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imposició de la sanció de l’expedient núm. 000048/2011-MEDAMBSANCIO.
I resultant el que disposa l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Llei de règim jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment
administratiu comú. (LRJAP-PAC), es fa públic el seu contingut per un termini
de 20 dies als efectes que la Llei estableix.
Son Servera, 12 de setembre de 2012.
El Batle, Jose Barrientos Ruiz.
Decret núm. 800/2012
Referencia: 000048/2011-MEDAMBSANCIO 08. Medi Ambient
José Barrientos Ruiz, Batle President de l’Ajuntament de Son Servera, de
les Illes Balears.
Vist el decret 179/2012 de 6 de febrer de 2012, el qual resol entre d’altres
iniciar l’expedient sancionador contra SERVERA BASSA JOSE, per abocament de bosses de fems a damunt la teulada d’un habitatge, fet tipificat com a
greu d’acord amb l’article 65.3.b de l’Ordenança reguladora de la neteja viària
i recollida de residus urbans o municipals, el qual es va intentar notificar mitjançant correu certificat amb acusament de rebut en data 22 i 24 de febrer de
2012, sense que finalment això fos possible.
Atès que davant la impossibilitat de notificar l’esmentat decret a l’interessat, aquest va ser publicat al BOIB núm. 62 en data 3 de maig de 2012.
Atès que durant el termini establert no s’han presentat al·legacions a l’inici de l’expedient sancionador núm. 000048/2011-MEDAMBSANCIO.
I d’acord amb les atribucions que em confereix la legislació vigent.
Resolc,
Primer. Imposar SERVERA BASSA JOSE una sanció de 600 €, que és la
sanció màxima que estableix l’Ordenança reguladora de la neteja viària i recollida e residus urbans o municipals, a no ser que es reparin les deficiències i els
danys causats, la qual cosa suposaria un atenuant, per abocament de bosses de
fems a damunt la teulada de l’habitatge del carrer de les Parres, número 72 de
Son Servera, fet tipificat com a infracció greu d’acord amb la mateixa
Ordenança.
Segon. Aprovar la liquidació núm. 313205 de data 29 de juny de 2012.
Tercer. Apercebre que el pagament de les esmentades sancions s’ha de fer
en el termini de 30 dies comptadors des del següent a la notificació del pressent
acord. Transcorregut aquest termini, i si no s’ha efectuat el pagament voluntari
de la sanció, aquest ajuntament procedirà per la via del constrenyiment. El
pagament de les multes es suspendrà si durant el termini legal per a la imposició del recurs es garanteix l’import de la totalitat de la multa.
Quart. Notificar la present resolució a l’interessat.
Son Servera, 29 de juny de 2012
El Batle President
José Barrientos Ruiz

Don fe: El secretari accidental
Guillem Balaguer Mayol

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa es poden interposar, alternativament, els recursos següents:
a.- Directament el recurs contenciós administratiu davant al Tribunal que
resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia
següent de la notificació del presente decret.
b.- El recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat aquesta
resolució, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació de la present resolució.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent, Tot això de conformitat amb la llei 29/1998 de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la llei 4/1999
de 13 de gener, de modificació de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administraciones públiques i del procediment administratiu comú.
Son Servera, 12 de setembre de 2012.
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Atès l’edicte publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm.
67, de 4 de maig de 2010, en relació a l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament
de Son Servera, en sessió ordinària de dia 15 d’abril de 2010, el qual aprovà inicialment, entre altres, el Reglament municipal del cementeri de Son Servera.
Atès que el passat dia 8 de juny de 2010, s’exhaurí el termini per a la presentació de reclamacions , sense que se n’hagi presentat cap, de reclamació, s’eleva a definitiu l’acord esmentat objecte del present edicte, el qual resta íntegrament de la forma següent:
REGLAMENT MUNICIPAL DEL CEMENTERI DE SON SERVERA
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL PRIMER
Objecte, àmbit d’aplicació i règim jurídic.Art. 1.1.- El present Reglament té per objecte regular el règim jurídic, l’ordenació i el funcionament del servei i l’ús del cementeri i domini públic mortuori de
Son Servera, a l’àmbit de les competències conferides per la legislació vigent al
seu ajuntament.
En tot cas, les competències que l’Ajuntament de Son Servera ostenta, en
virtut de la seva titularitat sobre el servei i els béns de domini públic mortuori
adscrits a aquest, es coordinaran amb les que, a la vegada, ostenten l’Estat i la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els drets dels propietaris, per a una
millor prestació del servei.
Tot allò sense perjudici del reconeixement de la propietat privada i, per
tant, del domini privat de tots els béns pertanyents als particulars que formen
part integrant del cementeri objecte del reglament.
2.- El present Reglament s’aplicarà tant al servei públic del cementeri que
regula, com als béns de domini públic mortuori adscrits a aquest, i, en particular, al cementeri municipal actualment existent, així com al que resulti de les
successives ampliacions d’aquests que poguessin tenir lloc.
3.- Sense perjudici de l’establert en el paràgraf anterior, el règim jurídic
de l’esmentat servei públic municipal, així com el dels béns de domini públic
mortuori adscrits a aquest, serà l’establert en aquest reglament i, subsidiàriament, seran d’aplicació si escau les disposicions contingudes a la Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
Llei de bases de règim local, al Text refós de disposicions vigents en matèria de
règim local, Llei municipal i de règim local de les Illes Balears, a la Llei reguladora del règim del sòl i ordenació urbana, a la Llei de disciplina urbanística de
la CAIB, a la Llei general competent, a la Llei d’ordenació dels transports
terrestres i al seu Reglament de desenvolupament, al Reglament de policia sanitària mortuòria de la CAIB, al Reglament de serveis de les corporacions locals
i al Reglament de béns de les entitats locals, així com les normes estatals, autonòmiques o del Consell de Mallorca que es dictin per al seu desenvolupament o
complement, així com aquelles altres que modifiquen les anteriorment esmentades. Així mateix també seran d’aplicació subsidiària les disposicions contingudes en el Codi Civil respecte dels drets de propietat funerària.
4.- En els termes prevists tant a l’art. 29.2.ab de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les Illes Balears, com a l’art. 26 de la Llei reguladora de
les bases de règim local, el servei públic mortuori, i en particular el de cementeri, té el caràcter de prestació obligatòria i mínima a la qual tenen dret tots els
veïns de Son Servera, els quals podran exigir-lo, fins i tot judicialment, en els
termes prevists a l’art. 18-1r g) de la mateixa Llei, essent la seva titularitat de
caràcter municipal en virtut del que disposa l’art. 25-2n j) amb relació al 85-1r,
ambdós de la mateixa Llei, i això sense perjudici de la gestió indirecta mitjançant concessió administrativa o, si escau, autorització operativa que s’atorgui a
l’empresa o a les empreses privades que compleixin les condicions establertes
en el capítol VI del Reglament de policia sanitària mortuòria de la CAIB i aquest
Reglament.
5.- El cementeri municipal constitueix, als efectes prevists en el present
Reglament, una unitat definida i delimitada de servei que comprèn la totalitat de
les instal·lacions i construccions existents en aquests, així com els subsòls i sòls
destinats a vials, jardineria, etc., igualment existents, i ostenten en tot moment,
i mentre no es desafecti, la qualificació de bé de domini públic municipal adscrit al servei públic mortuori municipal, en els termes prevists en l’art. 4 del
Reglament de béns de les entitats locals, i això sense perjudici de l’establert en
aquest reglament sobre la propietat privada d’unitats d’enterrament i l’ús privatiu de les unitats d’enterrament contingudes en aquest.
Respecte de la propietat funerària, l’Ajuntament reconeix expressament
que la aquesta es fa extensiva al subsòl, sense la qual no tindria sentit parlar de
propietat d’unitats d’enterrament.
En conseqüència, el cementeri, i els béns que l’integren se subjectaran al
règim jurídic establert en aquest Reglament, al Codi Civil pel que fa als drets de
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propietat funerària, i altres disposicions aplicables mentre no es desafectin i, per
tant, inalienables, imprescriptibles i no embargables i no estaran subjectes a cap
tribut, sense perjudici del que preveu en aquest reglament amb relació a casos
de caducitat i transmissió de drets concessionals, així com de pagament de preus
públics per a la prestació de serveis, cànons per l’ús privatiu de les unitats d’enterrament i per manteniment d’instal·lacions comunes.
La caducitat es referirà exclusivament als drets derivats de la modalitat
‘temporal’, així com l’expressió ‘drets concessionals’. Per la propietat privada
s’atendrà al regulat pel Codi Civil.
6.- Les relacions jurídiques que l’Ajuntament de Son Servera mantingui
amb els administrats amb relació al servei públic mortuori i de cementeri municipal es consideraran, als efectes del present reglament, com de subjecció especial, ja que els esmentats administrats són usuaris del referit servei i titulars de
drets de propietat funerària o concessionals sobre les unitats d’enterrament,
sense perjudici dels drets d’enterrament de propietat privada.
Així mateix, també tindran el caràcter de relacions de subjecció especial
les que estableixin per l’Ajuntament amb les empreses que gestionen de manera indirecta la prestació del servei.
7.- El cementeri municipal, quant a servei públic, es podran gestionar
directament per l’Ajuntament o indirectament mitjançant qualsevol altra de les
modalitats admeses en dret, en especial per la Llei de contractes del sector
públic i pel reglament de serveis de les corporacions locals, o la normativa que
en qualsevol moment sigui aplicable respecte a això.
CAPÍTOL SEGON
Potestats, competències i funcions municipals.Art. 2.Amb caràcter general, constitueixen potestats, competències i funcions de
l’Ajuntament de Son Servera les que estableix l’article 4-1r de la Llei reguladora de les bases de règim local i, en concret, les següents:
1.- Respecte del servei:
a) Les potestats de reglamentació, d’autoorganització i ordenació del servei.
b) La potestat financera i de tarifes, exercitable a través de la regulació
mitjançant l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances, dels
imposts, dels preus públics i cànons per la prestació del servei i pel dret de la
propietat funerària o per l’ús privatiu del domini públic funerari, conforme a la
normativa d’hisendes locals. La seva recaptació, com a conseqüència de l’adjudicació de les concessions demanials respectives, prestació dels serveis funeraris prevists en aquest reglament, la cobertura de les despeses de conservació i
neteja de les instal·lacions comunes, l’atorgament de llicències d’obres així com
qualsevol altra activitat que pugui constituir un fet imposable susceptible de ser
objecte de gravamen, incloent així mateix, la seva execució forçosa en via de
constrenyiment. L’adjudicació de les concessions es referirà únicament i exclusivament als drets derivats de la modalitat temporal.
c) La presumpció de legitimitat, acció d’ofici i executivitat dels seus actes
administratius.
d) La potestat d’execució forçosa i sancionadora, per corregir les infraccions que es cometen amb relació al servei o els béns d’ofici dels seus actes i
acords.
e) La potestat de revisió d’ofici dels seus actes i acords.
f) L’administració dels serveis i la seva integració en l’estructura municipal.
g) La prestació del servei d’informació al públic respecte dels assumptes
propis del servei que afectin els interessats.
h) La vigilància i potestat de policia respecte del servei i els béns adscrits
a aquest.
i) Complir i fer complir les normes higièniques - sanitàries d’aplicació al
servei i als béns adscrits a aquest.
j) La neteja, recollida i eliminació de residus sòlids urbans.
k) Dur els llibres de registre que aquest reglament estableix per a la millor
gestió del servei.
2.- Respecte del domini públic mortuori municipal:
a) La potestat expropiatòria, d’investigació, de delimitació i de recuperació d’ofici dels béns adscrits al servei.
b) La potestat de programació i planificació.
c) La construcció, ampliació, reforma, suspensió i clausura, amb la prèvia
desafectació, del cementeri municipal.
d) La construcció de les instal·lacions i serveis comuns, així com la de les
unitats d’enterrament d’ús temporal i la seva conservació i manteniment, així
com la imposició de deures i obligacions, en aquest mateix sentit, als particulars
propietaris, respecte de les unitats d’enterrament en propietat, d’acord amb el
que estableix aquest reglament.
e) L’atorgament de les concessions de drets funeraris respecte de les unitats d’enterrament d’ús temporal definides a la lletra d) d’aquest número. En el
referit a transmissions d’unitats d’enterrament en propietat s’estarà a l’establert
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en Codi Civil i en aquest reglament.
f) El foment i conservació de l’ornament degut del cementeri municipal i
instal·lacions i serveis comuns.
g) L’autorització expressa i directa municipal de les llicències d’obres a
realitzar damunt les unitats d’enterrament.
3.- En matèria de relació amb altres administracions i entitats:
a) L’Ajuntament de Son Servera exercitarà les potestats, funcions i competències que li corresponguin amb relació al servei i els béns de domini públic
adscrits a aquest d’acord amb el que preveu aquest reglament i les normes a les
quals es refereix en coordinació i col·laboració amb les altres administracions
públiques que ostenten competències sobre la matèria, qualsevol que sigui el seu
àmbit territorial o funcional d’actuació, conforme al que preveu el capítol II del
títol V de la Llei reguladora de les bases de règim local, i a les normes concordants de la LRJAP i PAC.
Així mateix, subordinada la seva actuació, quan així procedeixi, al que
disposi l’autoritat judicial competent per raó de la matèria i del territori en l’exercici de les funcions que li siguin pròpies, conforme a la legislació aplicable.
b) La regulació de les activitats pròpies de les empreses funeràries es durà
a terme conforme al que disposa el Reglament de policia sanitària mortuòria de
la CAIB, el Reglament i Plec de condicions econòmiques administratives que
regeixi les concessions del servei i aquest reglament.
c) La regulació de les activitats de les companyies d’assegurances del ram
de morts que ostenten concessions sobre unitats d’enterrament en el cementeri
municipal, conforme a la legislació aplicable en matèria d’assegurances i aquest
reglament.
d) Les relacions de col·laboració amb les entitats, congregacions i confessions religioses, amb la finalitat de donar els serveis de l’esmentada classe,
sense discriminació per raó de culte.
e) En general, qualsevol altra funció o competència de coordinació o relació que estableixi la legislació vigent o que el mateix Ajuntament estableixi per
acord plenari o Decret de Batllia per a una millor prestació del servei.
4.- Quant al personal, les que amb caràcter general estableix el Títol X de
la Llei Municipal i de règim local de les Illes Balears i pel Títol VII de la Llei
reguladora de les bases de règim local, així com la resta de les disposicions
vigents reguladores del règim jurídic del personal de les administracions públiques.
CAPÍTOL TERCER
Funcionament.Art. 3.El cementeri municipal romandrà obert al públic durant les hores diürnes
i es tancarà durant les nocturnes; menys, en aquest darrer cas, en situacions d’emergència degudament justificades.
