
AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT

ORDENANÇA REGULADORA DEL CEMENTERI MUNICIPAL

Aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple en sessió de data 6 d'abril 
de 1998, l'Ordenança reguladora del Cementeri Municipal i publicada 
en el BOP de data 8 de juny de 1998 i exposada al públic pel termini 
reglamentari, sense que s'hagen presentat al·legacions o 
reclamacions, es considera DEFINITIVAMENT aprovada.
La present Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la 
seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP 

27-11-1998 Nº272). 

• Modificació – Elevat a definitiu acord inicial de Ple 1-3-1999, 
període d'informació pública sense al·legacions. Publicació text 
íntegre B.O.P. 2-7-1999 de l'article modificat nº 89 del capítol V, és 
addició de text.
• Modificació – Elevat a definitiu acord inicial de Ple 5-11-2002, 
període d'informació pública sense al·legacions. Publicació text 
íntegre B.O.P. 4-3-2003 dels articles modificats nº 15 i nº 46. 

NOTA: El text inclou les modificacions. 

CAPÍTOL I 

DISPOSICIONS GENERALS. 

Art. 1 

La instal·lació, sosteniment, règim i govern interior dels cementeris, 
conformement a la capacitat i volum exigits per les necessitats de la 
població, és obligació mínima de l'Ajuntament, en l'esfera de la seua 
competència, i la portarà a terme d'acord amb les lleis i disposicions 
sanitàries vigents una vegada que l'Ajuntament s'haja fet càrrec de 
l'actual cementeri parroquial o previs els tràmits oportuns haja 
autoritzat el funcionament d'un nou cementeri. (Reglament de Policia 
Sanitària Mortuòria – Dte. 2263/74 de 20 de Julio).

Art. 2 
La jurisdicció de l'Ajuntament de Sant Joan, s'estén al Cementeri 
Municipal de Sant Joan d'Alacant. Quan els nínxols foren insuficients 
en l'actual, l'Ajuntament construirà o habilitarà els que siguen 
precisos previ compliment dels tràmits legals.



Art.3

No podran efectuar-se enterraments fóra del recinte dels Cementeris, 
en Esglésies, Capelles i altres monuments funeraris, religiosos o 
artístics, sense autorització expressa de les autoritats competents.

Art.4

Amb caràcter general el cementeri obrirà al públic a les 9.00 hores i 
tancarà a les 19.00 hores, durant els mesos d'octubre a 
febrer, l'horari d'obertura i tancament serà per a la resta dels mesos 
de 9.00 a 21.00 hores.
L'horari d'inhumació serà el mateix d'obertura i finalitzarà mitja hora 
abans de l'hora de tanca.
Aquest horari podrà modificar-se mitjançant Decret de l'Alcaldia. 

Art.5 

Els Visitants dels cementeris hauran de comportar-se amb el respecte 
adequat al recinte i per aquest motiu, no es permetrà cap acte que 
directa o indirectament supose conducta indecorosa en el mateix, 
procedint-se a l'expulsió d'aquells el comportament dels quals no 
estiga en harmonia amb el caràcter dels cementeris, sense perjudici 
de les sancions administratives que corresponguen i denunciar els 
fets que es produïsquen a l'autoritat competent.

Art.6 
Els cementeris estaran sota la direcció immediata d'un encarregat de 
la seua administració qui cuidarà de l'exacte compliment de les 
disposicions sanitàries de caràcter general de les quals conté la 
present Ordenança i la Fiscal corresponent.

Art.7 

L'Administrador tindrà al seu càrrec l'organització dels serveis propis 
del cementeri, el despatx general, controlarà la seua neteja i vigilarà 
que tot el personal guarde al públic les atencions i consideracions 
degudes, procurant que no es cometen en el seu recinte conductes 
indecoroses, s'exigisquen gratificacions i es realitzen concessions a 
agències relacionades amb el servei funerari, i distribuirà els treballs 
propis de cada funció als auxiliars que precise, posant en 
coneixement de l'Alcaldia Presidència quantes actuacions es duguen a 
terme contràries el determinat per la present Ordenança i altres 
normatives Administratives, Civil o Penal.



Art.8 

En el negociat de cementeri existirà un registre públic de totes les 
sepultures i de les operacions que es duguen a terme en les 
mateixes, així com les incidències pròpies de la seua titularitat.
El negociat de cementeri comptarà amb el personal necessari per a 
dur a terme la seua funció, aquest personal estarà compost per 
personal administratiu i per treballadors que realitzen els treballs 
físics de la inhumació, neteja i cura del recinte del cementeri, etc., 
tots ells a les ordres de l'encarregat. 

Art. 9 

El negociat de cementeri portarà els següents llibres i 
documents:

A) Registre   de   concessions   administratives   de   sepultures   i 
parcel·les, amb les modificacions que es realitzen al llarg del temps.
B) Registre d'inhumacions i exhumacions.
C) Manaments de pagament efectuats pels concessionaris.
D) Talonaris  i  auxiliars  que  per  a  la  bona  administració siguen 
necessaris.
E) Llibre d'entrada i eixida de comunicacions.
F) Llibre registre de reclamacions.
G) Llibre inventari de materials. 

Art.10 

Les reclamacions seran ateses en l'Ajuntament, esteses en el llibre 
destinat a aquesta fi i signades pel reclamant. Es donarà trasllat de 
les mateixes a l'òrgan corresponent a l'efecte del seu tràmit i ulterior 
resolució per aquesta Alcaldia.

CAPÍTOL II  
DEL CULTE RELIGIÓS I DE ELS INSTAL·LACIONS AUXILIARS. 

Art.11 

Es permetran tota classe de cultes religiosos o ritus laics sempre dins 
de la legalitat i el respecte mutu. Per a la realització de cultes en el 
recinte habilitat a aquest efecte se sol·licitarà autorització la qual es 
resoldrà en el mateix moment en què es presente aquesta sol·licitud.

Art.12 

El cementeri disposarà d'un dipòsit públic de cadàvers dotat de 
ventilació general necessària i altres requisits sanitaris. En els 
dipòsits de cadàvers hi haurà almenys dos departaments per a 
separar els morts de malalties comunes i infeccioses; una o més 
sales podran revestir la forma de capella ardent amb departaments 
annexos per  a la vetlla del cadàver.  La permanència d'un cadàver al



dipòsit, haurà de cessar quan presente evidents signes de 
descomposició.
En pavelló amb porta independent, bona llum i ventilació, amb les 
degudes condicions de sanejament i dotació d'instrumental apropiat, 
hi haurà un departament especial per a autòpsies i embalsamaments 
per ordre judicial o altres circumstàncies. Aquestes instal·lacions i 
serveis estaran a la disposició dels funcionaris de Sanitat i Metges en 
les seues respectives atribucions oficials. 
Existirà una cambra frigorífica per a la conservació de cadàvers fins a 
la seua inhumació.

Art.13 

Els cadàvers que arriben al Cementeri després de l'horari 
d'inhumació, quedaran en dipòsit per a executar-la l'endemà tret que 
intervenen circumstàncies que aconsellen que aquella siga 
immediata.

Art.14 

El cementeri disposarà d'un crematori per a la destrucció exclusiva de 
taüts, robes i efectes procedents de reduccions de restes i trasllat de 
cadàvers, així com un sector destinat a l'enterrament dels restes 
humans procedents d'avortaments, intervencions quirúrgiques i 
mutilacions.

