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TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Fonament legal
El present Reglament es dicta en exercici de la potestat que ostenta aquest
municipi per a ordenar el servei de cementeri la competència del qual li atribueix
l'article 26.1. a) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.
Article 2.- Competències municipals
Correspon a l'Ajuntament:
a) L'organització, conservació i condicionament del cementeri i també de
les construccions funeràries, dels serveis i de les seues instal·lacions,
sense perjudici del deure de conservació que corresponga als titulars
de drets funeraris.
b) L'autorització als particulars per a la realització de qualsevol tipus
d'obres o instal·lacions, així com l'adreça i inspecció.
c) L'atorgament, reconeixement i registre dels drets funeraris de
qualsevol classe.
d) La percepció dels drets, taxes i preus públics que s'establisquen.
e) El compliment de les disposicions higiènic-sanitàries establides per la
normativa sobre Policia Sanitària Mortuòria.
f) El nomenament, l'adreça i cessament del personal.
g) La resta de competències i facultats que es deriven de la titularitat
dominical i de la legislació vigent.
Article 3.-Règim jurídic
El règim i el govern del Cementeri Municipal de Massanassa es regulen per les disposicions
d'aquest Reglament i per les següents disposicions generals:









Decret 39/2005 de 25 de febrer pel qual s'aprova el Reglament regulador de
pràctiques de Policia Sanitària Mortuòria.
Llei 49/78 de 3 de novembre, d'Enterraments en Cementeris Municipals.
Llei 14/86, de 25 d'abril, General de Sanitat.
Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Reial decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril pel qual s'aprova el text refós de
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
Reial decret 1372/86 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de
Entitats Locals.
Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de
Corporacions Locals.
La resta de les normes de dret administratiu i, subsidiàriament, les de dret privat.
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Article 4.- Forma de gestió
El cementeri municipal és un bé de domini públic afectat a un servei públic que es
gestionarà de forma directa per l'Ajuntament de Massanassa, que exercirà la seua
administració i direcció.
Conforme al que es disposa en la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local,
l'adreça del servei correspon a l'Alcaldia sense perjudici que la mateixa puga
delegar la gestió en un/a Regidor/a. Per l'Ajuntament s'adscriurà a un funcionari
municipal pertanyent a la Subescala Tècnica d'Administració General o bé
Subescala de Gestió, que assumirà l'adreça del cementeri. En la plantilla municipal
es determinarà el nombre de treballadors que queden adscrits al servei amb
determinació per a cadascun d'ells de les funcions a realitzar.

TÍTOL II. ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS

CAPÍTOL I.- NORMES RELATIVES Al PERSONAL

Article 5.-Classificació funcional
El personal municipal adscrit a aquest Servei públic es classificarà segons les
funcions a exercir en les següents categories:
 Personal d'Administració.
 Personal de serveis funeraris.
Article 6.- Acompliment de funcions administratives
Les funcions comunes a l'exercici de l'activitat administrativa que resulten
necessàries per a la prestació dels serveis seran exercits pel personal de
l'Administració de l'Ajuntament, integrat en l'Escala d'Administració General.
Correspon a aquests serveis administratius la realització de les següents funcions i
tasques:
La formació i actualització dels llibres, registres i fitxers; l'atenció al públic en
aquelles matèries relacionades amb la prestació del servei; la tramitació dels
procediment administratius que s'establisquen per a la seua adequada gestió;
l'expedició dels títols acreditatius dels drets funeraris, així com la liquidació i
recaptació de la totalitat dels ingressos que es reporten.
Article 7.- Prestació material dels serveis
Al personal laboral de serveis funeraris, li correspon la realització de les funcions
de custòdia, vigilància i conservació de les dependències i en general la realització
de les tasques que requerisca l'adequada prestació dels serveis inhumació i
exhumació en el cementeri municipal.
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Article 8.- Custòdia i vigilància del recinte
La realització d'aquesta funció comprèn la realització de les següents actuacions:
a) Evitar que per persona alguna es falte al decor i respecte a causa
del lloc, posant immediatament en coneixement de l'Ajuntament
qualsevol falta que es cometa.
b) Tenir especial cura en la conservació dels objectes dipositats en
nínxols, o utilitzats en els treballs de construcció o restauració i
vigilant que es dipositen en l'Administració els objectes de valor que
pogueren aparèixer en aquestes operacions.
c) Impedir els actes que suposen pertorbació de l'ordre en el recinte i
els seus voltants.
d) Practicar una vegada tancades les portes del cementeri una
inspecció general com a garantia que no queda en el recinte persona
alguna aliena al servei, donant compte a l'administrador de les
incidències, si les hi hagués.
e) No permetre l'entrada de sacs, paquets i gossos o qualsevol altre
animal de companyia.

