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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
La present Ordenança té per objecte regular el serveis que l’Ajuntament
prestarà en el Cementeri Nou de Cotes, així com les relacions amb els usuaris
d’aquest, segons normes i condicions, en compliment del que es diu en l’article
2.2. del Decret 39/2005 de 25 de febrer del Consell pel qual queda aprovat el
Reglament que regula les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l’àmbit de
la Comunitat Valenciana.
Article 2
a) Aquesta competència ve atribuïda a l’Ajuntament per l’article 25 de la Llei
Reguladora de les Bases del Règim Local, tot respectant el que regula la
normativa estatal i autonòmica i així diu en el paràgraf 2 j), que es pot exercir
competència en matèria de Cementeris i serveis funeraris.
b) L’article 26 del mateix text legal ens diu que és obligatori prestar en tot cas,
per si mateix o associat, el servei de cementeris en tots els pobles.
c) L’Ajuntament d’Algemesí podrà exercir les seues competències mitjançant
una gestió directa o indirecta, que es formula prevista per a aquests serveis en
els articles 55, 95 i 111 del Reial Decret 781/1986, article 85 de la Llei
Reguladora de les Bases de Regim Local, i els articles 5 a), 7 i 11 del
Reglament de serveis de les corporacions locals.
d) L’Alcalde President queda autoritzat per dictar aquelles normes que siguen
adients per a executar la present normativa.
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Article 3
1. Quant a la terminologia i significació jurídica del que es diu en aquesta
Ordenança s’estarà a les definicions que s’expressen en l’article 6 del 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 a
l’àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV 08/03/2005)
TÍTOL II. SOBRE ELS SERVEIS QUE ES PRESTEN
Capítol I. Serveis que es desplegaran
Article 4
a) L’Ajuntament prestarà serveis en els cementeris de la seua propietat que són
el Cementeri antic del Calvari, que està tancat, el Cementeri vell de Sant
Onofre, on no es fan enterraments des de fa molts anys i el Cementeri Nou, de
Cotes, que és el receptiu dels trasllats dels altres recintes, i en què es fan
enterraments actualment.
b) El Cementeri Nou de Cotes, que té un accés a la CV-42, que és la via
provincial cap a València, i l’Ajuntament procurarà que tinga la protecció
perimetral a què fa referència l’article 42 del Decret 39/2005 de 25 de febrer del
Consell de la Generalitat.
Article 5
Els serveis a prestar per l’Ajuntament seran els següents :
a) Inhumacions i exhumacions; el trasllat de cadàvers i de restes, així com la
seua reducció; depòsit i potser recinte de vetlla; osseres; manteniment i neteja
general del cementeri; moviment de làpides i de monuments funeraris; així com
l’assignació de sepultures, nínxols, panteons i mausoleus, columbaris i altres,
mitjançant l’expedició del Títol de Dret Funerari, inspecció d’obres i
construccions, i altres.
b) Totes aquestes facultats o part d’aquestes podran ser exercides per
l’Ajuntament mitjançant una gestió indirecta, acordada en plenari. En el seu
cas, l’acord haurà d’especificar quines són les funcions dels serveis a gestionar
indirectament i quins són els serveis a gestionar directament per l’Ajuntament.
c) De manera general, l’Ajuntament també desplegarà competències i accions
relatives a l’atorgament de drets funeraris en les unitats d’enterrament i
reconeixement de drets; l’autorització a particulars per a fer obres en el
cementeri i la inspecció corresponent; l’organització i manteniment,
condicionament del cementeri, organització i regidoria dels serveis i
instal·lacions; l’autorització per a ocupar les sales de vetllador, així com del
crematori, en cas que existisquen; el compliment de les mesures sanitàries i
higièniques aprovades i altres.
d) La prestació dels serveis estaran subjectes al pagament de les taxes que
figuren en l’Ordenança Fiscal a l’efecte.
e) No obstant i de manera general, el Cementeri tindrà les instal·lacions
mínimes a què fa referència l’article 48 del Decret 39/2005 de 25 de febrer del
Consell de la Generalitat .
