AYUNTAMIENTO DE CHILCHES
AJUNTAMENT DE XILXES
OG18 Reglament Regulador dels Servicis Funeraris Municipals
v 2014.10.28

REGLAMENT-ORDENANÇA REGULADORA DELS SERVICIS
FUNERARIS MUNICIPALS DE XILXES.
Disposicions Generals
Article 1. El Cementeri Municipal de Xilxes és bé de servici públic que està subjecte a
l’autoritat de l’Ajuntament, a què correspon la seua administració, direcció i atenció.
Article 2. Correspon a l’Ajuntament :
1. L’organització, conservació i condicionament dels servicis i instal·lacions del
Cementeri.
2. La prestació dels servicis d’inhumació, exhumació i trasllat de restes cadavèriques.
3. L’autorització a particulars per a la realització en el Cementeri de qualsevol tipus
d’obres o instal·lacions, així com la seua direcció i inspecció.
4. L’atorgament de les concessions sepulcrals i el reconeixement dels drets funeraris de
qualsevol classe.
5. La percepció dels drets i taxes que s’establisquen legalment.
6. El compliment de les mesures sanitàries i higièniques dictades o que es dicten en el
futur.
7. El nomenament, direcció i cessament del personal del Cementeri.
Article 3. Els representants de distintes confessions religioses o d’entitats legalment
reconegudes podran disposar el que creguen més convenient per a la celebració dels soterrars
d’acord amb les normes aplicables a cada un dels casos i dins del respecte degut als difunts.

De l’administració del Cementeri
Article 4. L’administració del Cementeri estarà a càrrec de la secció de l’Ajuntament
encarregada d’este servici.
Article 5. Correspon als servicis municipals del Cementeri les competències següents:
1. Expedir les llicències d’inhumació, exhumació i trasllat.
2. Portar el llibre de soterrars i el fitxer de sepultures.
3. Practicar els assentaments corresponents en tots els llibres-registre.
4. Expedir els títols i anotar les transmissions d’acord amb els decrets municipals
corresponents.
5. Cobrar drets i taxes per prestació dels servicis del Cementeri, de conformitat amb
l’Ordenança Fiscal corresponent.
6. Qualsevol altra funció relacionada amb els servicis del Cementeri que no estiga
atribuïda expressament a un altre òrgan municipal.
Article 6. Correspon al Secretari de l’Ajuntament, la part administrativa encarregada d’estos
servicis municipals:
1. Cursar a l’encarregat del Cementeri, les instruccions oportunes respecte a la
documentació del mateix i coordinar tot el referent al seu funcionament, conservació,
vigilància i neteja.
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2. Expedir els informes que se li sol·liciten i conformar les certificacions amb referència
als llibres i altres documents que es porten en el servici.
3. Adoptar totes les mesures de caràcter urgent que siguen necessàries per al bon
funcionament dels servicis del Cementeri, sempre que estes no puguen ser consultades
prèviament amb el Sr. Alcalde o amb el Regidor delegat. Els haurà d’informar d’elles
tan prompte com siga possible.
Article 7. Ni l’Ajuntament ni el personal assignat al Cementeri, assumirà responsabilitat alguna
respecte a robatoris i desperfectes que puguen cometre’s per tercers en les sepultures i objectes
que es col·loquen en els mateixos, fora dels casos previstos en la legislació vigent. Així mateix
el personal assignat al Cementeri no es farà responsable de la ruptura en el moment d’obrir un
nínxol de les làpides col·locades per particulars.

