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REGLAMENT PER AL RÈGIM I GOVERN DEL CEMENTERI MUNICIPAL DE BELLREGUARD
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1.
El règim de govern i administració del Cementeri Municipal de Bellreguard es regula per les
disposicions del present reglament i, en tot el que no hi està previst, són d’aplicació les següents
disposicions legals:
- Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, de
20 de juliol de 1974, i Llei 49, de 3 de novembre de 1978.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Reial Decret 781/86, pel que s’aprova el Text Refós de disposicions legals de règim local, i
- Reglament de Béns i Serveis de les Corporacions locals.
Art. 2.
És competència de l’Ajuntament la gestió del Cementeri i aquesta comprèn les següents funcions:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

L’estructura orgànica del servei, la planificació i l'ordenament.
La realització d’obres, serveis i treballs necessaris per a la reparació, conservació,
cura i neteja del Cementeri, i, en particular, dels elements urbanístics, jardins,
edificacions i instal·lacions d’ús comú.
L’exercici d’actes de domini.
La imposició i l’exacció de tributs, d’acord amb les ordenances fiscals, i la regulació
de les condicions d’ús i gaudi de les unitats d’enterrament.
La distribució de zones i concessió del dret d’enterrament de les distintes classes de
sepultures.
Inspecció, replantejament, ampliació, renovació i conservació de sepultures de tot
tipus.
Les construccions i les plantacions en general.
El nomenament i la distribució del personal per al servei del Cementeri.
L’administració, la inspecció i el control estadístic.
La inhumació, l’exhumació, el trasllat de cadàvers i la reducció de restes, que
s’efectuaran pel personal afecte al servei.

Art. 3
1. Són obligacions dels treballadors municipals: la custòdia i vigilància del recinte en general amb les
funcions següents:
a) Observar la rigorosa inspecció de tota classe d’adorns, que es col·loquen com a decorat, i de les
inscripcions que es deixen fixes, prohibint totalment afegits innecessaris com és ara tendals,
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marquesines, pintura al voltant dels nínxols, etc. I, en especial, tot allò que desdiga del lloc o
implique burla o atac de les creences religioses o de qualsevol ideari polític. En cas d’incompliment
manifest del que s’ha expressat anteriorment, haurà d’informar-se immediatament a l’Alcaldia per a
procedir tal com s’estime oportú.
b) Complir totes aquelles ordres que es reben de la superioritat per al bon funcionament del servei.
c) Impedir l’entrada al Cementeri de gossos i altres animals.
d) Cuidar les plantes i els arbres de l’interior del recinte, retirar les flors seques i en mal estat i fer la
neteja de totes les dependències del Cementeri.
2.
Les funcions dels enterradors o empreses que presten el servei de soterrament seran les
següents:
a) Obrir les foses del primer enterrament o d’exhumació, sepultures, panteons i nínxols preparant-los
per a la inhumació de cadàvers de conformitat amb el que dispose l’Ajuntament.
b) Traslladar els cadàvers, les restes cadavèriques o les cendres des de la porta del Cementeri fins a la
sala dipòsit o al lloc d’enterrament.
c) Practicar l’enterrament dels distints tipus de sepultures i les exhumacions de cadàvers o restes.
d) Traslladar les restes cadavèriques d’un lloc a altre del Cementeri, d’acord amb les ordres que
reben de l’Administració.
e) Portar al lloc d’incineració i efectuar aquesta de tots el objectes procedents de les exhumacions,
com ara robes, fustes i tot allò que ha estat en contacte amb els cadàvers.
2. Juntament amb aquestes obligacions està la de vigilància del recinte i altres obligacions que el Sr.
Alcalde impose al seu moment.
Art. 4
Són obligacions dels titulars de drets funeraris sobre les unitats d’enterrament el mantindre estes
deguda i decorosament tancades i conservades.
En cas contrari l'Ajuntament requerirà al titular per a que en el termini de 30 dies siguen
subsanades les deficiències detectades. Transcorregut aquest termini sense haver-se executat allò
ordenat, l’Ajuntament prèvia obertura d'expedient sancionador, procedirà a l'execució subsidiària
d'allò ordenant, essent les despeses ocasionades a càrrec del titular de la concessió o dels seus
hereus.