Article 6
1. L’Ajuntament estarà obligat a portar la documentació següent:
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a) Registre de les unitats d’enterrament
b) Registre d’Inhumacions
c) Registre d’Exhumacions i trasllats
Capítol II. Drets i obligacions
Article 7
a) Els rituals funeraris es podran practicar sobre cada sepultura, de conformitat
amb el disposat pel difunt o el que la família determine.
b) En cas que al cementeri existisquen capelles o recintes destinats al culte
podran celebrar-s’hi els actes propis d’aquest.
Article 8
1. L’Ajuntament tindrà l’obligació de procurar per l’ordre en els recintes
funeraris i a tal efecte tindrà cura:
a) L’Alcaldia establirà els horaris pertinents de visites, atenció al públic i
prestació de serveis, tenint en compte les distintes èpoques de l’any.
b) L’Ajuntament està obligat a mantindre l’ordre públic dins i en l’entorn dels
recintes dels cementeris.
c) No es permetrà l’entrada als cementeris de gossos o altres animals si no
són acompanyants de persones impossibilitades.
d) No està permés l’accés a sepultures comunes, igual com a aquelles
zones que són d’accés restringit, excepte autorització especial del
l’alcalde.
e) L’Ajuntament assegurarà la vigilància general dels cementeris, però no
serà responsable dels robatoris o trencaments que pugueren sofrir les
unitats d’enterrament.
Article 9
1. Les obligacions dels usuaris, en general, seran les següents:
a) Els visitants es comportaran en tot moment amb el respecte adequat al
recinte en què es troben i , pel contrari, l’Ajuntament i els seu servei de
seguretat podran prendre les mesures adients per expulsar del recinte a
qui no té el comportament adequat al recinte en què es troba.
b) El recinte i el seu contingut té un dret a la intimitat, i és per això que el
fer fotografies, filmacions generals, audicions i altres similars, estaran
subjectes a l’autorització de l’Alcaldia.
c) Les inscripcions funeràries i les obres hauran de ser en consonància
amb el respecte degut al recinte i la seua funció i de cap manera podran
ser ofensives per a credo, raça o religió i en eixe cas l’Ajuntament podrà
obligar a retirar-les.
d) No es podrà fer propaganda dins dels recintes funeraris, ni estarà
permesa la venda ambulant, excepte en dies assenyalats.
e) Els usuaris podran formular les reclamacions que creguen oportunes.
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Capítol III. Sobre enterraments, trasllats i altres
Article 10
Perquè l’Ajuntament puga prestar els serveis adients a les inhumacions, el
particular interessat haurà de procedir de la manera següent :
a) Demanar-ho a l’Ajuntament, amb la llicència de sepultura o document
adient. En cas distint de mort natural, amb autorització judicial.
b) El particular procedirà a satisfer el pagament de les taxes fixades en
l’Ordenança Fiscal en vigor.
c) L’Ajuntament li donarà per escrit al peticionari de l’enterrament,
l’explicació del contingut del Dret Funerari.
Article 11
a) En el Registre d’enterraments es farà constar el que es determina en l’article
48.2 del Decret 39/2005 del Consell de la Generalitat Valenciana.
b) Una volta practicada la inhumació i efectuat el tancament del nínxol o fosa,
s’anotarà sobre aquest la data de la mort i les tres inicials del finat com a
mínim.
c) La conducció i el trasllat de cadàvers es regirà pel que es prescriu en el
Capítol IV del Decret 39/2005 del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article 12
Junt amb la llicència de sepultura o d’enterrament, constarà la justificació
degudament signada que l’enterrament s’ha dut a terme pel funcionari
corresponent i per a la seua anotació en el llibre de registre.
