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JOAN RIBÓ CANUT
ALCALDE DE VALÈNCIA

FA SABER:
Que la gran afluència de visitants als cementeris d'esta ciutat entre el dissabte 22
d'octubre i el dimecres 2 de novembre, tots dos inclusivament, en horari de 9 del matí a 6 de la
vesprada per a tots els cementeris municipals, aconsella establir una sèrie de normes en matèria
d'accessibilitat i servicis, i també en allò que fa referència a la venda de flors i règim intern dels
cementeris. Per això, i d'acord amb els informes dels servicis de Mobilitat Sostenible, Policia
Local, Ocupació del Domini Públic Municipal i Cementeris, s'establixen les normes següents:
I. CEMENTERI GENERAL
A) ACCESSIBILITAT
1. LÍNIES DE L'EMT. Les línies núm. 9, 10, 18 i 99 circularan reforçades. El dia
01/11/2022 s´incrementarà el servici amb:
-una línia com a servici especial des de Periodista Azzati fins a la porta principal del
cementeri, que utilitzarà l’estacionament del crematori per a regular el seu servici.
-i un altra línia que circularà des del tanatori municipal fins a l´ampliació del cementeri
paral·lel a la V-30, secció 20, situada al costat del tanatori municipal Ciutat de València.
2. APARCAMENT. Estaran disposats els espais d'aparcament següents en zones
pròximes al Cementeri General:
a) Zones d'estacionament a l’espai lateral dret del cementeri, paral·lel a l'avinguda de les
Tres Creus (Bulevard Sud), que tenen l’entrada per la rotonda d’encreuament amb l'avinguda de
Gaspar Aguilar i eixida per la rotonda del carrer de Campos Crespo.
b) A la plaça de Sant Doménec de Guzmán, a les zones habilitades per a això (solars).
c) Quan la Policia Local ho considere oportú, el dia 01-11-22 es podrà habilitar un carril
a banda i banda de l'avinguda de les Tres Creus (entre el carrer de Campos Crespo i l’avinguda
de Gaspar Aguilar) i de l'avinguda del Doctor Tomàs Sala (entre l’avinguda de Gaspar Aguilar i
el carrer dels Carters).
d) A la porta de Sant Isidre, vora l'intercanviador de parada de Metrovalencia, situada a
l'oest del cementeri, amb accés des de la rotonda del carrer de Campos Crespo i l’avinguda de
les Tres Creus. Hi ha un pas per a vianants des de l'estació de Metrovalencia de Sant Isidre fins
a la porta posterior del cementeri.
e) Per a visitants de la secció 20, ubicada vora el Tanatori Municipal Ciutat de València,
l'aparcament que recau a la nova secció 21 del cementeri, a la qual s'accedix pel vial de servici
de l'autovia V-30.
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Es prohibix terminantment l'estacionament en:
a) La plaça de Sant Doménec de Guzmán, on només es permetrà que paren els vehicles,
quan serà possible, per a la pujada o baixada de les persones ocupants.
b) Carrer de Tomàs de Villarroya.
Les persones que hi accedisquen amb bicicleta podran estacionar-la als punts habituals
d’acord amb l'Ordenança de mobilitat.
3. TAXIS. L'1 de novembre els taxis s'han d’atindre, quant a la circulació, a les normes
dictades per a la resta de vehicles.
Els taxis lliures han d’estacionar a la plaça de Sant Doménec de Guzmán, de la mateixa
manera que en anys anteriors, a la parada senyalitzada a eixe efecte (al voltant de les bardisses
centrals). Els taxis que no estiguen lliures s’han de situar als llocs d'aparcament assenyalats per
a la resta de vehicles.
4. CAMÍ VELL DE PICASSENT. Si la Policia Local ho considera convenient,
s'establirà un únic sentit de circulació en direcció al barri de Sant Marcel·lí, de manera que serà
obligatori fer els girs i canvis de sentit a la rotonda ubicada al dit camí a l'altura del pont de FC a
Utiel-Llíria, i al barri de Sant Isidre pel carrer de Sant Isidre.
La Policia Local prendrà les mesures que calga en cada cas, per tal que els servicis de
soterrament i les comitives fúnebres tinguen pas preferent en el recorregut cap al cementeri, i
podrà invertir el sentit de la circulació en cas necessari. De la mateixa manera, la Policia Local,
per mitjà d’agents i, si fa al cas, dels senyals corresponents, adoptarà les mesures pertinents per
a l’ordenació de la circulació i dels aparcaments; i decidirà, així mateix, qualsevol altra mesura
que per causes imprevisibles serà necessària per al bon funcionament de la circulació.
B) NORMES DE RÈGIM DEL CEMENTERI
1. ORNATS. La col·locació d'ornats dins del cementeri es permetrà únicament fins a
les 11 del matí del dia 1 de novembre. L'adornament dels nínxols es reduirà a l'extensió
corresponent a cada un.
Es prohibix totalment la col·locació d’atxes de vent i de brandons davant dels nínxols.
2. EMBALATGES. Les caixes en què es porten els ornats per als nínxols i sepultures
es depositaran al lloc del cementeri que el personal encarregat indicarà, alhora que es lliurarà
una contrasenya per tal d’arreplegar-les posteriorment.
3. LÀPIDES. La col·locació de làpides, creus, etc., es permetrà només fins a les 5 de la
vesprada del dia 30 d'octubre.
II. CEMENTERI DEL CABANYAL
L'entrada es realitzarà per la porta principal i l’eixida per la porta que dona al carrer de
Jesús Martínez Guerricabeitia (col·leccionista).
III. CEMENTERI DE BENIMACLET
Es prohibix l'estacionament de vehicles als dos costats del camí de Vera, així com al
tros que servix d'entrada des d'este camí fins al cementeri mateix (camí de les Fonts).

Signat electrònicament per:
Antefirma
SECRETARI GENERAL ADMON.MPAL. - TITULAR ORGAN DE
SUPORT A JGL
ALCALDE - ALCALDIA

Nom
FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA

Data
17/10/2022

Emissor cert
ACCVCA-120

JOAN RIBO CANUT

17/10/2022

ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15265885243444382578
9373589409460597569
28256121923761436227
147790158414995983

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: TvyF 9P4H hB7j yZbw GbuZ 2Y/U arI=

IV. ALTRES CEMENTERIS
Les normes contingudes en este ban s'aplicaran, a més d'aquells als quals fa referència
específica, a la resta de cementeris del terme municipal, en la mesura que serà possible.
V. VENDA DE FLORS
Durant els dies 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 d'octubre i 1 de novembre es podrà
dur a terme la tradicional venda de flors a la via pública, d'acord amb les condicions següents:
Cementeri General. Les parades, que tindran unes dimensions de 2 x 2 m, s’hauran
d'instal·lar paral·lelament a la paret del dit cementeri, a la plaça de Sant Doménec de Guzmán,
a la façana del crematori. N’hi haurà un màxim de 12.
Cementeris de Benimàmet, Campanar, el Palmar, Massarrojos, el Grau i el Cabanyal.
S’hi hauran d'instal·lar a banda i a banda de la porta principal.
Les persones físiques interessades han de presentar la sol·licitud al Registre d'Entrada
de l'Ajuntament (de manera presencial o en la seu electrònica) i han de fer-hi constar el nom,
cognoms i NIF. Les persones jurídiques han de presentar-la en el registre electrònic general a
través de la seu electrònica, alhora que han d’adjuntar-hi la denominació social i el CIF.
Juntament amb la instància presentada s’hi ha d’aportar la documentació següent:
a) Declaració responsable firmada per la persona sol·licitant en la qual manifeste que
complix els requisits establits en l’article 21 de l’Ordenança municipal reguladora
de la venta no sedentària, de 28 de febrer de 2019, que està en possessió de la
documentació que així ho acredita i que mantindrà l’esmentat compliment durant el
termini de vigència de l’autorització. A més, s’hi ha d’aportar una declaració
responsable del fet que disposa de títol habilitant per a l’obertura de l’activitat o
acreditació que té el dret a obrir el local o establiment d’acord amb la normativa
vigent.
L’incompliment de les obligacions contingudes en el mencionat article impedirà a qui
les infringisca obtindre autorització per a l’any següent.
b) Acreditació de la identitat.
c) Plànol de situació acotat, amb indicació dels elements de mobiliari urbà existents en
l’àrea d’influència de l’ocupació.
En el cas de les persones jurídiques s’hi ha d’aportar, a més, la documentació següent:
d) Escriptura pública de constitució de l’entitat i estatuts.
e) Document que acredite l’existència d’una relació contractual o societària amb la
persona que desenvoluparà, en nom de la persona jurídica, l’activitat comercial.
L’incompliment d’esta obligació impedirà a l’empresa obtindre autorització per a l’any
següent.
Les sol·licituds s’han de presentar de conformitat amb el que disposa l'Ordenança
municipal reguladora de la venda no sedentària, de 28 de febrer de 2019, i s’han de dirigir al
Servici d'Ocupació del Domini Públic Municipal, que serà el competent per a resoldre, després
del pagament de la taxa corresponent.
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S’han d’observar, en tot moment, les mesures establides per les autoritats competents
per tal d’evitar la propagació i el contagi de la COVID-19.
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