
 
  
EXCM. AJUNTAMENT D'ALACANT 

 

APROVACIÓ: Text aprovat, inicialment, pel Ple de 30 d'abril de 2021, de l'elevació del 
qual a definitiu es va donar compte al Ple de 29 de juliol de 2021 

PUBLICACIÓ: BOP: Núm. 145, de 3 d'agost de 2021  

  

 ORDENANÇA REGULADORA DEL CEMENTERI MUNICIPAL NOSTRA SENYORA DEL 
REMEI (ALACANT) 

 PREÀMBUL 

 D'acord amb l'article 25.2. K) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
el municipi exercirà, en tot cas, com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les 
comunitats autònomes, les de la matèria de “Cementeri i Serveis Funeraris”. Així mateix, l'article 26.1. a) de 
la citada norma, estableix que tots els municipis han de prestar el servei de cementeri, amb independència de 
la seua població. 

 És el Cementeri Municipal Nostra Senyora del Remei un bé de domini públic afecte a un servei 
públic, l'administració, gestió i cura del qual correspon a l'Excm. Ajuntament d'Alacant, en compliment del 
que s'estableix en els article 25, 26 i 85 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local i els articles 
95 i següents del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i també amb subjecció al Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, així com qualsevol altra norma que poguera ser-li 
aplicable, i en particular, el Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Policia 
Sanitària Mortuòria i la legislació autonòmica aplicable en aquesta matèria, en concret el Decret 39/2005, de 
25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les pràctiques 
de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 195/2009, de 30 
d'octubre, del Consell. 

 En l'actualitat, el cementeri disposa de diferents classes de sepultures per a l'atorgament del dret 
funerari, amb l'única i exclusiva finalitat de donar sepeli a cadàvers o restes cadavèriques, prestant-se en el 
cementeri diferents serveis com per exemple inhumacions, exhumacions, reduccions i trasllats de restes 
cadavèriques dins del mateix cementeri. Les citades prestacions es regulen, en alguns aspectes, com a 
antecedents més immediat en l'ordenança per a l'exacció de la taxa per prestació de serveis en el cementeri 
municipal (el text del qual es va aprovar inicialment pel Ple de 29 d'octubre de 2015, donant-se compte de la 
seua elevació a definitiu en el Ple de 28 de gener de 2016), en altres aspectes, la regulació està en el 
Reglament del Cementeri Municipal Nostra Senyora del Remei d'Alacant de l'any 1940 i en la seua Addició 
de l'any 1943, quedant aquest últim reglament i la seua addició desfasats, així com obsolets en la majoria 
dels seus articles per l'evident transcurs del temps i per la publicació de normativa bàsica estatal i sectorial 
dictada en desenvolupament dels principis inspiradors de la Constitució Espanyola de 1978. És per això que 
es requereix una regulació del dret funerari i dels serveis que siga conforme amb la legislació vigent, així 
com una regulació dels diferents procediments administratius, tractant d'escometre la regulació del cementeri 
en el seu ús, gaudi i utilització pels usuaris, de la manera més eficaç i efectiva, i això sobre la base de l'article 
4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l'apartat primer del qual lletra a), 
reconeix potestat reglamentària als municipis en la seua qualitat d'Administracions públiques de caràcter 
territorial. 



ESTRUCTURA 

 La present ordenança s'estructura en: 

 - Títol I  “OBJECTE, ÀMBIT I PRINCIPIS INSPIRADORS EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI “ 
(articles 1-3), defineix el caràcter i àmbit de l'ordenança i els principis en els quals es fonamenta la prestació 
del servei de Cementeri. 

 - Títol II “DE L'ORGANITZACIÓ I SERVEIS” (articles 4-10), regula l'obertura  al públic, 
l'organització i serveis del cementeri com ara direcció, organització i prestació dels serveis, funcions 
administratives. 

 - Títol III “DEL DRET FUNERARI” (articles 11-25), regula el dret funerari, el seu règim, contingut, 
termini de concessió, constitució, renovació, la transmissió del dret funerari, extinció i els seus efectes, així 
com els diferents expedients administratius. 

 - Títol IV “OBRES I INSTAL·LACIONS PARTICULARS SOBRE SEPULTURES MUNICIPALS I 
SOBRE PARCEL·LES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE PANTEÓ O FOSSES NÍNXOL” (articles 26- 28), 
regula l'execució d'obres i instal·lacions a realitzar pels particulars sobre sepultures municipals, així com les 
obres a realitzar pels particulars sobre les parcel·les concessionades. 

 - Títol V “ACTUACIONS SOBRE SEPULTURES” (articles 29- 39) regula les diferents actuacions 
sobre les sepultures, com ara inhumacions de caràcter general, inhumacions de beneficència, exhumacions, 
reduccions, trasllats i les obligacions de les empreses o particulars tant de la comunicació de l'arribada de 
cadàvers, com de l'entrada i eixida de làpides o altres elements ornamentals. 

 - Títol VI “DE LES TAXES A APLICAR” (article 40), es refereix al règim jurídic de les taxes per 
l'aprofitament del domini públic com per la prestació dels serveis funeraris.  

 - Disposició addicional 

 - Disposicions transitòries 

 - Disposició derogatòria 

 - Disposicions finals 

 

TÍTOL I.- OBJECTE, ÀMBIT I PRINCIPIS INSPIRADORS EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

 Article 1.-Objecte 

 La present ordenança té per objecte regular, dins del terme municipal d'Alacant, i en l'àmbit de les 
competències pròpies de l'Ajuntament, el règim jurídic del Cementeri Municipal Nostra Senyora del Remei, 
el qual quedarà vinculat a la present ordenança i a les normes vigents en matèria de policia sanitària i 
mortuòria. 

  Article 2. -Caràcter i àmbit 

 El Cementeri Municipal Nostra Senyora del Remei d'Alacant (d'ara en avant cementeri), constitueix 
un bé de domini públic afectat a un servei públic, corresponent a l'Ajuntament el seu govern, administració i 
cura, sense perjudici de les competències que tinguen assignades, per disposició legal o reglamentària, les 
autoritats sanitàries competents.  