Article 13
En cas de poder portar a terme una inhumació en una sepultura, el contingut de
la qual, siga cadàvers o restes, fóra necessari procedir a la seua reducció,
s’efectuarà aquesta operació, quan siga sol·licitada, en presència del titular de
la sepultura o persona en qui delegue, excepte si renuncia a estar present.
Article 14
En relació a l’embalsamament, conservació transitòria i pràctiques sanitàries
com tanatopràxia i tanatoestètica s’estarà al que prescriu el Capítol V del
Decret 39/ 2005 del Consell de la Generalitat.
Article 15
Quant a la inhumació de cadàvers, l’exhumació i tractament de restes, tot
respectant el Reglament de Sanitat Mortuòria, es tindrà en compte les
prescripcions següents:
a) Els cadàvers es classificaran en dos grups segons les causes de
defunció i que estan regulades en l’article 9 del Decret 39/2005 de 25 de
febrer del Consell.
b) Cadàver és el cos humà durant els cinc anys següents a la mort segons
la inscripció de defunció. No es podran exhumar abans dels cinc anys
des de la mort.
c) Per portar endavant l’exhumació, els interessats hauran de demanar-ho
a l’Ajuntament, adjuntant el certificat literal de defunció i, si no tenen
contestació en temps d’un mes, cal entendre que la resposta és positiva.
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d) En casos de condicions climatològiques extremes podrà denegar-se
l’exhumació, i en tot cas des del 21 de juny fins al 30 de setembre no es
faran exhumacions.
e) El nombre d’inhumacions en cada unitat d’enterrament estarà limitada
per la capacitat d’aquesta.
f) L’Ajuntament podrà decidir exhumacions totals o parcials de restes
cadavèriques procedents d’unitats d’enterraments sobre les quals s’ha
extingit el dret funerari i no han estan reclamades pels familiars per a
una nova inhumació. En tal cas es podrà procedir a l’extinció de les
restes i en eixe cas, les restes o cendres es podran depositar en un lloc
comú.
g) Els membres humans, fetus, vísceres i altres podran ser cremats,
sempre que els interessats no sol·liciten la seua inhumació.
h) En cas de necessitat, i en ordre a la programació dels serveis, es podran
utilitzar els mitjans de conservació transitòria de cadàvers, i ningú podrà
ser inhumat abans de les vint-i.quatre hores posteriors a la mort excepte
en cas de ràpida descomposició o qualsevol altra causa d’acord a la
normativa sanitària mortuòria. En el cas d’inhumació immediata s’estarà
al que prescriu l’article 14 del Decret 39/2005 de 25 de febrer del Consell
de la Generalitat
i) En el supòsit que hi haja greus causes epidemiològiques, l’Alcalde podrà
autoritzar que s’efectuen inhumacions sense fèretre, i a compliment del
que es diu en l’article 10.2 del Decret 39/2005 de 25 de febrer del
Consell de la Generalitat.
j) No es farà cap servei d’inhumació o exhumació sense haver-se entregat
a l’encarregat del cementeri les autoritzacions oficials oportunes.
Capítol IV. Obres i construccions en el cementeri
Article 16
a) D’acord amb la planificació de l’Ajuntament les unitats d’enterrament
podran adoptar les modalitats següents:
 PANTEÓ, és una construcció que faran els particulars, d’acord
amb un projecte d’obra adient i autoritzat per l’Ajuntament. Són
construccions de caràcter privat destinades a soterrar-hi diversos
cadàvers. Serà obligatori fer una vorera d’amplària mínima de 60
centímetres al voltant del panteó. Aquestes voreres quedaran
permanentment lliures per al pas de vianants.
 MAUSOLEU, també és una construcció privada de caràcter
monumental, i d’acord amb un projecte d’obres degudament
autoritzat, sobre una o diverses sepultures i obra l’alçada de
sarcòfag, figures, creus o altres al·legories al capdamunt i
l’enterrament sota el nivell de la rasant. Aquesta construcció
tindrà al voltant una vorera de 60 centímetres per a vianants.