CAPÍTOL III 

DEL DRET FUNERARIO

Art.15 (Inclou modificació)

El dret funerari sobre nínxols i altra sepultura implica la concessió 
d'ús perpetu pel període màxim de cinquanta anys o bé de caràcter 
temporal per al dipòsit de cadàvers o restes en els mateixos i 
s'adquireix mitjançant pagament dels drets establits per l'adquisició 
d'aqueix dret funerari que en cada cas assenyale l'Ordenança fiscal i 
subjecció als deures i obligacions que en la present s'estableixen.

Art.16 

L'Ajuntament reconeixerà a favor de particulars el dret d'usar una 
determinada sepultura, prèviament construïda o edificada pel titular 
en la parcel·la o arc-cova que a aquest efecte li siga assignada, per a 
la inhumació del mateix en el seu moment, la dels seus familiars i la 
de les persones amb els qui li uneix una especial afecció o raó de 
caritat.



Art.17 

El dret funerari així reconegut es limita exclusivament a l'ús privatiu i 
queda subjecte a les regulacions de la present Ordenança i a les 
modificacions de la mateixa, quan no alteren la base essencial del 
seu atorgament.

Art.18 

El dret funerari temporal sobre nínxols només es concedirà per a 
immediat dipòsit d'un cadàver o restes, per un període mínim de dos 
anys o de sis, si la defunció hagués esdevingut per malaltia 
contagiosa, i màxim de deu anys.

Art.19 

El titular d'una sepultura està obligat a coadjuvar a la conservació del 
Cementeri mitjançant el pagament de les taxes que l'Ajuntament 
establisca en endavant. Aquests seran fixats en la corresponent 
Ordenança Fiscal i la seua quantia guardarà proporció amb el 
corresponent a l'atorgament de concessió de les diferents 
classes de sepultures.

Art.20 
Quan l'Ordenança Fiscal establisca el pagament del cànon en la forma 
de terminis, l'autorització perpètua per a l'ús de la sepultura 
s'entendrà supeditada al pagament de tots els terminis.

Art.21 
El dret funerari sobre tota classe de sepultures i solars quedarà 
garantit mitjançant la inscripció en el Llibre de Registre a càrrec de 
l'Administració del Cementeri i en el fitxer general corresponent i per 
l'expedició del títol nominatiu per a cada sepultura, parcel·la o arc-
cova, per la Secretaria amb el vistiplau de l'Alcaldia.

Art.22 
El Llibre Registre General de sepultures i parcel·les, contindrà, 

amb referència a cadascuna d'elles, les següents dades: 

A) Identificació de la sepultura amb indicació del nombre de 
departaments de què consta.

B) Data de concessió i per a les parcel·les o arc-coves, a més, la 
d'alta de les obres de construcció de la sepultura particular.

C) Nom, cognoms i domicili del titular de la mateixa.

D) Nom, cognoms i domicili del beneficiari designat si escau.

E) Successives transmissions per actes inter vivos o mortis causa. 



F) Inhumacions,  exhumacions  o  trasllats  que  tinguen  lloc  amb 
indicació de nom, cognoms i sexe de les persones a què es 
refereixen i data de les actuacions.

G) Particulars d'ornamentació, com ara làpides, parterres, etc.
H) Limitacions, prohibicions i clausura.
I) Drets   satisfets  per  a  la  conservació  de  Cementeris  o   nota 

d'haver-se redimit.
J) Qualsevol altra incidència que afecte a la sepultura o conjunt 

d'elles i en particular la data de reversió de la concessió. 

Art.23 

Així mateix, el fitxer general contindrà la relació de totes les classes 
de sepultures i parcel·les i en elles figuraran les dades a què es 
refereixen els apartats a), b), c), d), i), h), i i), de l'article anterior i 
a més de data de l'acord municipal donant d'alta la concessió.

Art.24 
El títol del dret funerari a perpetuïtat contindrà els següents 
particulars:

A) Identificació de la sepultura i/o parcel·la.
B) Drets inicials satisfets per la mateixa. (Cànon).
C) Data de l'adjudicació i nombre de departaments de què consta, 

per a les parcel·les i arc-coves, a més la d'alta de les obres de 
construcció de la sepultura.

D) Nom i cognoms del titular de la mateixa.
E) Designació de beneficiari “mortis causa”, si escau.
F) Nom, cognoms i sexe de les persones al cadàver o restes 

de les quals es refereixen les inhumacions, exhumacions i 
trasllats i data d'aquestes operacions.

G) Limitacions, prohibicions i clausura si escau.
H) Drets satisfets per a la conservació de cementeris o redempció 

d'ells.
I) Declaració, si escau, de la provisionalitat sense perjudici de 

tercer de millor dret, del títol expedit. 

Art.25 

El títol representatiu del dret funerari temporal, contindrà els 
particulars a què es refereixen els apartats a), c), i), f), i h) de 
l'article anterior i a més el cànon satisfet del seu venciment i 
successives renovacions.

Art. 26 

El dret funerari es registrarà: 
A) A nom de persona individual qui serà el propi peticionari.
B) A  nom de comunitats  religioses  o  establiments  benèfics  o 

hospitalaris,  reconeguts  com  a  tals  per  l'Estat, Comunitat 



Autònoma o Municipi, per a ús exclusiu dels seus membres i 
dels seus asilats i acollits. 

C) A nom de Corporacions, Fundacions o Entitats legalment 
constituïdes, per a ús exclusiu dels seus membres o empleats.

Art.27 

En cap cas, podrà registrar-se el dret funerari a nom de Societats 
d'Assegurances, de Previsió o qualsevol altra espècie que, 
exclusivament com a complement d'altres riscos, garantisquen als 
seus afiliats el dret a sepultures per al dia de la seua defunció.

Art.28 
El titular del dret funerari, en tot moment podrà designar un 
beneficiari de la sepultura, per a després de la seua mort, a la fi de la 
qual compareixerà davant la secretaria i subscriurà l'oportuna acta en 
la qual es consignaran les dades de mateixa, nom, cognoms i domicili 
del beneficiari.

Art.29 

Quan una sepultura s'adquirisca a nom de dos cònjuges s'entén 
automàticament beneficiari del que perisca el que sobrevisca, qui 
serà qui al seu torn podrà designar nou beneficiari, o transmetre el 
seu dret, si conjuntament no ho haguessin fet abans, per a després 
de la defunció d'ambdós.

Art.30 
La designació de beneficiari d'un panteó o arc-cova podrà ser-ho per 
cada departament acomodant-se a cada moment, al canvi de titular. 
Fora d'aquest cas i d'assignació de nou titular, el benefici només 
podrà recaure en una sola persona.

Art.31 

El beneficiari podrà ser variat quantes vegades desitge el titular sent 
vàlida l'última designació efectuada davant l'Ajuntament sense 
perjudici de clàusula testamentària. Igual designació realitzaran els 
nous titulars.

Art.32 

A la defunció del titular de la concessió administrativa, el beneficiari 
designat, els hereus testamentaris o aquells a qui corresponga ab-
intestato hauran de registrar-lo al seu nom, acompanyant el títol 
corresponent i els altres documents acreditatius de la transmissió.



Art.33 

Estan obligats així mateix a dur a terme el traspàs els posseïdors de 
títols que no hagueren sol·licitat el canvi de nom en el moment 
d'aprovar-se aquesta Ordenança. De no fer-ho, l'expedient de 
traspàs s'incoarà en despatxar-se la primera inhumació en la 
sepultura o dur-se a terme qualsevol operació en la mateixa, 
notificant-se segons el procediment administratiu a tots els 
posseïdors de drets en l'actualitat per escrit.

Art.34 

Quan el titular d'una concessió haguera designat beneficiari, 
justificada la defunció d'aquell per aquest i identificada la seua 
personalitat, es durà a terme transmissió, expedint-se nou 
títol i consignant-se en el Llibre Registre i en el fitxer.

Art.35 

S'entendrà que no existeix beneficiari designat quan aquest hagués 
mort amb anterioritat al titular, ja que, d'haver ocorregut amb 
posterioritat al mateix, el seu dret ja adquirit es traspassarà a favor 
dels seus hereus en la forma que s'estableixen en els articles 
anteriors.

Art.36 

A falta de beneficiari, si del certificat del Registre d'últimes voluntats 
resultara l'existència de testament o acte d'última voluntat, s'obrirà la 
successió testamentària i d'acord amb les disposicions del testador es 
durà a terme la transmissió a favor de l'hereu designat.

Art.37 
Si el testador haguera disposat de la seua herència a favor de 
diversos hereus, es determinarà per aquests un representant a 
l'efecte de relacionar-se amb l'Ajuntament.
La transmissió de la concessió d'una sepultura de construcció 
particular, si existeix beneficiari designat o acord unànime entre els 
cohereus per a designar-los, es durà a terme inscrivint el dret a favor 
de aquell o aquest.
De no existir beneficiari o acord unànime per a la designació d'un sol 
continuador del dret, es dividirà la sepultura en tantes parts o 
porcions com departaments individualitzats existisquen, adjudicant-se 
a cadascun dels hereus un o més dels mateixos, quedant les 
instal·lacions comunes en condomini de tots els nous titulars amb 
l'obligació de pagar les despeses que afecten a tota la construcció en 
proporció al nombre de departaments, segons el que es disposa en el 
Codi Civil a aquest efecte.



Art.38 

Es consideraran instal·lacions comunes a l'efecte del que es disposa 
en l'article anterior, l'ossera i osseres i els departaments de les 
sepultures de construcció particular que per unanimitat es destinen a 
l'única fi de contenir restes, a menys que arribaren a un acord per a 
la seua adjudicació per cada titular o grup d'ells.

Art.39 

Si proposada la divisió d'una sepultura per departaments resulta que 
el nombre de cohereus fóra superior al d'aquells i no existira acord 
per a la seua distribució o ampliació mitjançant les obres necessàries 
o aquestes no foren possible, s'adjudicarà la concessió dels 
departaments per majoria entre ells o raó d'un per cohereu, però 
assistirà als quals es queden sense titularitat, el dret d'inhumació per 
a si, el seu cònjuge i fills, la qual cosa haurà de consignar-se en el 
títol que s'expedisca.

Art.40 

El títol d'una sepultura dividida per departaments serà únic; estarà a 
nom d'una sola persona la qual es designe per majoria o en el seu 
dret el de major edat, el qual representarà davant l'Ajuntament a la 
comunitat i el domicili del qual serà el que amb caràcter general es 
considerarà com el legal, no obstant això, en el mateix figurarà el 
nom de tots els titulars amb especificació dels departaments a 
cadascun corresponents, i quedarà dipositat en l'Ajuntament a la 
disposició d'aquests per a la seua utilització, el dret del qual se'ls 
reconeixerà en l'acord de divisió i adjudicació que a aquest efecte 
s'adopte.

Art.41 

En les sepultures regulades per les normes dels precedents articles 
no s'autoritzarà la inhumació de persones que siguen civilment 
estranyes al titular, tret que en cada cas, donen el seu consentiment 
la majoria dels titulars dels departaments.

Art.42 

En el moment de dividir-se el dret funerari d'una construcció 
particular per departaments, cadascun dels nous titulars haurà de 
designar un beneficiari per cada departament conforme a l'article 28 
d'aquesta Ordenança.

Art.43 

Si faltara un dels titulars d'un departament sense designa de 
beneficiari o que aquest li hi haguera premort i sense hereus del 
parentiu referit en l'article anterior sense que arribaren a un acord per 
nomenar un solament qui continuara  el dret, acreixerà aquest titular,



el qual es designe entre els restants. De no existir acord quedarà 
clausurat el departament o departaments mentre que mantinga tal 
situació acreixent provisionalment a efectes fiscals als altres titulars 
només la part indivisa de les instal·lacions.

Art.44 

A falta de beneficiari designat i de successió testamentària, es 
transmetrà la concessió per l'ordre de succeir establit pel Codi Civil i 
d'existir diverses persones nomenades ab-intestato, se seguiran les 
normes dels articles anteriors segons siga la sepultura de què es 
tracte de construcció municipal o particular.

Art.45 
Quan no siga possible dur a terme la transmissió per absència de les 
persones que tinguen dret, bé perquè no es pot justificar la defunció 
del titular o bé perquè siga insufucient la documentació, es podrà 
expedir títol provisional previ expedient administratiu.

Art.46 (Inclou modificació)

S'estimarà vàlida, prèvia autorització per l'Ajuntament, la cessió a 
títol gratuït per actes inter vivos entre estranys. El traspàs en cap cas 
donarà lloc al canvi de tipus de concessió i durada de la mateixa.

Art.47 
Els posseïdors dels títols sobre sepultures que figuren registrades a 
nom de persona morta, podran sol·licitar provisionalment el traspàs 
al seu favor. No serà necessari justificar documentalment la defunció 
del titular, quan per raó de la data d'expedició del títol o causa 
notòria, resulte evident a coneixença de l'Ajuntament.

Art.48 

S'entendrà, excepte prova en contrari, que està acreditada la 
possessió del títol i dret funerari a què es refereix:

A) Si resulta de document fefaent expedit anteriorment.
B) Per haver sigut inhumat a la sepultura de referència el cadàver

del cònjuge, ascendent, descendent o col·lateral fins a quart
grau per consanguinitat o sengon per afinitat de qui ho sol·licite.

Art.49 

Transcorreguts vint anys des de l'expedició del títol provisional, es 
convertirà en definitiu, cessant les limitacions sobre el mateix, i per 
això, prescriu el dret dels afavorits a reclamar la seua titularitat.



Art.50 
Fos el que fos el règim transmissori que se seguisca, quan la 
designació del nou titular recaiga per majoria, els minotaris podran 
realitzar amb anterioritat a l'expedició del nou títol, al trasllat de les 
restes de familiars amb els qui els unisca un parentiu més pròxim 
que el del nou titular.

Art.51 

Quan per l'ús o qualsevol altre motiu es deteriorara un títol, es podrà 
canviar per un altre igual a nom del mateix titular. La sostracció o 
pèrdua d'un títol donarà dret a l'expedició de duplicat en favor del 
titular.

Art.52 

Els errors de nom, cognom o qualssevol altres en els títols, es 
corregiran a instàncies del titular, prèvia justificació i comprovació.