Article 9.- Neteja del recinte i instal·lacions
El desenvolupament d'aquesta funció implica la realització de les següents
actuacions:
a) Retirar els rams i corones de flors, que pel seu aspecte així ho aconsellen,
portant-los al lloc que es destine.
b) Agranar les andanes, passadissos, vestíbul, sales, etc, i els espais exteriors
al cementeri.
c) Regar els espais del cementeri que així ho requerisquen.
d) Realitzar sota la supervisió de personal especialitzat de la brigada
municipal d'obres, els treballs de birbat, eliminació de brosses per mitjans
químics o altres procediments de les zones enjardinades.
e) Repoblar, abonar, podar i fumigar les plantacions quan així ho
requerisquen.
f) Retirar quants objectes es desprenguen dels nínxols i dipositar-los en lloc
apropiat per si són reclamats pels interessats.
g) Utilitzar, conservar i mantenir els mitjans mecànics, material, maquinària
i elements auxiliars llocs a la seua disposició per a la correcta execució del
seu treball.
h) Realitzar amb caràcter general totes aquelles tasques encaminades a la
reparació o conservació del recinte i de les seues instal·lacions, que siguen
d'execució senzilla; les tasques i actuacions de conservació o reparació de
major entitat o que impliquen una especial dificultat tècnica en la seua
execució seran desenvolupades pel personal de serveis d'obres.
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Article 10.-.Les funcions d'inhumació i exhumació
El seu acompliment requereix la realització de la següent activitat laboral:
a) Revisar la documentació que ha d'acompanyar a tota inhumació,
exhumació o trasllat de cadàvers, comprovant l'existència de la prèvia
autorització expedida per l'Ajuntament.
b) Preparar els nínxols per a inhumació de cadàvers d'acord amb les ordres de
l'Administració.
c) Traslladar els cadàvers i restes cadavèrics o cendres des de la porta del
cementeri a la sala dipòsit o al lloc d'enterrament.
d) Practicar l'enterrament en els diferents tipus de nínxols i les exhumacions
de cadàvers o restes.
e) Traslladar les restes cadavèrics d'un a un altre lloc del cementeri, d'acord
amb les ordres que reben de l'Administració.
f) Retirar les làpides per a poder efectuar les inhumacions i les exhumacions.
TÍTOL III.- RÈGIM INTERIOR
CAPÍTOL I.- NORMES DE RÈGIM INTERIOR
Article 11.- Horari d'obertura
L'horari d'obertura serà exposat en tauler d'anuncis situat en els accessos del
recinte i podrà serà modificat per raons d'interès públic mitjançant Resolució
d'Alcaldia.
Article 12.- Accés al cementeri. Normes de conducta dels usuaris i visitants
Els visitants es comportaran en tot moment amb el respecte adequat al recinte,
podent en cas contrari, adoptar l'Ajuntament les mesures legals per a ordenar,
mitjançant els serveis de vigilància el desallotjament del recinte dels qui
incompliren aquesta norma.
Es prohibeix l'accés de vehicles no autoritzats, així com l'entrada d'animals,
excepte el de gossos pigalls convenientment acompanyats pels seus propietaris.
Queda igualment prohibida:
 La venda ambulant i la realització de fotografies, dibuixos o pintures que
conculquen el dret a la intimitat i a la pròpia imatge dels usuaris del
servei.
 L'entrada al cementeri d'animals, excepte gossos guia que acompanyen als
invidents.
 Accedir al cementeri per altres llocs que no siguen els destinats a l'accés
públic.
 L'aparcament fora dels llocs destinats a aquest efecte.
 Qualsevol falta de respecte que pertorbe el recolliment del lloc.
 Dipositar brossa o qualsevol altre residu fora dels recipients destinats a tal
fi.
 Menjar i beure en les instal·lacions del cementeri.
 L'entrada de captaires o venedors ambulants i l'assistència de persones
sota els efectes de l'alcohol.
 Caminar per fora dels camins, trepitjant les tombes o les flors.
 Realitzar inscripcions, pintades o adherir publicitat o qualsevol objecte
sobre qualsevol element del mobiliari o instal·lació situada dins del
recinte.
Qualsevol persona que pertorbe greument el funcionament del cementeri podrà
ser expulsada amb caràcter immediat de les instal·lacions. En el supòsit de ser
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necessari, es requerirà el concurs de la força pública perquè s'execute aquesta
expulsió.
Article 13.- Autoritzacions
Les prestacions del servei de Cementeris al fet que es refereix l'article de la
present Ordenança, es faran efectives prèvia la formalització de la corresponent
sol·licitud pels usuaris davant l'Ajuntament, per ordre judicial, o si escau, per
aplicació dels supòsits normatius establits al Reglament de Sanitat Mortuòria.
Article 14.- Documentació necessària
Per a admetre un cadàver en els cementeris hauran de presentar-se els següents
documents:
a) Llicència d'inhumació expedida pel Registre Civil o pel Jutjat d'Instrucció.
b) Ordre de col·locació del Negociat de Cementeris per als quals haja de
dipositar-se en panteons, nínxols o sepultures.
c) Llicència de la Delegació Territorial de Salut per als quals hagen de
dipositar-se en panteons.
d) Els cadàvers procedents de fora del terme municipal presentaran, a més,
permís de trasllat expedit per la Delegació Territorial de Salut.
Article 15.- Expedició de títols
El negociat emetrà títol nominatiu de cada unitat d'enterrament autoritzat per
l'Alcaldia i expedit segons rigorós torn derivat de l'ordre de presentació davant
l'administració de la corresponent sol·licitud d'inhumació, sent ocupades les
tramades de baix a dalt, sense que aquest ordre puga ser alterat, llevat que se
sol·licite l'ocupació del nínxol corresponent a l'últim de la columna.
El títol expedit servirà d'acreditació del dret de disposició. En els supòsits
d'extraviament d'aquest document i per a l'expedició de nova còpia, l'Ajuntament
s'atindrà a les dades que figuren en el registre corresponent, excepte prova en
contrari.
En cas de discrepància entre tals documents i arxius prevaldrà el que resulta de la
inscripció en el Registre Especial del Negociat de Cementeris.
Incumbeix als titulars i beneficiaris del dret, mantenir actualitzat el contingut de
les dades a ells referits de les cartilles funeràries i arxius administratius, posant en
coneixement de l'Administració les incidències que es produïsquen. L'Ajuntament
no serà responsable dels perjudicis que puguen ocasionar-se als interessats per
defecte de tals comunicacions.
En els supòsits de defunció del titular del dret funerari, i fins a tant es proveïsca la
nova titularitat mitjançant l'aplicació del dret successori, l'Ajuntament podrà
expedir, sense perjudici de tercers, un títol provisional a favor dels hereus.
A aquests efectes l'Ajuntament podrà exigir certificat de defunció del titular
anterior, sempre que el mateix no s'haguera inhumat en recintes municipals.
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En els






