DOCUMENTACIÓ I REQUISITS NECESSARIS PER A LA SOL·LICITUD DE SERVEIS DEL CEMENTERI
MUNICIPAL
AMB CARÀCTER GENERAL (en totes les sol·licituds)
1.

Dades i firma del sol·licitant.

2.

Dades de la persona a la que es representa (en el seu cas).

3.

Identificació del nínxol en el que es sol·licita el servei corresponent. (Número, tram i pati).

INHUMACIÓ EN NÍNXOL/COLUMBARI
1.

D’acord amb la legislació vigent en la matèria (Reglament que regula les pràctiques de Policia Sanitària
Mortuòria en l’àmbit de la Comunitat Valenciana – Decret 39/2005, de 25 de febrer), les inhumacions es
duran a terme una vegada transcorregudes 24 h. del decés i abans que en faça 48, a excepciò d’allò que
s’assenyala a l’article 12.2 de l’anomenat Decret, en nínxols que en aqueix moment es troben buits o en
nínxols que estan ocupats no s’haja fet cap inhumació durant els 5 anys anteriors a la data de l‘actual.
Tant els encarregats del Cementeri Municipal com el sol·licitant son sabedors, en aquest acte, de que
l’autorització provisional que s’expedeix està condicionada sempre al compliment d’aquestos terminis i
per això fora dels mateixos no es pot realitzar la inhumació.

2.

Llicència per donar sepultura complimentada pel Registre Civil del Jutjat corresponent. (Original).

3.

En cas de que les restes hajen sigut incinerades justificant expedit per l’empresa que haja realitzat la
incineració. (Original).

4.

Quan la inhumació vaja a dur-se a terme en un nínxol ocupat i el sol·licitant no siga el titular del mateix,
autorització firmada pel familiar que en aqueix moment es manifeste actual titular dels drets sobre el
nínxol.

TRASLLAT DE RESTES (DINS DEL RECINTE, A UN ALTRE CEMENTERI O INHUMACIÓ DE RESTES
PROVINENTS D’UN ALTRE CEMENTERI).
1.

Autorització del titular/s dels drets sobre els nínxols del Cementeri Municipal entre els que va a realitzarse el trasllat si son diferents del sol·licitant.

2.

Autorització per al trasllat de restes expedida pel Servei Territorial de la Conselleria de Sanitat. Tant els
encarregats del Cementeri Municipal com el sol·licitant son sabedors, en aquest acte, de que aquesta
autorització es imprescindible per a poder realitzar qualsevol trasllat de restes, d’acord amb el que
estableix el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

3.

El sol·licitant de qualsevol trasllat de restes, ja siga dins del recinte o a un altre Cementeri, es sabedor,
en aquest acte, de que l’Ordenança Fiscal actualment en vigor estableix que quan un nínxol es quede
buit, la seua propietat revertirà a l’Ajuntament.

4.

Quan el trasllat es faja del Cementeri Municipal a un altre o viceversa el sol·licitant haurà d’informar de
la data en la que vaja a fer-se el mateix, d’acord amb aquest Ajuntament i amb el Cementeri de
destinació o procedència. Així mateix, en aquest acte, declara ser sabedor de que, d’acord amb allò
establert per la legislació vigent ja mencionada, el trasllat de restes cadavèriques haurà de dur-se a
terme en vehicle autoritzat a tal efecte i amb les condicions que específica el Reglament de Policia
Sanitària Mortuòria.

COL·LOCACIÓ I/O RETIRADA DE LÀPIDES
1.

El sol·licitant d’aquestos serveis especificarà si els mateixos van a portar-se a terme per els empleats
municipals o per professional autoritzat. No s’expediran autoritzacions per a realitzar aquestos treballs
per particulars.

TRANSMISSIÓ DE DRETS SOBRE NÍNXOL
1.

El sol·licitant a més de fer constar el seu parentesc o relació amb l’anterior titular i/o persones
inhumades en el nínxol aportarà declaració, degudament complimentada, de la possessió actual dels
drets sobre el nínxol.

2.

Es imprescindible per a la tramitació d’aquesta sol·licitud acompanyar a la mateixa justificant acreditatiu
d’haver ingressat els drets que fixe l’Ordenança Fiscal en vigor.

1.

Qualsevol altra sol·licitud relacionada amb el Cementeri Municipal que no figure en aquest model, podrà
formular-se en qualsevol altre que complisca les característiques exigides per l’art. 70 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre.

ALTRES

Tot açò sense perjudici de que el responsable d’aquest departament, a la vista de la documentació presentada,
crega convenient que siga completada amb l’aportació de noves dades o bé que el sol·licitant vullga afegir
qualsevol altra que considere oportuna al fer la seua petició.