Dintre de l’horari esmentat, l’Ajuntament podrà determinar les hores d’obertura i tancament, així com els horaris de verificació d’inhumacions i trasllat
de cadàvers al dipòsit funerari, així com la prestació de qualssevol altres serveis
dels prevists en aquest Reglament, en especial quan raons d’índole sanitària així
ho exigeixin i d’acord amb les instruccions que, per aquest efecte, es reben de
les autoritats sanitàries competents.
Art. 4.Els visitants del cementeri hauran de comportar-se respectant el recinte.
En cas contrari, es decretarà l’expulsió dels qui en molestin la tranquil·litat i bon
ordre, sense perjudici que l’Ajuntament exerceixi la seva potestat administrativa sancionadora, o, quan així procedeixi, de l’exercici de les accions penals
corresponents.
Art. 5.No es permetrà la realització d’activitats incompatibles amb la naturalesa
del cementeri municipal.
Art. 6.Les disposicions de caràcter general que afectin el servei o el domini
públic sobre el cementeri municipal i béns que l’integren i que, d’acord amb les
lleis, siguin objecte de publicació en el BOIB, s’inseriran en el tauler d’anuncis
de la corporació, i en substituiran la dita inserció a les notificacions individuals,
llevat que per llei s’exigeixi la dita notificació individual.
Art. 7.La Batllia podrà suspendre o restringir l’accés al cementeri municipal o a
determinades zones, així com establir condicions especials per a la prestació
dels serveis, quan ho aconsellin circumstàncies especials per greus alteracions
de les condicions mínimes de salubritat o seguretat del servei, tant derivades de
casos fortuïts o força major, com d’actuacions per les quals hi càpiga l’exigència de responsabilitats. En tot cas, i abans de prendre aquestes mesures, sota la
seva responsabilitat, el Batlle exposarà els fets a l’autoritat sanitària competent
de la CAIB i rebrà instruccions urgents, llevat de casos d’extrema urgència o
perillositat, en els quals podrà dictar les mesures oportunes a l’àmbit de les competències que ostenta en matèria de protecció civil, amb l’assessorament tècnic
del facultatiu dels serveis públics sanitaris corresponents o del metge forense i
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de l’arquitecte municipal, si fos possible obtenir-lo, i seguint les del Jutge de
Guàrdia, si fos preceptiu obtenir-ne instruccions per raó de la matèria, i donarà
compte immediat de les mesures adoptades a les autoritats sanitàries competents
i dels motius que el dugueren a adoptar-les. Aquesta competència serà indelegable, llevat dels casos d’absència, malaltia o mort del Batlle, en aquest cas les
prendrà el tinent de Batlle que el substitueixi.
Art. 8.Els usuaris podran dipositar les reclamacions o suggeriments que considerin convenients, adreçant-se a l’oficina d’atenció al públic establerta amb
motiu de la prestació d’aquest servei. La persona esmentada haurà d’indicar a
l’escrit les seves dades personals, domicili i exposició raonada de la reclamació
o suggeriment que realitzi; haurà de ser contestat el dit escrit pel regidor competent en el termini més breu possible. Els suggeriments o les reclamacions
podran també ser presentats en el Registre general de la corporació de la Casa
Consistorial, en dies i hores d’oficina, o bé enviades per qualsevol dels mitjans
que autoritzi la Llei reguladora del Règim jurídic i procediment comú de les
administracions públiques.
TÍTOL II
CAPÍTOL ÚNIC
De l’Administració.Art. 9.La direcció i administració tècnica del servei del cementeri i dels béns
demanials adscrits estarà a càrrec del funcionari o treballador de plantilla que la
corporació designi com a encarregat del servei, el qual, sota la superior jerarquia
del secretari de la corporació i del regidor competent i el Batlle, es cuidarà de
l’exacte compliment de les disposicions sanitàries de caràcter general; de les
quals conté aquest Reglament i de les normes a les quals remet; de l’Ordenança
fiscal aplicable i de les altres normes de caràcter general o específic que siguin
d’aplicació.
El dit encarregat del servei tindrà al seu càrrec el control i la vigilància de
totes aquelles qüestions relacionades amb el funcionari del servei, i tindrà, sota
les seves ordres, un fosser, i el personal auxiliar que sigui necessari.
Aquests càrrecs podran ser aportats per l’entitat concessionària del servei
en els termes prevists en aquest reglament si fos el cas.
Art. 10.A) A l’Ajuntament es duran els següents llibres de registre:
1.- D’inhumacions; exhumacions, inhumacions dintre del mateix cementeri, i de trasllat de cadàvers i restes cadavèriques a altre cementeri. (General de
difunts). Així mateix, es faran constar les inhumacions de les urnes que contenguin cendres procedents d’incineracions dutes a terme en altres cementeris.
2.- D’inhumacions en cada unitat d’enterrament.
3.- De l’encarregat del cementeri.
4.- De sol·licituds d’unitats d’enterrament.
5.- De drets de propietat funerària o concessions d’unitats d’enterrament
de qualsevol tipus i dels eventuals canvis i transmissions. L’expressió concessió
es limitarà a unitats d’enterrament de la modalitat temporal. Per a eventuals canvis i transmissions d’unitats en propietat s’estarà a l’establert respecte a això en
el Codi Civil.
6.- D’incineracions.
7.- Qualsevol altre que acordi l’Ajuntament, que haurà de regular, en
aquest cas, el seu contingut.
B) En cada un d’aquests llibres es faran constar les dades següents:
- En el llibre de Registre general de difunts: el nom, filiació, DNI o passaport del difunt; sexe; estat civil; servei o serveis practicats; domicili mortuori
i habitual; districte municipal; causa de la mort; dades referides al facultatiu que
signi el certificat de defunció (nom, llinatges, núm. DNI i núm. de col·legiat); i
unitat funerària en la qual s’hagués inhumat el cadàver o, en el seu cas, les restes cadavèriques, si procedeix d’altra unitat d’aquest o d’altre cementeri, en
aquest cas, s’indicarà la procedència; data de l’autorització d’inhumació expedida per l’autoritat competent; indicació, si escau, de les intervencions de l’autoritat judicial sobre el cadàver.
- En el registre general d’unitats d’enterrament: núm. de cada unitat; nom;
filiació; núm. de DNI o de passaport del 1r titular de la concessió demanial
sobre les respectives unitats d’enterrament; data d’adquisició de les respectives
propietats funeràries o concessions pels dits titulars; dates de les autoritzacions
municipals de transmissió de drets funeraris, nom i filiació dels difunts inhumats; data d’inhumació i nínxol en què haguessin estat.
- En el llibre de l’encarregat: núm. de cada unitat d’enterrament; nom,
filiació, núm. de DNI o de passaport del 1r titular de la concessió demanial sobre
la unitat d’enterrament; nom i filiació dels difunts enterrats, amb indicació de la
data de la inhumació i nínxol en què s’haguessin practicat.
- En el de sol·licituds de concessions d’unitats d’enterrament, s’inscriuran
per ordre d’antiguitat. La paraula concessió només es limita a unitat d’enterrament de caràcter temporal.
Així mateix es durà un registre de llicències d’obres que se sol·licitin i
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concedeixin per a la construcció, remodelació o reparació de les unitats d’enterrament.
Així mateix es duran llibres de registre d’entrada i sortida de documents i
un registre fiscal, en el qual es faran constar els pagaments que s’hagin fet pels
interessats de les taxes, cànons i preus públics corresponents conforme a
l’Ordenança fiscal vigent. Serà condició indispensable per efectuar qualsevol
servei trobar-se al corrent del pagament de les taxes, cànons i preus públics, així
com el pagament previ del servei sol·licitat.
El llibre de Registre general de difunts, el Registre general de sepultures
i el de l’encarregat del servei es duran de manera coordinada entre si i amb les
dades que obren en els llibres del Registre civil a càrrec del Jutjat, així com les
dades que remeti l’Institut Nacional d’Estadística i els altres registres civils
d’Espanya, demarcació territorial en què s’haguessin produït les defuncions de
les persones inhumades en el cementeri de Son Servera; l’Ajuntament podrà
sol·licitar a aquests organismes la remissió de la necessària informació respecte
a això.
El llibre de Registre de llicències d’obra es coordinarà amb el llibre
Registre general de llicències urbanístiques de l’Ajuntament, i es faran coincidir, a aquests efectes, les numeracions dels expedients.
Els llibres de Registre d’entrada i sortida de documents es coordinaran
amb els seus homònims de l’Ajuntament, i hauran de coincidir la data d’entrada i sortida dels respectius documents.
El Registre fiscal es farà coincidir amb els llibres que es duen pels òrgans
de recaptació de la corporació.
Tots aquests llibres es diligenciaran pel secretari de la corporació i se’n
segellaran i numeraran els folis.
Així mateix, es durà el llibre Registre a què fa referència l’art. 52-2 del
Reglament de policia sanitària mortuòria de la CAIB.
Del contingut de les dades obrants en els llibres anteriorment citats,
podran expedir-se pel Sr. secretari de la corporació les necessàries certificacions, a sol·licitud de part interessada, de l’autoritat judicial o de les autoritats
sanitàries competents.
Les dades que hi ha en aquests llibres s’informatitzaran.
Art. 11.L’Ajuntament estendrà unes cartilles, que constituiran el títol concessional o de propietat dels drets funeraris sobre les respectives unitats d’enterrament, i que contindran les dades més significatives per identificar la respectiva
concessió, o propietat si n’és el cas, tot sense perjudici de la resta de les dades
que figuren als respectius llibres de registre, tal i com s’indica a l’art. 10 d’aquest Reglament.
Els títols concessionals són els relatius a les unitats d’enterrament temporal i són diferents dels títols de drets funeraris de propietat privada.
L’Ajuntament estendrà cartilles acreditatives com a resguards dels títols
de propietat.
TÍTOL III
CAPÍTOL ÚNIC
De les instal·lacions del cementeri municipal.Art. 12.El cementeri de Son Servera haurà de disposar de les instal·lacions indicades als articles 52 i 53 del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte la sala d’autòpsies, que n’hi
haurà una per a tot el municipi.
TÍTOL IV
De les construccions funeràries
CAPÍTOL PRIMER
De la construcció d’instal·lacions generals
Art. 13.1.- El dipòsit de cadàvers, en el Cementeri, tindrà com a mínim dos departaments, incomunicats directament entre si: el primer destinat al dipòsit pròpiament dit, i un altre accessible al públic. La separació es realitzarà per mitjà d’una
paret, que tindrà, a una altura adequada, una vidriera suficientment àmplia com
per a permetre la visió directa dels cadàvers. Tot allò haurà de complir el
Reglament de policia sanitària mortuòria.
A la part destinada a dipòsit pròpiament dit hi haurà un espai suficient perquè, al voltant de cada fèretre, es col·loquin els oportuns ornaments florals,
espelmes, símbols religiosos. Els dits departaments estaran degudament il·luminats amb llum elèctrica.
2.- Hi haurà una sala d’autòpsies en el Cementeri i les seves instal·lacions
compliran les condicions del Reglament de policia sanitària mortuòria de la
CAIB.
3.- El crematori previst a l’art. 52-1r,d) del Reglament de policia sanitària
mortuòria de la CAIB complirà les característiques descrites en la dita norma.
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4.- El sector del cementeri destinat a l’enterrament de restes humanes previstes a l’art. 52-1r,b del Reglament citat anteriorment tindrà les característiques
previstes en la dita norma i tindrà capacitat i superfície necessària en funció de
les necessitats que s’haguessin detectat, tenint en compte les disposicions que,
per a la destrucció d’aquestes restes, es dictin pels serveis competent Ambiental
de la CAIB, per a la destrucció de residus sanitaris d’origen hospitalari.
5.- L’ossera general prevista a l’art. 52-1r, c del Reglament de policia sanitària mortuòria de la CAIB, situada en el Cementeri Nou, tindrà les característiques previstes en la dita norma i tindrà la capacitat necessària en funció de les
exhumacions realitzades en el cementeri durant els darrers deu anys.
6.- Hi haurà una fossa comuna de dimensions adequades per a l’enterrament de cadàvers, amb capacitat suficient en funció dels que s’haguessin practicat durant els darrers deu anys.
7.- L’oratori tindrà les dimensions i disposarà dels elements i del mobiliari necessari per a la pràctica dels serveis religiosos, i disposarà dels adequats sistemes d’il·luminació elèctrica. Els fèretres hi romandran tancats i segellats.
8.- Les instal·lacions de proveïment i sanejament d’aigües es dimensionaran amb capacitat suficient per a l’ús que requereixen i es connectaran a les xarxes municipals de proveïment i sanejament, si és possible.
Art. 14.El PGOU de Son Servera, sense perjudici de l’establert a l’art. 41 del
Reglament de policia sanitària mortuòria de la CAIB, sobre constitució de zones
de protecció, podrà establir, d’acord amb a la legislació urbanística, una zona
denominada de ‘servitud de cementeri’, constituïda per una franja de terreny
situada al voltant del cementeri actualment existent, i de l’amplitud necessària,
amb la finalitat que, per raons d’utilitat pública i interès social connectades a les
necessitats del servei, puguin dur-se a terme successives ampliacions del cementeri municipal, tenint en compte el nombre de defuncions i nombre de sol·licituds de concessions de drets funeraris sobre unitats d’enterrament temporal que
hi hagi hagut durant els darrers deu anys, així com la piràmide de població, com
a mínim.
En aquests terrenys, si el PGOU així ho determina, no s’hi podran realitzar altres feines distintes de les agropecuàries, i no podran autoritzar-se cap
gènere de construccions als propietaris dels terrenys gravats.
La constitució i indemnització de les dites servituds es durà a terme
segons els procediments establerts en la legislació urbanística i, subsidiàriament, conforme a la legislació sobre expropiació forçosa, llevat que hi hagués
conveni amb els propietaris afectats, i sense perjudici de la indemnització posterior quan es dugui a terme l’ampliació de manera efectiva. En tot cas, serà
necessari per a l’establiment al PGOU, i la posterior constitució de la dita servitud que els terrenys afectats compleixin els requisits establerts a l’art. 42 del
Reglament de policia sanitària mortuòria de la CAIB.
Una vegada constituïda la dita servitud conforme al procediment legalment establert i abonada la indemnització corresponent, serà inscrita en el
Registre de la Propietat. La constitució de la dita servitud implicarà un dret a
favor de l’Ajuntament per a l’exercici de la potestat expropiatòria.
En qualsevol cas, s’estarà al disposat al Reglament de policia sanitària
mortuòria de la CAIB, Decret 105/1997, de 24 de juliol, modificat pel Decret
87/2004 de 15 d’octubre.
