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L’article 50 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
de policia sanitària mortuòria indica que l’entitat pública titular del cementiri adjudicarà,
d’acord amb els seus reglaments aprovats, els diferents nínxols, fosses o mausoleus
als interessats.

L’article 133 de la mateixa norma regula la participació dels ciutadans en el
procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i, en el seu punt
primer, disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una
consulta pública a través del portal web de l’administració competent, en la que se
sol·licitarà l’opinió dels/les ciutadans/es i de les organitzacions més representatives
que potencialment es puguin veure afectats per la futura norma.
La ciutadania, les organitzacions i les associacions que així ho considerin poden fer
arribar a l’Ajuntament les seves opinions sobre els aspectes plantejats a la memòria
que s’incorpora a l'expedient i que recull els punts objecte de consulta determinats a
l’apartat primer de l’article 133 de la LPAC.
Atès que l’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals indica que una vegada acordada
la formació d’una normativa reguladora s’ha de designar una Comissió d’estudi
encarregada de redactar l’avantprojecte que ha d’estar integrada per membres de la
corporació i personal tècnic propi o aliè.
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L'article 129.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques (LPAC) estableix l'obligació de possibilitar la
participació activa dels possibles destinataris en l’elaboració de les normes.

DECRET

Per tot això, en exercici de les competències que m’atorga la vigent legislació de
règim local.
DECRETO
Primer. SOTMETRE A CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA l’elaboració del projecte de
Reglament regulador del Cementiri Municipal de Canovelles, de conformitat amb la
següent memòria:
“MEMÒRIA DE L’ALCALDIA DE LA CONSULTA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ
DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE
CANOVELLES
De conformitat amb el previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu
de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de
normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de la normativa, s’ha de dur
a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de
Ajuntament de Canovelles Tel. 93 846 45 55 Fax. 93 846 53 02
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Canovelles, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels subjectes i organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
a)
b)
c)
d)

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el
següent:

Si bé l’aprovació d’un reglament és inherent a la prestació d’un servei, l’oportunitat
d’aprovació del Reglament del servei de cementiri respon a la necessitat i
oportunitat de la seva aprovació per la falta de regulació actual i d’acord amb allò
disposat a la normativa autonòmica, Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria. Aquest decret, en el seu
article 50, determina que l’entitat pública titular del cementiri adjudicarà, d’acord
amb els seus reglaments aprovats, els diferents nínxols, fosses o mausoleus als
interessats, els quals adquiriran en relació a ells un dret d’ús que s’extingirà
d’acord amb l’establert a la normativa de règim local.
Així mateix, també respon a la necessitat de donar compliment a la normativa en
relació amb el principi de transparència, la regulació de costums o situacions
existents i l’afavoriment de la participació dels veïns i veïnes en l’elaboració de la
norma.
C – OBJECTIUS DE LA NORMA
L’objectiu és elaborar un marc jurídic regulador en condicions d’igualtat, no
discriminació i mateix accés per a tots els ciutadans i ciutadanes al dret funerari en
relació amb el servei de cementiris. Es pretén reglamentar la gestió actual del
cementiri adequant a la normativa actual els aspectes que ja no resulten
Ajuntament de Canovelles Tel. 93 846 45 55 Fax. 93 846 53 02
www.canovelles.cat a/e: ajuntament@canovelles.cat
NIF P0804000H

Codi Validació: 75DYWRP9HWNY72YQDM26R7HS7 | Verificació: https://canovelles.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

B – NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
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Amb la iniciativa es pretén solucionar:
- Inseguretat jurídica que causa la falta de regulació
- l’adequació a la normativa actual, ja que avui dia encara existeixen persones
amb drets funeraris a perpetuïtat i/o en propietat.
- el desconeixement o manca d’informació dels ciutadans i ciutadanes de les
condicions de gestió del cementiri municipal i dels drets i obligacions de
cadascuna de les parts implicades, ajuntament i persones titulars dels drets
funeraris.
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A- PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA

Ajuntament
de Canovelles
aplicables, regulant els drets i deures tant de la corporació com de les persones
titulars dels drets funeraris i establint unes normes de funcionament i convivència
en la utilització del cementiri municipal.
Altres objectius que es persegueixen:




D – POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO
REGULADORES

Segon. ESTABLIR un termini de participació en la consulta pública de quinze dies
naturals a partir de l’endemà de la seva publicació en el portal web de l’Ajuntament de
Canovelles.
Les preguntes per orientar les aportacions són les següents:
–
–
–
–

Quins aspectes creieu que s’han de preveure en l’elaboració del Reglament del
cementiri?
Quines necessitats teniu en relació amb el servei de cementiri?
Quines expectatives teniu del servei de cementiri?
Com es podria millorar el servei de cementiri?

La forma de participació és la següent:
Totes les persones i organitzacions que es considerin afectades potencialment per la
norma futura poden remetre les seves aportacions a l’Ajuntament, a través de les vies
de participació següents:
1) Per correu electrònic, a l’adreça ajuntament@canovelles.cat. A l’assumpte cal
indicar “Consulta prèvia sobre el Reglament regulador del Cementiri Municipal
de Canovelles”.
2) Telemàticament, mitjançant el model d’instància genèrica que consta a
https://canovelles.eadministracio.cat/info.0 Cal indicar el concepte “Consulta
prèvia sobre el Reglament regulador del Cementiri Municipal de Canovelles”.
Ajuntament de Canovelles Tel. 93 846 45 55 Fax. 93 846 53 02
www.canovelles.cat a/e: ajuntament@canovelles.cat
NIF P0804000H

DECRET

No s’han trobat alternatives no reguladores per tal de dotar el servei de cementiri
d’un conjunt de normes que regeixin el seu funcionament.”
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Adaptar el servei a la normativa vigent.
Assolir un nivell de gestió més eficaç i transparent.
Definir l’abast del servei de cementiri i delimitar les tasques que corresponen a
l’Ajuntament.
Dotar l’actuació de l’Ajuntament de seguretat jurídica pel que fa al
funcionament d’aquest servei.
Facilitar el coneixement de les persones usuàries dels seus drets i obligacions.
Regular situacions i actuacions que no s’adeqüen a la normativa.
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3) Presencialment, mitjançant el model d’instància genèrica o un escrit dirigit al
Registre General de l’Ajuntament de Canovelles indicant el concepte “Consulta
prèvia sobre el Reglament regulador del Cementiri Municipal de Canovelles”.








Emiliano Cordero Soria, alcalde de Canovelles com a president de la Comissió
d’Estudi
Francisco Sánchez López, Regidor d’Espais públics i Serveis
Josep Berdagué Pujol, Secretari municipal.
Oscar Lomas Cortés, Interventor municipal
Miquel Sallés Puig, Coordinador de planificació estratègica
María José Clares Gimeno, personal adscrit al Servei de Cementiri
Almudena Naranjo Milrado, Tècnica d’administració general, que actuarà com a
secretària de la Comissió d’Estudi

Quart. COMUNICAR aquest decret a les persones interessades.

Ho mana i signa l’Alcalde a Canovelles
Document signat electrònicament al marge
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Cinquè. PUBLICAR aquest decret al Tauler d’anuncis i al Portal de transparència de la
Corporació.
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Tercer. CONSTITUIR una Comissió d’Estudi encarregada de la redacció, si s’escau,
de l’avantprojecte de la normativa reguladora del Cementiri Municipal de Canovelles i
NOMENAR com a membres de la citada comissió les persones següents:

