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EXP. 6611/2018
MEMÒRIA
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA EN EL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT
REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE RODA DE BERA

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’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 la redacció
definitiva del projecte de Reglament, es duu a terme una consulta pública, a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Roda de Berà, amb la voluntat de recollir l’opinió dels ciutadans
i/o organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma. Amb aquesta
iniciativa es vol donar resposta al dret constitucional de participació ciutadana reconegut en l’art.
105 de la Constitució Espanyola.

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

ENTITAT PROPONENT

Ajuntament de Roda de Berà

REGIDORIA DELEGADA

Governació

TIPUS DE NORMA

Reglament Municipal

OBJECTE DE REGULACIÓ

Règim de funcionament del servei públic.

A. PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA
De conformitat amb el que estableix l’article 25.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i a l’article 67 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els ens locals estan
obligats a la prestació del servei públic de cementiri municipal, que té el caràcter de servei
essencial.
Aquest servei, que es presta de forma directa per l’Ajuntament en el municipi de Roda de Berà,
no disposa de cap regulació municipal específica, malgrat tractar-se del funcionament d’un servei
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Amb aquesta finalitat es formula la present memòria informant sobre els següents aspectes:

públic essencial i obligatori. Per aquest motiu, la gestió del servei es ve produint sota l’empara de
la normativa sectorial autonòmica aplicable a la matèria, bàsicament continguda el Text
consolidat de la llei 2/1997, de 3 d’abril sobre els Serveis funeraris i el Decret 297/1997, de 25 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament de policia sanitària mortuòria, tot plegat sota el principi
de llibertat religiosa i de culte segons el qual els Ajuntaments estan obligats a que els
enterraments que es realitzin en els seus cementiris es facin sense cap mena de discriminació
per motius religiosos ni per qualsevol altra causa.
Aquesta normativa sectorial, però, no pot donar resposta a les qüestions concretes del
funcionament del servei públic de cementiri municipal a Roda de Berà, fet aquest que motiva la
necessitat de la elaboració i aprovació d’una reglamentació a l’efecte.

B. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
La necessitat de procedir a la redacció i aprovació del Reglament regulador del servei de
cementiri municipal es fonamenta en la necessitat d’establir el règim d’ús i funcionament
d’aquest servei públic.

C. OBJECTIUS DE LA NORMA

D. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO REGULADORES
Com sigui que l’objectiu és principalment establir les condicions de funcionament d’un servei
públic, la única alternativa és fer-ho mitjançant el seu propi reglament, tal i com es preveu en el
DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.

Roda de Berà, document signat electrònicament al marge
L’alcalde,

La secretària Comissió redactora 2,
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El reglament tindrà com a objectiu establir el règim d’ús i funcionament del servei de cementiri,
establint la descripció de les instal·lacions, els horaris de funcionament; normes relatives al
comportament dels visitants; execució d’actuacions per particulars; regles de conservació i
manteniment dels elements, règim de responsabilitats per danys; regulació dels drets funeraris,
modalitats, possibilitats de transmissió; la regulació de l’administració del cementiri amb la
determinació de les competències i obligacions de l’Ajuntament, regulació del registre públic; i la
regulació del personal afecte al servei públic. Es pot preveure també un règim sancionador pels
incompliments de les obligacions que es regulin en el reglament.