Art. 15.Sense perjudici del que estableix l’article anterior, i d’acord amb el que
preveu l’art. 41 del Reglament de policia sanitària mortuòria, es podrà establir
una zona de protecció al voltant del cementeri existent, de l’amplitud i característiques previstes en el dit article, i que es destinarà a la realització de treballs
de jardineria i embelliment del recinte i en la qual no s’hi podrà realitzar cap
tipus de construcció, llevat de les reixes i parets de tancament del recinte.
Així mateix es preveuran, a l’entrada del cementeri, zones d’aparcament i
portes d’entrada als recintes d’amplitud suficient perquè pugui entrar-hi un
cotxe fúnebre.
Així mateix, i a partir del límit de la zona de protecció, hi haurà una altra
franja de terreny, de l’amplitud establerta en l’art. 41-2 de l’esmentat
Reglament, i en la qual no podran autoritzar-s’hi altres obres que les destinades
a la construcció d’infraestructures o equipaments comunitaris de caràcter no
residual o instal·lacions de serveis o propis d’indústria no alimentària, i s’hauran d’establir en el PGOU les previsions corresponents.
En qualsevol cas, s’estarà al disposat al Reglament de policia sanitària
mortuòria de la CAIB, Decret 105/1997, de 24 de juliol, modificat pel Decret
87/2004 de 15 d’octubre.
Art. 16.Quan es realitzin obres generals o que afectin espais d’ús comú, i que
afectin també unitats d’enterrament que contenguin cadàvers o restes cadavèriques, aquests es traslladaran, amb prèvia l’obtenció de les autoritzacions sanitàries previstes en el Reglament de policia sanitària mortuòria, a unitats d’enterrament sotmeses per aquest Reglament al règim de concessió temporal, i se’n
procedirà a la reinhumació posterior en la unitat d’enterrament de procedència
una vegada acabades les obres de forma immediata. Aquestes autoritzacions no
comportaran cap cost als concessionaris i/o propietaris.
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Quan, per raó de les obres, sigui impossible la reinhumació posterior en la
unitat de procedència, l’Ajuntament, llevat que procedeixi a verificar-la en altra
unitat de similars característiques, construcció que haurà d’enllestir
l’Ajuntament i concedir al concessionari de l’anterior, haurà d’indemnitzar
aquest, o, si escau, el propietari, quan es refereixi a unitats d’enterrament de
propietat privada.
El mateix règim jurídic s’aplicarà quan l’Ajuntament hagi de procedir al
replanteig o millora de l’estructura, distribució, viabilitat al servei del cementeri municipal i, com a conseqüència d’això, s’han de suprimir unitats d’enterrament ja construïdes en propietat, s’hi hagin produït o no inhumacions.
CAPÍTOL II
De la construcció d’unitats d’enterrament
Art. 17.Les unitats d’enterrament del cementeri de Son Servera es classifiquen i
defineixen, de conformitat amb el Reglament sanitari mortuori de la CAIB,
Decret 105/1997 de 24 de juliol, modificat pel Decret 87/2004, de 15 d’octubre,
en:
Sepultura: qualsevol lloc destinat a la inhumació de restes humanes dins
d’un cementeri o altres llocs de soterrament de cadàvers autoritzats, i que, al seu
torn, poden ser:
Nínxol: cavitat d’una construcció funerària, construïda artificialment, que
pot ser subterrània o aèria, tancada amb una llosa o barandat.
Tomba: lloc subterrani d’inhumació d’un cadàver o restes cadavèriques,
integrat per un o més nínxols.
Fossa: excavacions practicades directament en la terra.
Cripta: volta subterrània d’una església que serveix de sepultura i que
comprèn un o més nínxols.
Mausoleu: tomba o conjunt monumental de tombes.
Columbari: construcció funerària amb nínxols per a dipositar-hi les urnes
amb cendres.
Art. 18.El caràcter de ‘comunes’ de les fosses i osseres a les quals es fa referència a l’article anterior suposa la no prestació d’altres serveis funeraris distints de
la inhumació i exhumació d’ofici o els realitzats per ordre judicial, sigui quina
sigui la seva estructura.
Art. 19.A l’efecte d’aquest Reglament, les parcel·les destinades a la construcció
futura de qualsevol tipus d’unitat d’enterrament sobre la qual s’ha d’atorgar una
concessió de dret funerari, o, si escau, que fos de propietat privada, tindrà la
condició d’unitat d’enterrament, fins i tot abans que es realitzi la construcció. La
tipologia d’aquestes es qualificarà en funció de les característiques de les que
s’han de construir de manera efectiva segons la planificació o el projecte del
cementeri en el sector que es tracta.
Art. 20.Les unitats d’enterrament seran perfectament delimitades per mitjà d’elements constructius definits i establerts, independentment de quin sigui el seu
caràcter.
Art. 21.Els titulars d’unitats d’enterrament en propietat realitzaran les obres de
construcció, millora, reparació, condicionament o remodelació interna amb la
prèvia sol·licitud i obtenció de l’Ajuntament de la corresponent llicència d’obres, segons la normativa urbanística.
Art. 22.Els titulars d’unitats d’enterrament en propietat estan obligats a mantenirles en perfecte estat de conservació, i hauran de tenir les degudes condicions de
seguretat, salubritat i ornament públic.
El fet de no complir aquesta obligació donarà lloc que l’Ajuntament executi la potestat de dictar les oportunes ordres d’execució, i n’assenyalarà el termini i el compliment subsidiari, amb càrrec del propietari en cas de desobediència, en els termes prevists en els art. 10 i següents de la Llei de disciplina
urbanística de la CAIB, sense perjudici de l’obertura, si escau, de l’oportú expedient administratiu sancionador, segons preveu la llei i aquest reglament. Per a
l’execució per l’Administració, de manera subsidiària, de les referides ordres
d’execució se sol·licitaran les necessàries autoritzacions a les autoritats sanitàries competents i a l’autoritat judicial. Els dèbits que s’ocasionin a l’Ajuntament
per aquest concepte seran exaccionables per via de constrenyiment en cas d’impagament en voluntària, segons el previst en el Reglament de recaptació.
Art. 23.Els titulars de drets funeraris sobre unitats d’enterrament en propietat
seran responsables dels mals que causin amb motiu de qualsevol tipus d’obra o
treball que realitzin o com a conseqüència del deficient estat de conservació de
les dites unitats d’enterrament, tant pel que respecta a altres unitats com a la
generalitat dels béns, instal·lacions o serveis públics municipals així com als
causats a persones, i estaran obligats a reparar directament els mals que causin,
i podrà reparar-los subsidiàriament l’Administració municipal, a costa dels dits
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propietaris en els termes prevists en aquest Reglament. Quan així procedeixi, la
dita responsabilitat per mals serà exigible a través del corresponent administratiu sancionador, segons l’establert en aquest reglament, com a responsabilitat
civil derivada de la comissió de la corresponent infracció administrativa.
TÍTOL V
Del règim jurídic
CAPÍTOL 1r.
Del règim jurídic del servei públic funerari.
Secció Primera
Disposicions generals
Art. 24.Les activitats de prestació de caràcter funerari de cementeri constitueixen
un servei públic de prestació mínima i obligatòria als veïns de Son Servera, en
els termes prevists en l’art. 26 de la Llei reguladora de les bases de règim local,
exigibles per ells, inclosa davant els tribunals de Justícia, en els termes prevists
en l’art. 18-1r g) de la dita llei i això sense perjudici de la forma de gestió, mancomunada o indirecta d’alguna de les seves prestacions en els termes prevists en
aquest Reglament, i de conformitat al disposat al Reglament de policia sanitària
mortuòria de la CAIB, Decret 105/1997, de 24 de juliol, modificat pel Decret
87/2004, de 15 d’octubre.
Art. 25.Seran principis generals que presidiran en tot cas la prestació del Servei
de Cementeri els següents:
1.- El Servei, qualsevol que sigui la seva forma de gestió, seguirà ostentant en tot moment la titularitat municipal. En virtut de la dita titularitat, la corporació de Son Servera, en el marc de les seves competències i en coordinació
amb les altres administracions públiques igualment competents en la matèria,
exercitarà les seves potestats de regulació, direcció i control sobre la seva prestació, i ostentarà totes les altres potestats que li concedeixi l’ordenament jurídic.
2.- El Servei es donarà amb caràcter general, en benefici de tots els veïns
de Son Servera que ho sol·licitin, i en règim d’igualtat, sense que puguin establir-se discriminacions per raó de raça, sexe, origen, creença religiosa o ideològica o qualsevol altra característica o condició personal o social.
3.- El Servei es donarà amb la continuïtat deguda, en el sentit que no es
permetran més interrupcions en la seva prestació que les pròpies de la seva naturalesa i que es deriven d’aquest Reglament i de la resta de la normativa jurídica
aplicable.
4.- Els usuaris del Servei tindran dret a la seva prestació en les condicions
que està establert el Servei, d’acord amb aquest Reglament, amb el previ pagament, si escau, dels drets econòmics que produeixin les respectives prestacions
d’acord amb l’Ordenança fiscal aplicable i el previst en aquest respecte de les
tarifes.
5.- L’Ajuntament podrà modificar les condicions de prestació del Servei,
mitjançant la modificació del present reglament o de l’ordenança fiscal reguladora les tarifes del servei, bé per raons d’interès públic, bé per veure’s obligat
com a conseqüència de modificacions de normes jurídiques d’àmbit general i
rang superior imposades amb caràcter ineludible, tenint en compte sobretot les
conseqüències que, des del punt de vista de la potestat normativa municipal, es
derivin de la titularitat del servei.
6.- Els particulars, en els termes prevists per la Llei reguladora del règim
jurídic i procediment comú de les administracions públiques, i d’acord amb el
procediment establert en el Reial decret 429/1993 de 26 de març (BOE de 4 de
març), tindran dret a ser indemnitzats pels mals i perjudicis que sofreixen com
a conseqüència del funcionament normal o anormal del servei, llevat dels casos
de força major.
Respecte dels serveis públics funeraris definits en aquest Reglament que
es donin en forma de gestió indirecta i concessió administrativa, el règim jurídic relatiu a la responsabilitat per mals causats pel funcionament del Servei serà,
igualment, el derivat de l’aplicació del procediment establert en el Reial decret
429/1993, de 26 de març, si bé, i, llevat que es demostri en l’expedient que els
mals i perjudicis a terceres persones, producció que hagués motivat la incoació
de l’expedient, haguessin estat ocasionats com a conseqüència directa d’una
ordre de compliment ineludible donada expressament i per escrit al contractista
concessionari per l’Administració, amb el contracte del servei respondrà aquesta de aquests mals i perjudicis, i podrà obligar-lo l’Ajuntament, a través del plec
de condicions, i a l’efecte de cobertura de la dita responsabilitat, a subscriure la
corresponent pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil.
7.- En situacions d’emergència derivades d’esdeveniments catastròfics
que impliquen la mort d’un nombre anormal de persones, el Sr. Batlle, en el
marc de les atribucions que li atorguen la Llei de protecció civil, la Llei reguladora de les bases de règim local i l’art. 34 del Reglament de serveis de les corporacions locals, i d’acord amb el procediment establert en aquest reglament,
podrà declarar els serveis mortuoris com de recepció obligatòria, en el sentit de
poder decretar, en els termes prevists en aquest reglament i en el de policia sanitària mortuòria de la CAIB, l’enterrament immediat de les víctimes en el cemen-
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teri municipal, quan de la tardança en la pràctica se’n derivin riscs per a la salut
pública.
8.- De conformitat amb l’establert al article 60 del Reglament de policia
sanitària mortuòria de la CAIB, Decret 105/1997, de 24 de juliol, modificat pel
Decret 87/2004 de 15 d’octubre, els fèretres i serveis funeraris per a indigents
s’han de facilitar per l’Ajuntament del terme municipal on s’hagi produït la
defunció.
9.- En qualsevol cas, s’estarà preferentment al disposat al Reglament de
policia sanitària mortuòria de la CAIB, Decret 105/1997, de 24 de juliol, modificat pel Decret 87/2004, de 15 d’octubre.
Secció Segona
Classificació dels serveis funeraris de cementeri
Art. 26.Corresponen als serveis municipals la prestació dels següents serveis
mínims de cementeri: custòdia de cadàvers, inhumacions, exhumacions, incineracions, trasllats, neteja de restes i obertura d’unitats d’enterrament.
Art. 27.A l’efecte d’aquest Reglament, i de conformitat amb el disposat al
Reglament de policia sanitària mortuòria de la CAIB, Decret 105/1997, de 24
de juliol, modificat pel Decret 87/2004, de 15 d’octubre, les definicions d’activitats i efectes són:
Domicili mortuori: el lloc on queda dipositat el cadàver fins al moment de
ser conduït al seu destí final. Les sales de vetlla, ubicades en els tanatoris, tindran la consideració de domicili mortuori.
Cadàver: el cos humà durant els cinc anys següents a la mort real. Aquest
termini es computarà des de la data de la mort que figura en la inscripció de la
defunció en el Registre Civil.
Restes cadavèriques: el que queda del cos humà una vegada transcorreguts cinc anys des de la mort.
Restes humanes: part del cos humà despresa en vida d’aquest.
Putrefacció: procés que condueix a la transformació de la matèria orgànica per mitjà de l’atac al cadàver per microorganismes i fauna complementària
auxiliar.
Pràctica sanitària sobre un cadàver o restes cadavèriques: qualsevol tipus
de manipulació que es realitza sobre aquests, excepte les destinades a l’obtenció de peces anatòmiques, òrgans i teixits per a trasplantaments.
Tanatopràxia: mètodes tècnics destinats a la conservació i adequació del
cadàver. Tenen aquesta consideració els mètodes següents:
a) La refrigeració: mètode que, mentre actua, retarda el procés de putrefacció del cadàver per mitjà del descens artificial de la temperatura.
b) La congelació: mètode de conservació del cadàver per mitjà de la hipotèrmia.
c) La conservació transitòria: mètode que, per mitjà de l’aplicació de
substàncies químiques, retarda el procés de putrefacció. Consistirà, com a
mínim, en la introducció de substàncies conservadores líquides en les masses
musculars i en les cavitats corporals. Quan no sigui possible la introducció
d’una substància líquida, podrà substituir-se per un mètode de conservació en
sec, a base de productes antisèptics.
d) L’embalsamament: mètode que impedeix l’aparició de fenòmens de
putrefacció. La tècnica consistirà, com a mínim, en la injecció introarterial generalitzada d’un líquid fixador i conservador, el qual realitza simultàniament el
drenatge de la sang venosa, complementada amb la introducció en les grans
cavitats d’aquest o un altre líquid conservador, i que finalitza amb el tapament
dels orificis naturals. En cadàvers necropsiats, la tècnica consistirà, com a
mínim, en l’extracció de tots els líquids corporals (sang, orina, contingut digestiu, etc.) i del paquet visceral que romandrà dins d’un líquid fixador durant un
mínim de 12 hores. Tot seguit es procedirà a la injecció intraarterial d’un líquid
fixador i conservador, per a finalitzar amb el tapament dels orificis naturals.