Art.53 
Les clàusules limitatives de l'ús d'una sepultura, la seua variació o 
anul·lació, s'acordaran a sol·licitud del titular per Decret de l'Alcaldia, 
la qual s'inscriurà en el Llibre Registre, fitxer de sepultures i títol 
corresponent i quedaran ferms i definitives a la defunció d'aquell.

Art.54 
Les sepultures que no tinguen cadàvers ni restes, podran ser 
retrocedits pels seus titulars a l'Ajuntament, sempre que aquests no 
les posseïsquen amb caràcter provisional, abonant-se les quantitats 
que per a cada cas assenyale l'Ordenança fiscal.

Art.55 

La transmissió, rectificació, modificació o alteració del dret funerari, 
excepte en el cas de l'article 58, serà declarada a sol·licitud de 
l'interessat o d'ofici en expedient administratiu en el qual es 
practicarà la prova i aportarà la documentació necessària per a 
justificar els punts i el títol del dret, excepte en el cas d'extraviament, 
sense que siga obstacle per al desenvolupament de l'expedient la 
negativa a lliurar aquest últim quan l'interessat no siga posseïdor del 
mateix.

Art.56 
Durant la tramitació d'un expedient de traspàs, serà discrecional la 
suspensió de les operacions en la sepultura ateses les circumstàncies 
de  cada  cas.  No  obstant  això, les  operacions  de  caràcter  urgent



podran autoritzar-se deixant-ne constància en l'expedient.

Art.57 

Les transmissions que es porten a terme, a l'empara de l'article 47, 
es motivaran en expedient administratiu tramitat d'acord amb l'article 
56, però s'anunciaran en el Butlletí Oficial de la Província perquè dins 
dels quinze dies hàbils següents es puguen oposar els qui s'hi creen 
amb dret i els títols que a aquest efecte s'expedisquen seran 
provisionals, sense perjudici de tercers de millor dret i amb prohibició 
de tota exhumació posterior el cadàver o restes del qual no foren el 
cònjuge, ascendent, descendent o col·lateral fins a quart grau per 
consaguinitat o afinitat del nou titular o de la persona qui sol·licite 
l'exhumació.

Art.58 

La denúncia de sostracció o extraviament del títol de dret funerari, 
presentada per escrit en el Registre General de l'Ajuntament amb 
sol·licitud d'expedició de duplicat, podrà donar lloc a la suspensió 
immediata de les operacions en la sepultura i incoació d'expedient 
declaratiu de l'anul·lació del títol i d'expedició del que ho substituïsca, 
prèvia la publicació de la incoació d'aquest expedient en el B.O.P. pel 
termini de quinze dies perquè puguen oposar-se els qui ostentaren 
legítim dret. Expedit el duplicat, cessarà la suspensió.

Art.59 
Si s'admet a tràmit una denúncia de suposada retenció indeguda del 
títol, prèvia audiència del denunciant i del posseïdor, o en rebel·lia 
d'aquest, s'admet a tràmit, es podrà suspendre els drets d'ús de la 
sepultura a resultes de la pertinent resolució municipal, dins del marc 
d'aquesta Ordenança, o judicial, quan se sol·licite a instàncies de 
part.

Art.60 

Podrà declarar-se l'extinció de la concessió i revertirà en tal cas a 
l'Ajuntament el dret funerari, en els següents casos:

A) Per estat ruïnós de la construcció quan aquesta fos particular. La
declaració de tal estat i caducitat requerirà expedient
administratiu a iniciativa de l'Alcaldia.

B) Per abandó de la sepultura, considerant-se com a tal el
transcurs de trenta anys des de la defunció del titular, sense
que els beneficiaris, hereus o afavorits pel dret, instaren el
traspàs provisional o definitiu en favor seu.

C) Per impagament de qualsevol dels terminis al seu venciment, en
les sepultures adjudicades en aquesta modalitat.



D) Per haver transcorregut el termini, quan es tractara de dret 
funerari temporal.

E) Per no fer front al pagament de les obligacions fiscals. 

Art.61 

L'expedient administratiu d'extinció de la concessió en els supòsits A) 
i B) de l'article anterior, contindrà la citació del titular, el domicili del 
qual siga conegut, o de no ser-ho, publicitat de l'expedient mitjançant 
edicte en el B.O.P. concedint un termini de trenta dies perquè els 
beneficiaris, hereus o afavorits puguen al·legar el seu dret. La 
compareixença de qualsevol d'aquests amb el compromís de dur a 
terme les obres de construcció o reparació o la transmissió al seu 
favor en el termini que a aquest efecte s'assigne, interromprà 
l'expedient que s'arxivarà sense més tràmits una vegada realitzat. En 
un altre cas es declararà l'extinció per acord de l'Excma. Comissió 
Municipal de govern.

Art.62 

Declarada l'extinció de qualsevol classe de sepultura en els supòsits 
A) i B) de l'Art.61, l'Ajuntament no podrà novament concedir dret 
sobre les mateixes a favor de tercers fins que haja procedit al trasllat 
de les restes existents a osseres destinades a aquest efecte amb 
separació entre els procedents de sepultures diferents.

Art.63 
En els supòsits C) i I) de l'Art.60, l'expedient administratiu d'extinció 
es limitarà a la citació del titular concedint-se-li un termini de trenta 
dies per a posar-se al corrent de pagament, transcorreguts els quals 
sense que ho efectue, es traslladaran les restes a l'ossera general.

Art.64 

En el supòsit de l'Art. 60 apartat D), l'expedient administratiu 
d'extinció de la concessió (30 dies) per aixecar la concessió d'un Dret 
perpetu o bé traslladar les restes a l'ossera general o a osseres 
individuals.

CAPÍTOL IV

DE LES CONSTRUCCIONS FUNERÀRIES, PARCEL·LES SARCÒFAGS, 
ARC-CUEVAS, VIALS, PLANTACIONS I DE LA NETEJA DELS 
CEMENTERIS.

Art.65
L'Ajuntament construirà, en quantitat suficient a les precisions 
estadístiques de necessitat, sepultures per a ús particular i atorgarà 
dret   funerari   sobre   elles   als   sol·licitants,   quan   ho   considere 



pertinent regint-se, en principi, per ordre de petició, reservant-se per 
tant l'Ajuntament la potestat de variar aqueix ordre per motius 
justificats.
Aquestes construccions podran ser aïllades, en agrupacions o 
generals. 

Se les identificarà en forma adequada i numerarà correlativament, 
quedant obligats els titulars a acceptar el nombre assignat.

Art.66 

Les obres de construcció de sepultures per l'Ajuntament es regiran 
per les prescripcions de l'Oficina Tècnica i l'adjudicació i execució de 
les mateixes es durà a terme en la forma que prevé la L.C.A.P.

Art.67 

La classe i nombre de sepultures que construïsca l'Ajuntament estarà 
en funció dels accidents del terreny, del seu emplaçament, però en 
tot case la capacitat mínima d'un nínxol o departament equivaldrà a 
la d'un prisma les dimensions interiors del qual seran: 2,50 m., de 
profunditat, 0,75m., d'ample per 0,70 m., d'alt, o les establides en 
les normes reglamentàries.