títols de concessió es faran constar:
Les dades que identifiquen la unitat d'enterrament.
Les dades del mort.
Data d'inici de la concessió.
Nom i adreça del titular.
Tarifes satisfetes en concepte de drets funeraris.

Article 16.- Lliure registre de concessions i autoritzacions
L'Ajuntament, a través dels seus propis serveis administratius, portarà actualitzat
el Llibre-Registre del cementeri en el qual constaran:
 Les inhumacions i exhumacions que es realitzen amb especificació del
nombre d'ordre, el nom, cognoms i nombre del Document Nacional
d'Identitat del difunt o del titular de la resta, la data i hora de la defunció
i la causa.
 Facultatiu que signa de defunció i el nombre de col·legiat, i acta oficial de
defunció que especifique si la causa de la mort ho fa ser un cadàver del
grup I o II.
La titularitat del dret funerari de l'ús de les unitats d'enterrament serà inscrita en
el Llibre Registre del Cementeri.
En cadascun dels seus seients es farà constar, amb caràcter mínim, les següents
dades:
La identificació del nínxol, la referència als drets econòmics abonats, la indicació
de la data d'expedició del TÍTOL i el període de la concessió, les dades
identificatives de l’adquirient, així com la filiació del difunt i data de la
inhumació.
TÍTOL IV.- POLICIA SANITÀRIA
CAPÍTOL I.- CLASSIFICACIÓ SANITÀRIA DELS CADÀVERS I LLOC D'ENTERRAMENT

Article 17.- Classificació dels cadàvers




Es classifiquen els cadàvers en dos grups, segons les causes de defunció:
GRUP I Comprèn els cadàvers de persones la causa de les quals de defunció
represente un risc sanitari tant de tipus professional per al personal funerari com
per al conjunt de la població, tals com a còlera, carboncle, ràbia, pesta, febre
hemorràgica causada per virus, encefalitis Creutzfeldt-Jacob, o diftèria, àntrax, i
contaminació per productes radioactius, així com aquelles altres que, en el seu
moment, puga determinar l'autoritat sanitària de forma general, o aquelles que,
en atenció a circumstàncies epidemiològiques concretes, determine l'Alcaldia del
municipi, o l'òrgan autonòmic de sanitat si l'abast territorial d'aquestes
circumstàncies excedeix l'àmbit territorial del terme municipal.
GRUP II Comprèn els cadàvers de persones mortes per qualsevol altra
causa no inclosa en el grup I.
Els cadàvers del grup I seran enterrats en la zona destinada a aquest efecte del
cementeri, havent de guardar-se les condicions especificades expressament en el
Reglament de Sanitat Mortuòria.
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CAPÍTOL II.- NORMES GENERALS D'INHUMACIÓ I EXHUMACIÓ

Article 18.- Recepció de cadàvers
Excepte els cadàvers que siguen conduïts en serveis extraordinaris no s'admetrà
cap fora de l'horari establit.
Els cadàvers, sense distinció alguna, es conduiran dipositats en fèretres que
reunisquen les condicions tècniques exigides per la legislació especial d'aplicació, i
en cotxes fúnebre autoritzats.
Les restes cadavèrics, les criatures abortives i membres procedents d'amputacions
seran transportats en caixes de restes.

Article 19.- Enterraments
Excepte supòsits excepcionals legalment previstos en el nostre ordenament, la
inhumació d'un cadàver es realitzarà una vegada obtingudes la certificació mèdica
de defunció i la llicència d'enterrament, transcorregudes més de 24 hores de la
defunció i abans que es complisquen les 48 hores des d'aquell.
Una vegada dipositat un cadàver un nínxol, es col·locarà la tapa o paredarà la boca
del mateix, arrebossant-se l'exterior amb guix a fi de garantir el seu hermeticitat.
Col·locant-se la làpida de materials nobles, marbre o granit, amb una separació
mínima de cinc centímetres d'igual forma es taparà els nínxols dels panteons una
vegada ocupats.