Tanatoplàstia: mètode d’adequació del cadàver per mitjà de tècniques de
reconstrucció.
Tanatoestètica: mètode d’adequació del cadàver amb la finalitat única de
millorar-ne l’aspecte.
Incineració o cremació: destrucció de cadàvers, restes humanes i restes
cadavèrics fins a la reduir-les a cendra.
Empresa funerària: persona física o jurídica que, prèviament autoritzada
per a aquest efecte, presta el servei públic mortuori davall qualsevol forma de
gestió admesa en dret, i es responsabilitza del compliment dels requisits exigits
per la normativa aplicable, des que es produeix l’òbit fins al destí final del cadàver.
Fèretre i caixa de restes: caixa per a dipositar el cadàver i les restes cadavèriques, respectivament, que s’han d’ajustar a les condicions tècniques previstes en el present reglament.
Conducció: transport del cadàver des del domicili mortuori o tanatori fins
al lloc d’inhumació o incineració, sempre que ambdós llocs s’ubiquin en l’àmbit territorial de les Illes Balears i el transport es realitzi abans de les 48 hores
des de la defunció.
Trasllat: transport del cadàver o de les restes cadavèriques des del domi-
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cili mortuori, cementeri o lloc d’enterrament, segons el cas, fins al lloc d’inhumació o incineració, quan un dels dos llocs estigui fora del territori de les Illes
Balears. Així mateix, es considerarà trasllat qualsevol transport del cadàver o
restes cadavèriques efectuades en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma
quan hagin transcorregut més de quaranta-vuit hores des de la defunció.
Tanatori: recinte compost de les sales següents:
- Vetlles: dependències destinades a l’ acollida de la família i el públic en
general, annexes amb les sales d’exposicions del cadàver.
- Sala d’exposició del cadàver: que estarà degudament refrigerada, a temperatura no superior a 18ºC, aïllada de les vetlles, per una vidriera àmplia que
permet la visió del cadàver des d’aquestes. La sala d’exposició pot ser substituïda per túmuls de material rentable i desinfectable en el seu interior, refrigerats, amb una temperatura d’entre 8 i -2ºC, que, a més, farà funcions de cambres
de conservació.
- Sales destinades a la realització de pràctiques sanitàries sobre cadàvers.
- Depòsit de cadàvers: sala o dependència ubicada en un centre hospitalari o cementeri, destinada al depòsit temporal de cadàvers.
Sepultura: qualsevol lloc destinat a la inhumació de restes humanes dins
d’un cementeri o altres llocs d’enterrament de cadàvers autoritzats, i que, al seu
torn, poden ser:
Nínxol: cavitat d’una construcció funerària, construïda artificialment, que
pot ser subterrània o aèria, tancada amb una llosa o barandat.
Tomba: lloc subterrani d’inhumació d’un cadàver o restes cadavèriques,
integrat per un o més nínxols.
Fossa: excavacions practicades directament en la terra.
Cripta: volta subterrània d’una església que serveix de sepultura i que
comprèn un o més nínxols.
Mausoleu: tomba o conjunt monumental de tombes.
Columbari: construcció funerària amb nínxols per a dipositar-hi les urnes
amb cendres.
Forn crematori o d’incineració: instal·lació composta per un o diversos
forns per a la incineració de cadàvers, d’humans o de restes cadavèriques.
Zona d’enterraments: terreny del cementeri sobre el qual es realitzen els
enterraments, inclosos els carrers i les zones verdes circumdants.
A més de les definicions del Reglament Autonòmic, es definiren els
següents conceptes:
1.-Inhumacions: S’entendran com aquells serveis consistents en el trasllat
d’un cadàver, un fetus, restes humanes, cendres provinents de la incineració
d’un cadàver o restes cadavèriques des del dipòsit de cadàvers fins a la unitat
d’enterrament, l’obertura, l’enterrament del cadàver i el tancament i segellat de
la unitat.
Totes els inhumacions es verificaran d’acord amb les condicions establertes en la Secció II del capítol 2n Del Reglament de policia sanitària mortuòria
de la CAIB, en fèretres, caixes de restes o urnes de cendres que compliran les
condicions establertes en l’art. 10 de l’ esmentat Reglament.
2.- Exhumacions: l’exhumació implica l’obertura de la unitat d’enterrament en la qual hagués estat inhumat el cadàver, l’extracció del fèretre que el
contingui, o que contingui les corresponents restes cadavèriques, per a la seva
reinhumació posterior, en altra del mateix o d’altre cementeri- amb el previ trasllat en aquest darrer cas al cementeri de destinació- així com el tancament i segellat de la unitat. La dita exhumació podrà realitzar-se amb finalitats d’exhumació de la sepultura, en aquest cas aquesta es realitzarà d’acord amb el que preveu aquest reglament i el Reglament de policia sanitària mortuòria de la CAIB.
Quan l’exhumació s’hagi de verificar per ordre judicial, no es començaran els treballs abans de la recepció de la carta-ordre corresponent.
Les restes cadavèriques momificades procedents d’exhumacions tindran
el mateix tractament que els cadàvers a l’efecte del seu trasllat en fèretre i vehicle fúnebre apropiat a un altre cementeri, ja sigui dintre de l’illa o fora d’ella,
segons el que disposa el Reglament de policia sanitària mortuòria de la CAIB.
En tot cas, la reinhumació dels cadàvers o restes procedents d’exhumació, seran
reinhumats en el termini de 24 h des de l’exhumació.
3.-Neteja d’unitats d’enterrament: consisteix en la realització de les operacions necessàries per a la neteja d’una unitat d’enterrament i redistribució de
les inhumacions, dins la mateixa unitat d’enterrament.
Quan la neteja de la unitat d’enterrament requereixi l’exhumació d’un
cadàver, es tractarà com a tal, d’acord amb el disposat en aquest reglament i en
el Reglament de policia sanitària mortuòria.
4.- Obertura d’unitats d’enterrament: s’entendrà com a donat el servei
quan, sense que concorri cap dels serveis abans esmentats, és procedeixi a l’obertura d’una unitat d’enterrament amb l’objecte de comprovar-ne visualment,
sense cap altre classe de manipulació, la situació, i es procedirà després a tancar-la i segellar-la. Així mateix, tindrà la consideració d’obertura d’una unitat
d’enterrament que s’hagi de realitzar com a treball preliminar per a la prestació
de qualsevol altre servei funerari, previst en aquest reglament i que la requereixi.
Secció Tercera
Disposicions comunes
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Art. 28.Quan s’hagi de procedir al trasllat d’un cadàver a un altre cementeri, es
realitzarà en un fèretre o cotxe fúnebre segons l’ establert a l’Ordenança municipal de serveis funeraris i el reglament de policia sanitària mortuòria de la
CAIB. Quan el trasllat del cadàver es produeixi com a conseqüència d’una
exhumació prèvia, el fèretre que el contengui se substituirà per un altre de nou
quan hagi sofert deterioraments que no garanteixin el compliment de les degudes condicions higièniques - sanitàries durant el trasllat i nova inhumació o incineració, a judici del facultatiu present en les operacions. Quan es produeixi un
trasllat de restes, aquestes es dipositaran en una urna o caixa de restes i podran
ser transportades pels familiars del difunt o per la persona que hagués instat la
corresponent sol·licitud, sota la seva pròpia responsabilitat.
Art. 29.La prestació dels serveis funeraris s’efectuarà dintre de l’horari que es fixi
i mentre estigui obert el cementeri, sense perjudici dels casos en què, amb motiu
d’esdeveniments catastròfics, per raons sanitàries i altres emergències degudament acreditades, i d’acord amb el previst en el present reglament, puguin
donar-se aquests serveis fora del dit horari normal.
Les exhumacions i trasllats es faran en el període que estableixi el
Reglament Sanitari Mortuori de la CAIB, llevat que sigui per causes excepcionals d’urgència, degudament acreditades, i sempre que es compti amb l’autorització expressa de l’autoritat sanitària competent i que aquests serveis haguessin
estat ordenats per l’autoritat judicial. En tot cas, per a la pràctica d’aquest serveis s’observaran les condicions imposades per l’autoritat sanitària competent
en la seva autorització o informe, per preservar els aspectes sanitaris del Servei.
Art. 30.Si, amb motiu de la pràctica de l’exhumació d’un cadàver, s’apreciés un
notable deteriorament del fèretre, sigui quina sigui la causa, es procedirà a la
seva substitució, llevat de circumstàncies catastròfiques o excepcionals justificades. El cost de la dita substitució correrà a càrrec del sol·licitant del servei.
Art. 31.El Batlle o el regidor delegat del cementeri municipal podrà comprovar en
qualsevol moment l’estat de conservació de les unitats d’enterrament en les
quals s’hagués sol·licitat la prestació de serveis funeraris amb l’auxili tècnic de
l’arquitecte municipal, i, en el cas que no reuneixen les condicions degudes,
podrà suspendre la prestació del servei mentre no s’adoptin pels titulars de la
concessió de drets funeraris, i, en el seu defecte, pel sol·licitant del servei, les
mesures correctores corresponents. Aquesta circumstància es notificarà a l’interessat per la via més ràpida possible.
Art. 32.No es realitzaran serveis funeraris quan la seva prestació impliqui l’exhumació de més de dos cadàvers o quan l’autoritat sanitària suspengui la realització del servei per raó del seu estat. En el cas que, iniciada la prestació del servei funerari de cementeri, es comprovi que les unitats d’enterrament no tenen les
condicions de conservació degudes, se suspendrà l’execució del servei.
Igualment se suspendrà l’execució del servei quan es comprovi que les unitats
d’enterrament no tenen les condicions degudes. Igualment se suspendrà l’execució del servei quan es comprovi la falta de capacitat de la unitat d’enterrament
per a la pràctica de la inhumació, així com quan es comprovi que els nínxols
individuals no tenen les dimensions necessàries per a la introducció del fèretre,
tancament i segellat, o quan la situació i/o estructura de les osseres i columbaris
no permetin la introducció d’una urna de cendres o d’una caixa de restes.
Així mateix, es procedirà la suspensió del servei d’exhumació de restes
cadavèriques quan es comprovi que no ha finalitzat el procés de descomposició
de la matèria orgànica, i que, per tant, no pot qualificar-se com a ‘restes cadavèriques’ el cos enterrat.
En aquests casos, es donarà compte dels fets a l’autoritat sanitària, als
efectes procedents i, sempre que sigui possible, i llevat que, per part de la mateixa autoritat sanitària es disposi d’altra cosa, es procedirà de la següent manera:
a) Si el servei consisteix en una inhumació, i sempre que l’estat de conservació del cadàver ho permeti, i en funció del termini d’execució de les mesures correctores, el cadàver tornarà al dipòsit, i es procedirà a la seva inhumació
immediatament després d’haver estat executades aquestes mesures.
b) Si, pel contrari, bé per raó de l’estat de conservació del cadàver, bé per
pertànyer als del grup I dels establerts en el Reglament de policia sanitària mortuòria de la CAIB, es requereix la seva inhumació immediata, podrà optar entre
verificar-ne aquesta en altra unitat d’enterrament de les quals disposi el titular o
el sol·licitant del servei en el mateix cementeri de Son Servera o en altre –amb
la prèvia conducció trasllat en aquest darrer cas, o bé dipositar-los, de manera
provisional, en un nínxol de la sepultura municipal dels destinats a ser usats en
règim de concessió de drets funeraris de caràcter temporal. En tot cas, les despeses que tot això comporti, incloses les originades per treballs de caire administratiu i trasllat o conducció, si escau, del cadàver, correran a càrrec del
sol·licitant del servei.
c) Com a mesura cautelar, una vegada rebuda a l’Ajuntament la sol·licitud
de la pràctica d’un servei, es comprovarà, amb caràcter previ a la seva autorització, l’estat de conservació en què es trobi la unitat d’enterrament en la qual
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s’hagi de practicar, i en el cas que hi hagi anomalies, se’n donarà compte immediatament al regidor competent perquè s’ordeni al sol·licitant del servei l’adopció de les mesures de reparació corresponents, d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal, amb caràcter immediat.
Art. 33.A) La prestació de serveis funeraris haurà de sol·licitar-se mitjançant
escrit, dirigit a l’Ajuntament o al concessionari del servei, si escaigués, i en el
qual es farà constar com a mínim:
a) La identificació del sol·licitant.
b) El servei sol·licitat.
c) La identificació del cadàver.
d) El domicili mortuori del cadàver.
e) La identificació de les restes cadavèriques, quan el servei les afecti.
f) L’acreditació, per part del sol·licitant del servei, que té el dret a disposar del cadàver o de les restes afectades.
g) L’acreditació, mitjançant l’aportació de la cartilla corresponent, de la
titularitat de la concessió de drets funeraris sobre la unitat o les unitats d’enterrament afectades pel servei, o de la cartilla de propietat acreditativa de la propietat privada, si fos el cas.
h) Autoritzacions expedides pels òrgans competents per a la pràctica del
servei, des del punt de vista sanitari segons el Reglament de policia sanitària
mortuòria de la CAIB.
i) Certificat de defunció del difunt, expedit pel metge que el va atendre,
quan es tracta d’inhumació de cadàvers.
El Batlle, una vegada reunida la documentació a què fa referència aquest
article i el 51 d’aquest reglament, autoritzarà -quan resulti competent per això
segons el Reglament de policia sanitària mortuòria de la CAIB- la pràctica del
servei sol·licitat. Quan, segons el dit reglament no sigui competent, remetrà pel
conducte més ràpid possible la documentació presentada a la Conselleria competent en la matèria. Així mateix, quan no s’haguessin presentat alguns dels
documents als quals es fa referència en aquest art. o el 51 d’aquest reglament,
requerirà al sol·licitant perquè els presenti en el termini màxim de 48 hores
comptant des de la defunció del difunt. Així mateix, si, fetes les indagacions
cautelars establertes en d’aquest Reglament, s’acredités el mal estat de conservació de la unitat d’enterrament en la qual pretengués donar el servei, es disposarà el següent: si es tracta d’una inhumació, es notificarà al sol·licitant del servei perquè o bé procedeixi a efectuar d’immediat les obres de reparació corresponents -quan el seu termini d’execució no excedeixi de 48 hores des de la
defunció del difunt- o que assenyali una altra unitat d’enterrament en la qual es
pugui donar el servei, en el cementeri de Son Servera o en un altre, o bé, se li
atorgarà una concessió d’una unitat d’enterrament municipal d’ús temporal.
