Dilluns, 20 d'abril de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Gavà
ANUNCI de la publicació íntegre del text de modificació parcial de l'Ordenança municipal de cementiri de Gavà
Aprovat definitivament el text de la "Modificació parcial de l'Ordenança municipal del cementiri de Gavà", que ha estat
tramitat per l'Ajuntament de Gavà de conformitat amb allò que preveu l'article 178 del Decret legislatiu de 2/2003, de 28
d'abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i tramesa còpia de l'expedient
complert als Serveis Territorials del Departament de Governació i Relacions Institucionals a Barcelona i a la
Subdelegació del Govern, als efectes d'allò que preveu l'art. 65.2 de la Llei Bàsica del Règim Local, es procedeix per
l'Ajuntament de Gavà a la publicació íntegra de l'esmentada disposició de caràcter general, així com a anunciar l'entrada
en vigor un cop publicat el text complet i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'art. 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril.
La Modificació dels articles quedarà amb el següent redactat:
Article 11. Concessió de caràcter permanent
1. Les concessions de drets funeraris de caràcter permanent atorguen al/a la particular, de forma exclusiva i excloent,
un dret real administratiu consistent en l'ús privatiu d'un nínxol, columbari o altra construcció funerària del cementiri
municipal de Gavà per un període de 50 anys a comptar a partir de la primera inhumació.
2. Transcorregut aquest termini, l'Ajuntament notificarà al seu titular que disposa d'un termini de 6 mesos per sol·licitar la
pròrroga de la concessió per un nou període de 25 anys, satisfent en aquell moment l'import que estableixi l'ordenança
fiscal corresponent.
En el supòsit que no s'hagi sol·licitat la pròrroga dins d'aquest termini de sis mesos o aquesta hagi estat denegada, es
procedirà a declarar-la extingida conforme al procediment previst en l'article 24 d'aquesta ordenança.
3. Un cop transcorregut el termini màxim de 75 anys del dret funerari sobre l'ús d'una construcció funerària, l'Ajuntament
notificarà al seu titular que disposa d'un termini de 6 mesos per sol·licitar-ne de nou l'adjudicació d'ús privatiu del mateix
nínxol o columbari.
En el supòsit que no s'hagi sol·licitat l'adjudicació dins d'aquest termini de sis mesos o aquesta hagi estat denegada, es
procedirà a declarar-la extingida conforme al procediment previst en l'article 24 d'aquesta ordenança.
Article 11 bis. Títols funeraris denominats de propietat
1. Els títols funeraris amb la denominació de propietat seran considerats com a concessió municipal i s'entenen atorgats
per un termini màxim de 99 anys, atès que la seva titularitat permet l'ús privatiu sobre un bé de domini públic.

3. La transmissió del títol funerari de propietat no alterarà la duració del termini pel qual fos inicialment atorgat.
4. Un cop extingit el dret funerari de propietat per haver transcorregut el termini de 99 anys des de la primera inhumació
o de la seva adquisició, l'Ajuntament notificarà al seu titular que disposa d'un termini de 6 mesos per sol·licitar-ne de nou
l'adjudicació d'ús privatiu del mateix nínxol.
La nova adjudicació d'aquest dret funerari es farà sense la denominació de propietat, a fi d'adaptar-los al règim jurídic
d'aquesta Ordenança i a la vigent legislació sectorial.
5. El termini d'aquesta nova adjudicació serà per un període de 50 anys a comptar des del seu atorgament.
Transcorregut aquest termini, la persona concessionària podrà sol·licitar, en un termini de sis mesos, la pròrroga de la
concessió del mateix nínxol, per un nou període de 25 anys, i així successivament, conforme preveu l'article 11.3.
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2. Els titulars del drets funeraris de propietat podran gaudir dels drets i hauran de complir les obligacions establertes en
aquesta Ordenança i en la vigent legislació sectorial.
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En el supòsit que no s'hagi sol·licitat l'adjudicació dins d'aquest termini de sis mesos, es procedirà a declarar-la extingida
conforme al procediment previst en l'article 24 d'aquesta ordenança.
Article 14. Canvi de la condició d'ús temporal a ús permanent
1. Un cop finalitzat el període de les concessions de caràcter temporal, s'atorgarà el termini de sis mesos perquè sol·liciti
que les restes romanguin en el mateix nínxol en règim de concessió permanent, o bé siguin traslladades a l'ossera
general del cementiri prèvia tramitació de l'expedient administratiu previst a l'article 24.
Article 16. Condicions d'inhumació per beneficència
3. Transcorregut el termini de cinc anys es procedirà al trasllat de les restes a l'ossera general, sempre que no s'hagi
presentat cap persona acreditant interès legítim a reclamar les restes en un termini de sis mesos.
Disposicions transitòries:
Segona.- El títol funeraris denominats de propietat tindran un termini de vigència de 99 anys a comptar des de la
primera inhumació, o en el seu defecte, de la seva adquisició.
Un cop finalitzat el termini de 99 anys, la concessió demanial revertirà a l'Ajuntament de Gavà. Això no obstant, en
aquests supòsits especials de títols "en propietat", l'Ajuntament oferirà i notificarà als antics titulars d'aquests nínxols la
possibilitat de què puguin sol·licitar de nou, en un termini de sis mesos, l'adjudicació de l'ús privatiu del mateix nínxol per
un termini de 50 anys, sent prorrogable per un nou període de 25 anys, de conformitat amb el règim jurídic i el
procediment previst en l'article 11.bis d'aquesta mateixa Ordenança.
Finalitzat el termini de 99 anys, la primera adjudicació de l'ús privatiu del mateix nínxol per un termini de 50 anys es farà
sense cost econòmic fiscal municipal pel seu titular, en concepte d'indemnització per la transformació de títols funeraris
denominats de propietat en concessions municipals, de conformitat amb l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de
cementiri municipal.
Excepcionalment, per aquells títols "en propietat", el termini dels quals ja hagi expirat amb anterioritat a l'entrada en
vigor del present reglament, es considerarà que el termini de 99 anys s'ha complert en el moment de l'entrada en vigor
del present reglament.
Tercera.- A l'entrada en vigor de la present ordenança es podrà procedir a la declaració de l'extinció d'aquells títols de
drets funeraris que es troben extingits per qualsevol de les causes previstes en la normativa que els sigui d'aplicació,
oferint als titulars la possibilitat d'obtenir un nou dret funerari conforme a les disposicions d'aquesta ordenança.
El còmput dels terminis dels drets funeraris atorgats abans de l'entrada en vigor de la present ordenança s'iniciaran des
de la primera inhumació, o en el seu defecte, de la seva adquisició.
Qualsevol ciutadà podrà impugnar-ho directament, mitjançant la interposició del recurs contenciós-administratiu previst a
la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa de 13 de juliol de 1998, el qual s'haurà de presentar
davant la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a
partir del següent dia de la publicació íntegra de l'esmentada disposició de caràcter general.
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Gavà, 8 d'abril de 2015
Per ordre de l'alcaldessa, el secretari general, Roger Cots Valverde
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