Dimarts, 26 de novembre de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Gavà
ANUNCI
Aprovat definitivament el text de l’"Ordenança del cementiri municipal 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.
ORDENANÇA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GAVÀ.
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Articles 1 a 6.
TÍTOL II. DELS DRETS FUNERARIS.
Capítol I. Del dret funerari en general.
Articles 7 a 9.
Capítol II. De la concessió del dret funerari.
Articles 10 a 15.
Capítol III. De la beneficència.
Article 16.
Capítol IV. De la transmissió dels drets funeraris.
Articles 17 a 22.
Capítol V. De l’extinció del dret funerari.
Articles 23 a 26.
TÍTOL III. DE LES INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS.
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Articles 27 a 32.
TÍTOL IV. DE LES INSTAL·LACIONS ORNAMENTALS DINS DEL CEMENTIRI.
Articles 33 a 37.
TÍTOL V. NORMES DE COMPORTAMENT.
Articles 38 a 42.
DISPOSICIONS ADDICIONALS.
Disposició addicional primera.
Disposició addicional segona.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Disposició transitòria primera.
Disposició transitòria segona.
Disposició transitòria tercera.
DISPOSICIÓ FINAL.
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Àmbit d’aplicació.
El cementiri municipal de Gavà és un bé de domini públic afecte al servei públic que li és propi.
Article 2. Funcions.
1. En relació al cementiri municipal, correspon a l’Ajuntament les funcions següents:
a) La supervisió, administració, direcció, manteniment i gestió del cementiri municipal, llevat d’allò que sigui competència
pròpia d’altres administracions.
b) L’organització, cura i condicionament del cementiri, i també de les construccions funeràries, de serveis i instal·lacions.
c) Obrir i tancar les portes del cementiri els dies i a l’hora que sigui fixada per l’Ajuntament en cada època de l’any, i
també la custòdia de les claus.
d) L’autorització als/les particulars per efectuar en el cementiri qualsevol obra de manteniment i conservació de les
construccions funeràries o instal·lacions, i també la supervisió i inspecció, així com l’autorització relativa a l’ornamentació
de les sepultures.
e) L’autorització de les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers, restes i cendres que pretenguin fer-se en el
cementiri municipal, amb les operacions bàsiques d’obertura i tancament del nínxol, columbari o altres construccions
funeràries segons les instruccions del responsable del servei.
f) L’atorgament de les concessions demanials i reconeixement de drets funeraris de qualsevol classe.
g) La percepció de drets, taxes i preus públics que legalment s’estableixin.
h) El compliment de les mesures sanitàries i higièniques que siguin d’aplicació i/o que es dictin.

2. L’exercici de les funcions descrites en l’apartat anterior, i amb caràcter general, la gestió i l’explotació del servei públic
del cementiri municipal podran ser exercides i gestionades de manera indirecta mitjançant concessió administrativa, si
bé l’Ajuntament de Gavà mantindrà la titularitat i les potestats de direcció i control que es derivin de la mateixa ordenació
legal del servei, així com de la mateixa concessió administrativa.
Article 3. Definicions.
Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per:
a) Cadàver: cos humà durant els cinc anys següents a la mort real. Aquest termini es computa des de la data i l’hora de
la mort que figura en la inscripció de la defunció en el Registre Civil.
b) Restes cadavèriques: allò que queda del cos humà després del procés de destrucció de la matèria orgànica, un cop
transcorreguts cinc anys des de la mort.
c) Sepultura: lloc degudament condicionat per a la inhumació d’un cadàver o per a l’allotjament de restes cadavèriques o
urnes cineràries.
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i) Impedir l’entrada al cementiri de tota persona o grup que pertorbi la tranquil·litat del recinte o alteri les normes de
respecte inherents a aquest lloc.
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d) Nínxol: cavitat d’una construcció funerària per a la inhumació d’un o més cadàvers o restes cadavèriques, tancada
amb una llosa o envà.
e) Tomba: lloc soterrat d’inhumació d’un o més cadàvers o de restes cadavèriques cobert per una llosa, integrat per un o
més nínxols.
f) Panteó: monument funerari destinat a la inhumació de diferents cadàvers o de restes cadavèriques, integrat per un o
més nínxols.
g) Mausoleu: tomba o conjunt de tombes on els nínxols estan per sobre el nivell del terra.
h) Columbari: construcció funerària amb nínxols per rebre les urnes cineràries.
i) Construcció funerària: habitacle o lloc destinat a l’enterrament de cadàvers, restes cadavèriques o a l’allotjament de
cendres procedents de la cremació o incineració.
j) Ossera: espai destinat a recollir, en el seu cas, les restes provinents de les exhumacions.
k) Incineració o cremació: és tota destrucció de cadàvers, de restes humanes i de restes cadavèriques fins a la seva
reducció a cendres.
l) Inhumació: és l’acció de posar un cadàver dins de la sepultura.
m) Exhumació: és l’acció de treure un cadàver de la seva sepultura, bé sigui per fer-li l’autòpsia o per efectuar el trasllat
de les restes a una altra sepultura o a l’ossera.
n) Trasllat: a efectes d’aquesta ordenança, és l’acció de posar les restes cadavèriques dins d’una sepultura diferent a la
de la seva inhumació.
Article 4. De l’ossera general.
En el cementiri hi ha habilitat un recinte tancat destinat a ossera general per recollir les restes resultants de la neteja i
desallotjament de sepultures. En cap cas, ningú no podrà reclamar les restes una vegada dipositades a l’ossera general.
Article 5. Registre general de sepultures.
En el servei del cementiri municipal es portarà un Registre general de sepultures. En aquest registre s’hi anotaran les
operacions que afectin la concessió i transmissió del dret funerari, i contindrà les dades següents:
a) Identificació de la sepultura amb indicació del número de nínxol, amb el sector i pis corresponent, columbari o altre
construcció funerària, inclosa l’ossera general, segons sigui el cas.

