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Model de reglament de cementiris municipals
Com molts de vosaltres sabeu, el Servei d’Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i
Serveis Funeraris de la Diputació de Girona posa a disposició de tots els ens locals un model de
reglament que recull els articles i una proposta de redacció considerats indispensables a fi que cada
ajuntament adeqüi el model a la seva realitat i al servei que presta a la ciutadania.
Enguany us presentem la tercera versió d’aquest document, que com a novetats principals conté:
Un preàmbul que justifica la seva adequació als principis de bona regulació normativa establerts a
l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques: necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i
eficiència.
L’eliminació del concepte d’autorització de l’article 1.3, que portava a equívocs.
La figura dels beneficiaris de les concessions (art. 11.3)
És molt important que reviseu tots els articles, que els personalitzeu d’acord amb la gestió que
feu del servei de cementiri i que elimineu les notes a peu de pàgina, que us serveixen de guia però
que no han d’aparèixer en la redacció final. Per a qualsevol dubte que tingueu, tant pel que fa al contingut
com al procediment de tramitació, no dubteu a posar-vos en contacte amb el Servei d’Assistència als
Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris de la Diputació de Girona.
En cas de no disposar de reglament del servei de cementiri, és aplicable el Decret 297/1997, de 25 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria. Tot i això, és recomanable
elaborar-ne un que configuri un marc jurídic adequat a la realitat de cada municipi. Així mateix, és
convenient anar-lo revisant per detectar els aspectes que hagin perdut vigència d’acord amb la normativa
aplicable o que no resolen les qüestions derivades de la gestió del servei.

Aprofitem per recordar-vos el procediment d’aprovació o modificació:
1. Previsió al Pla Normatiu Anual de l’any anterior en relació amb l’aprovació o modificació del
Reglament (article 132 de la Llei 39/2015). Des del Servei hem elaborat un document que us pot servir de
model d’aprovació del Pla Anual Normatiu. El trobareu al següent enllaç.
2. Memòria de l’alcalde/essa o regidor/a delegat que acrediti que la iniciativa normativa està justificada
sobre la base de l’interès general (article 129.2 de la Llei 39/2015) i que identifiqui clarament els fins
perseguits, i, en virtut dels principis de necessitat i d’eficàcia, justificació de la iniciativa normativa com a
instrument més adequat per a la consecució de l’interès general.
3. Informe sobre les despeses i els ingressos públics presents i futurs que es preveu que generarà el nou
reglament, amb una valoració dels efectes en el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (article 129.7 de la Llei 39/2015). Aquest informe s’haurà d’emetre tant si la norma
s’acompanya de l’aprovació o modificació d’una ordenança fiscal com no.
4. Consulta pública a través del portal web (article 133.1 de la Llei 39/2015). Prèviament a l’elaboració
del reglament cal que els subjectes i les organitzacions més representatives afectats potencialment per la
norma futura donin la seva opinió sobre les qüestions següents:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l’oportunitat d’aprovar o modificar el reglament.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
L’anunci per a la participació dels ciutadans ha d’incloure el termini per formular aportacions (vint dies
hàbils) i la manera de formular-les. Posem a la vostra disposició un model de consulta pública prèvia del
Reglament del servei de cementiri al següent enllaç.
5. Decret d’Alcaldia que aprovi la constitució de la comissió (membres de la corporació i personal
tècnic) encarregada de redactar l’avantprojecte de reglament, segons l’article 62 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
6. Redacció de l’avantprojecte de reglament per part de la comissió i remissió de la proposta al ple.
7. Aprovació inicial del reglament per acord del ple, per majoria simple. En l’acord cal fer constar que, en
cas

que no es presentin al·legacions, el reglament es tindrà per aprovat definitivament de manera

automàtica (article 49 de la LRBRL).
8. Exposició i informació pública durant trenta dies hàbils al BOPG, al DOGC, en un mitjà de comunicació
escrita diària i al tauler d’edictes municipal (article 63.2 del ROAS), perquè, si escau, es formulin
reclamacions o al·legacions. També cal publicar l’acord d’aprovació inicial i el text de la norma al portal de
transparència (article 10.1 c de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència).
9. Transcorregut el termini d’al·legacions, s’ha d’emetre un certificat que doni compte de les al·legacions
presentades, que s’han de resoldre per acord del ple.
10. Remissió d’una còpia certificada del reglament a la Delegació del Govern i a la Generalitat (article
56.1 de la LRBRL).
11. Publicació al BOPG de l’acord d’aprovació definitiva amb el text íntegre del reglament i l’extracte al
DOGC.

12. Publicació del reglament al portal de transparència.
En cas que hàgiu aprovat el reglament del cementiri seguint les versions anteriors del model, us
recomanem que reviseu si l’actualització en justificaria la modificació i, si és així, que aprofiteu per
introduir-hi millores a fi d’adaptar el servei a les noves necessitats, facilitar la gestió de l’equipament i
vetllar pel bon funcionament del servei.
Recordeu que heu de comunicar-nos les variacions en relació amb els serveis funeraris i de cementiri per
tal que actualitzem les vostres dades al cens de cementiris i serveis funeraris de la província.
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