  

Article 3.- Principis inspiradors en la prestació del servei de Cementeri. 

 El servei de Cementeri es prestarà orientat cap a la sostenibilitat actual i futura del servei, i la 
consecució de l'eficàcia i eficiència en la prestació del servei la realització del qual estarà basada en l'ètica i 
el respecte requerits. 

TÍTOL II. - DE L'ORGANITZACIÓ I SERVEIS 

 Article 4.- Instal·lacions obertes al públic. 

 1. El recinte del cementeri, ocupat per sepultures i instal· lacions d'ús general, estarà obert al públic 
per al seu lliure accés, amb caràcter habitual. 

 Per a afavorir l'accés de públic i la prestació satisfactòria dels serveis, es procurarà establir la major 
amplitud d'horaris. 

 A tal fi, es donaran a conéixer al públic tals horaris, que s'establiran per l'Ajuntament amb llibertat de 
criteri, en funció de les exigències tècniques, índexs de mortalitat, racionalització dels temps de servei del 
personal, climatologia, llum solar i qualsevol una altra circumstància que n’aconselle l’ampliació o la 
restricció a cada moment. 

 2. L'horari d'obertura de les instal·lacions del cementeri es farà visible a les portes d'aquesta 
dependència i serà publicat en la pàgina web de l'Ajuntament. 

 Durant l'època de Tots Sants, s'establirà un horari especial que es concretarà cada any per part de 
l'Ajuntament, segons el dia de la setmana d'aquesta festivitat. 

 Article 5.- Direcció i organització dels serveis. 

 1. Correspon a l'Ajuntament, la direcció i administració de totes les instal· lacions i recinte del 
cementeri i tindrà al seu càrrec l'organització i prestació dels serveis que li són propis, obligant-se al puntual 
compliment de les disposicions, de caràcter general, sanitàries o d'una altra índole, que li siguen aplicables i 
de les que s'estableixen en la present ordenança. 

 2. Es garantirà la prestació adequada dels serveis, mitjançant una correcta planificació que assegure 
l'existència d'espais i construccions per a inhumació, realitzant les obres d'edificació i treballs de conservació 
necessaris per a assegurar el servei als usuaris. 

 3. L'Ajuntament vetlarà en tot moment pel manteniment de l'ordre en el recinte i les instal· lacions 
del cementeri i per l'exigència del respecte adequat a la funció d'aquest, adoptant, a aquest efecte, les mesures 
que estime necessàries i en particular, exigint el compliment de les següents normes: 

 a) El personal adscrit al cementeri atendrà els usuaris amb el respecte degut i sense que puga 
establir-se cap discriminació per qualsevol condició o circumstància personal o social. 

 b) Els visitants, així mateix, s'hauran de comportar amb el respecte adequat tant en el recinte com 
amb el personal que presta servei en les dependències del cementeri, podent en cas contrari, adoptar-se les 
mesures adequades i ordenar, mitjançant els serveis de seguretat competents, el desallotjament del recinte o 
oficina dels qui incompliren aquesta norma.  

 c) Els visitants hauran de depositar les restes florals i els resultats derivats de la neteja de les 
sepultures en els contenidors i papereres situades a aquest efecte en el cementeri . 



 d) S'exercirà la vigilància general de les instal·lacions i recinte del cementeri, estant, no obstant això, 
exclosa la responsabilitat de robatoris o deterioracions que pogueren tindre lloc en les sepultures, i, en 
general, en les pertinences dels usuaris. 

 e) Es prohibeix la venda ambulant i la realització de qualsevol mena de propagandes a l'interior de 
les instal· lacions i de tot el recinte del cementeri, així com l'oferiment o la prestació de qualsevol classe de 
serveis per persones no autoritzades expressament. 

 f) No es podran obtindre, per mitjà de fotografies, pel·lícules o qualsevol altre mitjà de reproducció, 
imatges de sepultures ni de les instal· lacions, quedant prohibida l'entrada amb tota classe d'equips 
d'enregistrament, llevat que l'Ajuntament l'autoritze expressament en casos justificats. 

 g) Les obres i inscripcions funeràries hauran d'estar d'acord amb el respecte degut a la funció del 
recinte. 

 h) No es permetrà l'accés d'animals, excepte gossos guia que acompanyen invidents. 

 i) No es permetrà l'entrada al cementeri de vehicles que no siguen dels serveis municipals, serveis 
funeraris respecte del dia del sepeli i la comitiva que acompanya el cotxe fúnebre, persones d'edat avançada i 
les que acrediten problemes de mobilitat.  

 S'entendrà personal autoritzat els marbristes o treballadors d'empreses d'índole similar, sempre que 
es personen el dia de la realització del treball i abans d'aquest, en l'administració del cementeri, indicant 
identificació de l'empresa, dels operaris així com localització o localitzacions de les sepultures on 
desenvoluparan la seua tasca aqueix dia concret. 

 j) No es permetrà depositar cendres pel cementeri, excepte en els llocs habilitats a aquest efecte. 

 Article 6.- Dels serveis i prestacions 

 La gestió del Servei de Cementeri Municipal i serveis complementaris comprén els supòsits, 
actuacions i prestacions que, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, s'indiquen a continuació: 

 1. Planificació, direcció, ordenació, organització, conservació i condicionament del cementeri 
municipal i dels seus serveis i instal· lacions. 

 2. Realització i execució de quantes obres, serveis i treballs siguen necessaris per al funcionament, 
reparació, conservació, manteniment, cura i neteja del cementeri (inclosa la destrucció dels objectes 
procedents de l'evacuació i neteja de les diferents sepultures) i, en particular, dels seus elements urbanístics, 
jardineria, edificis i instal· lacions, sense perjudici del deure de conservació dels concessionaris de les 
sepultures que tinguen concedides. 