Article 20.- Exhumacions i trasllats
Tota exhumació de cadàvers haurà de tenir autorització sanitària. Estan exemptes
d'autorització les exhumacions de restes cadavèriques.
Per a poder procedir a una exhumació, hauran d'haver transcorregut cinc anys des
de la inhumació si les restes cadavèriques procedeixen d'un cadàver pertanyent al
grup I de l'article 22, o dos anys si el cadàver pertany al grup II del citat article,
excepte en els casos en què es produïsca intervenció judicial.
Excepte mandat judicial, no es realitzaran exhumacions durant els mesos de juny a
setembre. En casos excepcionals, podran dur-se a terme en aqueixos mesos, prèvia
autorització sanitària.
L'autorització per a l'exhumació se sol·licitarà acompanyant la partida de defunció
literal dels cadàvers l'exhumació dels quals es pretenga.
L'exhumació d'un cadàver o de restes cadavèrics per al seu trasllat a una altra
unitat d'enterrament dins del mateix cementeri exigirà, a més, el consentiment
del titular del dret sobre la unitat on vagen a reinhumar-se.
Amb subjecció a les condicions legals indicades, l'exhumació de cadàvers o de
restes cadavèriques que hagen de ser immediatament reinhumats, podran
efectuar-se a petició de la família o d'ofici amb la deguda autorització de
l'Alcaldia.
La sol·licitud d'exhumació haurà de presentar-se davant el Negociat del Cementeri
acompanyada de certificat literal de defunció i de la llicència d'enterrament.
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L'autoritat competent notificarà als interessats, a través dels serveis funeraris
corresponents, el dia i l'hora de la pràctica de l'exhumació.
Transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud sense que s'haja dictat
resolució autoritzant l'exhumació, s'entén que aquesta ha sigut estimada.
L'autorització d'exhumació podrà suspendre's o denegar-se, entre altres causes, per
condicions climatològiques extremes.
En tot cas, el termini màxim a transcórrer des de l'exhumació fins a la reinhumació
d'un cadàver no podrà excedir de quaranta-vuit hores.
Les exhumacions a petició de part interessada es tramitaran pel Negociat del
Cementeri, sent l'administrador del cementeri qui assenyale la data i hora per a
realitzar-les, previ acord amb el metge de Sanitat en els casos que es necessite la
seua presència, i la família interessada, disposant del personal i elements
necessaris per a dur-la a terme amb les degudes condicions de garantia, respecte i
serietat.
Les exhumacions d'ofici no podran realitzar-se abans de transcorreguts cinc anys
des de la defunció. S'iniciaran mitjançant l'oportú expedient pel negociat o unitat
administrativa del cementeri.
Les restes cadavèriques, o el que queda del cos humà, acabats els fenòmens de
destrucció de la matèria orgànica, una vegada transcorreguts els cinc anys
següents a la mort real, es dipositaran per al seu trasllat en caixes de restes,
metàl·liques o de qualsevol altre material impermeable o impermeabilitzat, de
dimensions suficients.
Les restes humanes procedents de les citades operacions seran dipositats en
l'ossera comuna i les fustes de taüts i altres efectes arreplegats es cremaran.
Totes les operacions d'inhumació, exhumació i trasllats seran ordenades pel
Negociat del Cementeri i organitzades per l'Administració sota la seua sencera
responsabilitat.
L'exhumació de cadàvers o de restes cadavèriques que hagen de ser conduïts o
traslladats a un altre cementeri requerirà l'autorització de la Conselleria de
Sanitat.
En aquest cas, els serveis municipals o els dependents dels departaments de
sanitat, segons com pertocarà, hauran de comprovar l'estat en què es troba el
cadàver i, tenint en compte les circumstàncies concurrents, determinaran les
mesures higiènic-sanitàries adequades, podent acordar-se la substitució del fèretre
o de la caixa exterior, si no es trobaren en bon estat, en el supòsit de cadàvers
inhumats en fèretres especials.
A l'efecte de la present Ordenança s'estarà al que es disposa en el Reglament de
Sanitat Mortuòria per a la determinació legal de les situacions i processos en què
pot trobar-se el cos humà després de la mort i per a la determinació de les
diferents prestacions que inclou el servei de cementeris i de les característiques
tècniques de les unitats d'enterrament.
La inhumació i exhumació de cadàvers i restes en els Cementeris al fet que es
refereix la present Ordenança estaran subjectes al pagament de la Taxa a la qual
es refereix l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementeris i altres serveis funeraris i es regiran pel Reglament de Sanitat
Mortuòria i per les següents normes especifiques:
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No es realitzarà cap servei d'inhumació o exhumació sense haver-se lliurat a
l'Encarregat del Cementeri, l'oportuna Llicència d'enterrament del Registre Civil o
el permís de Sanitat corresponent.
CAPÍTOL III.- NÍNXOLS I LES SEUES CLASSES
Article 21.- Construcció.
L'Ajuntament construirà en els cementeris, segons les possibilitats d'aquests, i
prèvia aprovació dels corresponents projectes, de conformitat amb les disposicions
vigents, nínxols senzills, i columbaris per a cendres, a bastament a les previsions
estadístiques de necessitat.
Article 22.- Dimensions dels nínxols
Les dimensions dels nínxols seran les que s'establisquen en la legislació sanitària
que resulte a cada moment d'aplicació.