De l’orde i govern interior del Cementeri
Article 8. De conformitat amb el que preveu el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, en
els Cementeris Municipals es disposarà de:
1. Depòsit de cadàvers.
2. Crematori destinat a la destrucció de robes i altres objectes que no siguen restes
humanes, procedents de l’evacuació i neteja de sepultures.
3. Un nombre de sepultures buides proporcional al cens de població del municipi.
4. Magatzem de materials i utensilis necessaris per als treballs de conservació i
manteniment del Cementeri.
Article 9. En el Cementeri s’habilitarà un lloc destinat a osera, per a arreplegar les restes
resultants de la neteja i desallotjaments de nínxols i sepultures. En cap cas es podran reclamar
les restes una vegada depositats en l’osera.
Article 10. El Cementeri romandrà obert durant les hores que determinen els servicis
municipals, d’acord amb les circumstàncies de cada època de l’any.
L’horari d’obertura i tancament serà exposat en un lloc visible de l’entrada principal.
Article 11. Excepte els cadàvers que siguen conduïts a servici especial extraordinari, no
s’admetrà cap fora de les hores assenyalades per a les inhumacions, no podrà practicar-se cap
enterrament, de manera que els cadàvers que siguen ingressats hauran de conduir-se al depòsit,
per a realitzar la seua inhumació l’endemà.
Article 12. L’entrada de vehicles i materials per a l’execució d’obres, es realitzarà únicament
durant l’horari que es fixe amb esta finalitat pels servicis municipals, i hauran de comptar amb
les corresponents llicències i autoritzacions.
Article 13. Durant la nit queda expressament prohibit dur a terme soterrars i realitzar
qualsevol classe de treballs dins del recinte del Cementeri, excepte casos excepcionals
degudament justificats.
Article 14. Els Òrgans municipals competents cuidaran dels treballs de conservació i neteja
generals dels Cementeris. La neteja i conservació de les sepultures i dels objectes i instal·lacions
aniran a càrrec dels particulars.
En el cas que els particulars incompliren el deure de neteja i conservació de les sepultures, i
quan s’aprecie estat de deteriorament, els servicis municipals requeriran al titular del dret
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afectat i si este no realitzara els treballs en el temps assenyalat, l’Ajuntament podrà realitzar-los
de forma subsidiària, a càrrec seu.
Article 15. Els cadàvers la inhumació dels quals no haja de practicar-se immediatament a la
seua arribada al Cementeri, seran col·locats en el depòsit de cadàvers.
Article 16. Les autoritats judicials i sanitàries podran ordenar l’ingrés en el depòsit, d’aquells
cadàvers que estiga previst siguen inhumats en el Cementeri ABANS DE
TRANSCORREGUDES VINT-I-QUATRE HORES DESPRÉS DE LA MORT.
Article 17. Als particulars no els està permés l’estada en el depòsit de cadàvers mentres estiguen
estos, excepte les visites autoritzades, durant un temps limitat.

Inhumacions, exhumacions i trasllats
Article 18. Les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers o restes s’efectuaran segons les
normes del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria i d’acord amb el que disposa els articles
següents.
Article 19. Tota inhumació, exhumació o trasllat es realitzarà amb l’autorització expedida pels
servicis municipals i les de les autoritats sanitàries corresponents, en els casos que siguen
necessàries.
Article 20. En tota petició d’inhumació, els particulars i empreses de servicis funeraris,
presentaran en les oficines municipals els documents següents:
1. Títol funerari o sol·licitud d’este.
2. Llicència de sepultura.
3. Autorització judicial, en els casos diferents de la mort natural.
Article 21. A la vista de la documentació presentada s’expedirà la llicència d’inhumació i títol
de cessió.
Article 22. En el títol de cessió es farà constar:
1. Les dades que identifiquen la sepultura.
2. Nom i cognoms del titular i D.N.I.
3. Nom del difunt i data de la defunció.
4. Les taxes en concepte de drets funeraris.
Article 23. Si per a poder dur a terme una inhumació o trasllat, en una sepultura que continga
restes o cadàver, fóra necessari procedir a la reducció de les dits restes, s’efectuarà esta operació,
quan així siga sol·licitada, en presència del titular de la sepultura o persona en qui delegue.
Article 24. El nombre d’inhumacions successives en cada una de les sepultures només estarà
limitat per la seua capacitat respectiva, excepte la limitació voluntària, expressada i fefaent
disposada pel titular.
Article 25. No es podran realitzar trasllats de restes sense obtenció del permís expedit pels
servicis municipals. Este permís només es concedirà en els supòsits següents:
1. Quan es tracte d’un trasllat de restes inhumats dins del Cementeri, sempre que la
persona que siga titular del nínxol ho sol·licite.
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2. Quan les restes inhumats en dos o més nínxols es traslladen a un sol, revertint les
restants propietats a l’Ajuntament.
3. Quan es tracte de trasllats procedents d’altres municipis.
4. En aquells casos excepcionals en què ho acorden els servicis municipals.
5. A pesar d’això, excepte disposició general que ho autoritze, no podran realitzar-se
trasllats o remoció de restes fins que hagen transcorregut cinc anys des de la
inhumació, les excepcions als esmentats terminis s’aplicaran de conformitat amb allò
que s’ha previst pel Reglament de Policia de Sanitat Mortuòria.
Article 26. L’exhumació d’un cadàver o de les restes, per a la seua inhumació en un altre
Cementeri, necessitarà la sol·licitud del titular de la sepultura que es tracte, acompanyada de la
corresponent autorització sanitària, havent de transcórrer els terminis establits en l’article
anterior. Si la inhumació s’ha d’efectuar en una altra sepultura del mateix Cementeri, es
necessitarà, a més, la conformitat del titular d’esta última.
Article 27. Els soterrars en els cementeris municipals es realitzaran sense cap discriminació per
raons de religió o de qualsevol altre tipus.
Article 28. La col·locació d’epitafis o de lapides requerirà el permís previ dels servicis
municipals. En el cas que estos invadisquen terreny o espai d’altres sepultures, seran retirats de
seguida a requeriment dels esmentats servicis.