 3. Inhumacions, exhumacions, trasllats de restes i cendres a l'interior del recinte, reducció de restes 
cadavèriques i en general totes les activitats que es realitzen dins del recinte del cementeri , exigibles per la 
normativa en matèria sanitària mortuòria. 

 4. L'administració del cementeri, la cura de la seua ordre i policia i l'assignació de sepultures.  

 5. Quants serveis i treballs siguen necessaris per al bon funcionament del cementeri.  

  

 



Article 7.- Funcions administratives i tècniques del servei de Cementeri. 

 El cementeri dependrà de la unitat, departament i/o servei municipal que determine la mateixa 
estructura administrativa municipal vigent a cada moment, i realitzarà les funcions administratives i 
tècniques conduents al ple exercici de les que a continuació es detallen: 

 1. Iniciació, tràmit i resolució dels expedients relatius a: 

 a) Concessió i reconeixement de dret funerari sobre sepultures de construcció municipal i sobre 
parcel· les per a la seua construcció per particulars. 

 b) Modificació i reconeixement de transmissió del dret funerari, en la forma establida en aquesta 
ordenança. 

 c) Comprovació del compliment dels requisits legals per a la inhumació, exhumació, trasllat, 
reducció de cadàvers i restes cadavèriques i autorització per a això en els casos de competència municipal 
atribuïda per la normativa de sanitat mortuòria. 

 d) Autorització per a col·locació de làpides. 

 e) Tota classe de tràmits, expedients i procediments complementaris o derivats dels anteriors. 

 f) Extensions de domini. 

 2. Tramitació d'expedients relatius a autoritzacions per a obres de construcció, reforma, ampliació, 
conservació i altres realitzades per particulars, previ informe tècnic municipal. 

 3. Manteniment dels llibres de Registre que, obligatòriament o potestativament, puguen portar-se, 
practicant-hi les anotacions corresponents, que hauran de comprendre com a mínim: concessions del dret 
funerari, inhumacions practicades en la sepultura, dates de defuncions, transmissions efectuades, data de 
caducitat de la concessió, així com qualsevol incidència o dada que afecte la sepultura. Els llibres de Registre 
es podran portar per mitjans informàtics. 

 4. Expedició d'informes sobre el contingut dels llibres, prèvia sol· licitud de l'Autoritat Judicial, 
titulars d'algun dret funerari o els qui acrediten interés legítim. 

 5. En tot cas, s'estarà al que es preveu en la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. 

 Article 8- Celebració de ritus religiosos en la capella situada en el cementeri 

 En la prestació del servei de Cementeri s'autoritzarà la celebració de misses en la capella situada en 
el cementeri, sempre que no menyscabe el bon funcionament del servei, prèvia sol· licitud de la utilització 
amb una antelació mínima de 24 hores i el pagament de la taxa corresponent, sent a costa del mateix 
sol·licitant els costos originats per la seua celebració. 

 Article 9.- Drets dels usuaris/concessionaris i les seues aportacions a la millora de la prestació 
del servei  

 L'Ajuntament possibilitarà que els usuaris/concessionaris del servei de Cementeri puguen expressar 
la seua opinió sobre la prestació del servei, mitjançant l'aportació d'observacions i suggeriments, que seran 
analitzats, estudiats i, en el seu cas, implementats, si resultaren convenients per a la bona prestació dels 
serveis. 

 Article 10.- Definició de sepultures i parcel·les 



 1. A l'efecte d'aquesta ordenança s'entén per sepultures o unitats d'enterrament els llocs habilitats per 
a la inhumació de cadàvers i restes cadavèriques dins del cementeri. Aquests llocs responen a les següents 
tipologies: 

 - Nínxol: Edificació funerària destinada a l'enterrament d'un cadàver i/o restes cadavèriques, en 
construcció col·lectiva de superfície. 

 - Panteó: Monument funerari destinat a la inhumació d'un o més cadàvers o restes cadavèriques en 
una edificació individualitzada. 

 - Ossera: Construcció funerària destinada a reunir ossos i restes òssies que s'extrauen de les 
sepultures. 

 - Columbari: Construcció funerària destinada a la col·locació de les urnes que contenen les restes 
dels cadàvers i/o restes incinerades. 

 - Fossa: Lloc soterrat d'inhumació de cadàvers o restes cadavèriques, cobert per una llosa. 

 - Fossa-nínxol: Construcció, davall rasant, de sepultura destinada a la inhumació de cadàvers o restes 
cadavèriques. 

 - Fossa comuna: Lloc del cementeri habilitat per a la inhumació de les restes cadavèriques i cendres 
exhumades, procedents de sepultures.  

 S'entén per parcel· la l'espai de terreny degudament delimitat en el qual pot construir-se una sepultura 
d'estructura similar a una fossa nínxol o panteó. 

 TÍTOL III.- DEL DRET FUNERARI 

 Article 11.- Contingut del dret funerari i requisits 

 1. El dret funerari, constituït en la forma determinada per aquesta ordenança, atribueix al seu titular 
l'ús exclusiu sobre la sepultura assignada, als fins d'inhumació de cadàvers, cendres i restes, segons la seua 
classe, i sobre les parcel·les atorgades per l'Ajuntament conforme a les prescripcions d'aquesta ordenança, 
durant el temps fixat en la concessió. 

 2. En cap cas, es considerarà atribuïda al titular del dret funerari la propietat del sòl. 

 3. La concessió del dret funerari sobre nínxol, fossa, columbari, ossera o qualsevol altra sepultura 
s'atorgarà, únicament, prèvia inhumació immediata de cadàvers, restes o cendres, en tota classe de sepultures, 
quedant exceptuat d'aquesta previsió, la concessió sobre parcel· la per a la construcció de panteó o fossa 
nínxol a construir pels particulars. 

 4. Les inhumacions immediates es realitzaran en les diferents sepultures respectant l'ordre 
d'enumeració correlativa dins de cada classe d'unitat d'enterrament. En el supòsit de coincidir dos o més 
serveis en el mateix dia, prevaldrà l'ordre d'arribada al cementeri .  

