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Alcaldia
Direcció Serveis i Via Pública  
c/Sant Jaume 16-26, 5a planta. Despatx 504 Edifici Vila Oberta - 08401 Granollers  Tel: 938426670    serveis@granollers.cat  

Resolució

 
    

Assumpte: Sotmetre a consulta pública prèvia la modificació del Reglament regulador del 
Servei públic del cementiri municipal de la Ciutat de Granollers.

Número Expedient: 1/2021/46601

Fets

1. L'Ajuntament de Granollers té interès en modificar el Reglament regulador del Servei  
públic del cementiri municipal.

2. De conformitat amb l'apartat 1 de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), amb l'objectiu de 
millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, amb 
caràcter previ a la modificació del Reglament, se substanciarà una consulta pública a través 
del portal web de l'administració competent, per recaptar l'opinió dels subjectes i de les 
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:

 Clarificar el règim aplicable als drets funeraris atorgats a perpetuïtat o sense termini 
determinat, d’acord amb l’actual normativa i els darrers pronunciaments jurisprudencials 
en relació a la matèria.

 Adequar la terminologia emprada per a designar els drets funeraris atorgats.

 Modificar el procediment d’assignació de sepultures.

 Establir eventuals limitacions a l’acumulació de titularitats per tal de garantir en tot 
moment la disponibilitat de sepultures.

 Reduir el termini per a sol·licitar la transmissió de titularitats per causa de mort.

 Modificar la fórmula de càlcul de la compensació econòmica amb motiu de la reversió de 
sepultures.

 Establir un règim singular per als nínxols classificats pels serveis tècnics municipals com 
d’especial dificultat d’accés facilitant el trànsit cap a sepultures més accessibles.
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 Regular el procediment d’atorgament dels panteons i dels nínxols anomenats de Primera 
Classe.

 Regular més acuradament el procediment sancionador.

b. La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació:

La regulació de determinats aspectes del funcionament del servei no estan prou 
desenvolupats el que pot generar sensació d’inseguretat jurídica als usuaris. D’altra banda la 
preceptiva adaptació del text a la normativa vigent en relació als procediments 
administratius, sancionadors, tràmits electrònics, etc, atesa l’antiguitat del Reglament, 
requereixen una revisió del mateix per tal d’adaptar-lo a la realitat actual.

c. Els objectius de la norma:

L’objectiu del nou reglament serà establir de la manera més precisa i entenedora el marc 
jurídic que ha de regular el funcionament del servei de cementiri, adaptat a la normativa 
actual i a la realitat social de la nostra època, així com els drets i deures dels titulars dels 
drets funeraris i en generals, dels usuaris del servei.
Específicament es donarà solució als problemes exposats a l’apartat a), de conformitat amb 
l’actual ordenament jurídic.

d. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
 
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 i donin resposta als problemes 
plantejats, pel que es considera imprescindible la revisió de l’actual reglament.

3. La ciutadania, les organitzacions i les associacions que així ho considerin poden fer 
arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en la memòria obrant a l'expedient, 
mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

Fonaments de dret

1. Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

2. Articles 25.2.k) i 26.1.a), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del règim 
local, en relació a la prestació del servei de cementiri.

3. Articles 66.3.j) i 67.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a la prestació del servei 
de cementiri, en l’àmbit de Catalunya.

Resolc

Primer.- Sotmetre a consulta pública prèvia la modificació del Reglament regulador del 
Servei públic del cementiri municipal en el portal web d'aquesta administració donant 
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compliment a allò que disposa l'art. 133 LPAC i per un termini de vint dies hàbils a comptar a 
partir de l'endemà de la seva publicació. 

Segon.- Publicar al Portal de Govern Obert – Transparència de l’Ajuntament de Granollers 
la informació necessària per un termini de vints dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de 
la seva publicació, d’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.                                                  
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El Secretari General,

Granollers, 10/05/2021

L'Alcalde
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