CAPÍTOL IV.- COL·LOCACIÓ DE LÀPIDES, CREUS, LLOSES, I ALTRES ELEMENTS
Article 23.En els nínxols ocupats es permetrà la col·locació d'una làpida sense depassar els
límits del mateix ni causar danys en les parets, subjectant-la amb arpes de llautó o
bronze amb la mínima deterioració, no havent de sobreeixir de la línia de façana.
No obstant açò quan es tracte de nínxols units d'una mateixa família, es permetrà
la col·locació d'una làpida comuna que abaste tots els nínxols. Per a efectuar
aquestes operacions hauran de sol·licitar i obtenir la corresponent autorització.
Article 24.En totes les làpides, lloses i creus figurarà el nom, cognoms i data de defunció del
cadàver o cadàvers dipositats en la sepultura o nínxol.
Article 25.El termini de col·locació de làpides s'estableix en sis mesos, transcorreguts els
quals l'Administració grafiarà en el segon paredat o llosa de tancament, el nom i
cognoms de l'última persona inhumada, i referència de les anteriors, a càrrec dels
titulars dels nínxols.
Article 26.Les làpides, lloses i creus, així com els panteons, hauran de ser endreçats i cures
pels seus titulars o per persones reunides als mateixos, o que es dediquen
habitualment a açò. Aquestes últimes precisaran del corresponent permís
municipal i estaran sota el control de l'Administració dels cementeris. Acabada la
neteja dipositaran les restes de flors o altres objectes en els llocs destinats a açò.
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CAPÍTOL V.- OBRES I CONSTRUCCIONS PARTICULARS
Article 27.Les obres i construccions particulars en les unitats d'enterrament adjudicades
mitjançant l'expedició del corresponent títol de dret funerari estaran sotmeses a la
necessitat d'obtenir prèvia llicència i al pagament de la corresponent Taxa.
La sol·licitud de llicència per a la realització d'obres i construccions particulars en
les unitats d'enterrament haurà d'estar subscrita pel titular del dret funerari
corresponent, no autoritzant-se la seua realització fins a l'obtenció d'aquella i
l'abonament de les taxes i/o tarifes corresponents. A aquests efectes la sol·licitud
de llicència contindrà el domicili de l'empresa encarregada de realitzar el treball,
que per a la seua execució, haurà de presentar la llicència a l'Encarregat del
Cementeri.
Article 28.L'execució de les obres i construccions particulars en els Cementeris Municipals es
regirà pel que es disposa en aquesta Ordenança. Igualment resultaran d'aplicació
les normes urbanístiques generals i/o específiques que es dicten.
Article 29.La concessió de la llicència d'obres es farà igualment per resolució d'Alcaldia a
proposta del Negociat de Cementeris, previ informe favorable del senyor
Arquitecte Municipal i pagament de la taxa de corresponga segons les ordenances
fiscals de cementeris.
Article 30.No es permetran construccions els paràmetres exteriors de les quals i elements
decoratius no siguen de materials nobles, marbre i pedra de consistència no
desieznable ni geladissa, bronzes, ferro o acer inoxidable, prohibint-se totalment
l'ocupació de pedra artificial, blocs de formigó, arrebossats, estucs, materials i
altres elements fràgils que no oferisquen la suficient garantia.
Article 31.Les obres de construcció de panteons i criptes estaran subjectes a la inspecció
tècnica i la seua autorització i aprovació es temperarà a les normes que
s'expressen en el present reglament, així com les ordres que per a la correcta
execució de les mateixes pogueren dictar els Serveis Tècnics Municipals.
Article 32.No es permetrà la iniciació de cap obra qualsevol que siga la seua importància,
sense que es presente en el Negociat de Manteniment i Obres de Cementeris el
corresponent permís i carta de pagament que acredite haver satisfet els drets
corresponents.
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Article 33.Les obres i construccions particulars que així ho aconsellen, s'ajustaran a les
següents normes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Els treballs preparatoris dels picapedrers i marbrista no podran realitzar-se
dins dels recintes dels Cementeris Municipals, excepte autorització.
La preparació dels materials per a la construcció haurà de realitzar-se en
els llocs que es designen amb la protecció que es considere necessària per
l'Administració del Cementeri.
Els dipòsits de materials, estris, terra o aigua se situaran en llocs que no
dificulten la circulació, seguint les indicacions de l'Encarregat del
Cementeri.
S'evitarà danyar les plantacions i construccions funeràries, sent de càrrec
del titular de les obres, la reparació dels danys que s'ocasionen.
En acabar la jornada de treball s'arreplegaran els utensilis mòbils destinats
a les labors de construcció.
Una vegada acabades les obres, els contractistes o executors hauran de
procedir a la neteja del lloc utilitzat i retirada de rebles, fragments o
residus de materials, sense el requisit dels quals no es donarà d'alta la
construcció.
La col·locació de treballs es realitzarà en dies laborables, supeditat a
l'horari marcat en cada Cementeri i, en tot cas, evitant les coincidències
amb qualsevol servei d'enterrament.

