CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL
MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA

REGLAMENT

DEL

SERVEI

DEL

CEMENTIRI

L’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, amb l’objectiu d’incrementar la participació dels ciutadans en el
procediment d’elaboració de les normes, amb caràcter a l’elaboració del projecte de
reglament, previ s’ha de fer una consulta pública a través del portal web de l’Administració
competent, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més
representatives potencialment afectades per les futures normes sobre els aspectes
següents:
Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
-

Inseguretat jurídica que causa la falta de regulació
L’adequació a la normativa estatal i autonòmica i especialment la que fa referència a
les mesures sanitàries i de policia mortuòria
Desconeixement o manca d’informació dels ciutadans de les condicions de gestió del
cementiri municipal

La necessitat i oportunitat d’aprovar o modificar el Reglament
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 Municipal respon a la necessitat de donar
compliment a la normativa també en relació al principi de transparència, la regulació de
costums o situacions noves no previstes en la regulació actual i l’afavoriment de la
participació dels veïns en l’elaboració de la norma.
La disposició final 1 de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, estableix que:
"Els ajuntaments han de regular, mitjançant una ordenança o un reglament, el règim a què
s’han de sotmetre els serveis funeraris, en el marc del que estableix aquesta Llei i la resta
de la legislació aplicable".
L’ajuntament de Torredembarra disposa de reglamentació sobre el Cementiri Municipal des
de l’any 1865, reglament que ser modificat el 1913. És per tan necessària l’actualització de
la norma, tenint en compte la normativa aplicable de l’àmbit estatal i autonòmic, i
especialment la que fa referència a les mesures sanitàries i de policia mortuòria.
Els 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 al dret funerari en relació amb el servei de cementiris.
Es pretén reglamentar la gestió actual del cementiri adequant a la normativa actual aquells
aspectes que ja no resulten aplicables, regulant drets i deures, tan de la corporació com
dels titulars dels drets funeraris, i establint unes normes de funcionament i convivència en
la utilització del cementiri municipal.
Altres objectius que es persegueixen:
-

Adaptar el servei a la normativa vigent
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-

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’0Ajuntament de seguretat jurídica pel que fa a al funcionament
d’aquest servei
Facilitar el coneixement dels usuaris dels seus drets i obligacions
Regular situacions i actuacions que no s’adapten a la normativa

Preguntes per orientar les aportacions
-

Quins aspectes creieu que s’han de preveure en l’elaboració del Reglament del servei
del cementiri municipal?
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?

Forma de participació
Totes les persones i organitzacions que es considerin afectades potencialment per la
norma futura poden remetre les seves aportacions a l’ajuntament de Torredembarra, en
el període comprès entre el dia 10 de novembre al 30 de novembre de 2020, a través de
les vies de participació següents:
1. Per correu electrònic, a l’adreça contractacio@torredembarra.cat. A l’assumpte cal
indicar “consulta prèvia sobre el Reglament del servei de cementiri”
2. Per instància (model instància genèrica) que es presentarà a la seu electrònica
municipal de l’ajuntament de Torredembarra, per mitjans electrònics. En cas que
presentar-la presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (plaça del Castell 8,
Torredembarra), haurà de demanar cita prèvia enviant un missatge al correu
oac@torredembarra.cat
Torredembarra, 5 de novembre de 2020
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