 NÍNXOL, unitat d’enterrament construïda sobre la rasant del
terreny. Podran albergar tant cadàvers com altres restes.
Aquestes unitats d’enterrament tindran les condicions que es
regulen en l’article 49 del Decret 39/2005 de 25 de febrer del
Consell de la Generalitat
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SEPULTURA O FOSSA, és una unitat d’enterrament sota la
rasant del terreny, i amb la capacitat per a albergar quatre o cinc
fèretres. Tindrà les mesures, separacions i profunditat mínimes
que estan regulades en l’article 50 del Decret 30/2005 de 25 de
febrer del Consell de la Generalitat.
 COLUMBARIS, és una unitat d’enterrament de dimensions
reduïdes per a albergar urnes funeràries amb cendres. Com a
mínim aquesta unitat tindrà unes mides de 0,40m d’amplària per
0,40m d’altura i 0,60m de profunditat, tal com diu l’article 49.6 del
Decret 39/2005 de 25 de febrer del Consell.
 NÍNXOL FAMILIAR, és una unitat d’enterrament amb destinació
familiar composta per un conjunt de nínxols.
b) L’Ajuntament ha de tenir un lloc o instal·lació destinada específicament a
cremar i destruir les robes i la resta d’objectes que provinguen de
l’evacuació i neteja de les sepultures, però que no siguen restes
humanes, cadàvers o restes cadavèriques.
c) L’Ajuntament podrà construir un forn crematori o d’incineració, que està
compost per un o diversos forns per a la incineració de cadàvers, de
restes humanes o de restes cadavèriques.
d) El que respecta als crematoris i forns d’incineració es regirà pel que
prescriu els articles 16 i següents del Decret 39/2005 del Consell de la
Generalitat Valenciana.


Article 17
a) No es podrà construir ni enderrocar, en cap cementeri, nínxols, panteons
i altres construccions sense llicència de l’Ajuntament. La sol·licitud de
llicència d’obres serà firmada pel titular del Dret Funerari, al qui se li
carregaran els tributs propis de l’ordenança fiscal.
b) Abans de qualsevol obra particular en el cementeri serà menester
obtindre la preceptiva llicència municipal, a la qual s’acompanyarà el
projecte tècnic visat i subscrit per tècnic competent, que inclourà la
documentació següent:
 Memòria descriptiva de les obres a construir, i els materials que
es van a utilitzar.
 Plànols de planta i alçada en color i degudament acotats.
 Pressupost de les obres.
 Per a l’inici de les obres és necessari el replantejament de les
obres pels tècnics de l’Ajuntament.
c) A l’execució d’obres i construccions particulars en els cementeris, serà
d’aplicació les normes urbanístiques generals i específiques que
estiguen aprovades.
d) Les obres i construccions particulars que així ho aconsellen, s’ajustaran,
a més a més, a la normativa de protecció integral dels recintes històrics
artístics.
Article 18
Els contractistes i les empreses que han de fer les construccions compliran les
normes següents:
a) Els treballs preparatoris dels pedrapiquers i marbristes no es podran fer
dintre del cementeri, llevat d’autorització de l’Ajuntament.
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b) Els depòsits dels materials d’obra es col·locaran en llocs que no
dificulten la circulació i estaran degudament indicats per no causar
avaries o danys per a les persones, a les construccions funeràries o a
les plantacions i seran a càrrec del titular o l’empresa la reparació del
malany que provoquen directament o indirectament.
c) Una vegada acabades les obres, els executors tenen l’obligació de
procedir a la neteja retirant els enderrocs i altres materials.
d) Caldrà procurar no coincidir les obres amb els serveis d’enterrament.
Article 19
a) Els ornaments funeraris no podran sobreeixir del parament frontal del
nínxol o sepultura més de 10 centímetres.
b) La instal·lació de parterres, jardineres i altres ornaments funeraris als
peus de les sepultures no hauran d’entorpir la neteja i realització de
treballs.
c) Les plantacions es consideraran com accessòries a les construccions i
no podran envair la via, ni perjudicar les construccions veïnes i la seua
conservació serà a càrrec dels interessats
d) Sempre que es neteja alguna sepultura o altra unitat d’enterrament, els
interessats hauran de depositar les restes de flors i altres objectes
inservibles en el lloc destinat a eixa finalitat.
