els criteris següents:
a) La intensitat de la pertorbació ocasionada en la tranquil·litat o en el pacífic exercici dels drets
d’altres usuaris dels serveis del cementeri.
b) La intensitat de la pertorbació causada a la salubritat o adornament públic del recinte.
c) La intensitat dels danys ocasionats als equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements
del cementeri, considerant-se la infracció lleu quan l’import dels danys ocasionats siga inferior a 300 €; així
mateix, la infracció es considerarà greu quan l’import dels danys oscil·le entre els 300 i els 600 €.
d) Qualsevol altra infracció d’allò establert en aquest reglament o en les estipulacions contingudes
en les autoritzacions municipals que s’hagueren atorgat, quan no estiga tipificada com molt greu.
Article 57.- Llevat de previsió legal en contrari, les multes per les infraccions previstes en aquest
reglament hauran de respectar les quanties següents:
a) Per a les infraccions lleus, multes de fins a 750 €.
b) Per a les infraccions greus, multes de fins a 1.500 €.
c) Per a les infraccions molt greus, multes de fins a 3.000 €.”