c) Nom, cognoms, DNI, passaport o NIE i domicili de la persona titular del dret funerari actual o el representant legal en
les titularitats pro indivís.
d) Nom, cognoms, DNI, passaport o NIE i domicili de la persona titular de la llicència de caràcter provisional.
e) Nom, cognoms, DNI, passaport o NIE i domicili de la persona beneficiària designada, si escau, per la persona titular o
el representant legal en el cas de beneficiaris pro indivís.
f) Successives transmissions del dret funerari per actes inter vius o mortis causa.
g) Inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc amb indicació de nom, cognoms, sexe, edat i data de les
actuacions.
h) Qualsevol incidència que afecti el dret funerari.
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b) Data de l’atorgament de la concessió, el caràcter permanent o temporal, o en el seu cas, la llicència de caràcter
provisional, el venciment i, si escau, les pròrrogues.
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Article 6. Construccions funeràries.
1. Les construccions funeràries poden ser dels tipus següents: nínxols, columbaris, tombes i panteons. Resta prohibida
la construcció de mausoleus.
2. Les sepultures seran denominades en forma adequada i numerades. Els titulars estaran obligats a acceptar el
número atorgat.
TÍTOL II. DELS DRETS FUNERARIS.
CAPÍTOL I. Del dret funerari en general.
Article 7. Constitució del dret funerari.
1. El dret funerari sobre l’ús del nínxol, columbari o altra construcció funerària del cementiri municipal neix per l’acte
d’atorgament de la concessió administrativa o, en el seu cas, de la llicència de caràcter provisional, previ pagament dels
drets que determini l’ordenança fiscal.
2. La titularitat del dret funerari autoritza a l’ús privatiu d’un nínxol, columbari o altres construccions funeràries del
cementiri per al dipòsit de cadàvers, restes o cendres.
3. L’exercici del dret funerari queda subjecta a les facultats i obligacions establertes en el títol corresponent i en aquesta
ordenança.
4. Tot dret funerari s’inscriurà en el Registre general de sepultures i serà acreditat mitjançant l’expedició del
corresponent document administratiu.
5. L’Ajuntament de Gavà és el titular del domini i únic propietari sobre les construccions funeràries del cementiri, d’acord
amb l’establert a l’article 1 d’aquesta ordenança i a la legislació de règim local.
Article 8. Titularitat del dret funerari.
1. El dret funerari es registrarà a nom de la persona física corresponent, que serà la persona peticionària. En el cas que
la titularitat sigui en pro indivís, és a dir, a nom d’una família, caldrà designar un membre d’aquesta família com a
representant legal.
En cap cas podrà constar com a titular d’un dret funerari una persona morta ni cap persona jurídica.
2. El dret funerari també es podrà registrar a nom de la persona beneficiària, si escau, en el moment de la defunció de la
persona titular.

