
 

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE UN PROJECTE DE NOVA ORDENANÇA 
DE CEMENTIRIS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 
 
Barcelona, a 21 de novembre de 2016. 
 
D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 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 l’elaboració del projecte d’ordenança, es duu a terme una consulta 
pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de recollir 
l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per 
la futura norma i sobre: 
 
a) Antecedents 
b) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa. 
c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
d) Els objectius de la norma. 
e) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries. 

 
En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el 
següent: 
 
a) ANTECEDENTS 

 
La vigent Ordenança municipal de cementiris de l’Ajuntament de Barcelona fou 
aprovada per acord del Consell Plenari de 24 d’octubre de 1997 i, després de gairebé 
vint anys de vigència, es detecta que la realitat de la societat ha canviat prou com 
perquè es faci necessària una actualització d’aquesta norma.  
 
 
b) PROBLEMES QUE ES VOL SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA 

 
Principalment la iniciativa pretén incorporar una sèrie de modificacions per tal 
d’efectuar una actualització del contingut de l’ordenança d’acord amb les diferents 
realitats socials, tals com la participació de nous models de família, l’aparició de nous 
costums funeraris, l’augment del percentatge de cremació o la tramitació electrònica. 
Així mateix, es pretén facilitar determinats tràmits que encara poden arribar a ser 
massa feixucs pels usuaris en l’actualitat, tot eliminant traves administratives i facilitant 
l’accés a tràmits de forma telemàtica, així com enfortir la regulació relativa a la 
cremació i al tractament de cendres a tenor de l’alt percentatge de cremació detectat. 
 
 
c) LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ 

 
L’actualització de la nova Ordenança de cementiris troba la seva necessitat en els 
propis canvis plantejats i que han de permetre disposar d’un marc normatiu adient en 
l’avantguarda de la gestió de cementiris i en la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona 
de modificar també l’Ordenança de serveis funeraris.  



 

 

 
L’aprovació d’ambdues Ordenances (cementiris i serveis funeraris) ha de permetre 
actualitzar el marc normatiu del sector a la ciutat de Barcelona 
 
 
d) OBJECTIUS DE LA NORMA 

 
- Garantir la gestió dels cementiris i del servei de cremació sota els principis de 

respecte al medi ambient i de protecció patrimonial i difusió cultural. 
- Simplificació dels tràmits. 
- Inclusió de noves realitats socials, culturals, religioses i civils. 
- Inclusió de nous models de família. 
- Facilitació de tràmits a través de la tramitació electrònica. 
- Incentivar que les cendres romanguin als cementiris com a preferència. 
- Actualització de règims de concessió. 
- Creació de noves figures jurídiques útils per als titulars de sepultures, i usuaris i 

usuàries de cementiris. 
 
 
e) POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES O NO 

REGULATÒRIES 
 
Un plantejament basat en no abordar la modificació de l’Ordenança de Cementiris 
comportaria la necessitat d’aplicar altres normes que ja donen un tractament regulatori 
a molts dels extrems que es proposa modificar (per exemple, en el Llibre II del Codi 
Civil de Catalunya, o la tramitació electrònica regulada a l’Ordenança reguladora de 
l’administració electrònica) o bé un tractament específic en el marc del model de gestió 
dels cementiris triat per la ciutat (per exemple, la gestió dels cementiris i crematoris 
sota criteris de protecció ambiental o difusió cultural).  
 
Ara bé, davant d’una possible alternativa consistent en l’aplicació directa d’altres 
normes i un manteniment parcial de la vigència de l’Ordenança de cementeris, s’ha 
considerat que una modificació de l’Ordenança de Cementiris com la que es proposa, 
als efectes d’una actualització de conjunt de la mateixa, comporta indubtablement una 
major seguretat jurídica. Les eventuals alternatives no regulatòries passen per la 
utilització d’instruments de gestió que permetin la satisfacció dels mateixos objectius 
que els previstos a l’Ordenança. 
 
 
La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les 
seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquest qüestionari, fins al dia 13 
de desembre de 2016, a través del formulari indicat. 

http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=388