Mentrestant, el cadàver romandrà en el dipòsit, fins a la seva inhumació o trasllat. Així mateix, quan sigui possible, es duran a terme les pràctiques de conservació del cadàver necessàries i previstes en el Reglament de policia sanitària
mortuòria de la CAIB quan el termini de permanència del cadàver en el dipòsit
ho requerís. Les despeses que tot això comporti aniran a càrrec del sol·licitant
del servei.
En cas que es tracti d’un altre servei distint de la inhumació, es requerirà
el sol·licitant perquè presenti els documents que falten en el termini màxim de
quinze dies, i es cancel·larà mentrestant la pràctica del servei. Si no es presenten aquests documents en els terminis referits, s’arxivarà la sol·licitud sense cap
més tràmit.
Una vegada resolt l’expedient de concessió de la sol·licitud, se’n notificarà la resolució al peticionari, així com al facultatiu representant de la Conselleria
competent, i no serà necessari que aquest estigui present durant la pràctica del
servei, si escau, per donar les instruccions sanitàries que procedeixin, i se’ls
comunicarà el dia i l’hora en què s’ha de practicar. Així mateix, i quan el titular
de la concessió de drets funeraris sobre les unitats d’enterrament afectades sigui
una entitat asseguradora, se li notificarà la data i l’hora de prestació del servei
esmentat. Els sol·licitants dels serveis funeraris podran exigir de
l’Administració del cementeri municipal cèdula acreditativa del servei donat,
amb la identificació de les unitats d’enterrament afectades.
Art. 34.El funcionari encarregat de l’Administració del cementeri municipal durà
un registre dels serveis funeraris practicats, en el qual es farà constar, com a
mínim:
a) Dades personals del sol·licitant.
b) Naturalesa del servei.
c) Liquidació de les exaccions municipals aplicables i altres circumstàncies que, en cada cas, figuren en els impresos normalitzats de sol·licitud del servei.
L’estructura, format i suport tècnic del dit registre seran els que, en cada
cas, s’adaptin a l’organització, racionalització i tecnificació administratives.
Cada suport de registre s’iniciarà amb la corresponent diligència, estesa pel funcionari municipal afecte al servei, i els fulls aniran enumerats correlativament i
segellats.
Art. 35.-
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La prestació dels serveis es farà per rigorós ordre de sol·licitud, si es disposa de les corresponents autoritzacions administratives i no concorre cap causa
que impliqui la suspensió del servei, d’acord amb el que es disposa en aquesta
secció.
Constitueixen excepcions a aquest principi, sense perjudici de l’ establert
en aquesta secció:
1.- En el cas de les inhumacions:
a) L’apreciació de signes de descomposició d’un cadàver subjecte a règim
de custòdia.
b) Els cadàvers que estiguin classificats com del grup I segons el
Reglament de policia sanitària mortuòria de la CAIB, així com els que, en general, haguessin mort per malaltia transmissible o estiguin afectats de qualsevol
classe de contaminació, inclosa la radioactiva, i sense perjudici de formalitzar
les prescripcions que estableixin els organismes competents respecte a això.
c) En cas de catàstrofe o calamitat pública, o altres circumstàncies d’especial incidència en la sensibilitat de la comunitat, i d’acord amb les instruccions dictades per l’autoritat judicial i, si escau, la sanitària.
2.- En els casos d’exhumacions i trasllats d’unitats d’enterrament:
a) Aquells en què, per raó d’obres d’interès general o sectorial a realitzar
per l’Ajuntament que afecten a unitats d’enterrament que contenguin cadàvers,
o quan hagin de ser suprimides com a conseqüència d’una reordenació del
cementeri, millora de l’estructura, distribució, o bé obres que afectin vials, o
quan ho exigeixi la millora del servei.
b) Quan els dits serveis constitueixin el pas previ a una altra d’inhumació
d’un cadàver, en funció de la urgència, en especial quan la unitat d’enterrament
que ocupen les restes cadavèriques hagués estat objecte de concessió temporal i
aquesta hagués caducat per transcurs del termini. La mateixa regla s’aplicarà
quan tal unitat, sense perjudici de ser en propietat, el seu titular fos una companyia d’assegurances del ram de decessos que destinarà els nínxols corresponents per un termini de cinc anys des de la inhumació.
c) Els requerits per l’autoritat judicial.
3.- En el cas de qualsevol altre servei funerari:
a) Els serveis requerits per l’autoritat judicial.
El reconeixement d’aquestes excepcions correspondrà al Sr. Batlle.
En tot cas, i llevat de la pràctica dels serveis que no siguin d’inhumació,
i, en tots els casos llevat de quan haguessin estat ordenats per l’autoritat judicial,
no operaran les excepcions a la suspensió quan aquests serveis pretenguin realitzar- se entre els dies 15 de juny i 15 de setembre, i, en general quan existeixin circumstàncies climatològiques que, des del punt de vista sanitari, i a judici
de l’autoritat sanitària competent, aconsellin la suspensió, en aquest cas, una
vegada passades les dates anteriorment esmentades o quan desaparegui la circumstància que determinà la suspensió, es tornarà a notificar al peticionari i als
que hagin d’estar presents en el moment i lloc de la prestació del servei, la data,
hora i lloc del començament de la prestació. Quan sigui l’autoritat judicial la que
ordeni l’execució del servei, i hi hagi circumstàncies climatològiques adverses
a tal prestació, o el dit servei s’hagi de donar en dates compreses entre el 15 de
juny i el 15 de setembre, es posarà de manifest l’Ordre judicial a l’autoritat sanitària, perquè, a la vista, aquesta ordeni el necessari, des del punt de vista sanitari, per a la millor salvaguarda de la salubritat pública amb ocasió de la prestació
del servei.
Art. 36.Qualsevol anomalia, incidència o suspensió en la prestació d’un servei
funerari serà immediatament comunicada al sol·licitant per la via més ràpida,
amb la indicació de la seva naturalesa i les mesures correctores a adoptar, sense
perjudici de la seva consignació per escrit.
Art. 37.L’Ajuntament no assumirà cap responsabilitat sobre joies, elements de
vestuari o complements que figurin incorporats al cadàver, llevat de si, una
vegada presentada la relació, aquesta és constatada pel regidor delegat del
cementeri i si el fèretre o el cadàver no són objecte de manipulació o accés per
a tercers.
Art. 38.Per a la prestació dels serveis funeraris es requerirà la presentació de la
documentació exigida en el present reglament, a la qual s’acompanyaran els
següents documents:
A) CUSTÒDIES:
1.- De cadàvers:
- Judicials: Ordre judicial i llicència d’enterrament, quan siguin procedents d’altres llocs del territori nacional, llicència d’enterrament i autorització
de trasllat o de conducció quan escaigui.
- Procedents d’altres llocs del territori nacional: llicència d’enterrament i
certificat de defunció del Registre Civil corresponent al lloc de defunció, o si no
n’hi ha, certificat de defunció expedit pel facultatiu que hagués assistit al difunt
per darrera vegada.
- Procedents de l’estranger: certificació consular o de la representació
diplomàtica espanyola en el país de procedència del cadàver, i llicència d’ente-
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rrament.
- Procedents del terme municipal de Son Servera: llicència d’enterrament;
certificat de defunció expedit pel facultatiu que l’hagués atès en el moment de
la defunció, en el qual és faran constar, com a mínim, les següents dades: dades
personals de la persona difunta; domicili mortuori; causa de la defunció; nom i
número de col·legiat del facultatiu que signa i firma de l’agent de l’empresa
funerària i segell.
2.- De restes cadavèriques: Autorització del Batlle i informe de l’autoritat
sanitària competent sobre les condicions de custòdia.
3.- De cendres: certificat de la incineració practicada expedida pel centre
que l’hagués practicada.
B) INHUMACIONS:
Els mateixos documents exigits per a la custòdia de cadàvers procedents
del terme municipal de Son Servera o, quan procedeixi, els documents exigits
per a la prestació de serveis de custòdia de cadàvers ordenats judicialment o procedents de l’estranger.
La inhumació immediata:
1. Els cadàvers no sotmesos a cap tipus de conservació, hauran de ser
inhumats o incinerats entre les 24 i les 48 hores després de la defunció.
2. Quan existeixin raons sanitàries que aconsellin la inhumació immediata de cadàvers inclosos en el grup I, el Batlle del municipi corresponent podrà
ordenar que aquests siguin conduïts de forma immediata al depòsit de cadàvers
del cementeri de la pròpia localitat per a la seva posterior inhumació. Quan les
raons sanitàries determinants de la inhumació immediata tenguin una incidència
territorial que excedeixi d’un terme municipal, la competència per a ordenar la
conducció immediata correspondrà a la Conselleria competent i Consum.
3. Els cadàvers que presenten contaminació radioactiva han de ser objecte del tractament especial que a aquest efecte s’acordi per l’organisme competent en la matèria.
4. No s’aplicarà el termini establert en els apartats anteriors en els supòsits de donació d’òrgans, peces anatòmiques i teixits, i en aquest cas el cadàver
podrà ser conduït, inhumat o incinerat immediatament després de realitzades les
anteriors pràctiques.
Tota la tramitació i gestió de les inhumacions és durà a terme de conformitat i amb els requisits establerts als articles 11 a 14 del Reglament de policia
sanitària mortuòria de la CAIB, Decret 105/1997, de 24 de juliol, modificat pel
Decret 87/2004, de 15 d’octubre.
C) EXHUMACIONS I TRASLLATS: autorització sanitària; llicència
municipal i de la Conselleria competent; i, si escau, ordre i autorització del
jutge.
Quant al trasllat i conducció d’un cadàver, de conformitat amb l’ establert
a l’article 23 del Decret 105/1997, de 24 de juliol, modificat pel Decret 87/2004
de 15 d’octubre, de policia sanitària mortuòria de la CAIB:
1. La conducció d’un cadàver que segons el que estableixi l’article 8 del
reglament de policia sanitària mortuòria de la CAIB que es trobi classificat en
el Grup II, no necessitarà autorització sanitària, si el mateix es realitza entre
municipis de la mateixa illa.
2. El trasllat d’un cadàver haurà de ser autoritzat per la Conselleria competent i Consum.
3. La conducció o trasllat dels cadàvers del Grup I del Decret 105/1997,
de 24 de juliol, modificat pel Decret 87/2004, de 15 d’octubre, de policia sanitària mortuòria de la CAIB i haurà de portar a efecte utilitzant un fèretre especial de les característiques fixades en l’article 10, 1, b), del reglament autonòmic, i necessitarà autorització de la Conselleria competent i Consum per a efectuar la conducció o el trasllat.
Tota la tramitació i gestió d’aquests serveis és durà a terme de conformitat i amb els requisits establerts als articles 23 a 29 del Reglament de policia
sanitària mortuòria de la CAIB, Decret 105/1997, de 24 de juliol, modificat pel
Decret 87/2004, de 15 d’octubre.
En tot cas, s’exigirà el títol de concessió del dret funerari sobre la unitat o
les unitats d’enterrament afectades.
D) INCINERACIONS:
Les incineracions es duran a terme de conformitat i amb els requisits establerts als articles 15 a 18 del Reglament de policia sanitària mortuòria de la
CAIB, Decret 105/1997, de 24 de juliol, modificat pel Decret 87/2004, de 15
d’octubre.
Secció Quarta
Dels serveis generals.
Recollida, dipòsit i eliminació de residus.Art. 39.La recollida de residus sòlids que es produeixen en el cementeri municipal correspondrà:
a) Als particulars quan es tracta de corones, flors, esteles, i altres elements
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funeraris que hagin posat per compte seu, així com els materials resultants o
sobrants de les obres de construcció, conservació i ornament de les unitats d’enterrament sobre les quals ostentin drets funeraris.
No obstant això, alguns dels elements esmentats podran ser retirats pels
serveis del cementeri quan s’hagués notificat expressament pels particulars interessats o quan aquests materials mostrin senyals evidents de deteriorament o
desllueixin el conjunt.
b) Als serveis municipals i/o l’entitat concessionària del servei: els existents a les vies i espais públics; a les zones, instal·lacions i dependències comunes o de serveis; els procedents de la prestació de serveis funeraris i els derivats
de la neteja d’instal·lacions i serveis extra municipals i integrats en el cementeri municipal.
Art. 40.El dipòsit de residus s’efectuarà:
a) En tot cas, en els recipients o zones habilitades a aquests efecte. La
capacitat dels recipients i la freqüència de la retirada dels residus que es dipositin serà l’adequada per garantir l’eficàcia del servei de recollida i eliminació.
b) Els procedents de la realització de serveis funeraris es dipositaran en els
recipients especialment prevists per a aquesta finalitat.
Art. 41.L’eliminació dels residus sòlids es realitzarà:
Els que siguin producte de la prestació de serveis funeraris tinguts en
compte en aquest Reglament, mitjançant la seva incineració en el forn especialment previst per a tal fi, de conformitat amb l’ establert a l’article 52.1.-d, del
Reglament de policia sanitària mortuòria de la CAIB, Decret 105/1997, de 24
de juliol, modificat pel Decret 87/2004, de 15 d’octubre
Secció Cinquena
Neteja, manteniment, conservació i seguretat.Art. 42.Correspon a l’Ajuntament de Son Servera garantir la prestació del servei
de neteja i manteniment de les dependències, instal·lacions, serveis, vies i espais
lliures públics del cementeri municipal.
L’Ajuntament podrà donar aquests serveis directament o bé mitjançant
contracte, concessió o conveni amb tercers.
Per aquest motiu l’Ajuntament podrà establir les taxes que siguin necessàries a abonar pels usuaris del cementeri.
Art. 43.L’Ajuntament, directament o mitjançant el concessionari del servei, controlarà l’estat de conservació, manteniment i ornament de les instal·lacions, serveis i mitjans necessaris per donar-los. Així mateix, i en els termes prevists en
aquest reglament, controlarà l’estat de conservació i seguretat de les unitats
d’enterrament, tant les que siguin en propietat com les que siguin d’ús comú o
temporal.
Art. 44.Correspon a l’Ajuntament, directament o mitjançant el concessionari del
servei, la vigilància i seguretat del cementeri municipal, les seves instal·lacions,
dependències, serveis i vies públiques.
Secció sisena
Les empreses de serveis funeraris de cementeri.Art. 45.1) Les empreses funeràries que donen els seus serveis funeraris en el
terme municipal de Son Servera compliran les condicions i regiran les seves
activitats d’acord amb el disposat en les següents normes:
- El Reglament de policia sanitària mortuòria de la CAIB.