TÍTOL III. DEL DRET FUNERARI
Capítol I . Contingut del dret funerari
Article 20
a) L’adjudicació del Dret Funerari atorga al seu titular el dret de
conservació, pel temps determinat, dels cadàvers, i altres restes
inhumades en la unitat d’enterrament.
El temps es determinarà per acord del Plenari de l’Ajuntament.
b) El Dret Funerari no atorga dret de propietat alguna sobre la unitat
d’enterrament perquè el cementeri és un bé de domini públic, per la seua
afecció a un servei públic, i per tant no es pot alienar.
c) El Dret Funerari atorga la possibilitat de col·locar epitafis, recordatoris,
emblemes, símbols, petites reparacions que es puguen realitzar,
col·locació de làpides, elements ornamentals i altres.
d) No estaran permeses les transaccions entre particulars del dret
d’enterrament.
e) El Dret Funerari sols serà transmissible als hereus o a l’Ajuntament.
Article 21
L’adjudicatari del Dret Funerari tindrà les següents obligacions especifiques a
més de les generals:
a) Obligació de conservar el justificant del Dret Funerari expedit, que haurà
d’acreditar sempre que demane una prestació de serveis o autorització
per a fer obres. En cas que estiga perdut el justificant, haurà de notificarho a l’Ajuntament per tal de fer-ne expedició d’una còpia.
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b) Obligació de disposar o ordenar el necessari per assegurar la
conservació i neteja i l’aspecte exterior de la unitat d’enterrament, neteja
de làpides i el seu espai de jardí, en el seu cas.
Article 22
El Dret Funerari serà de les modalitats següents:
a) Amb concessió temporal i no renovable. Es concedirà per a l’immediat i
provisional depòsit del cadàver o de les restes per un temps màxim que
establisca un acord del Plenari de l’Ajuntament. Les unitats
d’enterrament seran en aquest cas nínxols o columbaris.
b) Per a nínxols, columbaris i sepultures les concessions del Dret Funerari
podran ser renovables.
c) Per als panteons i mausoleus, també es podran atorgar renovacions.
d) A la fi d’aquest termini es podran renovar els drets per un altre període
igual a favor del mateix titular o dels seus hereus, fins a un termini de
noranta nou anys en què el dret funerari quedarà a disposició de
l’Ajuntament.
Article 23
Podran ser titulars del dret funerari:
a) Les persones físiques
b) Les persones jurídiques. En aquest cas haurà d’exercir el dret el
representant legal de l’organització.
c) Les agrupacions de les persones físiques en règim de cotitularitat
emparades en la legislació civil. El dret el podrà exercir qualsevol dels
associats si no hi haguera disposició contrària dels afectats.
d) Els cònjuges, que podran exercir el dret qualsevol dels dos.
e) L’Ajuntament podrà destinar alguns nínxols de les tramades superiors a
fossa comuna, amb destinació a la inhumació de cadàvers o restes
procedents de persones de la Beneficència municipal, o de pobres de
solemnitat, i aquelles inhumacions, exhumacions i trasllats que siguen
ordenats per l’autoritat judicial.
Article 24
La titularitat del dret funerari es podrà transmetre en les següents condicions:
a) La transmissió per causa de mort sols es produirà quant hagen mort els
cònjuges propietaris. En el cas de mort d’un cònjuge ha d’entendre’s que
l’exercici del dret funerari recau en el cònjuge supervivent.
b) En el supòsit de cotitularitat a la mort d’un d’ells, la part proporcional del
seu dret funerari passarà als hereus legítims i d’acord amb les normes
successores.
c) En el cas de mort del titular i mentre que no es done la nova titularitat
mitjançant l’aplicació de normes successores, es podrà expedir, sense
perjudici de tercers, una titulació provisional a favor dels hereus.