Els titulars de drets funeraris sobre les unitats d’enterrament respondran dels danys causats
a altres unitats d’enterrament com a conseqüència de la col·locació d’elements decoratius.
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TÍTOL II
POLICIA ADMINISTRATIVA I SANITÀRIA DEL CEMENTERI
CAPÍTOL I
DIPÒSIT DE CADÀVERS
Art. 5.
Els cadàvers, sense cap distinció, es conservaran dipositats en caixes o fèretres de fusta, construïts
amb taules unides sòlidament entre si, sense cobertura alguna entre elles, i en cotxes fúnebres
autoritzats.
Art. 6.
En cada fèretre només podrà haver-hi dipositat un cadàver, excepte en els casos previstos en l’article
11 del Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria.
Art 7.
No podran exposar-se els cadàvers a la vista del públic, destapats els fèretres, si no és a l’interior de
la sala dipòsit.
Art.8.
Tot enterrament haurà d’anar precedit de la presentació del certificat del Registre Civil corresponent
i de llicència municipal d’inhumació. Si el difunt haguera rebut mort violenta, a més a més s’exigirà
ordre d’enterrament de l’autoritat judicial competent.
Els cadàvers procedents de fora del terme municipal presentaran, a més a més, permís de trasllat
expedit per les autoritats sanitàries del domicili mortuori.
En el casos en què en aquells moments es considere la impossibilitat de poder aportar la
documentació referida a la titularitat exigida o de caràcter municipal, prevaldrà el que dispose en
aquell moment l’autoritat municipal competent a fi d’adoptar la solució oportuna, condicionada
aquesta a la posterior regularització documental.
Art. 9.
Els cadàvers sotmesos a mitjans de conservació transitoris i dipositats en llocs especials no podran
soterrar-se fins que no siguen reconeguts pels facultatius de la Delegació Territorial de Salut.
Les restes humanes procedents d’avortaments, intervencions quirúrgiques i mutilacions,
seran inhumades sense la llicència judicial, amb només el certificat facultatiu, expedit per la clínica,
sanatori o hospital que acredite la procedència.
Art.10.
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Els cadàvers o restes orgàniques de persones no reclamades que siguen remesos per les autoritats
competents o per les institucions hospitalàries públiques o privades, seran inhumats en la fosa comú
o cremats.
CAPÍTOL II
INHUMACIONS , EXHUMACIONS, REINHUMACIONS I TRASLLATS
Art. 11.
Les Inhumacions, Exhumacions, Reinhumacions i Trasllats es realitzaran pels serveis municipals i es
regiran per les disposicions de caràcter higienicosanitàries vigents i per les normes contingudes en el
present capítol.
Art. 12.
La inhumació o enterrament d’un cadàver no s’efectuarà fins que hagen transcorregut 24 hores
almenys, des de la seua mort. En cas de no haver transcorregut el dit termini, serà dipositat a la sala
dipòsit i la mateixa administració assenyalarà a la seua conveniència l’hora per a efectuar
l’enterrament.
Art. 13.
Per a la inhumació en nínxols o altres unitats d’enterrament, es procurarà el tancament hermètic de
l’exterior de manera que s’impedisquen les emanacions i filtracions líquides.
Art. 14.
Es permetrà les segones i ulteriors inhumacions amb un límit de quatre persones per nínxol sempre
que hagen transcorregut dotze mesos des de l’ última inhumació, a excepció dels mesos de juliol,
agost i setembre que es permetran segones i ulteriors inhumacions amb un límit de quatre
persones sempre que hagen transcorregut cinc anys des de la ultima inhumació.
No es permetran les segones inhumacions als nínxols temporals regulats a l’article 26.4 d’este
reglament mentre subsistesca el seu caràcter temporal.
Art.15.
Les exhumacions, a petició de la part interessada, es tramitaran per l’administració del Cementeri, la
qual assenyalarà la data i l’hora per a la realització d’aquesta, després de l’autorització prèvia de
l’òrgan que tinga atribuïda la competència en la matèria, de conformitat amb l’article 33 del
Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria.