4. La persona titular del dret funerari podrà modificar la persona beneficiària successivament sempre que ho sol·liciti per
escrit. Serà vàlida l’última designació efectuada. La modificació de la persona beneficiària s’haurà de fer constar en el
Registre general de sepultures.
5. Només podran ser titulars i adquirents mitjançant transmissió inter vius d’un dret funerari sobre l’ús d’una construcció
funerària:
a) Les persones físiques residents a Gavà o que hi hagin residit durant almenys 20 anys.
b) Les persones físiques nascudes a Gavà, encara que resideixin fora del terme municipal.
c) Els cònjuges de les persones residents a Gavà.
d) Les persones que tinguin una unió estable de parella amb persones residents a Gavà (en els termes previstos per la
Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya).
e) Els parents per consanguinitat tant per línia directa com col·lateral, fins al quart grau, de persones residents a Gavà.
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3. La persona beneficiària podrà registrar-se en pro indivís, si bé la persona titular del dret funerari haurà de designar
una sola persona com a representant legal.
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f) Els parents per afinitat, fins al segon grau, de persones residents a Gavà.
Article 9. Criteris d’adjudicació del dret funerari.
1. L’adjudicació del dret funerari només podran atorgar-se per la necessitat de l’enterrament immediat d’un cadàver o
cendres, o per al trasllat de restes o cendres procedents d’un altre cementiri.
2. L’adjudicació del dret funerari es farà d’acord amb els criteris següents:
a) Si el nombre de sol·licituds és igual o inferior al dels nínxols, columbaris o altres construccions funeràries disponibles,
el dret funerari s’atorgarà per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds.
b) Els nínxols s’adjudicaran en funció de les possibilitats existents, sense obrir cap nou sector fins que l’anterior no
estigui ple. En qualsevol cas, s’adjudicaran únicament els nínxols ja construïts.
c) En el cas de primera adjudicació, les cendres només podran residir en columbaris.
3. A la primera adjudicació de la concessió o de la llicència de caràcter provisional del dret funerari podran optar-hi les
persones físiques que es trobin en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d’obrar i que no estiguin afectades per
cap de les causes d’incapacitat i/o incompatibilitat prevista a la legislació vigent.
4. Tret dels supòsits en què hi hagi una necessitat d’enterrament immediat d’un cadàver o de cendres, o per al trasllat
de restes o cendres procedents d’un altre cementiri, tindran preferència en l’adjudicació d’un dret funerari les persones a
les quals se’ls acabi d’extingir el dret funerari per raó del termini màxim en concordança amb el que disposa l’article 11.3
d’aquesta ordenança.
CAPÍTOL II. De la concessió del dret funerari.
Article 10. Reconeixement del dret funerari.
1. La concessió del dret funerari pot ser adjudicada amb caràcter permanent o temporal.
2. En els títols de drets funeraris es faran constar com a mínim:
a) Dades que identifiquin la sepultura, amb indicació de si és nínxol, columbari, altra construcció funerària o ossera
general.
b) Data de l’atorgament del dret, el venciment i, si escau, les pròrrogues.
c) Nom, cognoms, DNI, passaport o NIE de la persona titular del dret funerari actual o el representant legal en les
titularitats pro indivís.

e) Nom, cognoms, DNI, passaport o NIE de la persona beneficiària designada, si escau, per la persona titular o el
representant legal en el cas de beneficiaris pro indivís.
3. L’expedició d’un duplicat del títol només podrà ser efectuada en casos justificats de pèrdua o deteriorament, prèvia
sol·licitud per escrit i després de la comprovació dels documents corresponents i del pagament dels drets econòmics
previstos en l’ordenança fiscal.
No obstant això, no es podrà sol·licitar cap duplicat del títol dels drets funeraris quan la persona que consti com a titular
sigui morta. En aquest cas, s’haurà de procedir a la transmissió del dret funerari o a extingir-lo.
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.
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d) Nom i cognoms dels cadàvers o restes que hi hagin inhumats, exhumats o traslladats, edat i data de les actuacions.
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2. Transcorregut aquest termini, la persona concessionària podrà sol·licitar, en un termini d’un mes, 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 d’un mes 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, s’atorgarà
un termini màxim d’un mes al titular perquè pugui sol·licitar-ne de nou l’adjudicació de l’ús.
En el supòsit que no s’hagi sol·licitat l’adjudicació dins d’aquest termini d’un mes o aquesta hagi estat denegada, es
procedirà a declarar-la extingida conforme al procediment previst en l’article 24 d’aquesta ordenança.
Article 12. Modificació del termini en casos especials.
1. Els enterraments que successivament s’efectuïn en un mateix nínxol no alteraran el dret funerari. Únicament, si un
cadàver és inhumat quan el termini que manca per a la fi de la concessió és inferior al legalment establert per al trasllat
o remoció de cadàvers, el termini es prorrogarà excepcionalment per un període de tres o cinc anys des de la data
d’inhumació, segons es tracti de casos normals o de cadàvers potencialment infecciosos.
2. Durant el transcurs de la pròrroga prevista en el paràgraf anterior no podrà practicar-se cap nova inhumació en el
nínxol de què es tracti.
Article 13. Concessió de caràcter temporal.
1. Les concessions de caràcter temporal atorguen al/a la particular, de forma exclusiva i excloent, un dret real
administratiu consistent en l’ús privatiu d’un nínxol del cementiri per un període de 10 anys a comptar a partir de la
primera inhumació.
2. Es destinaran preferentment a aquesta finalitat els nínxols procedents de reversions a favor de l’Ajuntament, i només
en el cas que no n’hi haguessin de disponibles d’aquesta procedència se’n destinarien dels de primera utilització seguint
el criteri general per a les adjudicacions fixat en l’article 9 d’aquesta mateixa 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 d’un mes 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.
2. En cas d’haver-se sol·licitat un canvi de concessió de caràcter temporal a permanent, aquesta concessió permanent
tindrà una durada màxima de 40 anys, tota vegada que la persona titular ja ha gaudit del nínxol durant 10 anys sense
perjudici que pugui ser objecte de pròrroga.

