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Ordenança de Cementeris i Servicis Funeraris Municipals

Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
La present ordenança té com a objecte regular la prestació dels diferents servicis que, en l'àmbit
competencial determinat en l'article 25.2.j de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, oferix l'Excel·lentíssim Ajuntament de València en matèria de cementeris i servicis
funeraris.
Article 2. Instal·lacions i servicis
L'Excel·lentíssim Ajuntament de València ofereix els servicis de sales de vetla, inhumació i cremació
de cadàvers.
El servici de sales de vetla es presta en el Tanatori Municipal, ubicat en el recinte del Cementeri
General.
El servici d'inhumació es concedix en els set cementeris municipals, que són els següents: General,
Cabanyal, Campanar, Grau, Benimàmet, Massarrojos i El Palmar.
La cremació de cadàvers té lloc en les dependències del Crematori Municipal, ubicat en el Cementeri
General.
Article 3. Gestió dels servicis
Els servicis d'inhumació i cremació són prestats pel mode de gestió indirecta, si bé l'administració
dels cementeris continua prestant-se en règim de gestió directa.
Quant al Tanatori Municipal, el servici es presta en règim de concessió administrativa, comprensiva
de la construcció i explotació de les instal·lacions, per la qual cosa disposa de la seua pròpia
regulació reglamentària.
Article 4. Requisits per a la prestació
Els servicis podran ser sol·licitats per tots els ciutadans sense que puga establir-se cap discriminació
per qualsevol condició o circumstància personal o social.
En conseqüència seran de la mateixa aplicació a tots els ciutadans aquells requisits que la legislació
vigent establisca per a la prestació dels servicis.
Article 5. Cost dels servicis
L'Excel·lentíssim Ajuntament percebrà per la prestació dels diferents servicis les quantitats
econòmiques que en cada cas hagen sigut aprovades en l'ordenança fiscal municipal corresponent.
Capítol II. Dels cementeris municipals
Article 6. Competència municipal
La competència de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València s'estén als següents cementeris de la
seua propietat: General, Cabanyal, Grau, Campanar, Benimàmet, Masarrojos i El Palmar; la gestió
dels dits cementeris són competència del consistori, i comprén les funcions següents:
a) L'estructura orgànica del servici, la planificació i ordenament.

b) La realització de les obres, servicis i treballs necessaris per a la reparació, conservació,
entreteniment, atenció i neteja dels cementeris i, en particular, dels seus elements urbanístics,
jardineria, construccions i instal·lacions, així com per al funcionament d'estos elements.
c) L'exercici dels actes de domini.
d) La imposició i exacció de tributs, d'acord amb les ordenances fiscals, i la regulació de les
condicions d'ús i gaudi de les unitats de soterrament.
e) La distribució de zones i la concessió del dret de soterrament en les distintes classes de
sepultures.
f) Inspecció, replantejament, ampliació, renovació i conservació de sepultures de totes classes.
g) Les construccions i plantacions en general.
h) La distribució del personal per al servici dels cementeris.
i) L'administració, inspecció i control estadístic.
j) La inhumació, exhumació, trasllat i incineració de cadàvers i la reducció de restes.
Quan foren insuficients els actuals cementeris, l'Excel·lentíssim Ajuntament de València construirà,
ampliarà o habilitarà els que siguen necessaris, previ compliment dels tràmits legals. Entre tant es
podrà disposar discrecionalment els soterraments i trasllats en els distints cementeris.
Article 7. Horaris
Els horaris d'obertura i tancament dels distints cementeris serà el que l'alcaldia determine en cada
moment.
Els horaris per a la realització dels distints servicis funeraris seran els que determine en cada cas
l'Excel·lentíssim Ajuntament. No s'admetrà cap feina fora d'estos horaris o que no haja sigut
sol·licitada.
Article 8. Normes d'accés i estada
S'establixen les següents normes d'accés als cementeris municipals:
a) S'impedirà l'accés o serà expulsada tota persona o grup de persones que pel seu estat o actes
torben la tranquil·litat o suposen falta de respecte per als visitants o difunts.
b) No es permet la realització de cap activitat professional o comercial no autoritzada dins del recinte.
c) No està permesa la captació i reproducció d'imatges de l'interior dels cementeris per cap mitjà
tècnic o artístic sense haver obtingut l'autorització corresponent.
d) No es poden introduir o traure objectes, imatges, restes, làpides, etc., sense l'autorització
corresponent.
e) No es permet, en cap cas, l'entrada d'animals.
Article 9. Soterraments
No es practicarà el soterrament dels cadàvers que no siguen portats al cementeri corresponent
quinze minuts abans de l'hora assenyalada. Estos cadàvers seran depositats en la sala/depòsit, es
verificarà la inhumació l'endemà a l'hora que assenyale l'Excel·lentíssim Ajuntament.
Article 10. Reutilització de nínxols

Aquells nínxols que, per motiu de la completa capacitat i que es van a reutilitzar, precisen d'una
reducció de restes, esta es realitzarà a primera hora del matí en presència de la família titular o, si la
descendència ho autoritza, en la seua absència.
Article 11. Exhumacions
Les exhumacions podran efectuar-se a petició de la família o d'ofici, amb la deguda autorització de
l'alcaldia.
Les exhumacions a petició de la part interessada es tramitaran pel Negociat de Cementeris; no
obstant això, l'Excel·lentíssim Ajuntament és qui assenyala la data i l’hora per a realitzar-les amb
l'acord previ amb la família interessada.
En cas que s'hagen d'exhumar diversos cadàvers d'una sepultura de fossa comuna per a traslladar
un d'estos, el sol·licitant del servici deurà reposar les caixes d'aquells que ho precisen.
Article 12. Trasllats de restes
Les restes humanes procedents de les exhumacions d'ofici seran depositades en l'ossera comuna o
incinerades i depositades les cendres en la dita cambra funerària.
Article 13. Objectes abandonats
Els materials o objectes que, amb motiu d'una exhumació, quedaren abandonats passaran a
disposició de l'Excel·lentíssim Ajuntament.
Article 14. Col·locació de làpides, creus i lloses
En els nínxols ocupats es permetrà la col·locació d'una làpida sense sobrepassar els límits de l’indret
ni causar danys en les parets; la llosa sepulcral es subjectarà amb sistemes segurs i homologats,
sense sobreeixir de la línia de fatxada. No obstant això, en aquells nínxols o sepultures que, per les
seues especials característiques arquitectòniques, ho permeteren o aconsellaren es dictaran normes
i dimensions específiques i concretes.
Per a la col·locació de qualsevol element en un nínxol o sepultura s'haurà d'obtindre la corresponent
autorització.
Article 15. Característiques dels materials
Tots els materials que s'utilitzen en els ornaments de les diferents unitats de soterrament seran de
pedra, ferro o altres materials nobles degudament autoritzats.
Les làpides, creus i lloses podran portar subjectes una jardinera o búcar de manera que els
ornaments florals que puguen allotjar no invadisquen unitats de soterrament confrontants.
Article 16. Materials prohibits
Queda prohibida la col·locació de vidres en les unitats de soterrament, així com recobrir les unitats de
soterrament amb formigó, rajoles i altres materials de construcció, a més de pintar les fatxades dels
panteons, nínxols o sepultures, excepte per qüestions de manteniment i amb la deguda autorització.
Article 17. Inscripcions
No s'autoritzaren inscripcions, símbols o emblemes en les unitats de soterrament que pogueren ser
ofensives a les distintes confessions religioses o ideologies polítiques.
Article 18. Transport de materials

L'entrada de vehicles industrials per al transport i col·locació de làpides o altres elements
ornamentals pesats es realitzarà pels accessos autoritzats i amb la prèvia comunicació a la Secció de
Cementeris.
Article 19. Unitats de soterrament
L'Excel·lentíssim Ajuntament construirà en els cementeris, segons les possibilitats d'estos, i amb
l'aprovació prèvia dels corresponents projectes, de conformitat amb les disposicions vigents, unitats
de soterrament de distints tipus, en quantitat suficient a les previsions estadístiques de necessitat.
Les dites construccions podran ser aïllades, en agrupacions o generals, i es destinaran a sepultures
temporals.
Podran establir-se zones específiques per a les inhumacions de persones mortes pertanyents a
confessions minoritàries que compten amb un grau significatiu d'implantació social.
Article 20. Tipus de nínxols
Es construiran els següents tipus de nínxols:
-Nínxols senzills, amb capacitat per a un cadàver.
-Nínxols dobles, amb capacitat per a dos cadàvers.
-Nínxols triples, amb capacitat per a tres cadàvers.
-Nínxols de família, amb capacitat per a sis cadàvers.
-Nínxols de restes o columbaris, amb capacitat per a unes restes o quatre urnes de cendres.
-Nínxols de pàrvuls o gran de restes, amb capacitat per a un pàrvul, o unes restes i dos urnes de
cendres, o sis urnes de cendres.
A més de tots els tipus que puga tindre en consideració la corporació.
Per a determinar en tot moment la capacitat d'un nínxol a efectes fiscals, caldrà ajustar-se al nombre
d'inhumacions efectuades en la tomba i mai per les restes que hi ocupen en eixe moment.
Article 21. Construcció de nínxols
Les dimensions dels nínxols seran les que establix el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria i el
Reglament pel qual es regulen les pràctiques de Policia Sanitària Mortuòria en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana (Decret 39/2005) o norma legal que ho substituïsca.
Els nínxols es construiran en grups aïllats o adossats als murs de tancament dels cementeris,
superposats formant altures o tramades, degudament numerats per a la seua millor identificació, la
qual es farà per seccions que al seu torn estaran numerades i retolades.
Article 22. Altres tipus d'unitats de soterrament
A més dels nínxols hi ha les següents unitats de soterrament:
-Sepultures familiars, amb capacitat per a 10 cadàvers.
-Tombes de construcció municipal, constituïdes per a 3 nínxols senzills soterrats.
-Sepultures preferents, amb capacitat per a 1 cadàver.
-Panteons i tombes de construcció privada.

-Fossa comuna.
A més de tots els tipus que puga tindre en consideració la corporació.
Les seues dimensions seran les que establix el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria i el
reglament pel qual es regulen les pràctiques de Policia Sanitària Mortuòria en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana (Decret 39 / 2005) o norma legal que ho substituïsca.
Article 23. Depòsits col·lectius
L'Excel·lentíssim Ajuntament podrà habilitar en determinades zones dels cementeris municipals
espais per a osseres i depòsits col·lectius de cendres.
Article 24. Obres en panteons i tombes particulars
La corporació destinarà en els cementeris, el terreny dels quals ho permeta, zones per a la
construcció de tombes i panteons, amb la prèvia parcel·lació dels nínxols i l’aprovació de l'oportú
projecte.
Les dites construccions podran ser aïllades, en agrupacions o generals, i se les denominarà en la
forma adequada i correlativament.
Article 25. No es permetran construccions els paraments exteriors i elements decoratius de les quals
no estiguen d'acord amb les característiques del recinte
En tot cas els materials i solucions constructives i compositives proposades estaran degudament
supervisades i autoritzades per l'Excel·lentíssim Ajuntament.
Article 26. Les construccions particulars no tindran ràfols ni cornises que avancen sobre les vies,
corredors o andanes més de quinze centímetres. S'exceptua d'esta norma els panteons que per les
seues proporcions requerisquen un major ixent en els quals es permetran els trenta centímetres
sempre, que la seua altura estiga situada a més de tres metres de la rasant de vorera.
Les fundacions o fonaments d'estes construccions no podran sobreeixir dels límits estrictes de la
parcel·la replantejada.
Article 27. La separació entre dos panteons o tombes serà l'aprovada per la corporació per a
l'ordenació de la dita zona, segons el corresponent projecte.
No es permetrà la col·locació de testos grossos o jardineres ni altres adorns fora de l'àrea de la
parcel·la concedida.
Article 28. Les plantacions es consideraran com a accessòries de les construccions i estaran
subjectes a les mateixes regles d'aquelles. La seua conservació serà a càrrec dels interessats i en
cap cas podran envair la via, andana o corredor, ni perjudicar les construccions veïnes. Qualsevol
excés serà corregit a costa del titular.
Article 29. Les obres de construcció de panteons i tombes 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 ordes que per a la correcta execució de les estructures pogueren dictar l'Excel·lentíssim
Ajuntament.
Article 30. No es permetrà la iniciació de cap obra, tant de construcció de nova planta com de
reforma, rehabilitació o reparació de les construccions existents, siga quina siga la seua importància,
sense que es dispose de l'autorització pertinent i de la carta de pagament que acredite haver satisfet
els drets corresponents.
Article 31. Les obres de reconstrucció, reforma, ampliació o addició d'una sepultura de construcció
particular que afecten l'estructura de l'edifici o als seus departaments estaran subjectes quant al
permís, inspecció, execució i procediment al que disposen els articles precedents, però el termini de

realització quedarà limitat a sis mesos prorrogable a sis més, a sol·licitud de l'interessat, quan la
importància de les construccions o altres circumstàncies excepcionals, a criteri de la corporació, ho
aconsellen.
Article 32. La realització de qualsevol classe d'obres dins del recinte d'un cementeri requerirà
l'observança per part dels constructors de les normes següents:
a) El personal que realitze els treballs, els farà amb el degut respecte al lloc.
b) Les bastides, tanques o qualsevol altre element auxiliar necessari per a la construcció, es
col·locarà de manera que no afecte sepultures adjacents o plantacions.
c) Els utensilis mòbils destinats a la construcció hauran de guardar-se diàriament en coberts o
depòsits per al millor orde en el recinte.
d) Els depòsits de materials, efectes, terra o aigua, se situaran en llocs que no dificulten la circulació
o pas per la via pública.
e) La preparació dels materials per a la construcció haurà de realitzar-se en els llocs que es designen
amb la protecció, en cada cas, que es considere necessària.
f) El transport dels materials per a la construcció, així com el de les lloses, creus i làpides per l'interior
dels cementeris, es farà amb vehicles de tracció mecànica sempre que el seu pes amb la càrrega no
excedisca de 5.000 quilograms i vagen proveïts de pneumàtics a pressió.
g) Els treballs preparatoris de pedrapiquer i marbrista no podran efectuar-se dins del recinte.
h) 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, sense el requisit de la qual
no s'autoritzarà l'alta de l’obra.
i) El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que, per la seua culpa o negligència,
es puguen causar amb motiu de l'execució de les obres.
k) El contractista està obligat a adoptar totes i cada una de les mesures de seguretat que la legislació
de seguretat i salut, treball i la resta de disposicions vigents preceptuen.
En cas d'accident ocorregut als operaris durant els treballs realitzats per a l'execució de les obres, el
contractista s'atindrà al que disposa la legislació vigent, que en cas únic serà responsable del seu
incompliment i sense que per cap concepte puga quedar afectada la corporació.
Article 33. El dret funerari
El dret funerari sobre unitats de soterrament consistix en l'ús privatiu d'un bé de titularitat pública per
a la inhumació i exhumació de cadàvers, restes o cendres, durant el temps establit en el títol de
concessió, conforme a les prescripcions del present reglament i les normes generals sobre
concessions administratives.
Tal dret és concedit per l'Excel·lentíssim Ajuntament previ el pagament dels drets que en cada cas
assenyale l'Ordenança Fiscal i es manté amb subjecció als deures i obligacions que en el present
reglament s'establixen.
