
 

 

 

 
 

 

Expedient X933/2021 
 
 

Consulta pública prèvia 
 
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (LPAC), en el seu article 133, regula la participació de la 
ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de 
les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració 
de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d’aquest portal web,  en la 

que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives, 
potencialment afectades per la futura norma. 
 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

Publicació: 16 de setembre de 2021 
Termini de presentació de propostes: Del 17 de setembre al 18 d’octubre de 2021 
 
El que es pretén amb aquesta modificació del Reglament és el següent: 
 
Problema que es pretén solucionar:   
 
El Reglament del cementiri municipal, vigent des del 18 de desembre de 2002, data en 
que fou publicat el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 241, en el seu article 
20è, regula dos règim jurídics pel que fa a drets funeraris, en funció de la data de la 

constitució del dret funerari. Concretament estableix que: 
 

 20.1 El dret funerari sobre sepultures pot ser de dos tipus: 
- Els anteriors a l’entrada en vigor del nou Reglament que siguin de concessió 

administrativa temporal o de propietat perpètua dels seus titulars. 

L’Ajuntament respectarà els drets adquirits dels propietaris en tot allò que no 
s’oposi al present reglament i al de policia sanitària mortuòria. 

- Els nous que s’atorgaran en règim de concessió administrativa amb la durada i 
condicions que estableix aquest reglament.  

 
En aquest segon supòsit l’article 20.2 el reglament estableix una durada màxima de 25 
anys, i 50 anys pròrrogues incloses. 
 
El primer apartat de l’article parla de propietat perpètua dels seus titulars, concepte que 

en els darrers anys s’ha vingut concretant, davant la indefinició temporal de la normativa 
anterior.  

 
Necessitat i oportunitat de la seva aprovació:  
 

Davant la diversa jurisprudència i la normativa reguladora dels darrers anys que ha anat 
concretant el concepte de la perpetuïtat, als efectes de garantir que no es produeixi una 
extralimitació de l’ús de béns de domini públic i donar seguretat jurídica als 
concessionaris i a la Corporació municipal, s’entén necessari incorporar al Reglament la 
del cementiri municipal la regulació de les limitacions temporals següents: 

 
- Els drets funeraris concedits a perpetuïtat abans del 3 de desembre de 1988,  

data d’entrada en vigor del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, estan limitats 
a màxim 99 anys des de la data de concessió.  



 

 

 

 
 

- Els drets funeraris concedits a perpetuïtat, a partir del 3 de desembre de 1988  

estarien limitats a màxim 50 anys des de la data de concessió. 
- Si s'hagués atorgat dret funerari a perpetuïtat amb posterioritat al 4 de febrer de 

2004, data d'entrada en vigor de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni 
de les Administracions Públiques (LPAP), estarien limitats a màxim 75 anys. 

 

 
Objectius de la modificació de la norma:  
 
Garantir que no es produeixi una extralimitació de l’ús de béns de domini públic i donar 
seguretat jurídica als concessionaris i a la Corporació municipal. 

 
Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores:  
 
No es contemplen altres vies sinó la modificació del reglament a fi de clarificar l’aspecte 
dels drets funeraris anteriors a l’entrada en vigor del reglament.  

 
Celrà, a la data de la signatura electrònica 
 
 
David Planas Lladó 

Alcalde 
 