Art.68 
El dret funerari sobre parcel·les o arc-coves es concedirà a qui ho 
sol·licite per dur a terme en aquelles les construccions que es 
denominaran panteons, criptes o mausoleus i en aquests la sepultura 
adequada a la seua capacitat adjuntant projecte a aquest efecte.

Art.69 

Malgrat l'exposat en l'article anterior, la part destinada a cripta en els 
panteons, serà susceptible de ser ampliada posteriorment per Decret 
de l'Alcaldia previ visat de projecte a aquest efecte per l'Oficina 
Tècnica Municipal, sense que en cap cas la superfície en alçat, ni la 
distància entre la rasant i la seua màxima profunditat excedisca de 
tres metres les distàncies establides en les normes reglamentàries.

Art.70 

L'adjudicació del dret funerari sobre parcel·les o arc-coves, s'efectuarà 
per Decret de l'Alcaldia previ informe de l'Oficina Tècnica del projecte 
presentat.
Dins del termini establit en l'Ordenança Fiscal, el sol·licitant haurà 
d'ingressar l'import del valor de la parcel·la o arc-cova, entenent-se 
que desisteix de la sol·licitud si deixa transcórrer l'indicat termini 
sense efectuar l'ingrés, en aquest cas, l'adjudicació quedaria 
automàticament sense efecte.



Es lliurarà a l'adjudicatari, juntament amb el títol, una còpia del 
plànol d'emplaçament de la parcel·la arc-cova i una altra còpia es 
remetrà a la Unitat administrativa del cementeri quan siga 
comunicada l'adjudicació.

Art.71 

Els adquirents del dret funerari sobre parcel·les o arc-coves, hauran 
de procedir a la seua construcció total en el termini de dos anys 
explicats a partir de la seua adjudicació, transcorreguts els quals 
sense haver sigut donada d'alta l'edificació, podrà l'Ajuntament 
deixar sense efecte el dret mitjançant l'abonament de la quantitat 
assenyalada per a la retrocessió de parcel·les o arc-coves. No se 
satisfarà quantitat alguna al concessionari per les obres que en ella 
s'hagen realitzat. Aquests terminis seran prorrogables a petició de 
l'interessat i a criteri de l'Ajuntament quan la classe, importància o 
qualitat de les obres ho aconsellen.

Art.72 

No podrà iniciar-se la construcció d'una sepultura particular sense 
que la parcel·la haja sigut replantejada i partionada pel Servei Tècnic 
i aprovada la realització de l'obra mitjançant el corresponent permís 
municipal. Les despeses d'emplaçament i desmunte de la parcel·la i 
qualsevol altra despesa, si escau, seran a càrrec del titular.

Art.73 
Les construccions particulars no tindran ràfecs ni comises que 
avancen sobre les vies més enllà de quinze centímetres. Queden 
exceptuades d'aquesta norma els panteons que per la seua proporció 
requerisquen un major sortint en les seues comises i sempre que 
aquestes es troben a una altura superior a tres metres sobre la 
rasant del terrat del seu emplaçament.
Les sepultures de construcció particular, hauran de tenir edificats els 
paràmetres exteriors i els elements decoratius amb materials nobles 
certificats de resistència i durabilitat de conformitat amb les normes 
tècniques acceptades pels òrgans oficials de normalització, certificació 
i homologació, prohibint-se en absolut els elements fràgils que no 
oferisquen la suficient garantia en atenció a la continuïtat dels 
cementeris.

Art.74 
Les obres de construcció d'una sepultura particular estaran subjectes 
a la inspecció tècnica i la seua autorització i aprovació es temperarà 
a les normes que s'expressen en els següents articles.



Art.75 

La sol·licitud per a construir una sepultura particular, es presentarà 
en el Registre de Secretaria acompanyada de projecte en forma 
reglamentària per quadruplicat.

Art.76 

Rebuda una sol·licitud en l'organisme corresponent i informada la 
titularitat de la mateixa, passarà a l'Oficina Tècnica per a la valoració 
de l'autorització, d'acord amb l'Ordenança Fiscal i es retornarà 
l'expedient a l'oficina d'origen on previ informe es resoldrà per Decret 
de l'Alcaldia.

Art.77 

Autoritzada una obra es comunicarà a l'interessat que ingressarà els 
drets que corresponguen i s'estendrà l'autorització que serà lliurada 
al mateix juntament amb un projecte degudament conformat. Igual 
comunicació i projecte es remetrà a la Unitat Administrativa del 
Cementeri, un altre exemplar d'aquest quedarà en l'expedient i la 
cambra en l'Oficina Tècnica a l'efecte d'inspecció.

Art.78 

L'Oficina Tècnica inspectora de les obres d'una construcció particular 
comunicarà a l'òrgan corresponent la seua terminació, expressant si 
hi ha hagut o no variació en el projecte aprovat. De resultar alterat 
aquest, podrà l'Ajuntament exigir la seua rectificació a l'interessat 
d'acord amb el mateix o la legalització mitjançant el pagament dels 
drets que corresponguen per aquesta.

Art.79 
Acabada l'obra de construcció particular de conformitat o legalitzada 
si escau la mateixa, previ informe de l'òrgan corresponent, serà 
donada d'alta per a efectuar enterraments, per Decret de l'Alcaldia.

Art.80 

Transcorregut el termini d'execució de les obres sense haver-se 
acabat, l'Oficina Tècnica procedirà d'ofici a l'examen i comprovació de 
les realitzades podent acordar-se la caducitat del permís per Decret 
de l'Alcaldia si no es justificara la demora.

Art.81 
Les obres de reconstrucció, reforma, ampliació o edificació d'una 
sepultura de construcció particular que afecten a l'estructura de 
l'edifici o dels seus departaments estaran subjectes, quant al permís, 
inspecció, execució i procediment, a les disposicions del articles 
precedents,  però el termini de realització quedarà limitat a sis mesos



prorrogables tres mesos més a sol·licitud de l'interessat, quan la 
importància de la mateixa ho aconselle.

Art.82 

Les obres de reforma, decoració, reparació, conservació o accessoris 
de les sepultures de construcció particular, precisaran permís 
municipal i la seua concessió i execució es durà a terme d'acord amb 
els plànols o dissenys presentats i aprovats conformement al que es 
disposa en aquesta Ordenança i pagament dels drets que 
s'establisquen en la fiscal corresponent.
El termini de durada d'aquestes, no serà superior a tres mesos 
excepte ampliació fins a un màxim de dos mesos més a sol·licitud de 
l'interessat, que es concedirà quan la importància de la mateixa ho 
requerisca.
Serà aplicable, quant al procediment a seguir, el que es disposa en 
els articles 75 i s.s. d'aquesta Ordenança.

Art.83 

No es permetrà l'execució d'obres en sepultures qualsevol que siga la 
seua importància, sense que es presente en l'Administració del 
Cementeri el permís de l'Ajuntament i la carta de pagament, taló o 
document que acredite haver satisfet els drets corresponents.

Art.84 

La realització de tota classe d'obres dins del recinte d'un cementeri 
requerirà l'observança per part dels contractistes o executors de les 
següents normes:

A) Els treballs preparatoris de picapedrer i marbrista o similars no 
podran efectuar-se excepte autorització expressa.

B) La  preparació  dels  materials  per  a  la  construcció  haurà  de 
realitzar-se  en els llocs que s'hi  designen amb  la protecció que 
en cada cas es considere necessària.