TÍTOL V.- DRETS FUNERARIS
CAPÍTOL I.- ADQUISICIÓ DEL DRET FUNERARI
Article 34.El dret funerari sobre unitats d'enterrament implica l'autorització del seu ús per al
dipòsit de cadàvers o restes durant el temps establit en el títol de concessió i no
podrà ser objecte de comerç, prohibint-se en conseqüència qualsevol acte
dispositiu de caràcter onerós.
Article 35.El títol de dret funerari, podrà adquirir-se mitjançant concessions renovables
d'acord amb la programació efectuada per l'Ajuntament, per períodes de cinquanta
anys, renovables per períodes de deu anys quan resulte acreditat el compliment
dels deures de conservació, sense que el període total de la durada de la concessió
puga ser superior al límit temporal de noranta-nou anys, establit de conformitat
amb l'article 79 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial
decret 1372/1986, de 13 de juny.
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Article 36.El dret funerari s'atorgarà:
a) A nom de persona individual.
b) A nom de comunitats religioses, reconegudes com a tals per l'Estat, el
Govern Autonòmic o l'Ajuntament, per a ús exclusiu dels seus membres,
asilats i acollits.
c) A nom de Corporacions, Fundacions o Associacions, legalment constituïdes,
per a ús exclusiu dels seus membres i empleats.
La cotitularitat del dret únicament s'atorgarà favor dels cònjuges.
L'adjudicació del dret d'ús de les unitats d'enterrament, només es farà
efectiva mitjançant la corresponent concessió que serà atorgada per
l'Alcaldia, a través de l'expedició del corresponent títol de dret funerari,
previ abonament de la taxa corresponent, determinada en l'Ordenança
Fiscal reguladora de la mateixa i el compliment, en cada cas, dels requisits
que s'estableixen en la present Ordenança.
CAPÍTOL II.- CONTINGUT I LÍMITS DEL DRET FUNERARI
Article 37.La titularitat del dret funerari faculta per a designar a la persona que a cada
moment puga ser inhumada en la unitat d'enterrament que corresponga. Iguals
drets assisteixen al beneficiari o hereus després de la defunció del causant.
No es concedirà nínxol ni sepultura amb caràcter anticipat a la defunció, excepte
la reserva que mitjançant concessió per cossos sencers autoritze l'Administració en
les àrees expressament delimitades per a aquesta finalitat.
La transmissió ínter vius del dret, només podrà fer-se de forma gratuïta i a favor
de persones unides al titular per vincle de consanguinitat fins al quart grau i
d'afinitat fins al tercer grau.
Article 38.La designació del beneficiari "mortis causa" podrà fer-se en el mateix moment
d'expedició del títol o en posterior compareixença en el negociat i subscripció de
l'acta corresponent.
Podrà així mateix designar-se en tot moment beneficiari diferent del ja nomenat i
beneficiari substitut per a cas de premoriència del designat.
Els drets atorgats en règim de cotitularitat, només podran transmetre's "mortis
causa" després de la defunció dels dos cònjuges.
En el cas de defunció d'un només d'ells s'entendrà que la titularitat recau de forma
exclusiva en el cònjuge supervivent.
Article 39.S'entendrà que no existeix beneficiari designat quan hagués mort amb anterioritat
al titular sense que existisca substitut nomenat.
A falta de beneficiari succeirà en el dret l'hereu testamentari i mancant tots dos,
la successió del dret funerari es deferirà conforme a 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'açò.