1. Les llicències de caràcter provisional atorguen al/a la particular l’ús privatiu d’una construcció funerària de forma
transitòria.
2. Aquestes llicències de caràcter provisional s’atorguen:
a) En el cas d’impossibilitat d’inhumació d’un cadàver en el nínxol a causa de no haver transcorregut, des del darrer
enterrament que s’hi hagi efectuat, el període de tres o cinc anys, segons es tracti de casos normals o de cadàvers
potencialment infecciosos. respectivament. Transcorregut el termini indicat, i sense causes que en justifiquin la pròrroga,
es traslladarà el cadàver o despulles al primer nínxol. El cost del trasllat anirà a càrrec de la persona interessada.
b) En el cas de les transmissions provisionals, s’atorgarà una llicència de caràcter provisional sobre el nínxol, d’acord
amb el que preveu l’article 22 d’aquesta mateixa ordenança.
3. Les llicències de caràcter provisional no podran ser objecte de transmissió.
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Article 15. Llicència de caràcter provisional.
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CAPÍTOL III. De la beneficència.
Article 16. Condicions d’inhumació per beneficència.
1. En el cementiri municipal es garantirà l’existència de sepultures destinades a la inhumació de cadàvers corresponents
a persones mancades absolutament de mitjans econòmics per sufragar les despeses del sepeli. En aquests casos
s'haurà d'aportar certificat municipal negatiu d'existència de béns i el corresponent informe dels serveis socials
municipals. Aquestes sepultures no podran ser objecte de concessió i utilitzar-les no reportarà cap dret.
2. En aquestes sepultures no s’hi podrà col·locar cap làpida o epitafi i tan sols hi constaran les inicials del nom i
cognoms de la persona difunta i la data d’inhumació.
3. Transcorregut el termini de tres o cinc anys, segons es tracti de cadàvers normals o potencialment infecciosos,
respectivament, 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 d’un mes.
4. En el seu cas, i si en un moment determinat no hi haguessin nínxols disponibles per a aquestes persones, es podrà
optar per la incineració.
CAPÍTOL IV. De la transmissió dels drets funeraris.
Article 17. Transmissibilitat del dret funerari.
1. Els nínxols i qualsevol construcció funerària existent en el cementiri, així com els drets constituïts sobre aquests, es
consideren béns fora del comerç.
2. El dret funerari sobre els nínxols i columbaris són transmissibles sempre que hi hagi una intervenció i autorització
municipal, i previ pagament de la taxa establerta en l’ordenança fiscal.
Article 18. Termini de la concessió.
Les successives transmissions d’un dret funerari no alteraran el termini pel qual fos inicialment atorgat d’acord amb la
normativa vigent.
Article 19. Transmissió mortis causa.
1. A la mort de la persona titular d’un dret funerari, la persona successora o beneficiària designada tindrà dret a la
transmissió d’aquella al seu favor pel temps que resti fins a extingir-se.
En el cas de pluralitat de persones successores, la titularitat del dret funerari només podrà ser atorgada a una sola
persona com a representant legal designada per majoria de les persones interessades.