Drets funeraris
Article 29. El dret funerari comprén les concessions i arrendaments a què es referix el present
títol. Els drets funeraris seran atorgats i reconeguts per l’Ajuntament d’acord amb les
prescripcions d’esta Ordenança i amb les normes generals sobre contractació local.
Article 30. Tot dret funerari s’inscriurà en el llibre-registre corresponent acreditant-se les
concessions per mitjà de l’expedició del títol que procedisca.
Article 31. El dret funerari implica només l’ús de les sepultures del Cementeri, la titularitat del
qual correspon únicament a l’Ajuntament, de conformitat amb el que establix l’article u d’este
Reglament-Ordenança.
Article 32. Les sepultures temporals es concediran per un termini de cinc anys i les permanents
per cinquanta anys, en l’un i l’altre cas podran ser renovades, d’acord amb les disposicions
vigents en el moment de la caducitat, en cap cas representarà el dret de propietat.
L’adquisició d’una sepultura temporal o permanent no significa venda ni una altra cosa que
l’obligació, per part de l’Ajuntament, de respectar la permanència dels cadàvers inhumats.
Article 33. Transcorreguts els terminis sense que hagen sol·licitat renovació, s’entendran
caducades. Les restes cadavèriques que haguera en elles seran traslladats a la fossa comuna i
revertiran a l’Ajuntament els drets sobre tals sepultures.
Article 34. Els adquirents de drets sobre sepultures permanents tindran dret a depositar en la
mateixa tots els cadàvers o restes cadavèriques que desitgen, però subjectant-se sempre a les
regles establides per a cada cas i amb el pagament previ de la taxa corresponent.
Article 35. Els drets de sepultures temporals i permanents seran concedits pel Sr. Alcalde, i els
panteons o mausoleus pel Ple de l’Ajuntament, sent facultats delegables.
Article 36. La concessió de nínxols per l’Ajuntament s’efectuarà, després de sol·licitar el servici
d’inhumació o trasllat i omplir allò que s’ha referit en l’article 20, per rigorós orde numèric,
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assignant-se açò de manera que queden complets els diferents blocs de nínxols per columnes i
files i seguint l’orde de numeració correlativa de baix cap amunt.
Qualsevol classe de sepultura, panteó o mausoleu que per qualsevol causa quedara vacant,
revertix a favor de l’Ajuntament.
Amb caràcter excepcional, la concessió de nínxols que hagen revertit a l'Ajuntament per les
distintes causes, a excepció dels del Grup I, fins a la Columna 37, s'efectuarà sense aplicar el
que disposa el paràgraf primer d'este article, i a elecció de l'interessat, després de sol·licitar el
servici d'inhumació per defunció.
Article 37. No seran permesos els traspassos de nínxols, fosses o mausoleus sense la prèvia
aprovació per l’Ajuntament, per mitjà de sol·licitud dirigida al Sr. Alcalde, firmada pel cedent i
el concessionari en prova de conformitat. No obstant això, tots els traspassos que autoritze
l’Ajuntament s’entendran sense perjuí de tercers, és a dir, només a efectes administratius.
Serà condició precisa que els sol·licitants aporten, al formular la petició de traspàs, la
documentació en què funden els seus drets i pagament dels impostos corresponents.
Article 38. Queden reconegudes les transmissions de sepultures, durant el termini de la seua
vigència, per títol d’herència entre hereus o línia directa.
Article 39. Els nínxols i qualsevol tipus de construcció que hi haja en el Cementeri es
consideren béns fora de comerç, en conseqüència, no podran ser objecte de compravenda,
permuta o transacció de cap classe. Només seran vàlides les transmissions previstes en este
Reglament-Ordenança.
Article 40. Quan muira el titular sense haver atorgat testament i sense deixar cap parent, el dret
funerari revertirà a l’Ajuntament, una vegada transcorregut el termini per al que va ser atorgat.

