
REGLAMENT DEL CEMENTERI MUNICIPAL

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Administració i gestió

L'administració i gestió del Cementeri Municipal correspon a l'Ajuntament 
d'Onda  per  tractar-se  d'un  bé  de  domini  públic,  sense  perjudici  de  les 
competències que per raó de la matèria, puguen correspondre als tribunals de 
Justícia o altres autoritats.

Article 2.- Competències municipals

Correspon a l'Ajuntament:

a) El  cuidat,  la  neteja  i  el  manteniment  de  les  instal·lacions  del 
cementeri.

b) L'autorització d'inhumacions,  exhumacions,  trasllats,  construcció de 
sepultures i col·locació de làpides.

c) La percepció dels drets i de les taxes que s'establixen en l'Ordenança 
Fiscal corresponent.

d) Tot allò referent a la higiene i salubritat.

e) El registre de soterraments i de trasllats.

f) El nomenament i cessament del personal al seu servici.

Article 3.- Horari

El cementeri romandrà obert al públic tots els dies amb el següent horari:

De l'1 d'octubre al 30 d'abril:
Tots els dies de 14 h. A 18 h.
Diumenges i festius: De 10 h. A 13 h.

            De 14 h. 18 h.

De l'1 de maig al 30 de setembre:
Tots els dies de 15 h. A 19,30 h.
Diumenges i festius: De 10 h. A 13 h.

           De 15 h. A 19,30 h.

Es podran realitzar les inhumacions que es presenten fins a mitja hora 
abans  del  tancament  i  quedaran  al  depòsit  els  cadàvers  rebuts  amb 
posterioritat o en dies festius.



Article 4.- Hora del sepeli

Els familiars del difunt o els representants de les funeràries avisaran amb 
suficient antelació a l'encarregat del cementeri l'hora del sepeli.

Article 5.- Responsabilitat

1) S'impedirà  l'entrada a tota persona o grup de persones que,  pel  seu 
estat  o  altres  causes,  pogueren  pertorbar  la  tranquil·litat  i  l'orde  del 
recinte.

2) En tot cas,  l'Ajuntament no serà responsable dels objectes depositats 
pels particulars a l'interior del cementeri.

CAPÍTOL II. PERSONAL DEL CEMENTERI

Article 6.- Funcions del personal

Són funcions del personal del cementeri:

a) Cuidar de la neteja del cementeri i  les seues dependències, de 
l'organització del recinte interior i de la conservació de plantes i 
arbratge.

b) Custodiar  tots  els  objectes  que  hi  haja  i  les  ferramentes 
necessàries per al seu servici.

c) Mantindre en perfectes condicions de neteja la sala d'autòpsies, el 
depòsit  de  cadàvers  i  cuidar  de  l'instrumental  destinat  a  les 
autòpsies, degudament desinfectat i ordenat.

d) Rebre i conduir els cadàvers i les restes cadavèriques que se li 
entreguen per a la seua inhumació, i conservar-los en el depòsit 
de cadàvers, sempre quan així procedisca, així com realitzar les 
operacions  materials  necessàries  per  dur  a  terme  les 
inhumacions,  exhumacions,  el  tancament  i  l'obertura  de  les 
sepultures.

Per a realitzar qualsevol inhumació, exhumació, trasllat, reparació 
de sepultures i col·locació de làpides, haurà de rebre prèviament 
dels  interessats,  la  corresponent  autorització  obtingudes  a  les 
oficines de l'Ajuntament.

e) Conservar la clau del cementeri i procedir a la seua obertura i al 
seu tancament, d'acord amb l'horari establert en l'article 3 d'este 
reglament.

f) Vetlar pel bon orde dins del sagrat recinte i evitar la presència de 
persones o de realitzacions d'activitats que perjudiquen el degut 
respecte al lloc.

g) Executar les instruccions especials emanades de l'Alcalde, de les 



autoritats  eclesiàstiques,  dels  tribunals  de  Justícia  o  d'altres 
organismes, dins les seues competències respectives.

h) Totes  aquelles  altres  coses  que,  sense  estar  específicament 
anomenades en els punts anteriors, li corresponguen per raó del 
seu càrrec.

Article 7.- Sancions

L'incompliment  de  les  funcions  enumerades  en  l'article  anterior  serà 
sancionat d'acord amb allò que disposa la legislació vigent.

CAPÍTOL III. SEPULTURES

Article 8.- Classes de sepultures

1) Les  sepultures  es  classifiquen  en  nínxols,  panteons,  mausoleus  i 
columbaris. Els nínxols i columbaris es numeraran de forma correlativa i 
es distribuiran en files horitzontals i en illes o recintes.

2) L'Ajuntament cuidarà de construir-los ajustant-se a les normes sanitàries 
vigents  i  en  les  dimensions  legals  exigides,  i  atendrà  així,  a  les 
previsions estadístiques de necessitat, segons la mitjana de defuncions 
que es produïsquen al terme municipal.