Si tot i això encara no és possible establir el nom a qui s’ha d’atorgar el títol, aquest recaurà en la persona de major edat
entre els hereus. Si aquesta no accepta, en qui segueixi en edat, i així successivament. En tot cas, es procedirà d’acord
amb l’establert a l’article 22.2.
3. Qualsevol transmissió mortis causa requerirà autorització municipal en la qual s’assenyalarà el termini que resti de
vigència i la resta de condicions i dades que s’hagin d’incloure en el títol segons l’ordenança.
Article 20. Condició persona successora.
1. La condició de persona successora es podrà demostrar per mitjà de la persona beneficiària que consti en el Registre
general de sepultures, sempre que cap testament posterior no l’hagi modificada. En tot cas, la designació d’una persona
beneficiària podrà ser canviada per la persona titular tantes vegades com cregui convenient. Serà vàlida sempre l’última
establerta cronològicament, sense perjudici de disposició testamentària posterior a aquest respecte.
2. En el cas que no s’hagi designat la persona beneficiària en el Registre general de sepultures, la condició de persona
successora es podrà demostrar mitjançant els sistemes següents:

7

CVE-Núm. de registre: 022013028295

2. En cas de discrepància entre diverses persones successores, la titularitat s’atribuirà, provisionalment, a l’hereu/va que
estigui en possessió del títol.
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a) En el cas d’hereus/ves testamentaris/àries mitjançant la presentació del corresponent certificat d’últimes voluntats i
del corresponent testament i, si escau, escriptura d’acceptació i partició d’herència.
b) En cas de successió intestada mitjançant una declaració responsable, que caldrà presentar davant de l’Ajuntament,
segons que no existeix testament i aportant la documentació que en fonamenti el dret.
c) En altres casos, tota la documentació que l’Ajuntament cregui necessària que cal presentar a efectes d’acreditar la
condició de persona successora.
3. En tots els casos, en formular la petició de transmissió, serà condició indispensable que els sol·licitants aportin la
documentació en què fonamentin el seu dret, així com el títol del dret funerari i fotocòpia de l’últim rebut de la taxa de
manteniment i conservació del cementiri municipal que acrediti que està al corrent de pagament.
Article 21. Transmissió inter vius.
1. Només s’admetrà la transmissió de drets funeraris inter vius a favor del/de la cònjuge o persona amb que tingui una
unió estable de parella, així com dels parents de la persona titular fins al quart grau de parentiu directe o col·lateral,
ambdues per consanguinitat, i fins al segon grau per afinitat, tal com es defineix en la normativa de dret civil d’aplicació,
sempre que s’estigui al corrent de pagament de la taxa de manteniment i conservació del cementiri municipal.
En tot cas, la persona adquirent del dret funerari haurà de complir algun dels requisits establerts en l’article 8.5
d’aquesta ordenança.
2. La transmissió inter vius requerirà autorització municipal en la qual s’assenyalarà el termini que resti de vigència, i la
resta de condicions i dades que s’hagin d’incloure en el títol segons l’ordenança.
Article 22. Transmissió provisional.
1. Si per qualsevol causa no pot efectuar-se una transmissió en els termes establerts als articles anteriors, bé per no
poder acreditar-se fefaentment la defunció de la persona titular del dret, bé per insuficiència de la documentació existent
o per una titularitat genèrica del dret o per altres supòsits, podran sol·licitar l’atorgament d’una llicència de caràcter
provisional sense perjudici de tercers les persones següents:
a) Les persones posseïdores dels títols de drets funeraris, que no siguin beneficiàries ni hereves, que figurin registrats a
nom de persones difuntes,sempre que aportin el títol i els rebuts pagats de les taxes de conservació dels últims dos
exercicis.
b) El cònjuge de la persona titular, o persona amb que tingui una unió estable de parella, o bé les persones que sent
parents fins a quart grau de parentiu directe o col·lateral i fins al segon grau per afinitat portin els rebuts pagats de les
taxes de conservació dels últims dos exercicis, i no puguin aportar el títol.
c) Les persones posseïdores dels títols de drets funeraris que constin com a genèrics i no es donin els requisits per
poder atorgar un títol definitiu.