- La normativa sanitària i mediambiental, estatal i autonòmica, que sigui
aplicable.
- L’Ordenança municipal reguladora dels serveis funeraris de Son Servera.
- La legislació i normativa estatal i autonòmica reguladora de la protecció
i defensa de consumidors i usuaris.
- La normativa estatal i autonòmica reguladora del transport, i en particular, la referida al transport funerari.
- La legislació reguladora de la prestació de serveis públics locals.
- El plec de condicions economicoadministratives que regula la concessió
del servei així com la legislació reguladora de la contractació administrativa
dels ens públics.
- Qualsevol altra disposició legal o reglamentària, general o sectorial,
estatal o autonòmica que modifica la normativa abans esmentada o el plec de
condicions també citat i que regeix la dita concessió.
- Així mateix els serà d’aplicació el disposat en la legislació civil, mercantil, fiscal, laboral i de Seguretat Social, de salut laboral i de prevenció de
riscs laborals.
CAPÍTOL SEGON
Del règim jurídic del domini públic funerari.
Secció Primera
Disposicions generals.-
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Art. 46.El cementeri municipal de Son Servera, als efectes prevists en aquest
Reglament, es constitueix en una unitat definida i delimitada, que compren la
totalitat del sòl, subsòl, instal·lacions, construccions i elements de jardineria
existents, incloses les unitats d’enterrament, i ostenten tot el conjunt la condició
de bé de domini públic adscrit al servei públic funerari municipal, en els termes
prevists en l’art. 4 del Reglament de béns de les entitats locals. Tot allò sense
perjudici del reconeixement de la propietat privada, i, per tant, del domini privat de tots els béns pertanyents als particulars que formen part integrant del
cementeri objecte del reglament.
En conseqüència, el règim jurídic dels béns citats serà l’ establert en
aquest reglament i en el Codi civil pel que fa referència a la propietat funerària,
en garantia del servei, i seran alienables, imprescriptibles, inembargables i no
subjectes a cap tribut, sense perjudici del disposat, en matèria de cànons d’ús,
tarifes i preus per la prestació dels serveis o règim de caducitat de les concessions de l’ús privatiu de les unitats d’enterrament, en aquest reglament, o en
l’Ordenança fiscal que aprovi la corporació municipal de Son Servera o el plec
de condicions economicoadministratives que regula els serveis que han de donar
les empreses funeràries i de cementeri, així com les altres disposicions que
resultin d’aplicació.
La caducitat es referirà exclusivament als drets derivats de la modalitat
‘temporal’, així com a l’expressió ‘drets concessionals’. Per a la propietat funerària s’atendrà al regulat en el Codi civil.
Art. 47.L’ús privatiu de solars i unitats d’enterrament de titularitat pública se subjectarà, en els termes prevists en l’art. 78-1r del Reglament de béns de les entitats locals, a concessió administrativa de caràcter demanial, règim jurídic que
serà l’ establert en aquest Reglament, i, si no n’hi ha, en l’ esmentat Reglament
de béns de les entitats locals, Llei de bases de règim local, Text refós de disposicions vigents en matèria de règim local, Reglament de policia sanitària mortuòria de la CAIB, Codi civil i disposicions estatals i autonòmiques d’igual o
superior rang a aquest Reglament que, en el futur s’aprovin.
Art. 48.L’exercici per la corporació de les potestats que li corresponguin respecte
del domini públic funerari, tal i com apareguin establertes en l’art. 2-2n d’aquest
Reglament, es regiran pel disposat, per la normativa a la qual es refereix, i, si no
n’hi ha, per l’establert en la legislació local i sectorial aplicable.
Secció Segona
De l’ús privatiu del domini públic funerari i de la propietat privada de
béns de naturalesa funerària .
Subsecció Primera
Disposicions generals.Art. 49.En els termes prevists en aquest Reglament i en les disposicions generals
vigents reguladores del domini públic local i funerari, l’Ajuntament de Son
Servera és competent per a l’atorgament dels títols concessionals de drets funeraris sobre les parcel·les i unitats d’enterrament de caràcter temporal del cementeri municipal, que són béns de domini públic local.
Tot allò sense perjudici del reconeixement de la propietat privada, i, per
tant, del domini privat de tots els béns pertanyents als particulars que formen
part integrant del cementeri objecte del reglament.
Art. 50.Als efectes prevists en aquest Reglament, els drets funeraris podran adoptar qualsevol de les modalitats següents:
a) EN PROPIETAT: La dita modalitat confereix al seu titular la propietat
funerària, els drets d’ocupació de la unitat d’enterrament, i els drets de prestació dels serveis funeraris prevists en aquest reglament, amb la prèvia sol·licitud
i d’acord amb el previst en el mateix reglament i en les altres normes a les quals
aquest es refereix, i en tant que l’esmentada unitat d’enterrament constitueix la
base física per a la prestació dels dits serveis; dret a la permanència dels cadàvers i restes cadavèriques de les persones inhumades en les respectives unitats
d’enterrament.
En aquest cas, l’Ajuntament reconeix expressament que la propietat funerària se fa extensiva al subsòl, sense el qual no tindria sentit parlar de propietat
d’unitats d’enterrament.
b) TEMPORAL: La dita modalitat conferirà al seu titular el dret d’ús de
la unitat d’enterrament per a la pràctica d’inhumacions de cadàvers, que romandran en les dites unitats durant el termini establert en la concessió, que no serà
superior a cinc anys, tot sense perjudici de les renovacions de les concessions
que siguin procedents.
Aquest dret s’atorgarà sobre unitats d’enterrament que a tal finalitat es
destinin per l’Ajuntament, i en benefici de les persones que ho sol·licitin o que
designi l’Ajuntament. El règim d’ús d’aquestes unitats d’enterrament serà l’establert en aquest capítol.
c) COMÚ: Implica el dret d’inhumació en unitats d’enterrament comunes
(fosses i osseres comunes) de cadàvers i restes cadavèriques.
L’ús d’aquest dret es regirà pel previst en aquest capítol, i s’atorgarà mit-
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jançant títol nominatiu expedit per la Batllia i inscripció en el llibre de registre
corresponent.
Subsecció segona
Dels drets funeraris en propietat.Art. 51.1.- Els de drets funeraris en propietat s’inscriuran en el Llibre - registre
corresponent i donaran lloc a l’expedició d’un títol a favor dels seus titulars, en
el qual es farà constar:
- El número de la unitat d’enterrament al qual fa referència.
- Nom i filiació completa del titular i cotitulars.
2.- Els resguards dels títols de propietat es renovaran obligatòriament en
cas de defunció de qualsevol dels titulars o pel canvi de titulars a causa de les
diverses formes de transmissió.
3.- Serà necessària la presentació del títol per a la pràctica de qualsevol
dels serveis funeraris prevists en aquest Reglament, havent-se de fer constar el
servei practicat.
4.- Els títols de propietat funerària són documents públics.
Qualsevol anomalia o situació il·legal que es detecti i que pugui constituir
delicte, en particular de falsedat, es posarà immediatament en coneixement de
l’autoritat judicial als efectes processals, penals i administratius que procedeixen.
Art. 52.La transmissió dels drets funeraris en propietat es regirà forçosament per
les normes presents:
1.- Les transmissions de drets funeraris sobre unitats d’enterrament en
propietat podran realitzar-se ‘intervivos’ o ‘mortis causa’ i sempre a favor de
persones físiques.
2.- En les transmissions per actes ‘intervivos’, els interessats sol·licitaran
per escrit, que presentaran en el Registre general de la Ajuntament , l’autorització per a la dita transmissió, amb l’especificació de si existeix o no relació de
parentesc i de quin tipus. El dit escrit anirà signat per tots els interessats i anirà
acompanyat dels documents que acrediten de manera fefaent davant
l’Ajuntament els extrems exposats.
2.A En el cas de relació de parentesc: Constituiran documents fefaents per
provar el compliment d’alguna de les condicions abans esmentades els següents:
el DNI, els certificats de naixement, matrimoni o fotocòpies del Llibre de família expedits pel Registre civil i els altres que poden demostrar el dit parentesc.
Es considera parentesc les persones relacionades fins a cinquè grau de consanguinitat i fins a segon grau d’afinitat.
2.B. En el cas que no hi hagi relació de parentesc: constituiran documents
fefaents el contracte firmat entre el transmissor o transmissors i el receptor, on
consti l’acceptació de la transmissió per part de tots els titulars actuals de la unitat d’enterrament.
En el cas de transmissions ‘inter vivos’ sense relació de parentesc es regiran les següents regles:
a) Existirà el dret de retracte de la unitat d’enterrament a transmetre a
favor de l’Ajuntament, que només s’exercirà en cas de necessitat de sepultures
públiques.
b) Només es consentiran transmissions sempre que siguin de la totalitat de
places de què consta la unitat d’enterrament a trasmetre. Exceptuant els panteons del Cementeri Nou en què l’Ajuntament hagi autoritzat transmetre places
individualment.
c) Només es permetrà l’adquisició per actes ‘inter vivos’ d’un màxim de
dues unitats d’enterrament a favor d’un mateix titular, exceptuant les companyies d’assegurances del ram de decessos.
d) L’Ajuntament de Son Servera podrà confeccionar un llistat de sol·licitants d’unitats d’enterrament i un altre llistat d’interessats a transmetre.
3.- Per a la transmissió ‘mortis causa’, regiran les regles següents:
Els hereus o legataris disposaran d’un termini de dos anys, comptats des
de la data de defunció del titular, per formular per escrit i davant el Sr. Batlle, la
sol·licitud de transmissió.
La sol·licitud es presentarà davant el Registre General de la corporació o
de les oficines del concessionari del servei, i s’hi haurà d’adjuntar algun dels
documents públics als quals a continuació es fa referència, i que donen fe de la
condició d’hereu o legatari, així com de la defunció del titular. Constituiran mitjans probatoris:
a) En tot cas, certificat de defunció del titular, expedit pel Registre civil
del lloc de defunció, o document equivalent quan hagués mort fora d’Espanya.
b) En cas de successió testada: fotocòpia del testament atorgat pel titular
i de l’escriptura d’acceptació d’herència feta per l’hereu o legatari.
c) En cas de successió intestada: fotocòpia de la declaració judicial d’hereus ‘ab intestato’.
4.- En tot cas, els nous titulars, una vegada efectuada la transmissió dels
drets funeraris sobre la unitat d’enterrament en propietat, se subrogaran en els
drets i obligacions que corresponien a l’antic titular.
5.- Les transmissions es realitzaran, en tot cas, sense perjudici de tercers.
Art. 53.-
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1.- Seran drets i obligacions dels propietaris d’unitats d’enterrament en
propietat els següents:
A) Constituiran drets del titular:
a) El lliure accés a la unitat d’enterrament.
b) L’ús dels elements comuns de la unitat d’enterrament, quan aquesta disposi de diferents places, per a la pràctica dels serveis funeraris prevists en el
Reglament (escales, osseres, etc).
c) Sol·licitar la pràctica dels serveis funeraris prevists en aquest reglament, en les condicions previstes, d’acord amb les disponibilitats del servei i
amb les autoritzacions que es requereixen.
d) Sol·licitar la pràctica, per l’Ajuntament, d’aquells serveis que, d’acord
amb aquest Reglament, li pertoquin, en matèria de conservació, manteniment,
neteja, vigilància, salubritat i seguretat del recinte mortuori, sense perjudici del
que es disposa en aquest reglament sobre obligacions del titular amb relació a la
unitat d’enterrament.
e) Sol·licitar informació i assistència administrativa amb relació a les
matèries pròpies del cementeri municipal.
f) Sol·licitar de l’Ajuntament que adopti les mesures oportunes per assegurar el lliure i pacífic exercici dels seus drets.
g) Efectuar les inhumacions dels cadàvers d’aquelles persones a les quals,
d’acord amb aquest reglament, els correspon tal dret per estar inclosos en el títol
o estar unides al titular per les relacions de parentesc de fins a tercer grau de
consanguinitat i el cònjuge, llevat que no disposin de plaça lliure o estiguin en
alguna de les situacions previstes en aquest reglament.
h) Els altres drets establerts en aquest reglament i altra normativa d’aplicació.
B) Constitueixen obligacions del titular les següents:
a) Mantenir i conservar la unitat d’enterrament en propietat en bon estat
de conservació, així com fer-se càrrec del seu manteniment i neteja, de forma
que no afecti les condicions de seguretat o salubritat, o altres aspectes sanitaris
i medi ambient propis del cementeri municipal, i obeir en tot moment les instruccions que, a aquest efecte li imparteixi la corporació.
b) Usar adequadament la unitat d’enterrament, conforme al seu destí.
c) Facilitar, igualment, als altres propietaris del dret funerari l’exercici
dels seus respectius drets.
d) Tenir a disposició de l’Ajuntament, en tot moment, el títol de propietat
del dret funerari.
e) Satisfer en els terminis i quanties que es fixen a les ordenances fiscals
respectives, els drets econòmics que li correspon percebre a la corporació pels
conceptes prevists.
f) Limitar l’exercici dels seus drets a la unitat d’enterrament adjudicada,
sense perjudici dels drets d’ús d’accés a les instal·lacions comunes del cementeri en la mesura que resultin necessàries per a l’exercici de la resta dels seus
drets, i en particular els que resultin necessaris per a la prestació dels serveis
prevists en aquest reglament.
g) Qualsevol altra obligació que resulti d’aquest reglament o altra normativa que s’hagi d’aplicar.
h) Quan siguin diferents els titulars d’un dret funerari, aquests n’elegiran
un representant perquè actuï davant l’Administració, sense perjudici de la responsabilitat solidària de tots ells. Si aquesta designació no s’efectua formalment, s’entendrà que la dita representació correspon al primer titular que figura
en el títol o registre corresponent, o a cada un dels següents, per ordre de subscripció en el cas de falta de localització del que correspongui.
i) Els propietaris de drets funeraris tenen l’obligació de renovar el resguard del títol a les oficines municipals de Cementeri, en cas de defunció del
titular o de transmissions de titulars.
Subsecció tercera
De les concessions a drets funeraris sobre unitats d’enterrament d’ús temporal.Art. 54.Són concessions de drets funeraris sobre unitats d’enterrament d’ús temporal les que l’Ajuntament atorga, en els termes i condicions prevists en aquesta subsecció, i pel termini de cinc anys a favor de les persones interessades que
compleixin les condicions previstes, i que donen dret a l’ús, pel termini abans
esmentat, d’unitats d’enterrament determinades expressament construïdes per
l’Ajuntament per a tal finalitat, o per les entitats asseguradores per donar servei
als seus assegurats en els termes prevists en les respectives pòlisses.
