
 

 
 
 
 
 
TRÀMIT DE CONSULTA  
INTERN DE LA GESTIÓ DE
 
 
 
 
De conformitat amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l
participació dels ciutadans en el procediment d
reglamentari, es sotmet a consulta pú
intern de la gestió del cementeri i serveis funeraris
citada norma es recaptin les opinions i sugger
més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:
 
 
 

a) Els problemes que es pretenen solucionar am
 
 
 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
 
 
 

c) Els objectius de la norma.
 
 
 

d) Les posibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
 
 
 
Els ciutadans, organitzacions i asso
les seves opinions sobre els 
de l’endemà a la publicació en el tauler d
electrònic de l’Ajuntament: 
admesos a la llei 39/2015 per la 
Públiques. 

 

 PÚBLICA PRÈVIA A LA CREACIÓ D’ UN 
INTERN DE LA GESTIÓ DEL CEMENTERI I SERVEIS FUNERARIS.  

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 

dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes d
reglamentari, es sotmet a consulta pública, prèvia a la seva creació

cementeri i serveis funeraris a efectes que en compliment de la 
in les opinions i suggeriments dels subjectes i organitzacions 

més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

que es pretenen solucionar amb la inciativa. 

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 

s objectius de la norma. 

solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, podra
les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el termini de 20 dies hàbils a partir 

endemà a la publicació en el tauler d’anuncis, a través del següent correu 
Ajuntament: ajuntament@ajsencelles.net o a qualsevol dels mitjans 

admesos a la llei 39/2015 per la presentación de documents a les Administracions 

UN REGLAMENT 
 

octubre, del Procediment 
objectiu de millorar la 

elaboració de normes de carácter 
prèvia a la seva creació, un reglament 

que en compliment de la 
ts dels subjectes i organitzacions 

més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre: 

solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

podran fer arribar 
plantejats en el termini de 20 dies hàbils a partir 

anuncis, a través del següent correu 
evol dels mitjans 

de documents a les Administracions 



ANTECEDENTS DE LA NORMA

PROBLEMES QUE ES PRETENEN 
SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA

 

NECESSITAT I OPORTUNITAT DE 
SEVA CREACIÓ I OBJECTIUS DE LA 

NORMA 

POSSIBLES SOLUCIONS 
ALTERNATIVES REGULADORES I NO 

REGULADORES

 

 

ANTECEDENTS DE LA NORMA 

-Llei 7/1985,de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local.
-Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de Règim Local de les Illes 
Balears. 
-Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, Text Refós de la Llei d
Locals. 

PROBLEMES QUE ES PRETENEN 
SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA -Manca de regulació específic

NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA 
SEVA CREACIÓ I OBJECTIUS DE LA -Regular la gestió del cementeri i els 

serveis funeràris de Sencelles.

POSSIBLES SOLUCIONS 
ALTERNATIVES REGULADORES I NO 

REGULADORES 
 

abril, reguladora de 
les Bases del Règim Local. 
Llei 20/2006, de 15 de desembre, 

municipal i de Règim Local de les Illes 

Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
, Text Refós de la Llei d’Hisendes 

Manca de regulació específic 

del cementeri i els 
neràris de Sencelles. 