Concessions i arrendaments
Article 41. Les concessions i arrendaments podran atorgar-se:
1. A nom d’una sola persona física.
2. A nom d’una comunitat o associació religiosa o establiment assistencial o hospitalari,
reconeguts per l’Administració Pública per a ús exclusiu dels seus membres.
3. A nom de corporacions, fundacions o entitats legalment constituïdes per a l’ús exclusiu
dels seus membres o empleats.
Article 42. En cap cas podran ser titulars de concessions ni d’altres drets funeraris les
companyies d’assegurances de previsió i semblants, i per tant, no tindran efectes davant de
l’Ajuntament les clàusules de les pòlisses o contractes que concerten, si pretenen cobrir altres
drets que no siguen el de proporcionar als assegurats el capital necessari per a abonar el dret
funerari de què es tracte.
Article 43. Les concessions s’acreditaran per mitjà del corresponent títol, que serà expedit per
l’Administració Municipal.
Article 44. En cas de deteriorament, sostracció o pèrdua d’un títol funerari, s’expedirà duplicat
amb la sol·licitud prèvia de l’interessat.
Els errors en el nom o de qualsevol altre tipus, que s’advertisquen en els títols funeraris, es
corregiran a instància del seu titular, amb la justificació prèvia i comprovació.
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Article 45. Les concessions de nínxols tindran una duració de cinquanta anys, al seu terme, el
titular o les persones que se subroguen per herència o un altre títol podran triar entre
sol·licitar una concessió o arrendament d’un nínxol de restes, o el trasllat de les restes
cadavèriques a l’osera general.
Article 46. Els soterrars que successivament es realitzen en un mateix nínxol, no alteraran el
dret funerari. Únicament, si un cadàver és soterrat quan el termini que falta per al fi de la
concessió, o si és el cas, de la pròrroga, és inferior al legalment establit per al trasllat o remoció
de cadàvers, l’esmentat termini es prorrogarà excepcionalment per un període de cinc anys des
de la data de l’enterrament.
Al terme d’esta pròrroga excepcional de cinc anys, s’aplicarà el que disposa l’article 45.
Article 47. Durant el transcurs de la pròrroga a què es referix l’article anterior, no podrà
practicar-se cap nou enterrament en el nínxol que es tracte.
Article 48. En tot cas, no sol·licitar la rehabilitació de qualsevol títol funerari, a la finalització
dels terminis establits en este Reglament-Ordenança implicarà necessàriament la reversió del
dret corresponent a l’Ajuntament, amb la sepultura que li represente i el trasllat de les restes
existents en la sepultura, el dret de la qual no haja sigut renovat, a l’osera comú.
Article 49. Les restes pertanyents a personalitats il·lustres a criteri de la Corporació, no seran
traslladats a l’osera comú, si corresponguera fer-ho per algunes de les circumstàncies
assenyalades en els articles anteriors. En este cas, i per excepció, l’Ajuntament adoptarà les
mesures necessàries a fi que les esmentats restes romanguen en una sepultura individualitzada
o que permeta la fàcil identificació.

De les inhumacions de beneficiencia i fossa comú
Article 50. Existiran sepultures destinades a la inhumació de cadàvers corresponents a persones
que manquen absolutament de mitjans econòmics per a sufragar els gastos derivats del sepeli.
Estes no podran ser objecte de concessió ni d’arrendament i la seua utilització no reportarà
cap dret.
Article 51. En esta sepultura no es podrà col·locar cap làpida o epitafi i tan sols constarà que
són propietat municipal.
Article 52. Transcorregut el termini establit en l’article 25 es procedirà al trasllat de les restes a
la fossa comuna.
Article 53. No podrà reclamar-se davall cap pretext, pels familiars d’un difunt o altres persones
que es consideren interessades, el cadàver soterrat en una fossa comuna.
És precís fer l’excepció dels casos en què així ho dispose l’autoritat judicial o sanitària.