SEC-037-1803_va

Ajuntament de Massanassa

13

Ordenança Municipal del Servei de Cementeri
Àrea de Secretaria

En el supòsit de ser diversos els anomenats a la successió i acreditada tal condició,
deuran en compareixença davant el Negociat o mitjançant instrument públic,
determinar quin d'ells és el beneficiari del dret funerari.
Quantes qüestions puguen plantejar-se entre interessats al dret funerari que no
puguen ser resoltes conforme a les normes que antecedeixen o a falta d'acord
quant a la persona que haja de figurar com a beneficiari únic, hauran de resoldreles davant la jurisdicció competent la fallada definitiva de la qual vincularà a
l'Ajuntament.
Article 40.En atenció a raons d'urgència l'Administració podrà autoritzar la inhumació en una
unitat d'enterrament encara a falta del títol original o del seu duplicat i del
consentiment del titular o del beneficiari acreditat, si concorren les següents
circumstàncies:
a) Si dels arxius administratius o de prova que aporten els interessats 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 de la qual es
pretenga.
c) Si no existeix en els 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.
L'interessat haurà de presentar la corresponent sol·licitud en la qual sota la seua
responsabilitat, farà constar les raons concurrents i, especialment, 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.
CAPÍTOL III.- DELS DRETS I DEURES DELS USUARIS
Article 41.L'adjudicació del títol de dret funerari atorga al seu titular el dret de conservació,
pel període fixat en la concessió, dels cadàvers, restes cadavèriques i restes
humanes inhumades en la unitat d'enterrament assignada.
Article 42.El títol de dret funerari adjudicat de conformitat amb l'article anterior atorga al
seu titular els següents drets:
1) Conservació de cadàvers, restes cadavèriques i restes humanes d'acord
amb l'article anterior.
2) Ordenació en exclusiva de les inhumacions, exhumacions, reducció de
restes i altres prestacions que hagen d'efectuar-se en la unitat
d'enterrament adjudicada. Aquest dret estarà limitat en les adjudicacions
per períodes no renovables que es regiran pel que es disposa en el
Reglament de Sanitat Mortuòria.
3) Determinació en exclusiva dels projectes d'obres i epitafis, recordatoris,
emblemes i/o símbols que es desitgen inscriure o col·locar en les unitats
d'enterrament que, en tot cas, hauran de ser objecte d'autorització per
l'Ajuntament.
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4) Exigir la prestació dels serveis referenciats en la present Ordenança, amb
la diligència, professionalitat i respecte exigits per la naturalesa de la
prestació. A aquests efectes podrà exigir la prestació dels serveis en els
dies assenyalats a aquest efecte per l'Ajuntament o, si escau, amb la
rapidesa aconsellada per la situació higiènic-sanitària del cadàver.
5) Exigir l'adequada conservació, neteja general i cura de les zones generals
enjardinades.
Article 43.L'adjudicació del títol de dret funerari, de conformitat amb els articles anteriors,
implica per al seu titular el compliment de les següents obligacions:
1) Conservació del títol de dret funerari expedit, l'acreditació del qual serà
preceptiva per a atendre la sol·licitud de demanda de prestació de serveis
o autorització d'obres. En cas d'extraviament haurà de notificar-se, com
més prompte millor, a l'Ajuntament, per a l'expedició d'una còpia.
2) Sol·licitar de l'Ajuntament la tramitació de la corresponent llicència
d'obres, acompanyant els documents justificatius de la mateixa, abonant
les quantitats que corresponguen per tal concepte, regulades en les
Ordenances fiscals corresponents.
3) Disposar les mesures necessàries per a assegurar la cura, conservació i
neteja de les obres de construcció particular realitzades, així com
l'aspecte exterior de la unitat d'enterrament adjudicada, complint els
requeriments que l'Ajuntament puga dictar d'acord amb les prescripcions
de la present Ordenança, a fi de garantir la seguretat, salubritat i ornat de
la unitat d'enterrament l'ús del qual constitueix l'objecte de la concessió.
4) Observar, en tot moment, un comportament adequat, procurant que les
obres i inscripcions funeràries que realitze estiguen d'acord amb el
respecte a causa de la funció del recinte i limitant la col·locació
d'elements ornamentals a l'espai físic assignat.
5) Abonar a l'Ajuntament les taxes corresponents establides en l'Ordenança
Fiscal Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en Cementeris i
altres serveis funeraris.
CAPÍTOL IV.- EXTINCIÓ DEL DRET FUNERARI
Article 44.De conformitat amb el previst en la present Ordenança, el dret funerari s'extingeix
en els següents suposats:
1) Pel transcurs del període fixat en les concessions no renovables, si bé, per
qualsevol persona interessada podrà sol·licitar-se la reinhumació de les
restes, sent facultatiu per a l'Ajuntament efectuar la nova concessió en
ubicació física diferent.
2) Pel transcurs del període fixat en les concessions.
3) Per incompliment de l'obligació del titular continguda en l'article anterior
de la present Ordenança. A aquests efectes l'Ajuntament instruirà
expedient, amb audiència de l'interessat, en el qual s'establirà, si escau,
de forma fefaent l'estat ruïnós de la construcció.
4) Per voluntat del titular o beneficiari.
5) Per a declarar extingida la concessió s'incoarà expedient administratiu de
caducitat, amb citació del titular o beneficiari amb domicili conegut o, de
no constar, mitjançant publicació d'edicte en "el Butlletí Oficial de la
província”.
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L'expedient de resolució per incompliment de l'obligació de conservació s'iniciarà si
transcorregut el termini de sis mesos des del requeriment d'execució de les obres,
aquestes no porten a efecte pel concessionari.
Article 45.Declarada la caducitat del dret, l'Ajuntament podrà disposar de la unitat
d'enterrament, una vegada que haja traslladat les restes existents a l'ossera.
No obstant açò, al venciment del dret, els titulars o beneficiaris podran optar bé
pel trasllat de les restes a nínxols especials per a aquest fi, a l'ossera que dispose
la Corporació o renovar el dret funerari conforme a les ordenances vigents en la
data de venciment.
Article 46.L'extinció del dret funerari no motivada en el transcurs del període fixat en la
concessió serà declarada per la Junta de Govern Local previ dictamen de la
Comissió Informativa competent, quedant en aqueix moment facultat aquest
Ajuntament per a disposar el trasllat de les restes i cadàvers conservats, d'acord
amb el Reglament de Sanitat Mortuòria, a l'ossera comuna. Una vegada efectuat el
trasllat, l'Ajuntament podrà ordenar les obres de reforma que estime necessàries
prèviament a efectuar nova concessió de la unitat d'enterrament.
Article 47. 1. Les fosses, nínxols i els mausoleus que amenacen ruïna seran declarats en aquest
estat per mitjà d'un expedient contradictori, en el qual es consideraran part
interessada les persones titulars del dret sobre les fosses, els nínxols o els
mausoleus citats, com també, si escau, el titular del cementeri.
2. Es considerarà que aquelles construccions estan en estat de ruïna quan no puguen
ser reparades per mitjans normals o quan el cost de la reparació siga superior al
cinquanta per cent del cost estimat a preus actuals per a la seua construcció.
3. Declarades en estat de ruïna les fosses, els nínxols o els mausoleus objecte de
l'expedient, l'Alcalde ordenarà l'exhumació del cadàver per a la seua immediata
inhumació en el lloc que determine el titular del dret sobre la fossa, el nínxol o el
mausoleu que haja sigut declarat en estat de ruïna, previ requeriment que a
aquest efecte se li farà de forma fefaent. En el cas que el titular no disposara res
referent a açò, la inhumació es realitzarà en la fossa comuna del mateix
cementeri.
4. Acabada l'exhumació dels cadàvers, les fosses, els nínxols o els mausoleus
declarats en estat de ruïna seran derrocats per l'Ajuntament al seu càrrec i de
manera immediata. En els cementeris de titularitat privada, l'obligació de
demolició correspon al titular, i si aquest no precedira a la mateixa, l'Ajuntament
ho podrà executar a càrrec de l'obligat.
5. La declaració de l'estat de ruïna d'una fossa, un nínxol o un mausoleu comporta
l'extinció del dret del seu titular. En conseqüència, tant l'exhumació per a la
immediata inhumació com l'enderrocament de les fosses o el mausoleu no donaran,
per si mateixos, lloc a cap tipus d'indemnització.
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TÍTOL VI.- INFRACCIONS I SANCIONS
Article 48.- Infraccions.
Constitueixen infracció administrativa els actes que contravinguen les
prescripcions d'aquesta Ordenança. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i
molt greus:
1. Són infraccions lleus:
 L'accés al cementeri pels llocs no habilitats a aquest efecte.
 L'aparcament d'automòbils fora dels llocs destinats a aquesta fi.
 Caminar per zones enjardinades o per qualsevol altra zona fora dels
camins, trepitjant les tombes i les flors.
2. Es consideren infraccions greus:
 L'entrada al cementeri d'animals, excepte gossos guia que
acompanyen als invidents.
 Dipositar brossa o qualsevol altre residu fora dels recipients
instal·lats a tal fi.
 Consumir menjars o begudes dins del recinte.
 La pràctica de la mendicitat.
 La reincidència en la comissió d'infraccions lleus.
3. Són infraccions molt greus:
 Qualsevol conducta que puga suposar menyspreu o menyscapte
d'algun mort o de les seues creences, raça o condició.
 Inhumar o exhumar cadàvers o restes sense autorització
independentment de les responsabilitats penals que pogueren
derivar-se d'açò.
 Realitzar inscripcions, pintades o adherir publicitat o qualsevol
objecte sobre qualsevol element del mobiliari o instal·lació situada
dins del recinte.
 L'exercici de la venda ambulant en el recinte.
 La desobediència als mandats de l'Autoritat de seguir determinada
conducta.
 La reincidència en la comissió d'infraccions greus.
Article 49.- Sancions.
1. Les infraccions arreplegades en aquesta Ordenança se sancionaran de la forma
següent:

Les infraccions lleus, amb multa de fins a 750.

Les infraccions greus, amb multa de fins a 1500.

Les infraccions molt greus, amb multa de fins a 3000.
2. L'òrgan competent per a imposar les sancions establides en aquest article és
l'Alcaldia, prèvia instrucció del corresponent procediment sancionador,
respectant els principis que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA.
Per a tot allò no previst en la present Ordenança, s'atendrà a l'establit en el Decret
39/2005, de 25 de febrer del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el
Reglament pel qual es Regulen les Pràctiques de Policia Sanitària Mortuòria en
l'Àmbit de la Comunitat Valenciana; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local; la resta de Normativa que regula la matèria. Aquesta
Ordenança es completa amb l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació
del servei en el cementeri.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA.
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre en
el Butlletí Oficial de la Província i haja transcorregut el termini de quinze dies
hàbils previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, per remissió del que
es disposa en l'article 70.2 de la mateixa. Contra aquest acord, que és ferm en via
administrativa, podran interposar-se els següents recursos:
Recurs contenciós-administratiu davant la Sala corresponent el Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos explicats des
de l'endemà a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, açò sense
perjudici de l'establit en l'article 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora
de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, respecte a la competència territorial
dels jutjats i tribunals.
Recurs potestatiu de reposició davant l'Ajuntament Ple en el termini d'un mes,
explicat des de l'endemà a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província o
a la recepció de la notificació. Si s'opta per interposar recurs potestatiu de
reposició, no podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu fins que el de
reposició siga expressament resolt o bé s'haja produït la desestimació presumpta
del mateix pel transcurs d'un mes explicat a partir de l'endemà a la seua
presentació sense haver rebut resposta.
Recurs extraordinari de revisió, en els termes de l'article 118 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, segons la redacció donada al mateix per la Llei 4/1999, de 13
de gener.
Finalment, podrà exercitar-se qualsevol altre mitjà d'impugnació que es considere
procedent.
2014/9994
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