Article 34. Titular del dret
El dret funerari s'atorgarà:

a) A nom de persona individual.

b) A nom de comunitats religioses, establiments benèfics o hospitals, reconeguts com a tals per
l'Estat, el Govern Autonòmic o l'Excel·lentíssim 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 o empleats.
Article 35. Procediments d'obtenció
S'establixen dos procediments d'obtenció del dret funerari, en funció que la unitat de soterrament a la
qual es referix haja de ser construïda per l'interessat a càrrec seu, prèvia la concessió del sòl
necessari i l'aprovació del projecte d'obra corresponent o bé, haja sigut construïda per
l'Excel·lentíssim Ajuntament.
Article 36. Procediment en els panteons, mausoleus i tombes
La concessió de parcel·les per a la construcció de tombes i panteons es farà per resolució d'alcaldia,
a petició dels interessats, a la qual s'acompanyarà plànol de l'emplaçament, amb el pagament previ
de la taxa corresponent.
Concedida la parcel·la el titular disposarà d'un termini de trenta dies des de la notificació de
l'adjudicació per a ingressar l'import del seu valor; si no s'efectua el pagament en tal termini
s’entendrà que el sol·licitant desistix de la parcel·la.
Efectuat el pagament el titular disposarà d'un termini de dos mesos per a presentar l'oportú projecte
visat pel col·legi professional corresponent, acompanyat de la sol·licitud de llicència d'obres.
La concessió de la llicència d'obres es farà igualment per resolució d'alcaldia, amb el pagament previ
de la taxa que corresponga segons les ordenances fiscals de cementeris.
S'entregarà a l'adjudicatari, junt amb el títol, una còpia del plànol d'emplaçament de la parcel·la i una
altra còpia es remetrà a l'oficina administrativa del cementeri quan siga comunicada l'adjudicació.
Una vegada concedida la llicència de construcció el servici tècnic procedirà a delimitar i replantejar la
parcel·la en presència del concessionari o persona que la represente.
Des de la concessió del terreny fins a la terminació de la construcció no haurà de passar més d'un
any. Transcorregut tal termini sense haver acabat es considerarà caducada la concessió i la parcel·la
es revertirà a favor de la corporació. No se satisfarà cap quantitat per les obres que en ella s'hagen
realitzat.
No obstant això, es podrà ampliar el termini assenyalat en l'article anterior a petició del concessionari
i a criteri de la corporació quan les característiques de les obres o altres circumstàncies ho
aconsellen.
Acabada la construcció l'interessat sol·licitarà la llicència d'ocupació juntament amb la certificació final
d'obres. La unitat de soterrament serà donada d'alta quan s’hagen fet les comprovacions
necessàries.
Article 37. Procediments en les restants unitats de soterrament
Les criptes de la secció 20 del Cementeri General podran ser objecte de sol·licitud per l'interessat,
amb l’especificació de la unitat de què es tracte i en qualsevol moment en què ho considere oportú.
Quant a la resta d'unitats de soterrament només podran ser objecte de sol·licitud amb motiu de la
inhumació d'un cadàver o unes restes cadavèriques procedents d'un cementeri diferent. En el cas
d'inhumació de restes, la concessió estarà condicionada per l'existència d’un número suficient
d'unitats de soterrament disponibles.

L'assignació de nínxols es farà per rigorós torn de sol·licitud, seguint el número correlatiu dels nínxols
disponibles del tipus sol·licitat.
Article 38. Titulars amb vinculació laboral
Els funcionaris o empleats laborals, en actiu o jubilats, de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València,
tindran el dret a ocupar un nínxol senzill amb caràcter gratuït o un doble pagant la meitat del seu
valor. Alternativament podran optar per la cremació i inhumació de les cendres en un nínxol
columbari, amb caràcter gratuït.
Article 39. Termini de concessió
S'establixen dos tipus de concessió en funció de la seua duració:
-Temporalitat màxima, de 50 anys.