C) Els  dipòsits  de materials,  estris,  terra o aigua,  se situaran en 
llocs que no dificulten la circulació o pas per la via pública.

D) Les bastides, tanques o qualsevol altre estri auxiliar necessari 
per a la construcció, es col·locarà de manera que no danye les 
plantacions o sepultures adjacents.

E) Els  utensilis  mòbils  destinats  a  la construcció,  hauran de ser 
retirats diàriament per al bon ordre i decor en el recinte.

F) Una vegada acabada l'obra, els contractistes o executors hauran 
de procedir a la neteja del lloc de la construcció i retirada dels 
enderrocs, fragments o residus de materials, i sense aquest 
requisit no s'autoritzarà l'alta de la mateixa. 



G) L'abonament dels drets per subministrament d'aigua potable i 
    electricitat i altres que es determine segons Ordenança Fiscal.

No s'autoritzarà permís algun per a col·locar elements que 
comprenguen dues o més sepultures ni convertir dos o més nínxols 
en una sola sepultura aparent mitjançant la col·locació d'una làpida 
comuna. Per a aquest fi l'Ajuntament podrà construir, per separat, 
illes o blocs de nínxols individuals i illes de nínxols dobles.

Art.85 

No es permetrà la col·locació de florers o qualssevol altres elements 
decoratius similars en la façana dels nínxols, tret que estiguen 
adossats als marcs que decoren els mateixos.

Art.86 

La instal·lació de parterres i tests davant o al voltant de les sepultures 
se subjectaran a les següents normes:

a) Sol·licitud de col·locació dirigida al Sr. Alcalde i presentada en el 
Registre de l'Ajuntament.

b) L'amplitud màxima del terreny que podran ocupar els parterres 
no serà, en cap cas, superior a la del llarg de la façana de la 
sepultura, amb un ample màxim de 0,30 m.

c) Només  podran  construir-se  parterres  en  els  llocs prèviament 
autoritzats on el sòl estiga afermat o arenat;  si passa altrament 
només   podran   col·locar-se   tests   o   torretes,   sempre  que 
ornamenten sepultures que estiguen a flor de terra.

d) La  longitud  dels jardins  i voreres  de les  sepultures,  es fixarà 
amb  caràcter general sumant les dels costats presos per la part 
interior, o siga, adossats a la construcció.

e) L'aigua   necessària   per  al  reg  de  les  plantacions  serà  pres 
gratuïtament de les fonts o llocs que s'hi indiquen. 

Art. 87 

Les plantacions es consideraran com a accessòries de les 
construccions i estaran subjectes a les mateixes regles que aquelles, 
la seua conservació serà a càrrec dels interessats i en cap cas podran 
envair la via ni perjudicar les construccions veïnes. Qualsevol excés 
serà corregit a costa del titular.

Art.88 

Les sepultures podran ser condicionades pels titulars, persones 
delegades dels mateixos o per persones físiques o jurídiques que es 
dediquen habitualment a aquesta labor mitjançant contraprestació. 
Aquestes últimes precisaran de la corresponent autorització municipal 



sota el control de l'Administrador amb qui liquidaran els drets que per 
la seua funció han de satisfer d'acord amb l'Ordenança fiscal. Acabat 
el condicionament d'una sepultura cuidaran de dipositar en els llocs 
designats les restes de flors o altres objectes inservibles.

CAPÍTOL V

DEL SIMBOLISME ICONOGRÀFIC, EPITAFIS I ORNAMENTS 
FUNERARIS.

Art. 89 (Inclou modificació) 
Les embocadures dels nínxols construïdes per l'Ajuntament hauran de 
romandre amb la seua forma original inalterable. 
Els nínxols hauran de romandre, encara quan es troben buits, tancats  
i arrebossats, mitjançant utilització d'elements de construcció a base 
de rajola, ciment, guix o escaiola. Si es trobaren buits hauran de tenir 
una obertura suficientment àmplia per a la seua ventilació en evitació 
d'humitats.

Art.90 

Es podran col·locar làpides en les embocadures dels nínxols sempre 
que s'ajusten a les següents circumstàncies:

A) Quan el disseny municipal haguera omès aquest element.
B) Quan no pertorben el disseny i l'espai circumdant. 

Art.91 
No es podrà introduir ni extraure dels cementeris objecte algun sense 
l'autorització pertinent, impedint la col·locació o retirant els que 
desmeresquen del caràcter dels cementeris. 

Art.92 

No s'autoritzarà la venda ambulant a l'interior dels cementeris, ni es 
concediran parades o autoritzacions per al comerç, encara que 
estigueren dedicades a objectes adequats a l'adorn i decoració dels 
mateixos.

Art.93 
Tots els objectes de valor que es trobaren abandonats, es podran a la 
disposició de l'Administració per al seu ulterior lliurament al dipòsit 
municipal.

Art.94 

En els cementeris es cuidarà a través dels mitjans, dels objectes 
col·locats en les sepultures, tanmateix l'Ajuntament no es fa 
responsable dels robatoris o deterioracions que tal vegada puguen 
ocórrer en els mateixos.



Art.95 

En els nínxols que manquen de làpida s'inscriurà en el paredat o 
llosa, el nom i cognoms del cadàver de l'última persona inhumada, si 
es tracta de dret funerari temporal o del seu titular en un altre cas.

Art.96 

L'obtenció de fotografies, dibuixos, pintures de les sepultures o vistes 
generals o parcials dels cementeris, precisarà d'autorització especial 
de l'Alcaldia.

CAPÍTOL VI 

DE LES INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS. 

Art.97 

Les inhumacions, exhumacions o trasllats de cadàvers o restes, es 
regiran per les disposicions de caràcter higiènic-sanitari vigents. 
D'acord amb les mateixes s'entén per cadàver “el cos d'una persona, 
des de la de la data de defunció fins que es complisquen cinc anys 
d'ella”, a partir dels quals tindrà la consideració de “restes”.

Art.98 
Cap cadàver serà inhumat amb caràcter general abans de les vint-i-
quatre hores de la seua defunció. 
Si per ràpida descomposició o perill de contagi, insuficiència higiènica 
de l'habitació o qualsevol causa similar tinguera lloc la cerimònia de 
conducció abans de transcórrer aquell termini, quedarà el cadàver en 
el dipòsit general del cementeri.

Art.99 

Per a les inhumacions en nínxols, tombes, criptes o altres monuments 
funeraris, es procurarà un tancament hermètic de les seues obertures 
que impedisca les emanacions i filtracions líquides. A aquest efecte i 
al de permetre, no obstant això, els canvis necessaris per a la seua 
ulterior desintegració de la matèria orgànica continguda, la seua 
construcció tindrà lloc amb materials que suposen una 
impermeabilitat relativa.

Art.100 

L'esgotament de l'espai en un cementeri per a construir sepultures, 
determinarà la creació d'una reserva de nínxols que únicament es 
concedirà temporalment als titulars de sepultures que no puguen 
usar del seu dret per no haver transcorregut els terminis a què es 
refereix aquesta ordenança, des de l'última inhumació.



Art.101 

Els cadàvers podran ser inhumats en qualsevol classe de nínxols o 
sepultures autoritzades per l'Ajuntament o en fosses practicades en 
el propi sòl de cementeri.
Aquestes tindran una profunditat i longitud no inferior a 2 
metres, amplària de 0,80 m., i un espai de 0,50 m., de separació, 
entre l'una i l'altra fossa.

Art.102 

No podrà obrir-se cap sepultura fins que hagen transcorregut dos 
anys des de l'última inhumació o sis si la defunció va tenir lloc per 
malaltia infecciosa o contagiosa.
S'exceptuen en tot cas, les sepultures que continguen cadàvers 
embalsamats o que s'embalsamen per al seu trasllat. 
Quan no siga possible la inhumació d'un cadàver en una sepultura 
per no haver transcorregut el termini que determina l'article anterior 
des de l'última inhumació, es concedirà amb caràcter provisional i 
temporal un nínxol dels de reserva pel període de dos anys o de sis, 
si la causa de la mort va ser malaltia contagiosa o infecciosa. 
Transcorregut aquest termini sense causa que justifique la pròrroga, 
es traslladarà d'ofici el cadàver o restes a la primera sepultura, en el 
títol de la qual s'haurà consignat la suspensió de tota operació fins 
que s'haja fet el trasllat.

Art.103 
Quan tinga lloc la inhumació en una sepultura que continga altres 
cadàvers o restes es procedirà en el mateix acte, a la reducció d'ells, 
només a petició expressa del titular, aquesta operació tindrà lloc 
abans de l'acte de l'enterrament, en aquest cas serà presenciada per 
l'administrat o funcionari en qui el mateix delegue. 

Art.104 

El nombre d'inhumacions successives en cada sepultura, no estarà 
limitat per una altra causa que la de capacitat respectiva en 
consideració a la possibilitat de reducció de restes de les anteriorment 
efectuades, a menys que el titular del dret funerari, quan s'establisca 
el mateix o en qualsevol moment posterior, ho limite voluntària i 
expressament, en forma fefaent quant a nombre o relació excloent de 
persones els cadàvers de les quals puguen ser inhumats en aquella.

Art.105 

El despatx de la inhumació precisarà la presentació dels documents 
següents:

A) Títol de la sepultura.



B) Llicència d'enterrament pel Jutge competent.
A la vista dels indicats documents, l'Alcaldia despatxarà l'ordre 
d'inhumació.

Art.106 

En el moment de presentar el títol, s'identificarà  la persona a favor 
de la qual estiga estès. 
Si aquest resultara haver mort, o no es poguera identificar, 
s'autoritzarà la inhumació i efectuada la mateixa, es requerirà als 
posseïdors perquè insten el traspàs a favor de qui tinguera dret. El 
mateix tràmit se seguirà quan es tracte de l'enterrament del titular.

Art.107 

La inhumació es trametrà a l'Ajuntament o oficines delegades pel 
propi cementeri, i la documentació es presentarà en l'administració 
del cementeri a l'efecte d'inscriure-la en el Llibre-Registre i el títol. 
Tramesa en aquesta forma es lliurarà la papereta d'enterrament a la 
brigada que la retornarà una vegada efectuat el servei amb la seua 
conformitat. El mateix tràmit requerirà l'exhumació o trasllat de 
restes. 
Quan es tracte d'una inhumació o trasllat d'una sepultura el títol de la 
qual estiga dipositat en l'Ajuntament, es trametrà a petició de 
qualsevol dels titulars prèvia la seua identificació. Es comunicarà al 
funcionari i efectuada l'operació s'inscriurà en el títol que continuarà 
dipositat.

Art.108 

El dret del titular a l'ús exclusiu de la sepultura en la forma prevista 
en les presents ordenances serà garantit en tot moment per 
l'Ajuntament. El consentiment del titular per a la inhumació, siga de 
familiars o estranys s'entendrà deferida vàlidament, amb presumpció 
“iuris tantum”, pel sols fet de la presentació del títol sempre que no 
existisca denúncia escrita de la sostracció, retenció indeguda o 
extraviament del mateix, presentada al Registre General de 
l'Ajuntament amb huit dies d'antelació.

Art.109 

Quan el títol estiguera estès a nom de comunitat religiosa o 
hospitalària la inhumació precisarà certificació expedida per l'Adreça 
de la mateixa, indicant que el mort pertanyia a aquella Comunitat o 
era asiliat acollit a ella.
Si ho era en nom d'Entitat legalment constituïda, tota la inhumació 
precisarà certificació similar acreditativa de pertànyer el cadàver a un 
membre o empleat de la mateixa sense perjudici de l'art. 27.



Art.110 
Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense suport documental 
que acredite la titularitat per Decret de l'Alcaldia prèvia conformitat 
del titular i mancant aquest, del beneficiari designat o de la majoria 
dels quals tinguen dret a succeir; i en tots els casos, prèvia 
presentació de la sol·licitud instant el duplicat per extraviament.

Art.111 

L'exhumació d'un cadàver o restes per reinhumar-lo fóra del recinte, 
precisarà la sol·licitud del titular del dret funerari, i el transcurs dels 
terminis assenyalats en aquesta ordenança des de l'última inhumació 
i l'autorització de l'organisme competent. 
Serà precisa la presència del titular sanitari competent en l'ordre 
legal, per a aquestes actuacions.

Art.112 
S'exceptuen del requisit de termini d'exhumacions els següents 
casos: 

A) Les decretades per resolució judicial que es portaran a terme en 
virtut del manament corresponent.

B) Les dels cadàvers que hagueren sigut embalsamats o vagen a 
ser-ho en el moment de l'exhumació. 

Art.113 

El trasllat d'un cadàver des d'una sepultura a una altra del mateix 
cementeri exigirà el consentiment dels titulars d'ambdós drets, amb 
l'excepció continguda en l'article 50 d'aquestes ordenances. Hauran 
de tenir-se en compte en el transcurs dels terminis de l'article 102 de 
la mateixa, i si el trasllat ha de tenir lloc a una ossera 
individualitzada, el de cinc anys necessari perquè el cadàver tinga el 
concepte de restes.
Caldrà la presencia del titular sanitari competent en ordre legal, per a 
aquestes actuacions.

Art.114 

Quan s'interesse el trasllat d'un cadàver o restes dipositats en 
sepultura el títol del dret dels quals figura a nom d'una persona 
morta haurà de prèviament sol·licitar-se el traspàs, moment a partir 
del qual podrà discrecionalment autoritzar-se el trasllat sense 
perjudici de l'ulterior tràmit de l'expedient.

Art.115 
Quan el trasllat haja d'efectuar-se d'un a un altre cementeri dins o 
fora del terme municipal, haurà d'acompanyar-se l'autorització 
corresponent dels altres documents que acrediten el compliment dels



altres requisits exigits per les disposicions vigents. 

Art.116 
L'exhumació d'un cadàver per ordre judicial s'autoritzarà per 
l'Alcaldia a la vista del manament del jutge que així ho dispose. 
L'exhumació d'un cadàver per qualsevol altra causa o finalitat 
diferent a les recollides en aquesta Ordenança, s'autoritzarà per 
aquesta Alcaldia de conformitat amb la legislació vigent.