a) Exposició pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, on se
sotmetran a informació pública per un termini mínim d’un mes. El cost de les publicacions seran a càrrec de la persona
titular de la llicència provisional.
b) La notificació a les possibles persones interessades que constin en l’expedient.
3. Transcorreguts cinc anys des de l’atorgament de la llicència de caràcter provisional sense que s’hagi conegut
l’existència de litigi, es produirà la conversió en definitiu amb l’emissió d’un títol de concessió permanent o temporal, i
caducarà el dret de les persones que podrien reclamar-ne la titularitat.
4. Amb la llicència de caràcter provisional podrà autoritzar-se l’enterrament d’un segon cadàver en els nínxols objecte de
llicències de caràcter provisional, si escau, transcorreguts tres anys des de la primera inhumació, encara que mantindrà
el dret a conservar en el nínxol el cadàver primitiu.
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2. En els expedients per autoritzar l’atorgament de llicències provisionals caldrà fer:
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5. Amb la llicència de caràcter provisional no es podran autoritzar exhumacions de cap mena.
CAPÍTOL V. De l’extinció del dret funerari.
Article 23. Causes d’extinció del dret funerari.
1. L’extinció del dret funerari comportarà la reversió de la sepultura a l’Ajuntament de Gavà i es podrà concedir
novament altres drets sobre aquest previ pagament de les taxes corresponents. En el cas d’existir restes o cadàvers en
el nínxol, es procedirà segons es determina per al trasllat a l’article 32 d’aquesta ordenança.
2. Les causes d’extinció són les següents:
a) Pel transcurs del termini fixat en el títol del dret funerari, sense que la persona titular n’hagi sol·licitat, si és possible, la
pròrroga o aquesta hagi estat denegada.
b) Per renúncia expressa i per escrit de la persona titular del dret funerari.
c) Per impossibilitat sobrevinguda de l’ús privatiu del domini públic per causa no imputable ni a l’Ajuntament ni al titular
del dret.
d) Pel transcurs de cinc anys des de la mort de la persona titular sense que els seus successors/es o persona
beneficiària designada hagin sol·licitat la transmissió del dret funerari al seu favor.
e) Per la manca de pagament de tres o més rebuts de drets o taxes municipals corresponents.
Article 24. Expedient sobre l’extinció del dret funerari.
1. Excepte pel supòsit previst en l’apartat b) de l’article anterior, la declaració de l’extinció del dret funerari requerirà la
incoació d’un expedient administratiu que haurà de ser notificat personalment al/a la titular, beneficiari/ària o a les
persones successores si se’n coneix el domicili o, si és desconegut/da la notificació es farà mitjançant anunci al BOP i
en el tauler d’anuncis de la corporació.
2. En la notificació s’indicarà la caducitat del dret i es concedirà un termini d’audiència a fi que la persona titular,
hereus/ves o persones beneficiàries puguin al·legar el que considerin oportú en defensa dels seus drets.
3. Transcorregut el termini d’audiència sense que no hagi comparegut ningú o desestimades les al·legacions, se’n
declararà la caducitat. La declaració de caducitat del dret es notificarà a la persona titular i, en cas de ser impossible, es
practicarà per butlletí oficial i en el tauler d’anuncis de la corporació.
Article 25. Renúncia al dret funerari.
La persona titular, les persones hereves i les beneficiàries poden renunciar al dret funerari, per escrit i en qualsevol
moment, que s’haurà d’acompanyar del corresponent títol. Les restes podran ser traslladades a una altra sepultura a
càrrec de la persona titular, o bé a l’ossera general.

L’Ajuntament podrà rescatar i declarar l’extinció de la concessió abans del venciment del termini estipulat, de manera
unilateral, prèvia justificació de l’interès públic i mitjançant la indemnització que correspongui segons l’ordenança fiscal i
de conformitat amb el procediment que determini la normativa vigent.
TÍTOL III. DE LES INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS.
Article 27. Normes higienicosanitàries.
1. Les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers o restes s’efectuaran segons les normes de caràcter
higienicosanitàries vigents i hauran de ser prèviament autoritzades per l’Ajuntament. Serà possible efectuar els trasllats
sense la presència de la família o representant d’aquesta, sempre que consti la seva autorització prèvia.
2. Tota inhumació, exhumació o trasllat requerirà les autoritzacions administratives o judicials corresponents.
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Article 26. Rescat de la concessió.
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Article 28. Gestió de l’autorització d’inhumació.
1. En tota petició d’inhumació caldrà presentar els documents següents:
a) Llicència d’enterrament o autorització judicial, quan sigui preceptiva segons la normativa aplicable. En el cas de les
cendres s’haurà de presentar el document d’incineració corresponent.
b) Pagament dels drets establerts en l’ordenança fiscal corresponent.
c) Títol del dret funerari en qüestió.
d) Autorització d’obertura de la sepultura per part de la persona titular, en cas que la sepultura no sigui de nova
adjudicació.
2. En el moment de la presentació d’un títol per efectuar una inhumació s’identificarà la persona que efectuï aquesta
presentació. Si no fos el/la titular, haurà de justificar la seva intervenció i legitimació a requeriment dels serveis funeraris
municipals.
3. En el supòsit que el títol no fos presentat i el cadàver a inhumar no fos la persona titular, es requerirà la conformitat
d’aquest i, en cas que la persona titular sigui difunta, la de qualsevol que tingui dret a succeir-lo.
4. Examinada la documentació presentada, s’anotarà en el títol la inhumació que s’hagi practicat.
Article 29. Condicions d’obertura de sepultures.
1. No podrà obrir-se cap construcció funerària destinada a la inhumació o exhumació de cadàvers si no han
transcorregut tres anys des de l’última inhumació, o cinc anys si es tractés d’un cadàver potencialment infecciós.
2. Les excepcions dels terminis s’aplicaran en els casos d’exhumació decretades per resolució judicial, que s’efectuarà
en virtut del manament judicial corresponent, o de conformitat amb allò que preveu la normativa de caràcter
higienicosanitària vigent.
Article 30. Nombre d’inhumacions.
El nombre d’inhumacions successives en cadascuna de les sepultures només estarà limitada per la seva capacitat i
qualsevol limitació voluntària disposada per la persona titular del dret funerari restarà condicionada al termini del
respectiu dret funerari.
Article 31. Exhumacions.
1. L’exhumació d’un cadàver o de les restes per a la inhumació en un altre cementiri fora del terme municipal de Gavà,
precisarà l’autorització de la persona titular de la sepultura de què es tracti i caldrà que hagin transcorregut els terminis
establerts en aquesta ordenança, a més de les autoritzacions previstes a la normativa vigent.
2. Si la inhumació s’ha d’efectuar en una altra sepultura del cementiri, caldrà la presentació del títol de dret funerari
corresponent.