 L'ordre d'adjudicació de les concessions del dret funerari sobre nínxol serà correlativa i s'iniciarà des 
de la part inferior (andanada 1a) fins a la part superior (andanada 4a o 5a), llevat que per circumstàncies 
econòmiques, els familiars decidisquen triar la unitat funerària més barata com són les andanades més altes.  

 L'Ajuntament es reserva la facultat d'alterar l'esmentat ordre, amb la finalitat d'evitar ampliacions i 
noves construccions de sepultures, fins que no s'ocupe la totalitat de les sepultures que no tinguen atribuïda 



la concessió del dret funerari, ostentant la potestat d'utilitzar sepultures revertides a l'Ajuntament per a 
inhumacions, evitant, així, l'existència d'unitats funeràries buides en els grups de sepultures. 

 5. En cap cas, tindran efectes davant aquest Ajuntament les clàusules de les pòlisses d'assegurances o 
contractes que concerten els particulars amb empreses asseguradores, 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, per 
la qual cosa no vincularà, en cap cas, l'Ajuntament respecte a l'atorgament del dret funerari sobre sepultura, 
que es realitzarà d'acord amb el preceptuat en l'apartat 4 d'aquest article. 

 6. La concessió del dret funerari sobre parcel· la per a la construcció de sepultures pels particulars, 
s'atorgarà respectant l'ordre de numeració correlativa i en les zones habilitades per a la construcció de 
sepultures pels particulars. 

 Article 12.- Constitució del dret i el seu reconeixement.  

 1. El dret funerari sobre sepultures o parcel·les s'adquireix amb la concessió d’aquest mitjançant 
resolució expressa atorgada per l'òrgan municipal competent, previ pagament de les corresponents taxes i a 
sol·licitud de l'interessat, en nom propi o través de representant. 

 2. Reconegut expressament el dret funerari, posteriorment s'atorgarà el títol administratiu d’aquest 
que contindrà, almenys, els següents esments: 

 a) Identificació de la sepultura, expressant la seua classe o parcel· la. 

 b) Data de la concessió.  

 c) Temps de duració de la concessió funerària.  

 d) Nom, cognoms, número d'identificació fiscal del titular.  

 Article 13.- Titularitat del dret 

 1. Poden ser titulars del dret funerari: 

 a) Persones físiques.  

 b) Quan, per transmissió mortis causa, resulten ser diversos els titulars del dret, en designaran d'entre 
ells un només que actuarà com a representant amb caràcter general de comunicacions, reputant-se vàlidament 
fetes a tots els cotitulars les notificacions dirigides al representant. Els actes del representant s'entendran 
realitzats en nom de tots ells, que quedaran obligats per aquests. Mancant designació expressa, es tindrà com 
a representant en els termes indicats el cotitular que figure en primer terme.  

 c) Comunitats religioses, establiments benèfics i en general institucions sense ànim de lucre 
legalment constituïdes, per a la inhumació dels seus membres. 

 2. No podran ser titulars del dret funerari les empreses de serveis funeraris, ni les companyies 
d'assegurances o qualsevol altra entitat jurídica de similars naturalesa i objecte. 

 Article 14.- Drets del titular 

 1. El títol funerari constituït conforme als articles anteriors atorga al seu titular els següents drets: 

 1.1 Depòsit de cadàvers, restes cadavèriques i humanes i cendres. 



 1.2. Ordenació en exclusiva de les inhumacions, exhumacions, reducció de restes i altres actuacions 
que hagen de practicar-se en sepultures. 

 1.3. Determinació dels epitafis, recordatoris, emblemes i símbols que es desitgen instal· lar en la 
sepultura. 

 1.4. La prestació dels serveis propis que el cementeri tinga establits. 

 1.5. L'adequada conservació, cura i neteja general del recinte i instal· lacions del cementeri . 

 2. Quan el mort fora el titular del dret funerari sobre sepultura, serà inhumat preferentment en 
aquesta, llevat que existint altres inhumacions realitzades en la mateixa sepultura s'acredite pels familiars la 
no conveniència de la seua inhumació en ella per haver-hi casos de violència de gènere, separació de 
cònjuges, no tindre relació de parentiu amb els inhumats en aquesta sepultura o qualsevol altra circumstància 
que quede degudament justificada. 

 3. Quan el mort fora concessionari d'una unitat d'enterrament lliure de difunts i els familiars 
desestimaren la seua inhumació en aquesta sepultura, aquesta revertirà automàticament i gratuïtament a favor 
de l'Excm. Ajuntament d'Alacant. 

 Article 15.- Obligacions de titular 

 El dret funerari, constituït conforme als articles anteriors, obliga el seu titular al compliment de les 
següents obligacions: 

 1. Conservar el títol administratiu de la concessió del dret funerari, la presentació del qual serà 
preceptiva per a la sol·licitud de prestació de serveis o autorització per a l'execució d'obres i col· locació de 
làpides. 

 2. Sol·licitar autorització per a la instal·lació de làpides i qualsevol altre element ornamental, que 
pertanyeren als concessionaris, estant obligats al seu arranjament i conservació. 

 3. Sol·licitar autorització per a la construcció i reparació de qualsevol classe d'obres. 

 4. Assegurar la cura, conservació i neteja de les obres i instal· lacions, en el seu cas, realitzades pels 
concessionaris, i de les sepultures, col·locant els elements ornamentals conforme a les normes establides. 

 5. Comunicar les variacions de domicili, números de telèfon, així com qualsevol altra dada 
d'influència en les relacions del titular amb la dependència municipal de la qual depenga el cementeri. 

 6. Abonar les taxes legalment aprovades, pels serveis, prestacions i llicències/autoritzacions que 
sol·licite. 

 7. Retirar a la seua costa les obres i ornaments de la seua propietat, quan s'extingisca el dret funerari. 

 8. Els titulars del dret funerari sobre parcel·la seran els únics responsables del seu manteniment i 
conservació, així com de quants danys i perjudicis poguera ocasionar la construcció i posterior ús i destí de 
les construccions.  