Art. 16.
En el casos en què s’hagen d’exhumar diversos cadàvers d’una mateixa fossa per a traslladar un
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d’ells, el causant de l’operació haurà de respondre al seu càrrec de les caixes d’aquells que es
trencaren durant l’exhumació.
Art. 17.
Els cadàvers que després d’exhumats hagen de traslladar-se a un altre cementeri per a la seua
reinhumació necessiten, a més de la caixa de fusta, un altra de zinc o de plom o de qualsevol altre
tipus dels permesos per la Direcció General de Sanitat.
Art. 18.
1. Únicament s’autoritzaran trasllats a altres unitats d’enterrament del mateix cementeri per
reagrupació familiar fins al tercer grau de consanguinitat o d’afinitat i sempre que acrediten lligams
afectius amb el titular immediat anterior a la transmissió.
2.- La reagrupació de dos nínxols ja ocupats tindrà lloc necessàriament en un d’aquests sense
possibilitat d’adquirir dret funerari sobre nova unitat d’enterrament per a dur a terme la reagrupació.
3.- Queda prohibida la situació de reserva de dret funerari sobre els nínxols buits, prohibint-se les
transaccions dels mateixos entre els particulars i essent obligats els titulars dels mateixos a posarlos a disposició de l’Ajuntament. Si per a efectuar un trasllat de sepultura en l’interior del cementeri,
s'ha de concedir nova sepultura es descomptarà el valor de la usada, la qual revertirà a
l’Ajuntament.
La valoració dels nínxols buits i prèviament ocupats, es realitzarà de la següent forma :
- Des de la primera ocupació fins al catorzè any........................25% sobre valor actual
- A partir del quinzè any fins al vint i-cinquè ........................... 15% sobre valor actual
- A partir del vint-i-cinquè fins a l’any trentè .............................. 5% sobre valor actual
4.- Quan s’efectue un trasllat de restes ubicades en els nínxols de la 5ª fila s’entendrà que el
concessionari renuncia gratuïtament a favor de l’Ajuntament al seu dret funerari sobre la unitat
d’enterrament que abandona.
5.- En qualsevol cas no es pemetran trasllats de cadàvers durant els mesos de juliol, agost i setembre
CAPÍTOL III
COL·LOCACIÓ DE LÀPIDES, CREUS, LLOSES, ETC.
Art.19.
Als nínxols ocupats es permetrà la col·locació d’una làpida sense ultrapassar els límits, ni causar
danys a les parets, subjectant-la amb arpes de llautó o bronze amb la mínima deterioració, no
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havent-hi de sobre eixir de la línia de façana. No obstant això, quan es tracte de nínxols units d’una
mateixa família, es permetrà la col·locació d’una làpida comuna que abracem tots els nínxols.
Art. 20.
En totes les làpides, les lloses i les creus figurarà el nom, els cognoms i la data de la mort del cadàver
o cadàvers dipositats a la sepultura o nínxol.
No s’autoritzen epitafis, recordatoris, emblemes o símbols en els unitats d’enterrament, que
continguen burla o atac a les creences religioses o a qualsevol ideari polític.
Art. 21.
Les làpides, creus, lloses i la resta de cobertes produïdes que es troben col·locades als nínxols o a les
sepultures no podran retirar-se del recinte del Cementeri, excepte en els casos en què el cadàver es
reinhume en un altre cementeri, fent-se constar això en l’ordre de trasllat.
Art. 22.
Si a conseqüència de les exhumacions o trasllats practicats quedaren abandonats materials sense
que els reclamen els propietaris en el termini de 3 mesos, es consideraran abandonats i passaran a
ser propietat municipal.
CAPÍTOL IV
DELS NÍNXOLS
Art. 23.
L’Ajuntament construirà al Cementeri, segons les seues possibilitats i després de l’aprovació prèvia
del corresponent projecte, nínxols i columbaris per a cendres en quantitat suficient, segons la
previsió estadística de necessitat.
Art. 24.
Les dimensions dels nínxols i la seua construcció, en general, s’ajustaran al que es disposa en el
Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria.
Art.25.