1. Els trasllats de cadàvers i restes es regiran pel que disposi la legislació d’aplicació vigent.
2. En els casos en què l’Ajuntament ja hagi declarat l’extinció del dret funerari, excepte en els casos de rescat, es
concedirà un termini de tres mesos a la persona titular o hereva dels que en tingui coneixement l’Ajuntament perquè opti
per al trasllat, a càrrec d’aquella, a una altra sepultura prèvia presentació del títol de dret funerari corresponent.
Transcorregut el termini sense resposta formal de la persona interessada, es procedirà al trasllat de les restes a l’ossera
general.
TÍTOL IV. DE LES INSTAL·LACIONS ORNAMENTALS DINS DEL CEMENTIRI.
Article 33. Instal·lacions ornamentals.
1. Els elements ornamentals a instal·lar pels titulars sobre les sepultures hauran de ser autoritzades per l’Ajuntament.
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Article 32. Trasllat.
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2. Totes les instal·lacions a què es refereix aquest article hauran de ser retirades a costa del titular en extingir-se el dret
funerari. Si no ho fa, seran retirades per l’Ajuntament, que disposarà lliurement dels materials i ornaments resultants
sense que procedeixi cap indemnització al titular.
Article 34. Normes sobre les instal·lacions ornamentals.
1. Totes les persones titulars del dret funerari i empreses o professionals que, per compte d’aquells, pretenguin dur a
terme qualsevol classe d’instal·lació a les sepultures, hauran de complir les normes que dicti, amb caràcter general o
especial, l’Ajuntament. Es podrà impedir la realització de treballs als que incompleixin les normes o ordres concretes
que es dictin a tal efecte.
2. L’entrada de materials per a les instal·lacions ornamentals es farà únicament dins de l’horari d’obertura del cementiri.
Article 35. De la responsabilitat de les persones titulars del dret funerari.
1. La col·locació i manteniment d’elements decoratius en els nínxols i columbaris seran a càrrec de les persones titulars.
2. La col·locació de làpides i altres elements permesos sobre els nínxols requerirà l’obtenció prèvia d’autorització
municipal, amb independència que suposi liquidació o no de drets fiscals municipals.
3. Les instal·lacions ornamentals i les inscripcions funeràries hauran d’estar en consonància amb el degut respecte a la
funció dels recintes.
4. Els/Les titulars dels drets funeraris seran responsables i aniran al seu càrrec el manteniment del nínxol, columbari o
altres construccions funeràries, així com dels danys i desperfectes que com a conseqüència de la seva acció puguin
causar en les construccions del cementiri, i també en les altres construccions funeràries.
5. Els/Les titulars dels drets funeraris contribuiran a la conservació, manteniment i neteja dels vials, plantacions i
instal·lacions generals del cementiri, mitjançant el compliment dels preceptes d’aquesta ordenança.
Article 36. Condicions de les làpides dels nínxols.
1. Les làpides d’ornamentació seran sempre instal·lades dins dels límits del forat del nínxol, mai adossades a les
façanes.
2. Únicament en els nínxols antics que no tinguin acabats de pedra a la façana, es permetrà la col·locació de tires
aplacades emmarcant l’embocadura, prèvia autorització municipal i supervisió del material a col·locar. En qualsevol cas,
no es permetrà foradar les tapes interiors dels nínxols.
3. En els nínxols on falti la làpida s’inscriurà en el sepulcre de tancament les inicials del nom i cognoms de la persona
difunta i la data d’inhumació.