 En cas d'incompliment pel titular de qualsevol de les seues obligacions sobre sepultures, el Servei de 
Cementeri podrà adoptar, previ requeriment a aquest i a la seua costa, les mesures correctives pertinents. 

  



Article 16.-Vigència del dret funerari  

 1. El dret funerari s'estendrà per tot el temps fixat en la seua concessió. 

 2. La concessió del dret funerari sobre sepultures tipus nínxols, fosses, osseres i columbaris podrà 
atorgar-se per: 

 a) Període de cinc anys.  

 b) Període de 75 anys.  

 3. El dret funerari sobre parcel·la per a la construcció de sepultura pel particular es concedirà per un 
període de 75 anys. 

 Article 17.- Finalització del dret funerari 

 1. Finalitzada la concessió del dret funerari fins al màxim legal permés, aquesta podrà ser objecte 
d'una nova concessió, en el cas que la sepultura estiga ocupada. 

 2. En el cas de no optar per una nova concessió, les restes que ocupen les sepultures passaran a la 
fossa comuna o lloc equivalent habilitat a aquest efecte. 

 Article 18.- Transmissibilitat del dret 

 El dret funerari no podrà ser objecte de comerç, ni de transacció o disposició a títol onerós. El servei 
de Cementeri rebutjarà el reconeixement de tota transmissió que no s'ajuste a les prescripcions de la present 
ordenança. El dret funerari serà transmissible únicament a títol gratuït, per actes inter vivos i mortis causa. 

 Les transmissions no alteraran el termini de duració de les concessions. 

 Article 19.- Reconeixement de transmissions 

 Perquè puga fer efecte qualsevol transmissió del dret funerari, haurà de ser prèviament reconeguda 
mitjançant resolució expressa per l'òrgan municipal competent.  

 A aquest efecte, l'interessat haurà d'acreditar, mitjançant document fefaent, les circumstàncies de la 
transmissió. 

 Article 20.- Transmissió inter vivos 

 La transmissió inter vivos del dret funerari podrà fer-se pel titular/cotitular, únicament a favor del 
cònjuge, ascendent, descendent, o col·lateral fins al quart grau per consanguinitat i fins al tercer grau per 
afinitat, i parelles que convisquen, prèvia acreditació del Certificat d'Unió de fet, havent de constar la 
declaració de voluntat del cedent i l'acceptació del nou titular. 

 En aquesta mena de transmissions, s'haurà de manifestar mitjançant declaració responsable el seu 
caràcter gratuït. 

 Article 21. - Extensions de domini (titularitat) 

 S'autoritzaran les extensions de domini sobre la titularitat de les concessions dels drets funeraris, 
únicament als familiars directes del difunt en línia recta o segon grau col·lateral i previ pagament de la taxa 
corresponent. 



 Article 22.- Transmissió mortis causa 

 1. La transmissió mortis causa del dret funerari es regirà per les normes establides en el Codi Civil 
per a les successions, considerant-se beneficiari a qui corresponga per successió testada o intestada.  

 2. A la mort d'un titular del dret funerari, els hereus testamentaris o aquells als quals corresponga 
l'herència ab intestato, podran traspassar-lo a favor propi, compareixent davant les oficines municipals del 
cementeri amb el títol corresponent i els restants documents justificatius de les transmissió.  

 3. La defunció de la persona titular de la concessió, sense que els seus hereus tramiten la transmissió 
mortis causa, no impedirà la inhumació d'un nou difunt, sempre que s'abonen les taxes d'inhumació i 
transmissió de concessió del dret funerari, emplenant i signant una declaració responsable en la qual conste 
el compromís de tramitació d’aquesta en el termini de 3 mesos.  

 Article 23.- Extinció del dret funerari 

 1. L'extinció del dret funerari es produirà per la concurrència d'alguna de les causes següents: 

 1.1. Pel transcurs del temps de la seua concessió. 

 1.2. Per abandó de la sepultura, entenent-se produït aquest: 

 a) Per la falta d'edificació en les parcel·les en el termini previst en l'article 27 d'aquesta ordenança. 

 b) Per la ruïna de les edificacions construïdes per particulars. Es considerarà que les construccions 
estan en estat de ruïna quan no puguen ser reparades per mitjans normals o quan el cost de la reparació siga 
superior al cinquanta per cent del cost estimat a preus actuals per a la seua construcció. 

 1.3. Per la renúncia expressa del titular de la concessió. 

 1.4. Per reversió. 

 2. Una vegada finalitzat el termini de la concessió o el de la seua renovació, la sepultura revertirà 
totalment a la disposició de l'Ajuntament, sense que això puga donar lloc a indemnització o cap dret a favor 
del titular del dret funerari extint. 

 Article 24.- Expedient sobre extinció del dret funerari 

 L'extinció del dret funerari en els supòsits previstos en l'article anterior, operarà de la següent forma: 

 1. En el supòsit previst en el número 1.1 de l'article anterior, es procedirà a la declaració de caducitat 
del dret funerari mitjançant resolució municipal.  

 2. En el cas de l'apartat 1.2 de l'article anterior, l'extinció del dret es declararà prèvia instrucció 
d'expedient, en el qual es donarà audiència als interessats per termini de quinze dies, i que es resoldrà amb 
vista de les al·legacions presentades, en el seu cas.  

 3. En el supòsit de l'apartat 1.3 de l'article anterior, la renúncia del titular del dret funerari haurà de 
ser expressa i, en el cas que existisca una pluralitat de titulars, podrà ser total o parcial (per un o diversos 
titulars). La renúncia total haurà de ser acceptada mitjançant resolució adoptada per l'òrgan competent. La 
renúncia en cap cas comportarà cap indemnització econòmica.  



 4. En el cas de l'apartat número 1.4 de l'article anterior, la reversió haurà de ser acceptada per 
l'Ajuntament mitjançant resolució adoptada per l'òrgan competent. En el cas que  siguen diversos els titulars 
de la sepultura, la sol·licitud haurà d'estar signada per tots. L'import de reintegrament en les reversions es 
calcularà d'acord amb el que s'estableix en l'ordenança fiscal.  