-Temporalitat mínima, de 5 anys.
Es podran concedir a temporalitat mínima, els nínxols senzills, els nínxols de pàrvuls i les
sepultures preferents.
Es podran concedir a temporalitat màxima totes les unitats de soterrament, excepte les
sepultures preferents.
Article 40. Modificació dels terminis de concessió
Dins del primer any de la concessió es podrà sol·licitar l'ampliació de la seua temporalitat, previ
abonament de la tarifa vigent en el moment de l'operació, de la qual es deduirà l'import abonat.
Transcorregut este termini no s'efectuarà cap deducció.
Article 41. Renovació de la concessió
Durant l'últim any de concessió el seu titular podrà sol·licitar la seua renovació per qualsevol dels
terminis que s'apliquen. De no exercir tal dret s'entendrà que renúncia a la unitat de soterrament, la
qual serà objecte d'exhumació i es traslladarà a l'ossera del cementeri les restes o cendres que
l'hagueren ocupat.
Article 42. Reutilització dels nínxols
Quan un nínxol tinguera completa la seua capacitat a efectes fiscals i hagen transcorregut cinc anys
des de l'última inhumació es podrà concedir al seu titular, previ pagament del 50 per 100 del valor del
nínxol segons la tarifa vigent en eixe moment, l’autorització per a practicar el mateix nombre
d'inhumacions que en la seua concessió. En els nínxols no senzills esta autorització vindrà limitada
per la capacitat física de la tomba i no es procedirà a la devolució de cap quantitat si la dita capacitat
impedix l'exercici de l’autorització en la seua totalitat.

Article 43. Renúncia
Tot titular d'una unitat de soterrament podrà renunciar expressament als seus drets sobre el mòdul.
També s'entendrà la renúncia quan per la seua voluntat la unitat de soterrament quede buida;
immediatament este element passarà a disposició de l'Excel·lentíssim Ajuntament.
Article 44. Caducitat i reversió
Es produirà la caducitat de la concessió i revertirà en este cas a l'Excel·lentíssim Ajuntament el dret
funerari en els casos següents:
a) Per estat ruïnós de la unitat de soterrament quan la seua conservació corresponga al seu titular.

b) Pel transcurs del termini assenyalat en l'article 36, sense haver conclòs les obres de construcció
del panteó o tomba.
c) Pel transcurs del termini de la concessió.
d) Per voluntat del titular de la concessió manifestada de forma explícita o quan a la seua sol·licitud la
unitat de soterrament quede buida.
En els casos a) i b) s'incoarà un expedient administratiu en què es requerirà al titular per a executar a
càrrec seu les obres necessàries, en el termini que en cada cas s'assenyale, l'execució del qual
determinarà l'arxiu de l'expedient.
Article 45. Llibre de registre de concessions
La titularitat del dret serà inscrita en el llibre de registre de l'administració de cada cementeri i en el
fitxer general del Negociat de Cementeris. L'Excel·lentíssim Ajuntament emetrà títol nominatiu de
cada unitat de soterrament davall el nom de Cartilla Funerària, que servirà d'acreditació del dret de
disposició.
En cas de discrepància entre tals documents i arxius prevaldrà el que resulta del Fitxer General del
Negociat de Cementeris.
El llibre de registre general d'unitat de soterrament contindrà, amb referència a cada una d'elles, les
dades següents:
a) Identificació de les unitats de soterrament.
b) Data de concessió i termini d'esta.
c) Nom, cognoms i domicili del titular del dret.
d) Nom, cognoms i domicili del beneficiari, si és el cas.
e) Successives transmissions del dret per actes inter vius o mortis causa.
f) Inhumació, exhumacions o trasllats que tinguen lloc amb indicació del nom, cognoms i sexe de les
persones a què es referixen i data de les actuacions.
g) Disposicions del titular sobre l'ús del dret.
h) Qualsevol altra incidència que afecte la unitat de soterrament.