En tot nínxol es col·locarà un rètol amb el número d’ordre igual al del Registre de l’Administració del
Cementeri.
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Art. 26.
1.- Els nínxols estaran agrupats en columnes de 4 o 5 files.
2.- L’adjudicació dels nínxols i columbaris per a la seua primera ocupació serà de manera correlativa
de baix cap a dalt de primera a quarta fila. Fins que no es completen les quatre primeres files d’una
columna, no es podran ocupar nínxols i columbaris de la següent.
3.- L’adjudicació de nínxols de la quinta fila per a la seua primera ocupació no està condicionada a
l’ocupació de les files anteriors, efectuant-se esta per voluntat de l’interessat i essent obligat l'ordre
correlatiu de columnes d’esquerra cap a dreta.
4.- Als nínxols ubicats a la 5ª fila podrà adjudicar-se dret funerari amb caràcter temporal, entenent
per tal que el seu us siga per un termini inferior a cinc anys. Una vegada finalitzat aquest termini, les
restes que hi hagueren seran dipositades en la fosa comú si el titular del nínxol no obté prèviament
el dret sobre el nínxol amb caràcter superior a cinc anys, segons la tarifa actual amb compensació de
l’import satisfet al concedir-se temporalment.
5.- L’adjudicació de nínxol buit prèviament ocupat es farà a petició de l’interessat entre els nínxols
disponibles i que han revertit a l’Ajuntament per ordre correlatiu de mort o d’autorització de
trasllat.
CAPÍTOL V
DEL DRET FUNERARI
Art. 27.
El dret funerari, sobre la unitat d’enterrament, implica l’autorització del seu ús, per al dipòsit de
cadàvers, per un temps no superior a 30 anys des de la primera inhumació.
Art. 28.
El dret funerari sobre la unitat d’enterrament s’atorgarà a nom de persona física.
Aquest dret és concedit per l’Ajuntament, previ pagament dels drets que en cada cas assenyale
l’ordenança fiscal, i es manté amb subjecció als deures i a les obligacions que en la present
s’estableixen.
El dret funerari sobre la unitat d’enterrament no podrà ser objecte de comerç; en conseqüència, es
prohibeix qualsevol acte dispositiu de caràcter onerós.
Art. 29.
La titularitat del dret funerari faculta per a designar la persona o persones que en cada moment
puguen ser inhumades en la unitat d’enterrament que corresponga, a més del propi titular del dret.
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Igual drets assisteixen al beneficiari o als hereus, després de la mort del seu causant.
Art. 30.
Només s’admetrà la cotitularitat del dret a favor dels cònjuges. A la mort d’un d’ells, el supervivent
quedarà titular únic i podrà nomenar beneficiari o mantenir a qui ja haguera designat.
Art. 31.
El llibre Registre General d’Unitat d’Enterrament contindrà, amb referència a cada una d’aquelles, les
següents dades:
a) Identificació de les unitats d’enterrament.
b) Data de concessió, drets inicials satisfets i termini de duració de drets.
c) Nom, cognoms i domicili del titular del dret.
d) Nom, cognoms i domicili del beneficiari designat i el seu grau de parentiu amb el titular
e) Successives transmissions del dret per actes intervius o mortis causa.
f) Inhumació, exhumacions o trasllats que tinguen lloc amb indicació del nom, cognoms
i
sexe de les persones a què es refereixen i data de les actuacions.
g) Qualsevol altra incidència que afecte a la unitat d’enterrament.
Art. 32.
La transmissió intervius del dret només podrà fer-se a persones unides al titular per vincle de
consanguinitat i d’afinitat fins al tercer grau i persones que acrediten lligams afectius amb el titular
immediat anterior a la transmissió. L’autorització de la transmissió requerirà acord del òrgan
competent per a la concessió del dret funerari.
El dret funerari serà transmissible intervius a títol gratuït a favor d’entitats benèfiques o
comunitats religioses, requerint-se en este cas autorització municipal atorgada per acord del Ple de
l’Ajuntament.
Autoritzades les transmissions els nous titulars disfrutaran del dret funerari pel temps que
resta fins al màxim de 30 anys
Art. 33. La designació del beneficiari mortis causa podrà fer-se en el mateix moment d’expedició del
títol o en posterior compareixença al negociat i subscripció de l’acta corresponent.