1. En tot el recinte del cementiri municipal està prohibida la col·locació de qualsevol classe d’ornament sobre els
paviments adjacents als nínxols. En aquest sentit, es procedirà a ordenar la retirada de tots els existents, excepte quan
es compleixi l’establert a l’apartat 4 del present article.
2. No podran instal·lar-se gerros, jardineres, ni cap altre element decoratiu fix a la façana del bloc del nínxol. Els gerros
hauran d’estar soldats al marc o fixats en el repeu de la sepultura. En aquests casos hauran de ser de fàcil extracció per
poder fer les inhumacions. Per a la prevenció de la cria del mosquit tigre serà necessari que els recipients contenidors
de flors i objectes ornamentals no permetin l’acumulació d’aigua lliure.
3. No es permetrà la instal·lació de parterres o jardineres permanents o fixes. Qualsevol tipus de complement ha de ser
mòbil per no entorpir els treballs d’inhumació, ni molestar els/les titulars veïns/nes quant a la col·locació de les escales.
4. En els nínxols de planta baixa es prohibeix expressament la col·locació de qualsevol tipus de sòcol, d’aplacats en el
terra immediat al frontal del nínxol i d’anelles per penjar-hi testos o jardineres damunt del paviment. En el paviment
adjacent al nínxol únicament es permetrà la col·locació de testos que ocupin una amplada màxima de 0,30 m de llarg a
llarg de la façana de la sepultura".
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Article 37. Prohibicions.
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TÍTOL V. NORMES DE COMPORTAMENT.
Article 38. Dels enterraments al cementiri.
En el cementiri municipal es duran a terme els enterraments sense discriminació de cap mena per raons de raça, religió,
ni per cap altra causa; sempre d’acord amb les característiques del cementiri municipal.
Article 39. Dels visitants.
Les persones que visitin el cementiri es comportaran amb el respecte adequat al recinte i, a tal efecte, no es permetrà
cap acte que directament o indirectament en suposi profanació, del qual es retrà compte a l’Ajuntament per a la sanció
que procedeixi.
Article 40. De les responsabilitats.
Seran responsables dels danys i desperfectes que com a conseqüència de la seva acció puguin causar a les
construccions del cementiri i en els elements accessoris, aquells que els hagin produït.
Article 41. Prohibicions.
1. Es prohibeix la venda ambulant i fer qualsevol tipus de propaganda a l’interior del recinte del cementiri, així com oferir
o prestar qualsevol classe de servei per persones no autoritzades expressament per l’Ajuntament.
2. No es permetrà l’accés d’animals, ni l’entrada de vehicles aliens als autoritzats, excepte cadires de rodes manuals o
amb motor de persones amb mobilitat reduïda.
Article 42. Règim jurídic sancionador.
1. Els usuaris dels serveis del cementiri municipal i, si escau, el seu gestor o concessionari municipal estaran subjectes
al règim d’infraccions i sancions tipificades en la normativa sectorial aplicable en matèria de policia sanitària mortuòria,
norma reguladora dels serveis funeraris, així com també a l’ordenament jurídic vigent en matèria de defensa de
consumidors i usuaris o qualsevol altre que sigui d’aplicació.
2. En tot cas, la titularitat i l’exercici de la potestat sancionadora correspondrà a l’Ajuntament.
DISPOSICIONS ADDICIONALS.
Primera.
En les matèries no previstes expressament en aquesta ordenança s’estarà al que regula el Reglament de policia
sanitària mortuòria, i la resta de normativa estatal i autonòmica que sigui d’aplicació.

Els preceptes d’aquesta ordenança que per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la legislació estatal i
autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts amb el mateix sentit i abast en el moment en què es produeix la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.
Primera.- El termini de vigència de les concessions administratives dels nínxols i/o columbaris del cementiri municipal és
el següent:
Drets funeraris adquirits amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reglament de patrimoni dels ens locals (3 de desembre de 1988) 99 anys
Drets funeraris adquirits des de l’entrada en vigor del Reglament de patrimoni dels ens locals (3 de desembre de 1988)
50 anys
Possibilitat de pròrroga
25 anys

Segona.- 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.
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Segona.
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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.
Tercera.- Totes les operacions i serveis que s’efectuïn al cementiri municipal una vegada hagi entrat en vigor aquesta
ordenança, se sotmetran a les seves prescripcions, siguin quins siguin els drets funeraris existents al cementiri
municipal.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta Ordenança del cementiri municipal de Gavà entrarà en vigor als 15 dies hàbils després d’haver-se publicat
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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, 13 de novembre de 2013
Per ordre de l’alcalde, el secretari, Roger Cots Valverde
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