Article 46. Títol de dret funerari
El títol funerari contindrà les mencions del llibre de registre de concessions.
Es podrà no incloure la designació del beneficiari i les disposicions sobre ús del dret si el titular
tinguera interés en el secret de les dites mencions.
Als titulars i beneficiaris del dret els interessa mantindre actualitzat el contingut de les dades referits
referits a estos de les cartilles funeràries i arxius administratius, i informar a l'Administració les
incidències que es produïsquen. L'Excel·lentíssim Ajuntament no serà responsable dels perjudicis
que es puguen ocasionar als interessats per defecte de tals comunicacions.
Article 47. Transmissió inter vius
La transmissió inter vius del dret només podran fer-se a persones unides al titular per vincle de
consanguinitat fins al tercer grau i d'afinitat fins al segon grau; tanmateix, ha de constar la declaració
de voluntat del cedent i l'acceptació del nou titular.

No obstant això, es permet la cessió a favor de les comunitats i persones jurídiques assenyalades en
els apartats b) i c) de l'article 34.
Article 48. Transmissió mortis causa
La designació del beneficiari mortis causa podrà fer-se en el mateix moment d'expedició del títol o en
posterior compareixença en l'Excel·lentíssim Ajuntament i la subscripció de l'acta corresponent.
Tanmateix, es podrà designar en tot moment un beneficiari diferent del ja anomenat.
No obstant això, prevaldrà la disposició testamentària expressa que siga de data posterior a l'última
designació feta davant de l'Excel·lentíssim Ajuntament, si s'acredita per part de l'interessat que la dita
clàusula és l’última voluntat del titular sobre este particular.
En cas de faltar el beneficiari succeirà en el dret l'hereu testamentari i a falta d'ambdós la successió
del dret funerari es deferirà conforme a les normes reguladores de la successió intestada del Codi
Civil.
L'Excel·lentíssim Ajuntament només reconeixerà la condició d'hereu beneficiari testamentari o
abintestat, prèvia l'acreditació fefaent o, almenys, suficient d'això.
En el supòsit de ser diversos els nomenats a la successió i acreditada tal condició deuran, en
compareixença davant del negociat o per mitjà d'instrument públic, determinar qui d'ells és el
beneficiari del dret funerari.
Totes les qüestions que es puguen plantejar entre els interessats al dret funerari, que no puguen ser
resoltes conforme a les normes que antecedixen o en defecte d'acord, quant a la persona que haja
de figurar com a beneficiari únic, hauran de resoldre-les davant de la jurisdicció competent la fallada
definitiva de la qual vincularà a l'Excel·lentíssim Ajuntament.
Article 49. Inhumacions en absència del titular
L'Administració podrà autoritzar la inhumació en una unitat de soterrament, –inclús en defecte del títol
original o del seu duplicat i del consentiment del titular o del beneficiari acreditat–, si concorren les
circumstàncies següents:
a) Si dels arxius administratius o de prova que aporten els interessats resulta l'existència del dret no
caducat.
b) Si no existix en els arxius la disposició del titular que impedisca tal inhumació.
c) Si la inhumació fóra sol·licitada per una 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 impedixen 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.
Article 50. Inhumacions amb titular persona jurídica
Inhumacions en unitats de soterrament amb un titular diferent de la persona individual. Quan el títol
estiguera estés a favor dels col·lectius expressats en els apartats b) i c) de l'article 43, la inhumació
precisarà certificació expedida per la direcció dels grups, acreditativa que el cadàver pertany a les
persones que en les dites normes s'establixen.
Article 51. Permuta d'unitats de soterrament
Quan per raons d'interés públic, amb motiu d'obres, habilitació de passos entre seccions d'un
cementeri o altres causes s’haja de suprimir alguna unitat de soterrament, l'Excel·lentíssim
Ajuntament concedirà a la seua titular una altra de semblants característiques i amb respecte dels

mateixos drets que s'hagueren tingut respecte de l'anterior. Es procedirà a efectuar les exhumacions i
reinhumacions o cremacions a què hi haguera lloc sense cap cost per a l'interessat.