L’Ajuntament podrà exigir que es presente el certificat de defunció.
d) Als efectes de determinar la voluntat del titular, en cas de transmissió
“mortis causa”, caldrà aplicar les normes del dret privat; ara bé, el titular
en el moment de l’adjudicació, o en qualsevol moment posterior, podrà
determinar que conste en el registre corresponent el beneficiari hereu
que estime convenient per al cas de la seua mort.
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e) Atés que es tracta d’un dret civil, qualsevol conflicte entre titulars s’haurà
de solucionar per via de jurisdicció civil en què no es competent
l’Ajuntament, doncs el canvi de titularitat s’ha de produir sempre sense
perjudici de tercers.
Capítol II. De la modificació i extinció del dret funerari.
Article 25
a) L’Ajuntament podrà modificar la situació de la unitat d’enterrament per
causa de necessitat i raó justificada, advertint i escoltant prèviament al
particular titular, i indemnitzant-lo si escau.
b) La modificació podrà tenir caràcter transitori o permanent. En cas de
caràcter transitori i per causa de fer obres necessàries, l’Ajuntament
podrà optar per la conservació de restes en depòsits habilitats a l’efecte.
c) Provisionalment, podran concedir-se autoritzacions per a obres
particulars, en unitats d’enterrament de períodes renovables, i que
impliquen el trasllat de cadàvers dins del recinte del cementeri.
Article 26
El dret funerari es perd en els casos següents:
a) Pel transcurs del temps de concessió no renovable. La persona titular
podrà sol·licitar-se la reinhumació de les restes i l’Ajuntament estarà
facultat per a fer una nova concessió de dret funerari en lloc nou.
b) Complit el termini de renovació temporal, en cas que els interessats no
en demanen la renovació, s’entendrà que es renuncia al dret funerari i,
prèvia instrucció d’expedient, auditant a part interessada, el dret funerari
podrà tornar a l’Ajuntament i es traslladaran les restes al depòsit a
l’efecte.
c) Pel transcurs de deu anys des de la mort del titular sense que conste qui
són els hereus del dret funerari i manifesten o reclamen els drets.
d) Els titulars de panteons o mausoleus podran perdre el dret en cas de
desatenció en el manteniment de la unitat d’enterrament. A aquests
efectes l’Ajuntament instruirà expedient de ruïna i en el seus cas les
despeses seran a càrrec del titular i la possibilitat de pèrdua del dret.
e) En cas que una unitat d’enterrament quede desocupada per reinhumació
de les restes a un altra unitat d’enterrament o trasllat, el dret funerari
passarà automàticament a disposició de l’Ajuntament.
TÍTOL IV. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 27
Tenen la consideració d’infraccions les que es regulen en l’article 58 del Decret
39 de 25 de febrer del 2005 del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual
es regulen les pràctiques de policia sanitària mortuòria i per tant:
1. Tindran la consideració d’infraccions molt greus:
a) Aquelles infraccions a què fa referència com a molt greus l’article 58.3
del Decret 59 de l’any 2005 i la sanció dels quals està regulada en
l’article 59 del mateix decret i per tant, amb la instrucció de l’expedient
adient, es remetrà a la Conselleria adient.
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b) Els aldarulls, altercats, reunions tumultuoses, avalots, pertorbacions a
l’entorn o dins dels cementeris que impedisquen la prestació de serveis,
o que afecten molt greument a la tranquil·litat del recinte o al
desplegament de les activitats pròpies dels cementeris a les persones
que tenen dret a exercir.
c) La producció d’accions que de manera molt greu impedisquen un seguici
mortuori, o la utilització dels serveis dels cementeris.
d) Els actes que deterioren molt greument les instal·lacions, equipaments
de les unitats d’enterrament i dels cementeris i el seu mobiliari, el
trencament o deteriorament de les creus, emblemes, làpides, per
antigues que siguen.
e) La falta contínua i severa de manteniment de les unitats d’enterrament,
provocant cas de ruïna o d’aspecte deplorable que mostre
abandonament del manteniment a què està obligat el titular del dret
funerari. Quedarà subjecte a la instrucció d’expedient sancionador amb
aplicació de les normes corresponents.
f) La profanació de sepultures, o realitzar en el cementeri activitats rituals
que siguen contràries o ofensives a qualsevol creença o religió.