 Article 25.- Efectes de l'extinció del dret funerari  

 L'extinció del dret funerari es declararà mitjançant resolució municipal, estant expressament facultat 
l'Ajuntament per a la desocupació de la sepultura de què es tracte, practicant les exhumacions que 
procedisquen per al trasllat a la fossa comuna o espai similar habilitat a aquest efecte.  

  No obstant això, abans de procedir a la desocupació forçosa de la sepultura es comunicarà al titular, 
concedint-li un termini de 15 dies per a la desocupació voluntària d'aquesta. 

 En el cas de desocupació voluntària, l'interessat haurà de manifestar el seu desig, procedint al 
pagament de la taxa per a exhumació de restes per a la seua reinhumació en una altra sepultura de la seua 
titularitat o, en el seu cas, trasllat de restes a un altre cementeri . 

TÍTOL IV.- OBRES I INSTAL·LACIONS PARTICULARS SOBRE SEPULTURES MUNICIPALS I 
SOBRE PARCEL·LES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE PANTEÓ O FOSSES NÍNXOL 

 Article 26.- Obres i instal·lacions ornamentals sobre sepultures municipals 

 1. No es podrà realitzar obres en sepultures municipals que modifiquen l'estructura interna ni externa 
d'aquestes, excepte per raons degudament justificades. 

 No obstant això, pels titulars del dret funerari es podrà instal· lar elements ornamentals que hauran de 
respectar externament les condicions urbanístiques i d'imatge adequades a l'entorn, seguint les directrius o 
normes que a aquest efecte establisca l'Ajuntament. Amb caràcter general, no es permetrà la col·locació de 
làpides en fosses o fosses nínxol a una altura major de 50 cm respecte de la rasant.  

 Els elements ornamentals a instal·lar pels titulars sobre sòl i sobre edificacions de titularitat 
municipal hauran de ser, en tot cas, autoritzades prèvia sol·licitud pel titular del dret funerari.  

 2. Totes les obres i instal· lacions a què es refereix aquest article hauran de ser retirades a la seua 
costa pel titular en extingir-se el dret funerari. En cas de no fer-ho, l'Ajuntament les retirarà, disposant 
lliurement dels materials i ornaments resultants, sense que procedisca cap indemnització al titular. 

 Article 27.- Execució d'obres particulars sobre parcel·les.  

 1. Els titulars del dret funerari sobre parcel· la hauran de procedir a la seua construcció total en 
termini màxim d'1 any, prèvia presentació del projecte de construcció i sol·licitud d'autorització de 
construcció, en el termini màxim de 3 mesos des de la concessió administrativa del dret funerari sobre 
parcel· la. L'autorització de construcció es concedirà previ informe tècnic municipal del projecte presentat i 
pagament de la taxa corresponent de construcció.  

 2. Si transcorregut un any des de la concessió no s'hagueren executat totalment les obres, 
l'Ajuntament, mitjançant resolució expressa, deixarà sense efecte l'autorització de construcció i extingirà el 
dret funerari sobre la parcel· la, sense cap indemnització econòmica a l'interessat.  

 3. Una vegada acabades les obres, es procedirà a la seua alta davant la unitat administrativa, 
departament i/o servei municipal del qual depenga la gestió del cementeri, prèvia inspecció i comprovació 
pels serveis tècnics municipals. 



 4. És obligació del titular de la concessió del dret funerari sobre parcel·la mantindre en bon estat la 
porció del domini públic utilitzat, així com mantindre en les degudes condicions de seguretat i adorn la 
construcció realitzada.  

 5. Extingida la concessió del dret funerari sobre parcel·la, les obres construïdes sobre aquesta 
revertiran a l'Excm. Ajuntament, sense que procedisca cap indemnització al titular.  

 Article 28.- Normes sobre execució d'obres i instal· lacions ornamentals 

 1. Tots els titulars de dret funerari i empreses o professionals que, per compte d'aquells, pretenguen 
realitzar en qualsevol classe de sepultures, obres o instal· lació d'elements ornamentals, hauran d'observar les 
normes següents: 

 a) Els treballs preparatoris amb pedra i marbres no es podran efectuar en el recinte. 

 b) La preparació dels materials per a la construcció s'haurà de realitzar en el lloc designat per 
l'Ajuntament, amb la protecció que en cada cas es considere necessària. 

 c) Els depòsits de materials, ferratges i terres se situaran en punts que no dificulten la circulació o el 
pas dels carrers del recinte. 

 d) Els elements auxiliars necessaris per a la construcció es col·locaran de manera que no afecten 
plantes, mobiliari o sepultures adjacents. 

 e) Finalitzats els treballs a executar, els contractistes hauran de procedir a la neteja del lloc de la 
construcció i a la retirada dels enderrocs i elements sobrants. 

 f) Els danys causats en sepultures confrontants seran sufragats pel titular del dret funerari que 
realitze l'obra o instal· lació, ja siga per si mateix o per l'empresa o professional que faça aquests treballs. 

 2. L'Ajuntament es reserva la facultat d'impedir la realització de treballs d'obres als qui 
incomplisquen allò regulat en l'apartat anterior, així com les ordres concretes que es dicten a aquest efecte. 

TÍTOL V.- ACTUACIONS SOBRE SEPULTURES 

 Article 29.- Normes higienicosanitàries 

 La inhumació, exhumació, reducció i trasllat de cadàvers i restes cadavèriques es regirà en tot cas 
per les disposicions legals vigents en matèria higienicosanitàries. 

 Abans de procedir a qualsevol de les actuacions citades en el paràgraf anterior, s'exigiran, en els 
casos legalment previstos, les autoritzacions, inspeccions o visats de l'autoritat competent. 

 No obstant això, podrà imposar-se l'adopció de les mesures precautòries necessàries per a la 
salvaguarda de les condicions higienicosanitàries, mentre es resolga sobre la qüestió per l'autoritat 
competent. 