Art. 55.Els qui estiguin interessats en l’adjudicació d’aquest tipus de concessions,
hauran de sol·licitar-ho per escrit a l’Ajuntament, corresponent al Sr. Batlle l’adjudicació de les concessions de drets funeraris sobre unitats d’enterrament d’ús
temporal. A tal efecte es durà a les oficines de la casa consistorial un llibre registre en el qual hi constaran, almenys, les dades següents:
a) Adjudicatari de dret funerari.
b) Data de la inhumació practicada.
c) Data d’inici i de finalització de la concessió del dret funerari atorgada.
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L’efectivitat de la concessió del dret funerari sobre unitats d’enterrament
d’ús temporal quedarà condicionada al pagament de l’ import dels drets econòmics que per tal concepte s’han d’abonar a la corporació, d’acord amb les ordenances fiscals i per la totalitat del període que dura la concessió.
S’entregarà al titular de la concessió de drets funeraris sobre una unitat
d’enterrament d’ús temporal un títol acreditatiu, el qual, com a mínim, constarà
de la unitat d’enterrament assignada; les dades del titular; la data de la inhumació practicada; la data d’inici i finalització de la concessió i l’extracte de les disposicions a què fa referència aquesta subsecció.
Art. 56.El termini de la concessió de drets funeraris sobre unitats d’enterrament
d’ús temporal serà de cinc anys (renovables), llevat que concorrin alguna de les
circumstàncies següents:
a) Que es donin circumstàncies que, d’acord amb el Reglament, donin lloc
a la suspensió de la prestació de qualsevol dels serveis funeraris que impliquen
exhumació d’un cadàver o de restes cadavèriques, en aquest cas, la pròrroga
durarà el temps imprescindible perquè puguin esmenar-se les deficiències que
motiven la dita suspensió, si escau.
b) En altres casos, degudament justificats, en els quals, en iniciar el servei
funerari d’exhumació i trasllat de les restes cadavèriques corresponents, una
vegada finalitzat el termini de la concessió, aquests presentaran circumstàncies
excepcionals, tals com que el procés de putrefacció i mineralització del cadàver
no hagués finalitzat correctament, i es doni lloc a la momificació. En aquest cas,
se suspendrà la pràctica del servei i es prorrogarà el termini de la concessió fins
a un màxim d’un any, ampliable per un altre si perdures la dita anomalia, llevat
que, consultades les autoritats competents en matèria de policia sanitària mortuòria, aquestes informessin favorablement l’exhumació i el trasllat del cadàver
a una altra unitat d’enterrament en les condicions sanitàries que estableixin.
Aquesta excepció no es tindrà en compte quan la momificació afecti restes cadavèriques.
c) Quan el cadàver hagués estat classificat com del grup I segons el reglament de policia sanitària mortuòria i aquesta ordenança, el difunt hagués mort
de malaltia infecto contagiosa, i consultades les autoritats sanitàries competents,
aquestes assenyalaran l’existència de riscs greus per al medi ambient o la salut
pública si se’n practica l’exhumació de les restes cadavèriques corresponents
per a la seva inhumació posterior.
d) Quan la data en què hagués de finalitzar el termini de la concessió coincidís amb un període que, per raons climàtiques o altres de la mateixa índole,
impedeixen la concessió de l’autorització per a l’exhumació i trasllat de restes
cadavèriques a una altra unitat d’enterrament, en aquest cas la concessió es prolongarà pel temps necessari fins que acabin les circumstàncies esmentades
abans.
En tots els altres casos, acabat el termini de la concessió, el titular estarà
obligat a sol·licitar l’autorització d’exhumació i trasllat de les restes cadavèriques corresponents, i es practicaran aquests serveis, una vegada obtinguda aquella.
e) Els titulars d’una concessió temporal que hagués finalitzat tindran preferència per a la concessió d’una nova concessió funerària temporal sobre la
mateixa unitat d’enterrament.
f) Altres causes que el Batlle consideri degudament justificades, previ
informe de la Junta Municipal de Cementeris.
Art. 57.Els titulars de concessions de drets funeraris sobre unitats d’enterrament
d’ús temporal tindran els drets i obligacions que els siguin inherents.
Subsecció quarta
De les concessions de drets funeraris sobre unitats d’enterrament d’ús
comú.Art. 58.Les concessions de drets funeraris d’ús comú donaran lloc als titulars,
residents o finats a Son Servera, a ser inhumats en les unitats d’enterrament
comunes, tant fosses, com osseres, i implicarà la possibilitat d’enterrar tant
cadàvers com restes cadavèriques, sense que es pugui realitzar cap altre tipus de
servei funerari, llevat dels casos de disposició judicial.
Art. 59.a) Les inhumacions, tant de cadàvers com de restes, de residents o finats
a Son Servera, es practicaran a instància de persona interessada, o d’ofici.
b) Qualsevol persona que acrediti la seva personalitat i els seus drets sobre
el cadàver podrà sol·licitar la pràctica de la inhumació de cadàvers o restes a la
fossa o ossera comunes. La dita inhumació implicarà, en tot cas, la renúncia dels
familiars o parents a la recuperació del cadàver o restes, llevat que hi hagués
disposició judicial.
c) Seran inhumats d’ofici a la fossa comuna:
- Els cadàvers de persones no identificades o en situació de pobresa o indigència, residents o finats a Son Servera, que no tenguin parents interessats, ni
siguin titulars de concessions de drets funeraris sobre unitats d’enterrament temporal, o titulars d’unitats d’enterrament en propietat.
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- Els cadàvers de persones no identificades que haguessin mort com a conseqüència d’accidents o catàstrofes públiques ocorregudes a Son Servera, i que
no fossin reclamats per cap familiar o parent, llevat que l’autoritat judicial encarregada de l’assumpte en disposàs un altre.
d) Seran reinhumades d’ofici a l’ossera comuna:
- Les restes cadavèriques procedents d’exhumacions practicades en unitats d’enterrament d’ús temporal, una vegada finalitzat el termini de concessió,
quan els familiars o parents del difunt no se n’haguessin fet càrrec en el termini que se’ls indica per reinhumar-les.
Art. 60.Correspondrà a la Batllia ordenar les esmentades inhumacions o reinhumacions. Quan es realitzin a instància de part, s’entregarà al sol·licitant una
cèdula acreditativa de la prestació del servei on se n’indicarà la data de prestació, la identificació de la fossa o ossera en què hagin estat practicades i un
extracte de les disposicions d’aquesta subsecció.
Les inhumacions i reinhumacions en aquestes unitats es faran constar en
un registre municipal especial en el qual es faran constar, com a mínim, les
dades següents:
- La identificació del cadàver o restes, sempre que sigui possible.
- La causa de la inhumació o reinhumació en aquest tipus d’unitats.
- La unitat d’enterrament de procedència, en el seu cas.
- La data de prestació del servei.
- La localització de la fossa o ossera comuna en què s’hagués practicat el
servei.
Quan el difunt hagués mort per causes que haguessin donat lloc a la intervenció judicial, no podrà practicar-se la inhumació del seu cadàver o reinhumació de les corresponents restes cadavèriques sense l’autorització del jutjat que
inicialment hagués intervingut.
Subsecció quinta
De l’extinció de les concessions de drets funeraris.Art. 61.Els drets funeraris sobre unitats d’enterrament en propietat i temporal
s’extingiran per qualsevol de les següents causes:
a) Renúncia del titular.
b) Per sentència judicial ferma.
En cas d’expropiació del dret funerari en propietat l’Ajuntament compensarà la part expropiada amb una unitat d’enterrament del mateix tipus i sufragarà les despeses de trasllat, exhumació i inhumació, de les restes que s’hi trobessin, i els familiars dels difunts en podrien supervisar l’operació.
Art. 62.El mer transcurs del termini de concessió de drets sobre unitats d’enterrament d’ús temporal, llevat que s’apreciàs a l’expedient l’existència d’alguna de
les causes impeditives de l’exhumació i posterior trasllat a una altra unitat d’enterrament o a la fossa o ossera comunes establertes en aquest Reglament, d’ofici o com a conseqüència de l’al·legació dels interessats, en aquest cas el dit
expedient d’extinció es tramitarà com un de caducitat.
En tot cas, resolt el dit expedient en favor de la dita extinció, revertirà a
l’Ajuntament la unitat d’enterrament afectada, prèvia exhumació i trasllat de les
restes, bé a la unitat designada pels parents, bé a l’ossera comuna, segons procedeixi el procediment previst en la subsecció corresponent d’aquest reglament.
Art. 63.Els propietaris o concessionaris de drets funeraris sobre unitats d’enterrament podran instar en qualsevol moment la renúncia del seu dret de propietat
funerària o concessió.
En el cas que els titulars haguessin mort, i sempre que no haguessin passat més de dos anys des de la data de la defunció, els hereus del titular de la propietat funerària o concessió podran instar-ne la renúncia, sempre que acreditin
documentalment i per algun del mitjans prevists en aquest reglament, la seva
condició de tals.
A la instància corresponent, el titular o bé els seus hereus hauran d’indicar la unitat d’enterrament a la qual s’han de traslladar, si escau, les restes de
tots els cadàvers inhumats en la dita unitat.
La renúncia s’ha de presentar pel titular o cotitulars, si fossin diferents, o
els seus hereus, a les oficines municipals. En cas de ser diferents cotitulars o els
hereus, haurà de constar la signatura de tots ells a l’escrit de renúncia.
Admès l’escrit, aquest es tramitarà d’acord amb el previst a la Llei reguladora del règim jurídic i procediment comú de les administracions públiques, i
s’iniciaran els tràmits prevists en aquest Reglament per al trasllat de les restes
que existeixen en la unitat d’enterrament.
Si un cotitular desitgés renunciar als seus drets sobre els nínxols que li
corresponen a la unitat en favor d’altre cotitular, la seva renúncia es tractarà com
una transmissió conforme al present reglament.
Art. 64.1.- S’extingiran els drets funeraris sobre unitats d’enterrament en propietat per alguna de les següents causes:
a) Per declaració de runa de la unitat d’enterrament, conforme al previst
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en la legislació urbanística general i, en tot cas, quan hi hagi mals d’impossible
reparació tècnica per mitjans normals, o quan el cost superi el 50% del valor de
la construcció funerària. En qualsevol cas, el propietari afectat podrà optar lliurement per mantenir la seva propietat funerària si sufraga el total import de la
despesa, danys i perjudicis que ocasioni, fins i tot a tercers, la reconstrucció de
la seva propietat, cas en el qual l’Ajuntament podrà exigir la presentació de l’aval oportú.
En tot cas, la dita declaració es tramitarà, mitjançant expedient, conforme
al previst en la dita legislació urbanística i tindrà els efectes prevists, i, a més,
l’exhumació, per al seu trasllat a la unitat d’enterrament indicada pels interessats, o bé a la fossa o ossera comunes, dels cadàvers o restes cadavèriques que
hi haguessin estat inhumats.
b) Incompliment reiterat dels deures de conservació de la unitat d’enterrament que hagués donat lloc, en més de dues ocasions, al dictat, en un període inferior a dos anys, per l’Ajuntament, d’ordres d’execució d’obres de reparació, per raons de seguretat, salubritat o ornament públic.
c) Per donar lloc a l’embargament de la propietat sobre la unitat d’enterrament com a conseqüència de l’impagament dels drets econòmics que li
correspon percebre a l’Ajuntament, d’acord amb la corresponent ordenança fiscal.
d) Per la comissió d’infraccions administratives molt greus que, d’acord
amb el previst en el present reglament, donin lloc a l’extinció del dret funerari,
a part de les altres sancions que correspon imposar.
e) Per abandonament de la propietat funerària.
f) Per renúncia expressa.
2.- Caducaran les concessions de drets funeraris sobre unitats d’enterrament d’ús temporal, per les mateixes causes que donin lloc a l’extinció dels
drets funeraris en propietat, a més de per haver passat el termini de la seva
vigència en els termes prevists en aquest Reglament.
3.- El procediment per declarar l’extinció de la propietat, i la caducitat de
les concessions temporals, s’iniciarà d’ofici, per acord de l’òrgan competent, bé
per pròpia iniciativa, per ordre superior, per petició raonada d’altre òrgan o d’altra Administració o per denúncia.
4.- La incoació del corresponent expedient serà contradictori i de conformitat al procediment administratiu comú, i l’òrgan competent per a la seva resolució serà la Batllia qui la podrà delegar en la Junta Municipal de Govern. En
cas de no trobar-se al titular s’haurà de notificar per edictes.
5.- La declaració de caducitat de la concessió temporal, donarà lloc, si
escau, a l’exigència de la reparació dels mals i perjudicis causats a la corporació, que, amb la prèvia valoració i audiència de l’interessat, s’exigirà a la resolució que posi fi a l’expedient.
Art. 65.S’entén per revocació anticipada d’una concessió de drets funeraris sobre
una unitat d’enterrament temporal, per motius d’interès públic, el dur a terme,
de forma unilateral, per la corporació municipal, quan s’acordi per motius d’oportunitat, basats en la utilitat pública o l’interès general i en els quals no concorri cap de les circumstàncies següents:
- Transcurs del termini de vigència de la concessió a les atorgades sobre
unitats d’enterrament d’ús temporal.
- Fets u omissions del concessionari que haguessin donat lloc a la declaració de caducitat de la concessió prèvia la tramitació del corresponent expedient.
- Causes de nul·litat o anul·labilitat de la concessió que haguessin donat
lloc a la revocació de la concessió per motius de legalitat.
En tot cas, l’exercici de la potestat de revocació unilateral de la concessió
d’unitats d’enterrament temporal per qualsevol motiu d’interès general requereix el pagament d’una indemnització al concessionari. Aquesta indemnització
serà fixada d’acord amb el valor de la concessió al temps del seu atorgament,
incrementat amb l’IPC que anualment es determini pels organismes competents
(actualment l’Institut Nacional d’Estadística), i minorat percentualment pels
anys que hagin transcorregut de la durada total de la concessió.
L’acte administratiu de revocació declararà la reversió dels béns concedits
a l’Ajuntament, així com la necessitat d’exhumació dels cadàvers o restes inhumats a la unitat d’enterrament afectat, i la necessitat del seu trasllat a la unitat
d’enterrament temporal que l’Ajuntament assenyali, per a la posterior inhumació, o bé a la fossa o ossera comuna segons els casos, en tot cas, amb la prèvia
l’obtenció de les autoritzacions sanitàries que procedeixin.
Totes les despeses ocasionades per les operacions abans esmentades aniran a càrrec de l’Ajuntament, encara que aquest pogués invocar interès públic o
força major.
Una vegada ferma la revocació en via administrativa, i sempre que el concessionari oposi resistències a l’execució, la mateixa revocació es durà a terme
d’acord amb el procediment de desnonament administratiu establert en el
Reglament de béns de les entitats locals, amb els mateixos efectes.