Capítol III. Del Crematori Municipal
Article 52. Sol·licitud de cremació d'un cadàver
La prestació d'un servici de cremació d'un cadàver haurà de ser objecte de sol·licitud per la persona
interessada presentada en l'Excel·lentíssim Ajuntament i haurà de contindre necessàriament els
següents documents:
a) Certificat mèdic de defunció, amb indicació expressa de la inexistència d'indicis de responsabilitat
en tal defunció.
b) Llicència de soterrament.
c) En cas d'intervenció judicial, l’autorització del jutge competent.
d) Declaració d'inexistència en el cadàver d'elements termoactius.
e) Model d'urna triat per al depòsit de les cendres.
f) Destí de les cendres, optant entre la seua inhumació, la seua entrega al sol·licitant del servici o la
seua consagració a disposició de l'Excel·lentíssim Ajuntament.
Article 53. Autorització del servici
Una vegada comprovada la documentació presentada i fet el pagament de la corresponent taxa,
s'autoritzarà el servici sol·licitat i se li assignarà un horari entre els disponibles per a la data
assenyalada.
Article 54. Prestació del servici
L'encarregat del forn crematori comprovarà la identitat del difunt abans de la introducció del fèretre en
el forn, actuació que, a petició del sol·licitant del servici, podrà efectuar-se en presència d'este.
Article 55. Destí de les cendres
Conclosa la cremació del cadàver les cendres seran introduïdes en el recipient del model triat pel
sol·licitant i disposades per a la seua inhumació o entrega.
En cas que s'haguera sol·licitat l'entrega de les cendres, l'interessat disposarà d'un termini d'un mes
per a la seua retirada, transcorregut el qual quedaran a la lliure disposició de l'Excel·lentíssim
Ajuntament.
Article 56. Altres servicis de cremació
Poden distingir-se els supòsits següents:
a) En el cas de la cremació de cadàvers ja inhumats, així com de restes cadavèriques, no serà
necessari la presentació de l'autorització judicial.
b) En el cas de la cremació de fetus la sol·licitud s'acompanyarà de la declaració i el comunicat de
l'enllumenament, expedit pel metge competent.
c) En el cas de la cremació de restes anatòmiques la sol·licitud s'acompanyarà de la documentació
mèdica hospitalària corresponent a les intervencions quirúrgiques.
Article 57. Cremacions d'ofici

Els cadàvers i restes cadavèriques abandonades a la disposició municipal sobre els quals no hi ha
cap sol·licitud per part de cap persona interessada, podran ser objecte de cremació quan, a criteri de
l'Excel·lentíssim Ajuntament, la bona gestió del cementeri així ho aconselle.
Article 58. Registre d'incineracions
De tots els servicis d'incineració que es presten es produirà la corresponent anotació en el llibre de
Registres del Crematori Municipal, en la qual es detallaran la data, l’hora, la identificació del cadàver
o les restes i el destí de les cendres.
Capítol IV. Del Tanatori Municipal
Article 59. D'acord amb el que establix l'article 3 el servici de Tanatori Municipal es presta en règim
de concessió administrativa per la qual cosa és en l'àmbit de la dita concessió en què es regulen els
distints aspectes de la prestació del servici.
Disposició final
Els nínxols concedits amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present ordenança es regiran, quant a
la seua capacitat, per les condicions establides en la data de concessió. Al terme de la concessió i en
el supòsit de la seua renovació passaran a regir-se pel que disposa la present ordenança.
Disposició derogatòria
Queda derogat el Reglament de Règim i Govern dels Cementeris dependents de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de València, aprovat pel Ple de l'Excel·lentíssim Ajuntament el dia 10 de setembre de
1987. Així mateix, queda derogat l'article 6 de l'Ordenança Fiscal relativa a la taxa per prestació del
servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter
municipal.