2. Seran infraccions greus o lleus:
a) Tindran la consideració d’infraccions greus les de policia sanitària a què
fa referència l’article 58.2: del Decret 59/2005 del Consell de la
Generalitat Valenciana, sobre conduccions i trasllats, incompliment en
matèria d’exhumacions, exposició de cadàvers i altres, i que per tant se
sancionaran d’acord amb l’article 59 del dit text legal.
b) Tindran la consideració d’infraccions greus o lleus les descrites, segons
la menor intensitat de les pertorbacions i els malanys ocasionats.
Article 28
a) Les accions o omissions constitutives d’infraccions, segons el previst a
l’article anterior, seran objecte de sancions administratives
corresponents, prèvia instrucció d’expedient, i sense perjudici de les
responsabilitat penals, civils o de qualsevol altre ordre que puguen
concórrer.
b) Les sancions seran amb multes en les quanties i graduacions que estan
regulades en la Llei reguladora de les bases del regim local.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Sobre les concessions anteriors
1. Atenent el sentenciat pel Tribunal Suprem en data de 2 de juny de 1997 i
14 de desembre de 1998, les concessions antigues que s’anomenaven a
”perpetuïtat” cal entendre-les que no poden ultrapassar el temps de 99
anys, i per tant transcorregut el dit temps, l’Ajuntament recupera la lliure
disposició del dret.
2. Les unitats d’enterrament que en la actualitat estiguen desocupades,
l’ajuntament podrà recuperar-les mitjançant la devolució de l’import del
temps que queda d’ocupació en relació a la taxa en vigor i segons
l’Ordenança Fiscal.
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Segona. Cementeri de l’ermita del Crist de l’ Agonia o també dit del
Calvari.
Atés que des del fossar de vora la placeta del Carbó i darrere de la Basílica es
van fer enterraments al nou cementeri de l’ermita del Crist de la Agonia vora als
anys 1790 -1795, temps en què es va construir la dita ermita, no es permetran
enterraments ni renovacions de cap classe.
Tercera. Sobre el cementeri vell de Sant Onofre
Atés que el 1886 es construeix el cementeri junt a l’ermita de Sant Onofre, no
es permetran enterraments ni renovacions de cap classe, però els titulars de
concessions a “perpetuïtat” tenen la facultat de conservar les restes dels seus
familiars per temps indefinit en el lloc, fins al compliment dels 99 anys.
Quarta. Sobre la temporalitat del dret funerari
En l’actualitat es mantindran els acords de Plenari que fixen la determinació del
temps del dret funerari i les seues renovacions, així com les taxes que pels
serveis estan aprovades per l’Ajuntament.
Cinquena . Sobre el futur d’aquests recintes
Atenent que la construcció i presència històrica d’aquests recintes funeraris o
cementeris antics, han estat com un tombant en la història d’Algemesí, sempre
que sobre aquests hi haja una decisió de rellevància i important es demanarà
dictamen del Consell Valencià de Cultura, a més dels tècnics propis de
l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada tota norma local que siga contrària a la present.
NORMATIVA SUPLETÒRIA
 Serà d’aplicació, en el que no estiga previst, el Decret 39/2005 de 25 de
febrer del Consell de la Generalitat, que aprovà el Reglament pel qual es
regulen les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana.
 Serà d’aplicació la normativa de la corresponent Ordenança Fiscal de
l’Ajuntament amb les seues particularitats.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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