 Article 30.- Inhumacions 

 Una vegada conduït el cadàver al cementeri, es procedirà a la seua inhumació sempre complint les 
condicions higienicosanitàries establides legalment i reglamentàriament. Així mateix, una vegada es trobe el 
fèretre en el cementeri, queda totalment prohibida la seua obertura.  



 Després de la inhumació en la corresponent sepultura, es procedirà immediatament al tancament 
d'aquesta. 

 El titular del dret funerari està obligat a col·locar la corresponent làpida en el termini de sis mesos 
des de la data de la inhumació.  

 S'haurà d'acreditar els casos de cadàvers sotmesos a mitjans de conservació transitoris, els depositats 
en caixes especials (zinc), i embalsamats, o sotmesos a autòpsia.  

 Les restes humanes procedents d'avortaments, intervencions quirúrgiques i mutilacions seran 
inhumades sense llicència judicial, amb només el certificat facultatiu expedit per la clínica, sanatori i hospital 
de procedència, previ abonament de la taxa en vigor. 

 En cas d'inhumació de cendres, s'haurà de presentar el certificat de l'empresa que haja realitzat la 
cremació. 

 Article 31.- Inhumacions de beneficència 

 Figurarà a nom de l’Ajuntament mateix, als simples efectes de registre, la titularitat dels nínxols i 
columbaris reservats per a la inhumació de persones mortes els cadàvers, restes humanes i restes 
cadavèriques de les quals hagen aparegut dins del terme municipal d'Alacant i no puguen ser identificats o 
els successors de les quals no disposen de mitjans econòmics suficients per a costejar les despeses inherents a 
la inhumació. En tals casos seran inhumats, previ informe de la Regidoria d'Acció Social de l'Ajuntament, 
ateses les circumstàncies concurrents. 

 L'Ajuntament es reservarà un mínim de nínxols i columbaris habilitats als fins anteriorment descrits. 

 El dret d'ús del nínxol o columbari es limita al termini màxim de 5 anys. Transcorregut aquest 
termini, les restes cadavèriques o òssies, seran traslladades a la fossa comuna, excepte que amb anterioritat 
comparega algun familiar davant l'Ajuntament i tramite expedient de trasllat de restes o de concessió. 

 Únicament es podran recuperar les restes òssies o cadavèriques de sepelis de beneficència, quan en 
el nínxol fossa comú no hi haja més restes inhumades amb posterioritat i hagen transcorregut més de 5 anys 
des de la inhumació de l'últim. 

 Si es compleixen els requisits del paràgraf anterior, els interessats abonaran l'import del cost de la 
inhumació a la Regidoria d'Acció Social, aportant en les oficines del cementeri la carta de pagament i 
posteriorment concessionant el nínxol on es troben les restes i no un de nou, pagant les tarifes d'acord amb 
l'ordenança fiscal vigent.  

 La utilització de nínxols o columbaris als efectes anteriors no reportarà cap dret.  

 Article 32.- Reduccions 

 Quan la inhumació tinga lloc en sepultures que continguen altres cadàvers podrà efectuar-se la 
reducció de les restes, a petició del titular previ pagament de la taxa corresponent, en la seua presència, si és 
el seu desig, o de la persona en la qual delegue.  

 La reducció de restes es farà exclusivament quan hagen transcorregut més de 5 anys des de la 
defunció o des de la inhumació de les peces anatòmiques o fetus o 6 anys, si la defunció va tindre lloc per 
malaltia infecciosa o contagiosa. 

  



 

Article 33.- Nombre d'inhumacions 

 El nombre d'inhumacions successives en cada sepultura només estarà limitada per la seua capacitat i 
característiques. En tot cas es tindrà en compte el que es disposa per la normativa de policia sanitària 
mortuòria. 

 Article 34.- Exhumacions 

 1. Les exhumacions només podran efectuar-se, amb l'oportuna autorització municipal i de sanitat, i el 
posterior pagament de la taxa que estableix l'ordenança fiscal. 

 2. Cap cadàver podrà ser exhumat o traslladat abans d'haver transcorregut dos o cinc anys des de la 
seua inhumació, segons el grup (I o II) en el qual estiga classificat d'acord amb el Reglament de policia 
sanitària mortuòria. 

 3. S'exceptuen del requisit dels terminis generals per a les exhumacions, les decretades per resolució 
judicial que es duran a terme en virtut del manament corresponent. 

 4. L'exhumació de cadàvers embalsamats es podrà realitzar en qualsevol moment sempre que 
s'acredite aquesta circumstància. 

 5. Les làpides, lloses, creus i altres objectes permesos que estiguen acomodats en els nínxols o 
sepultures i que es queden sense ús amb motiu d'exhumacions quedaran sota la custòdia de l'Ajuntament 
durant el termini d'un mes, sense cap responsabilitat respecte a la seua conservació. Transcorregut l'esmentat 
termini l'Ajuntament podrà disposar lliurement d'ells i del seu destí. 

 Article 35.- Restes cadavèriques per al seu estudi. 

 Les facultats de Medicina podran sol·licitar, per a l'estudi anatòmic dels seus alumnes, restes 
cadavèriques inhumades en fossa comuna. La sol·licitud haurà de realitzar-se mitjançant escrit presentat i 
rubricat pel degà de la facultat previ compromís de custòdia i respecte cap a aquestes. 

 Article 36.-Trasllats 

 1. El trasllat de cadàver o restes d'una sepultura a una altra dins del cementeri exigirà el 
consentiment dels titulars de tots dos drets, havent-se de tindre en compte el transcurs dels terminis establits 
en les disposicions higienicosanitàries vigents. 

 2. Quan el trasllat siga a un altre cementeri, serà necessari presentar autorització de l'organisme 
públic que tinga encomanada aquesta funció i documents que acrediten el compliment de la resta de requisits 
exigits per les disposicions vigents. 