De la transmissió dels drets funeraris
Article 54. De conformitat amb el que preveu l’article 39 d’este Reglament-Ordenança, al
produir-se la mort del titular d’un dret funerari, tindran dret a la transmissió a favor seu, per
este orde, els hereus testamentaris, el cònjuge supervivent o, si falta, les persones a qui
corresponga la successió intestada.
Si el causant haguera instituït diversos hereus o si no haguera cònjuge supervivent, i diverses
persones resultaren hereves de l’interessat, la titularitat del dret funerari serà reconeguda en
favor del cohereu que per majoria designen els restants, en el termini de tres mesos a partir de
la mort del causant o de la data en què siga dictat l’acte de declaració d’hereus. Si no fóra
possible la majoria, el dret serà reconegut en favor del cohereu de major edat.
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Article 55. S’estimaran vàlides les cessions a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures per
actes “inter vius” a favor de familiars del titular, en línia directa i col·lateral fins quart grau,
ambdós per consanguinitat i fins al segon grau per afinitat, així com l’efectuat a cònjuges o
persones que acrediten convivència amb el titular per un mínim de cinc anys anteriors a la
transmissió. Així mateix s’estimaran vàlides aquelles que es definisquen a favor d’hospitals,
entitats benèfiques o religioses amb personalitat jurídica segons la Llei.
Article 56. Les successives transmissions d’un dret funerari no alteraran la duració del termini
per al qual va ser inicialment concedit.
Article 57. El titular d’un dret funerari podrà renunciar sempre que en la sepultura
corresponent no hi haja restes inhumats. A este efecte es dirigirà sol·licitud a l’Ajuntament, que
haurà de ser posteriorment ratificada per mitjà de compareixença personal d’interessat, o si és
el cas, del seu representant legal.

Pèrdua o caducitat dels drets funeraris
Article 58. Es decretarà la pèrdua o caducitat del dret funerari, amb reversió de la corresponent
sepultura a l’Ajuntament en els casos següents:
1. Per abandó de la sepultura, es considerarà com a tal, el transcurs d’un any des de la
mort del titular sense que els hereus o persones subrogades per herència o un altre títol
instat la transmissió a favor seu.
2. Pel transcurs dels terminis pels quals va ser concedit el dret, sense haver-se sol·licitat la
seua renovació o pròrroga, de conformitat amb el que disposa este ReglamentOrdenança.
3. Per falta de pagament dels drets o taxes dins dels terminis corresponents.
4. Per renúncia expressa del titular en la forma prevista en l’article 57.
5. Quan les sepultures, panteons o mausoleus siguen descuidats i abandonats pels seus
respectius concessionaris, donant lloc a què es troben en estat de ruïna, amb els
consegüents perills i mal aspecte, revertirà a l’Ajuntament, procedint a la demolició en
el primer cas i a la retirada de quants atributs i objectes es troben deteriorats i
abandonats en el segon, sense que en cap dels dos supòsits puguen exigir-se cap
indemnització.

Infraccions i defraudació
Article 59. En tot el que es referix a infraccions, les seues distintes qualificacions, així com les
sancions que a les mateixes puguen correspondre, i procediment sancionador caldrà ajustar-se
al que disposa l’Ordenança General de Gestió i Recaptació i Inspecció d’este Ajuntament i
subsidiàriament la Llei General Tributària, tot això sense perjuí de en quantes altres
responsabilitats civils o penals puguen incórrer els infractors.

Normes relatives al personal
Article 60. La conservació i vigilància del Cementeri està encomanada al personal destinat al
Cementeri municipal.
Article 61. Són funcions del personal:
1. Fer-se càrrec de les llicències de sepultura.
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2. Firmar el corresponent informe i tornar-lo conjuntament amb les llicències esmentades
en l’apartat anterior, als servicis municipals.
3. Vigilar el recinte del Cementeri i informar de les anomalies que observe a l’Òrgan
responsable dels servicis municipals.
4. Complir les ordes que reba de l’esmentat Òrgan pel que fa a l’orde i organització dels
servicis del Cementeri.
5. Impedir l’entrada i eixida del Cementeri de restes mortals i objectes, sense la
corresponent autorització.
6. Exigir als particulars la presentació de la llicència municipal per a la realització de
qualsevol obra.
7. Cuidar de que tots els departaments del Cementeri es troben sempre en perfecte estat
de neteja, conservació i orde.
Article 62. En tot el que faça referència a l’organització i funcionament del Cementeri, el
personal estarà sota la direcció de l’Òrgan responsable dels servicis municipals.
Article 63. Correspon al personal del Cementeri la realització dels treballs materials que siguen
necessaris en el recinte, com ara les operacions ordinàries de soterrars, exhumacions, trasllats i
semblants, així com tots aquells que li siguen delegats.

Disposicions addicionals

En les matèries no previstes expressament en este Reglament-Ordenança caldrà ajustar-se al que
preveu el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria vigent.
A Chilches/Xilxes, a 20 de febrer de 1997. L'ALCALDE,
DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que la present Ordenança, va ser aprovada definitivament el
dia 7 de maig de 1997, per absència de reclamacions durant el període d’exposició pública de
l’anunci de la seua aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 de febrer de
1997 i ha sigut objecte de modificació per acord plenari de data 31 de juliol de 2014. A
Chilches/Xilxes, a 31 de juliol de 2014. EL SECRETARI,
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