Art.117 
Quan calga practicar obres de reparació en sepultures particulars que 
continguen cadàvers es traslladaran aquests a nínxols d'autorització 
temporal, sempre que no s'oposen a les disposicions relatives a 
exhumació, reportant els drets assenyalats en l'ordenança fiscal i 
sent retornats a les seues primitives sepultures una vegada acabades 
les obres. Quan es tracte d'obres de caràcter general a realitzar per 
compte de l'Ajuntament, el trasllat es durà a terme d'ofici en 
presència de l'Administrador, a sepultures de la mateixa categoria 
amb caràcter general que seran permutades per les 
antigues, s'estendrà acta del trasllat i s'expediran els 
nous títols corresponents.

CAPÍTOL VII 

INFRACCIONS I SANCIONS 

Art.118 

1º Les infraccions que en tot el relatiu a l'incompliment del que es 
disposa en aquesta ordenança seran objecte de les sancions 
administratives corresponents, prèvia instrucció de l'oportú 
expedient, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o 
d'altre ordre que puguen concórrer, sent competència d'aquest 
Ajuntament, el control del cementeri i policia sanitària mortuòria.
2º La instrucció de causa penal davant els Tribunals de Justícia 
suspendrà la tramitació de l'expedient administratiu sancionador que 
haguera sigut incoat pels mateixos fets i, si escau, l'eficàcia dels 
actes administratius d'imposició de sanció. Les mesures 
administratives que hagueren sigut adoptades provisionalment, es 
mantindran fins que l'autoritat judicial es pronuncie sobre les 
mateixes.
3º En cap cas s'imposarà una doble sanció pels mateixos fets i en 
funció dels mateixos interessos protegits, si bé hauran d'exigir-se les 
altres responsabilitats que es deduïsquen d'altres fets o infraccions 
ocurrents.



Art.119  

Infraccions: 

1º Les infraccions es qualificaran com a lleus, greus i molt greus 
atenent als criteris de risc per a la salut pública, grau 
d'intencionalitat, reincidència, generalitzacions de la infracció, o 
quantia de les conseqüències econòmiques.
2º Constituiran faltes administratives i seran sancionades en els 
termes previstos, en l'article següent, les infraccions que a 
continuació es tipifiquen: 
a) Infraccions lleus:
Es consideren infraccions lleus:

1. La   realització   d'obres   de   construcció   de   panteons  sense 
l'obtenció de la preceptiva autorització municipal, sense ajustar-
se al projecte presentat, o per sobrepassar el temps  determinat 
en l'art. 83 de l'ordenança.

2. La col·locació d'elements que incloguen dues o més sepultures, 
o bé convertir dos o més nínxols en una sola sepultura 
aparent mitjançant la col·locació d'una làpida comuna.

3. La  col·locació   de  florers  sense  estar  adossats  als  arcs  que 
decoren la façana dels nínxols.

4. La  instal·lació  de  parterres  tests  davant  o  al  voltant  de les 
sepultures  sense subjectar-se  a les normes  que es determinen 
en l'art. 88 de l'Ordenança.

5. El    condicionament    de    les    sepultures,     per     empreses 
especialitzades,  sense haver obtingut  la preceptiva autorització 
per actuar dins del recinte del cementeri.

b) Infraccions greus:
Es consideren infraccions greus:

1. La conducta indecorosa dins del recinte del cementeri.
2. La realització d'obres de construcció de panteons sense ajustar-

se al projecte presentat.
3. La realització de criptes en els panteons sense adaptar-se a les 

mesures establides en l'art. 70 de l'Ordenança.
4. L'inici  de   les  obres  de  construcció  de  sepultures  particulars 

sense  la delimitació i replanteig  per l'oficina  tècnica  municipal 
dels terrenys.

5. No respectar les mesures establides en l'art. 74 “respecte” de 
les cornises i volades als panteons.

6. Modificar    les   embocadures    dels   nínxols    construïts    per 
l'Ajuntament.

7. La   col·locació  de   làpides  en  les   embocadures  dels  nínxols 
sempre que pertorben el disseny i l'espai circumdant.

8. La  venda  ambulant  a  l'interior  dels  cementeris,  així  com  la 
col·locació de parades per al comerç,  encara que  es vengueren 
objectes adequats a l'ornament i decoració dels mateixos. 



9. La reincidència en la comissió d'infraccions lleus.

c) Infraccions molt greus.
Es consideren infraccions molt greus:

1. Efectuar  enterrament   fóra  del  recinte   del  cementeri  sense 
obtenció   expressa   d'autorització   de   l'autoritat   competent 
(art.3).

2. La inhumació, exhumació o trasllat de cadàvers sense atenir-se 
a les disposicions de caràcter higiènic sanitari vigents a cada 
moment (art.99).

3. La inhumació d'un cadàver sense que hagen transcorregut, amb 
caràcter general, les vint-i-quatre hores, des de la seua 
defunció (art.100).

4. La  construcció   de   nínxols   amb   materials   que  no   siguen 
permeables (art.101).

5. L'obertura d'una sepultura sense haver transcorregut el termini 
de dos anys des de la seua última inhumació o sis si la defunció 
va tenir lloc per malalties contagioses o infeccioses (art.104). 

Les infraccions en matèria de sanitat seran objecte de les sancions 
administratives corresponents, tipificant-se i sancionant-se les 
mateixes en la forma prevista en la Llei 14/86 de 25 d'abril General de 
Sanitat en els seus art. 32 a 36.

Art. 120  

Sancions. 

1. Les  infraccions  per   incompliment  de  la  present  ordenança,  en 
aquelles   matèries   que   no  estiguen  expressament   regulades   en 
normativa  legal   superior,   seran  sancionades  de  conformitat  amb 
l'ordenança,  en funció de la negligència, intencionalitat, incompliment 
dels advertiments previs, perjudici causat i riscos produïts.
A) Infraccions lleus.

- Des de 5.000 a 50.000 ptes.

B) Infraccions greus.

- Des de 50.001 a 150.000 ptes.

C) Infraccions molt greus.

- Des de 150.001 a 2.500.000 ptes.

2. Correspon   l'exercici  de  la  potestat   sancionadora  al  Sr. Alcalde 
President en l'exercici de les seues competències.
En relació amb les infraccions en matèria de sanitat i consum es tindrà 
en compte l'establit en la disposició addicional  5 de la Llei 31/1990 de 
27  de desembre,  en quant  estableix  que quan  per  la  naturalesa  i 
gravetat  de la  infracció  haja de superar-se  la quantia  de 2.500.000 
ptes.  de multa,  es remetrà  l'expedient,  amb  l'oportuna  proposta a 
l'autoritat que resulte competent.



Art. 121  

Prescripció i caducitat. 
1. Les infraccions a què es refereix la present ordenança prescriuran a 

l'any les qualificades com a lleus, als dos anys les greus i als cinc 
anys les molt greus.

2. Caducarà  l'acció  per a  perseguir  les  infraccions  quan  coneguda 
fefaentment   per   l'administració   l'existència   d'una   infracció   i 
finalitzades  les   diligències   dirigides   a   l'esclariment  dels  fets, 
haguera   transcorregut  un  any  sense  que  l'autoritat  competent 
haguera ordenat incoar l'oportú procediment. 

Art.122 

La present ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua completa 
publicació en el BOP i romandrà en vigor fins a la seua modificació o 
derogació.

Sant Joan d'Alacant, a 11 de novembre de 1998. 
L'Alcalde, Francesc de Paula Seva i Sala. 