Podrà, així mateix, designar-se en tot moment beneficiari distint del ja nomenat i beneficiari
substitut per a cas de premoriència del designat.
No obstant això, prevaldrà la disposició testamentària expressa que siga de data posterior a
l’última designació feta davant de l’Ajuntament, si s’acredita per l’interessat que tal clàusula és
última voluntat del titular sobre aquest particular.
Art. 34. S’entendrà que no existeix beneficiari designat quan haguera mort amb anterioritat al titular
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sense que existisca substitut nomenat.
En defecte de beneficiari succeirà en el dret l’hereu testamentari i a falta d’ambdós, la
successió del dret funerari es regirà per les normes reguladores de la successió intestada del Codi
Civil.
L’Ajuntament només reconeixerà la condició d’hereu testamentari o abintestat després de
l’acreditació prèvia fefaent o, al menys, suficient d’això.
En el supòsit de ser diversos els nomenats a la successió i acreditada tal condició, en
compareixença davant del Negociat o per mitjà d’instrument públic, hauran de determinar quin
d’ells és el beneficiari del dret funerari.
Totes aquelles qüestions que puguen plantejar-se entre els interessats al dret funerari que
no puguen ser resoltes conforme a les normes que antecedeixen o en defecte d’acord, quant a la
persona que ha de figurar com a beneficiari únic, hauran de resoldre-les davant de la jurisdicció
competent, la resolució definitiva de la qual vincularà a l’Ajuntament.
Art. 35. En atenció a raons d’urgència, l’administració podrà autoritzar la inhumació en una unitat
d’enterrament encara en defecte 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 als arxius disposició del titular que impedisca tal inhumació.
d) Si la inhumació fóra sol·licitada per persona que tinga dret aparent a succeir en el dret.
L’interessat haurà de presentar la corresponent sol·licitud en què, sota la seua responsabilitat, farà
constar les raons concurrents i, en especial, les que impedeixen la intervenció del titular o del
beneficiari. Assumirà l’obligació de justificar els fets al·legats en el terme de trenta dies i les
responsabilitats que pogueren derivar-se d’aquesta actuació.
Art. 36. Es declararà la caducitat i revertirà en aquest cas a l’Ajuntament el dret funerari en els casos
següents:
a) Per l’estat ruïnós de la unitat d’enterrament quan aquesta fóra particular.
b) Pel transcurs de 30 anys des del primer enterrament.
c) Per voluntat del titular o beneficiari.
Per la causa prevista en el cas a), s’incoarà expedient administratiu de caducitat, amb citació del
titular o beneficiari amb domicili conegut, si no consta, per mitjà de publicació d’edicte en el Butlletí
Oficial de la Província, concedint un termini de 30 dies perquè els interessats compareguen i es
comprometen a pagar els drets meritats o a portar a terme la reparació procedent en el termini que
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s’establisca. La compareixença i assumpció del compromís paralitzarà l’expedient i el seu compliment
determinarà l’arxiu. L’incompliment determinarà la declaració de caducitat del dret pel Plenari de
l’Ajuntament i la consegüent reversió a favor de l’administració.
Art. 37. Declarada la caducitat del dret, l’Ajuntament podrà disposar de la unitat d’enterrament, una
vegada que s’hagen traslladat les restes existents a l’ossari.
No obstant això, al venciment del dret, els titulars o beneficiaris podran optar bé pel trasllat de les
restes a nínxols especials per a això, a l’ossari que dispose la corporació o renovar el dret funerari
conforme a les ordenances vigents en la data del venciment.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Excepcionalment, els cadàvers inhumats durant l'any 2009, que van ocupar obligatòriament nínxols
de la quarta fila, i que no es van poder traslladar per no haver transcorregut els terminis adients en
cada cas, podran ser exhumats i reinhumats a nínxols nous o per reagrupació, essent l'ordre de
trasllats tot d'acord amb l'ordre de soterraments.

Disposició final
La present modificació del Reglament per al règim i govern del cementeri municipal de Bellreguard
entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província.