 Article 37.- Determinació d'actuacions sobre sepultures 

 Únicament al titular del dret funerari incumbeix la decisió i sol·licitud d'inhumacions, exhumacions i 
altres actuacions sobre sepultures, així com la designació dels cadàvers que hagen d'ocupar-la, excepte les 
actuacions que hagen de practicar-se per ordre d'autoritat competent. 

 S'entendrà autoritzada, en tot cas, la inhumació del titular. 

  



Article 38.- Actuacions especials de trasllats per causa d'obres 

 1. Quan siga necessari realitzar obres de reparació en unitats d'enterrament construïdes per 
particulars que continguen cadàvers, restes humanes o restes cadavèriques, aquests seran traslladats a altres 
unitats d'enterrament d'autorització temporal, prèvia sol·licitud per l'interessat, sempre que no s'oposen a la 
regulació sobre exhumacions i s'abonen les taxes establides en l'ordenança fiscal vigent. Una vegada 
acabades les obres, les restes seran retornades a les seues primitives sepultures.  

 2. Quan es tracte d'obres realitzades per compte de l'Ajuntament, es portaran a efecte d'ofici, prèvia 
notificació al titular del dret, a sepultures adequades i habilitades a aquest efecte, estenent-se acta del trasllat, 
complint, en tot cas, les disposicions sanitàries i sent les restes retornades a les seues primitives sepultures, 
una vegada finalitzades les obres. En aquests casos, no es reportarà cap taxa. 

 3. Quan es tracte d'obres de caràcter general a realitzar per l'Ajuntament que impliquen la 
desaparició de la unitat d'enterrament de què es tracte, el trasllat es realitzarà d'ofici, amb caràcter definitiu, a 
una altra unitat d'enterrament de similar classe, per la qual serà canviada amb respecte a totes les condicions 
del dret funerari existent. En aquest cas, es notificarà al titular per al seu degut coneixement, i perquè puga 
assistir a l'acte del trasllat, del qual s'estendrà acta, expedint-se seguidament nou títol en relació a la nova 
unitat d'enterrament, amb constància de la substitució.  

 Article 39.-Obligacions d'empreses 

 1. Per raones organitzatives, l'Ajuntament establirà els intervals de temps màxims d'avís per part dels 
serveis funeraris per a comunicar les inhumacions previstes. Si l'avís arribara fora d'aquest interval, no serà 
atés per al dia que estava sol·licitat, deixant-lo previst per a l'endemà.  

 Les funeràries o els particulars estan obligats a comunicar al personal del cementeri, almenys, amb 
tres hores d'antelació, l'arribada del cadàver, perquè els serveis municipals tinguen temps per a procedir a la 
seua recepció en la forma més adequada. 

 2. És obligatori comunicar al personal del cementeri l'entrada o eixida de làpides, creus, etc. 
Prèviament a la instal· lació de les làpides, creus i altres elements, es comunicarà a aquest personal i, després 
d'haver-les col·locades, se’n comprovarà la correcta col·locació i que no s’haja causat danys en altres 
sepultures. 

 Per a traure del recinte els esmentats objectes haurà d'exhibir-se el permís del propietari ordenant la 
retirada. 

 TÍTOL VI.- DE LES TAXES A APLICAR 

 Article 40.- Règim jurídic de les taxes 

 El règim jurídic de les taxes que hagen de reportar-se per l'aprofitament del domini públic i per la 
prestació dels serveis funeraris, es regularà en l'ordenança fiscal corresponent. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 Única.  

 1. La present ordenança serà aplicable, des de la data de la seua entrada en vigor, a tota classe de 
serveis i concessions de dret funerari existents i als drets i obligacions derivats d'aquest. 



 2. En tot allò no previst expressament en l'articulat d'aquesta ordenança, serà d'aplicació supletòria la 
normativa estatal i autonòmica, així com tota disposició higienicosanitària aplicable a la prestació dels 
serveis de cementeris. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 Primera 

 Les concessions definitives o les denominades a perpetuïtat existents a l'entrada en vigor d'aquesta 
ordenança, es consideraran atorgades pel termini màxim de les concessions establit en les normes 
administratives estatals i locals que estigueren vigents en el moment de la seua concessió.  

 Segona 

 En el cas de drets funeraris la titularitat dels quals haguera recaigut a favor d'una companyia 
asseguradora o equivalent amb motiu de la defunció de l'assegurat, s'haurà de transmetre mortis causa el dret 
funerari d'acord amb les regles establides en aquesta ordenança amb l'acceptació de les parts. 

 En cas de defunció sense familiar que realitze els tràmits necessaris per al seu enterrament i trobant-
se assegurat el finat en una companyia de decessos, serà aquesta l'autoritzada a realitzar les gestions per a la 
seua inhumació, figurant a nom del difunt a l'efecte de registre informàtic i la sepultura a nom de l’Excm.  
Ajuntament d'Alacant. 

 Tercera 

 Les sol·licituds presentades amb anterioritat al moment de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança 
sobre les quals no haguera recaigut resolució administrativa, seran tramitades i resoltes conforme a la present 
normativa. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 Única.  

 Queden derogats el Reglament del Cementeri Municipal Nostra Senyora del Remei, de 9 de febrer 
de 1940 i la seua addició, i quantes disposicions municipals d'igual o inferior rang s'oposen o contradiguen el 
contingut de la present ordenança. 

DISPOSICIONS FINALS 

 Primera 

 La present ordenança entrarà en vigor i produirà efectes jurídics transcorreguts quinze dies comptats 
des del següent al de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, una vegada 
aprovada definitivament pel Ple de la Corporació.  

 Segona 

 S'atribueix a l'Alcaldia-Presidència i en defecte d'això, al regidor/a delegat/ada la facultat d'establir 
criteris de desenvolupament i interpretació de l'ordenança, dictant les oportunes instruccions, que seran 
degudament publicades en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament. 

 



APROVACIÓ: Text aprovat, inicialment, pel Ple de 30 d'abril de 2021, de l'elevació del 
qual a definitiu es va donar compte al Ple de 29 de juliol de 2021 

PUBLICACIÓ: BOP: Núm. 145, de 3 d'agost de 2021  

 