Article 9.- Concessió

1) L'Ajuntament  podrà  autoritzar  al  ciutadà  que  així  ho  sol·licite  una 
concessió administrativa per a l'ús privatiu normal de qualsevol sepultura 
de la qual hi haja vacants en el moment de fer-se la petició, respectant 
els criteris i les normes d'adjudicació que es determinen en el present 
reglament, però el sol·licitant haurà d'assumir l'obligació de mantindre-la 
en perfecte estat de conservació.

2) Si  no  és  així,  es podrà  sancionar  l'interessat  i  serà  obligat  a  abonar 
l'import  dels  danys  i  dels  perjudicis  causats  en  la  mateixa,  i  així,  la 
corporació en últim terme, podrà procedir al segrest de la concessió fins 
que es restablisquen les condicions inicials.

Article 10.- Termini

1) L'autorització  per  a  l'ocupació  de  les  sepultures  es  concedirà  als 
particulars a títol temporal, amb el pagament previ dels drets assenyalats 
en  l'Ordenança  Fiscal,  sent  99  anys  el  termini  màxim  de  la  seua 
utilització llevat que la corporació n'assenyale un altre de menor, d'acord 
amb allò que s'ha assenyalat en l'article 79 del Reglament de Béns de 
les entitats locals de 13 de juny de 1986.

2) Transcorregut este termini, les sepultures s'hauran de deixar lliures. Els 
seus titulars podran sol·licitar novament els drets de concessió i la seua 
sol·licitud tindrà prioritat davant d'altres possibles.

Article 11.- Adjudicació nínxols



1) L'orde d'adjudicació dels nínxols de nova construcció per al dret funerari 
d'inhumació  serà de lliure  elecció  dins del  grup que en eixe moment 
s'estiga adjudicant, i amb el número consecutiu dins de la fila triada.

2) La seua adjudicació  serà  per  rigorós  orde  de registre  d'entrada  i  els 
interessats s'hauran de presentar a les oficines municipals i aportar totes 
les dades necessàries per omplir la corresponent sol·licitud.

Article 12.- Adjudicació columbaris

1) Les  restes  de  les  incineracions  només  es  podran  depositar  en 
columbaris o nínxols ja ocupats.

2) L'orde  d'adjudicació  dels  columbaris  respectarà  l'orde  de  registre 
d'entrada de les sol·licituds.

Article 13.- Reserves Ordes Religioses

Únicament es podran concedir amb caràcter de reserva els nínxols de la 
5a fila, així com nínxols agrupats destinats a ordes, congregacions i institucions 
de vida consagrada que ho sol·liciten, sempre que la disponibilitat de nínxols al 
cementeri, permeta adoptar l'acord municipal  en eixe sentit.

Article 14.- Exceptuats del pagament

1) Queden  exceptuats  del  pagament  dels  drets  d'ordenança  els 
soterraments de pobres de solemnitat que seran inhumats en nínxols de 
l'última fila horitzontal.

2) Les  exhumacions,  i  posteriors  inhumacions,  ordenades  per  l'autoritat 
judicial no meritaran cap pagament.

Article 15.- Inhumacions màximes

Els titulars dels drets de concessió d'un nínxol podran depositar-hi  un 
màxim  d'un  cadàver  i  tres  restes  cadavèriques,  o  bé,  quatre  restes 
cadavèriques, excepte la impossibilitat material, amb el pagament previ de les 
taxes corresponents, subjectant-se sempre a allò establert en el Reglament de 
la Policia Sanitària Mortuòria i en el Reglament de Béns de les entitats locals, i 
haurà  d'exhibir  el  corresponent  títol  de  dret  de  concessió  a  les  oficines  de 
l'Ajuntament per obtindre l'autorització.

Article 16.- Panteons

1) Els particulars que desitgen construir panteons o mausoleus hauran de 
sol·licitar-ho mitjançant una instància, acompanyada d'un projecte tècnic 
de l'obra que s'ajuste als criteris fixats per l'Ajuntament.

2) L'autorització correspon a l'autoritat municipal, amb el pagament previ de 
les exaccions corresponents per l'ocupació de terrenys i per la llicència 
d'obres,  i  l'obra  haurà  d'estar  acabada  en  el  termini  determinat  per 
l'Oficina Tècnica, sense poder sobrepassar els dos anys a comptar des 
de la seua concessió.



Passat  este  termini,  si  l'obra  no  està  totalment  acabada,  l'interessat 
podrà sol·licitar una pròrroga justificada per a acabar-la, però perdrà els drets 
d'ocupació dels terrenys si en el nou termini no la finalitza.

Article 17.- Llibres

En el  Negociat  de  Rendes  de  l'Ajuntament  estaran  al  dia  les  dades 
relatives a soterraments i  a trasllats  i  es comprovarà periòdicament la  seua 
concordança amb els llibres de registre que hi  ha al  cementeri,  així  com la 
tramitació de totes les sol·licituds relacionades amb la matèria.

Article 18.- Transmissió per herència

Tot titular dels drets de concessió sepulcral podrà designar beneficiaris 
per a després de la seua mort, entenent-se com a tals els hereus legals del 
mateix si no va haver-hi una designació expressa.

Article 19.- Transmissió "inter vivos"

Únicament serà possible la transmissió entre particulars dels drets de 
concessió de les sepultures si hi ha un víncul familiar entre el titular del nínxol o 
el difunt i l'adquirent, dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, o bé si la 
transmissió  s'efectua  altruisticament  en  favor  d'una  entitat  beneficosocial 
reconeguda oficialment.

Article 20.- Reversió i adjudicació de nínxols revertits

1) Les  sepultures  concedides  als  particulars  que  queden  desocupades, 
revertiran a favor de l'Ajuntament, així com aquelles a què renuncien els 
titulars de drets de concessió.

2) Els  particulars  que ho desitgen podran sol·licitar  la  concessió  d'estes 
sepultures per a la seua ocupació,  amb el  pagament previ  dels drets 
establerts en l'Ordenança Fiscal, i se seguirà com a criteri d'adjudicació 
l'orde de registre d'entrada de les sol·licituds.

CAPÍTOL IV. INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS

Article 21 

Les inhumacions, exhumacions i trasllats es regiran d'acord amb allò que 
establix el vigent Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

Article 22

1) Tota  inhumació,  exhumació  i  trasllat  de  cadàvers  o  de  restes 
cadavèriques dins del cementeri requerix l'autorització municipal.

2) Les  persones  interessades  a  obtindre  algun  d'estos  servicis  ho 
sol·licitaran a les oficines de l'Ajuntament, tot i que podran actuar en la 
seua representació les empreses funeràries. Tot això, prèvia liquidació 
de les taxes corresponents.



3) Una còpia de l'autorització obtinguda i del justificant del seu pagament, 
s'entregarà a l'encarregat del cementeri,  sense la qual no es prestarà 
cap servici.

Article 23 

1) Els trasllats  requeriran autorització prèvia de la Direcció Territorial  de 
Sanitat.

2) En  cap  cas  s'autoritzaran  els  trasllats  que  tinguen  com a  objecte  la 
permuta  de  cadàvers  o  de  restes  cadavèriques  entre  nínxols,  ni  els 
soterrars o trasllats que suposen la inhumació en un mateix nínxol de 
més d'un cadàver.

3) Queden prohibits els trasllats de cadàvers i de restes cadavèriques als 
nínxols de nova construcció i als revertits en favor de l'Ajuntament, tant 
si  procedixen  del  mateix  cementeri  com  si  procedixen  d'un  altre  de 
distint.

4) Només s'autoritzaran trasllats en els següents supòsits:

• Tant  de  cadàvers  com  de  restes  cadavèriques:  a  nínxols  ja 
ocupats.

• De restes cadavèriques: a nínxols de nova construcció i a nínxols 
revertits en favor de l'Ajuntament en el moment de la inhumació 
d'un cadàver.

5) També queden prohibits  els  trasllats  de  restes  cadavèriques  fora  del 
Cementeri  Municipal,  llevat  que  se  sol·licite  per  una  empresa 
autoritzada, i es reunisquen els requisits establerts legalment.

Article 24

Aquells  cadàvers,  la  inhumació  dels  quals  no  es  puga  realitzar 
immediatament  a  l'arribada  al  cementeri,  per  qualsevol  causa  que  ho 
impedisca, es col·locaran i es custodiaran a la sala de depòsit de cadàvers.

Article 25

En cap cas no es donarà sepultura a cap cadàver la mort del qual haja 
sigut  produïda  de  forma  violenta,  sense  la  prèvia  presentació  de  la 
corresponent orde de soterrament, expedida pel Jutjat que entenga la causa.

CAPÍTOL V. LÀPIDES

Article 26

1) Per  a  les  tasques  de  col·locació,  reparació  o  retirada  de  làpides  és 
preceptiu  que  els  particulars  obtinguen  la  llicència  a  les  oficines  de 
l'Ajuntament en el moment en què se sol·licite l'ocupació del nínxol, previ 
abonament dels drets assenyalats en l'Ordenança Fiscal.



2) En el cas dels columbaris, la inscripció només es podrà efectuar en les 
làpides ja col·locades, i si perquè s'hagueren trencat hagueren de ser 
substituïdes  ho,  seran  per  altres  de  la  mateixa  naturalesa  i 
característiques.

DISPOSICIÓ FINAL

Aprovat  este  reglament  per  la  Corporació  Municipal,  entrarà  en  vigor 
després de la publicació íntegra del seu text al Butlletí Oficial de la Província, i 
en el  transcurs del termini  previst  en l'art.  65.2 de la Llei  7/85, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i es mantindrà vigent fins a la seua 
modificació o derogació.