TÍTOL VI
Dels drets i obligacions dels usuaris i del públic en general.-
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Art. 66.Sense perjudici dels drets i les obligacions establertes en aquest
Reglament i de les que es deriven del règim concessional de les unitats d’enterrament, els usuaris del cementeri, així com els seus visitants i públic en general tindran les mateixes obligacions:
a) La utilització del mobiliari urbà i les instal·lacions i construccions
comunes de forma adequada a la seva destinació.
b) No envair les zones enjardinades.
c) Circular exclusivament per les vies o zones de vianants, sense que
puguin accedir a l’interior de les unitats d’enterrament, llevat dels titulars de les
concessions de drets funeraris, així com el personal operari que ha de dur a
terme els serveis funeraris autoritzats.
d) Dipositar els residus sòlids en els recipients, contenidors o espais habilitats per a aquesta finalitat.
e) Observar la normativa, senyalització i altres indicacions en matèria
d’ordenació i funcionament dels serveis.
f) No accedir, excepte per requeriment o autorització expressa donada per
escrit per l’Ajuntament, a les zones, serveis o dependències prohibides al públic.
g) No treure del recinte del cementeri cap element o material sense autorització expressa de l’Ajuntament. S’exceptuen els casos de trasllats de difunts
i restes cadavèriques a un altre cementeri, que es regirà per la seva normativa
específica, conforme al Reglament de policia sanitària mortuòria de la CAIB i
per aquest reglament.
h) Observar en tot cas les instruccions i recomanacions que formulin els
responsables del servei.
Art. 67.Els visitants i usuaris dels serveis del cementeri municipal s’hauran de
comportar amb el degut respecte i decòrum dintre del recinte, conforme a la destinació. Constituirà infracció administrativa greu, que serà sancionada segons el
disposat en aquest reglament qualsevol alteració de la tranquil·litat i ordre públic
dintre del recinte, sense perjudici de la immediata expulsió dels responsables,
llevat que la dita alteració pugui constituir delicte, en aquest cas es passarà la
part de culpa a l’autoritat judicial competent.
Art. 68.Queda prohibida l’entrada i la circulació de tota classe de vehicles i
carruatges en el cementeri municipal, excepte els vehicles funeraris destinats al
transport de cadàvers, així com dels serveis públics municipals, policia local, el
concessionari del servei, si escaigués, i de les forces i cossos de seguretat de
l’Estat en l’exercici de les seves funcions.
Podrà, malgrat tot, sol·licitar autorització especial per a casos justificats
(vehicles de persones minusvàlides, vehicles destinats al remolc o transport de
maquinària o material de construcció que s’hagi d’emprar en la realització d’obres en el cementeri municipal i no pugui descarregar-se i transportar-se d’altra
manera fins al lloc en què s’hagi d’emprar, des de l’exterior del recinte). En
aquest cas, podrà sol·licitar-se a l’empresari-transportista la subscripció i presentació de còpia d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil que
cobreixi els possibles mals que es puguin ocasionar dintre del cementeri amb
ocasió del transport esmentat. L’autorització serà expedida pel Batlle.
Art. 69.Queda prohibit l’accés i la circulació d’animals, malgrat vagin acompanyats pels seus amos, pel recinte del cementeri. S’exceptua el cas dels cans-guia
de persones invidents, acreditats com a tals, els quals circularan provists de
collars, cadena i seran conduïts pel seu propietari o posseïdor.
Art. 70.Tots aquells que ocasionin algun perjudici a les instal·lacions o construccions funeràries del cementeri municipal, i sense perjudici de la sanció administrativa que se’ls imposi per la comissió de la dita infracció administrativa, i
prèvia la incoació i tramitació del corresponent expedient administratiu sancionador, hauran de procedir a la seva reparació directament i d’acord amb les indicacions de l’Administració municipal i en els terminis que estableixi. Si no compleix la dita ordre, es procedirà a l’execució subsidiària i a càrrec de l’infractor,
de la dita reparació, podent-se exigir el seu pagament per via de constrenyiment.
Així mateix, i de forma alternativa, podrà exigir-se, dintre de l’expedient
administratiu sancionador, la indemnització dels mals ocasionats. En ambdós
casos, aquests seran taxats pels serveis tècnics municipals.
Art. 71.L’obtenció de reportatges fotogràfics, cinematogràfics o televisius dintre
del recinte del cementeri municipal, així com la realització de dibuixos, pintures i altres pràctiques similars requerirà l’autorització expressa de l’Ajuntament,
que no podrà atorgar-la per a la realització de tals activitats a l’interior de les
unitats d’enterrament.
Art. 72.El control de l’ús i el comportament del usuaris i visitants correspondrà a
la Batlia, que podrà delegar-la en un regidor delegat del cementeri o en el de
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santitat, a la policia municipal i als serveis d’inspecció competents en matèria
de policia sanitària mortuòria.
Els actes, informes, les actes i denúncies dels que poden deduir-se d’actuacions contràries a la normativa d’aplicació seran comunicades a la Batlia per
a la incoació de l’oportú expedient administratiu sancionador contra els presumptes responsables, o a l’autoritat judicial, si poguessin constituir delicte.
TÍTOL VII
Dels òrgans consultius
CAPÍTOL ÚNIC
La Junta Municipal de Cementeris
Art. 73
Per voluntat pròpia del Batlle es crearà la Junta Municipal de Cementeris,
com a òrgan consultor i assessor, que es regirà per les següents normes:
1.-La Junta Municipal de Cementeris estarà integrada pels següents membres, a proposta del Batlle:
El Batlle o regidor en qui delegui, que actuarà com a president
el regidor responsable del cementeri
un regidor de l’equip de govern,
un representant dels ciutadans anomenat pel ‘Foro dels Ciutadans’
el funcionari encarregat de l’Àrea de Cementeris, que actuarà com a secretari, amb veu i sense vot
2.- La composició de la Junta es renovarà cada quatre anys, coincidint
amb l’inici d’una nova legislatura.
3.-La Junta es reunirà com a mínim dues vegades a l’any, al principi de
març i al principis d’octubre, i cada vegada que ho sol·liciti el Batlle o regidor
en qui delegui, el regidor de Cementeris o tres membres qualssevol. També serà
convocada sempre que s’hagi de decidir sobre les qüestions especificades en el
pròxim punt.
4.- La Junta tindrà una funció de consulta i assessorament, i serà escoltada preceptivament pel que fa als següents temes: modificació del Reglament del
cementeri, modificació de l’Ordenança de serveis i modificació de l’Ordenança
fiscal.
5.- Els acords o presa de decisions de la Junta seran per majoria simple
dels vots dels seus membres.
TÍTOL VIII
De la potestat inspectora.
CAPÍTOL ÚNIC
De la potestat administrativa d’inspecció en el cementeri municipal.Art. 74.La potestat administrativa d’inspecció del cementeri municipal es durà a
terme pels funcionaris municipals o de la Conselleria competent de la CAIB que
tenguin atribuïda la dita funció, segons les normes que respectivament la regulen des del punt de vista de policia sanitària mortuòria, tributària i d’administració i règim jurídic del cementeri, i tindrà per objectiu la vigilància del compliment de les normes aplicables en cada cas; l’aixecament de les actes d’inspecció que legalment o reglamentàriament procedeixen, i en les que es faran
constar els fets que els dits funcionaris observin, siguin o no susceptibles de sanció, per constituir, en aquest darrer cas, infracció administrativa, juntament amb
les altres dates que procedeixen (data, hora i lloc on es verifiqui la inspecció,
identificació dels titulars de les concessions de drets funeraris sobre les respectives unitats d’enterrament, si escau, observacions, etc.); constatar i denunciar
les anomalies que s’observen; informar de les mesures cautelars, correctives i
sancionadores que es jutgin convenients per al compliment efectiu de la normativa vigent; qualssevol altres funcions assessores, inspectores o de control del
compliment de la normativa que li sigui encomanada per l’autoritat de la qual
depenen.
TÍTOL IX De la potestat administrativa sancionadora
CAPÍTOL PRIMER
Disposicions generals.Article 75Sense perjudici de l’establert en aquest Reglament en matèria de caducitat i revocació de les concessions de drets funeraris sobre unitats d’enterrament
de caràcter temporal i salvaguardant el dret de propietat, l’exercici de la potestat administrativa sancionadora, a l’objecte de dilucidar les responsabilitats que
es derivin de la comissió de les infraccions administratives que cometen els visitants i concessionaris, o en el seu cas de propietaris, de drets funeraris sobre unitats d’enterrament del cementeri municipal de Son Servera, correspondran a
l’Ajuntament, conforme al disposat en els art. 4-1,f de la Llei reguladora de les
bases de règim local i 44-2n del Reglament de béns de les entitats locals, essent
competència indelegable del Batlle, conforme al disposat en l’art. 21-1r, k de la
Llei de bases de règim local, decretar la incoació i resoldre els corresponents
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expedients administratius sancionadors que s’hagin de trametre a tal efecte.
Article 76.L’exercici de la potestat administrativa sancionadora per l’Ajuntament de
Son Servera amb finalitats de protecció s’ajustarà als principis d’ordre material
i processal que estableix el títol IX de la Llei reguladora del règim jurídic i procediment comú de les administracions públiques, sense perjudici de les modulacions del dits principis que s’estableixen en aquest reglament respecte de les
relacions de subjecció especial que uneixen l’Ajuntament de Son Servera amb
els titulars de les concessions de drets funeraris sobre unitats d’enterrament de
caràcter temporal, i amb els d’unitats d’enterrament de propietat privada.
Article 77.Els expedients administratius sancionadors que s’incoïn per dilucidar les
responsabilitats que es deriven de les infraccions administratives que es cometen es tramitaran d’acord amb el previst en el Decret 14/1994, de 10 de febrer,
pel qual s’aprova el Reglament regulador del procediment per a l’exercici de la
potestat administrativa sancionadora de la CAIB, llevat de la sanció d’infraccions de caràcter tributari, que es regiran per la regulació específica.
CAPÍTOL SEGON
De la classificació i tipificació de les infraccions administratives.Article 78.Les infraccions administratives es classifiquen en lleus, greus i molt
greus, i podran ser comeses tant pels visitants del cementeri municipal com per
titulars de concessions de drets funeraris sobre unitats d’enterrament temporal
del cementeri, com pels titulars d’unitats d’enterrament de propietat privada.
Article 79.Es classificaran com a infraccions administratives lleus, les següents conductes:
a) L’incompliment dels deures de conservació, seguretat, salubritat i ornament públic de les unitats d’enterrament, quan no donin lloc que
l’Administració municipal ordeni l’execució d’obres de reparació.
b) L’impagament de les taxes i drets corresponents al servei de cementeri, per una sola vegada.
c) La invasió, per una sola vegada, de les zones enjardinades del cementeri municipal, pels visitants o usuaris, i sempre que no produeixi mals greus, en
qualsevol cas constituirà infracció greu.
d) L’incompliment de les obligacions relatives al dipòsit de residus en els
recipients habilitats a aquest efecte, tant pels visitants del cementeri com els
seus usuaris, per una sola vegada, sempre que no constitueixi infracció greu o
molt greu.
e) La desobediència, per una sola vegada, de les ordres donades pel personal encarregat del cementeri, per al seu millor funcionament.
f) Tractar d’accedir a zones o llocs prohibits al públic, llevat que sigui
requerit expressament per a això per l’autoritat municipal.
g) Qualsevol altre incompliment de les disposicions d’aquest reglament,
quan no sigui constitutiu d’infracció greu o molt greu.
Article 80.Es classifiquen i tipifiquen com a infraccions administratives greus les
següents conductes:
a) La realització d’obres en una unitat d’enterrament pel propietari o concessionari sense la prèvia obtenció de llicència de l’Ajuntament sempre que la
construcció sigui legalitzable.
b) El manteniment d’una unitat d’enterrament en condicions deficients de
conservació, quan, per raons de seguretat, salubritat o ornament públic doni lloc
que l’Administració requereixi al titular de la concessió l’execució d’obres de
reparació, per una sola vegada.
c) Realitzar obres en una unitat d’enterrament incomplint les condicions
sota les quals s’atorga l’autorització municipal.
d) Dur a terme actuacions que alterin la pau i el bon ordre del recinte del
cementeri, per una sola vegada, i sempre que no es produeixin mals en els béns
de domini públic que l’integrin.
e) Mostrar, mitjançant gestos, actituds o comportaments grossers, falta del
respecte degut o ofensa de la dignitat del recinte o de la memòria de les persones inhumades a les seves unitats d’enterrament, sempre que tals conductes no
constitueixin un delicte, una violació de sepultures o profanació de cadàvers, en
qualsevol cas es donarà compte a l’autoritat judicial penal amb els efectes oportuns, o que tals gestos, actituds o actuacions s’haguessin comès en més d’una
ocasió, en qualsevol cas es considerarà infracció molt greu.
f) Causar, amb ocasió de l’execució d’obres de construcció o reparació
d’una unitat d’enterrament, mals no greus a altres unitats d’enterrament o a béns
o instal·lacions d’ús comú del cementeri municipal.
g) Envair les zones enjardinades del cementeri municipal i causar-hi destrosses greus.
h) Desobeir greument les ordres donades per les autoritats municipals o
als inspectors municipals o de la Conselleria competent de la CAIB per al millor
funcionament del servei, sempre que no constitueixin una infracció administra-
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tiva molt greu, per la seva transcendència greu pel bon funcionament del cementeri.
i) Introduir vehicles, materials o animals no autoritzats en el cementeri
municipal o, en aquest cas, permetre que hi penetrin. Si es produïssin mals en el
cementeri o a les unitats d’enterrament pel pas dels dits vehicles, la infracció
administrativa es qualificarà com a molt greu.
j) Entrar en el recinte del cementeri municipal fora de l’horari d’obertura,
llevat dels casos en què hi hagués autorització expressa conferida pel Sr. Batlle
o en casos d’emergència.
k) El no-pagament de les taxes i els drets que correspon satisfer a
l’Ajuntament per més d’una vegada.
l) L’incompliment del deure de dipositar els residus sòlids en els recipients
disposats a aquest l’efecte en més de dues ocasions, llevat que pel volum o per
la seva composició creïn un problema de contaminació greu.
Article 81.Constituiran infraccions administratives molt greus les següents conductes:
a) Formular, davant els funcionaris encarregats de l’administració del
cementeri, declaracions o presentar documents, amb motiu de la tramitació
d’expedients relatius al cementeri, que indueixin a errada pel seu contingut, en
benefici propi o de tercers, al funcionari competent en la dita tramitació.
b) Impedir la inhumació dels cadàvers que hi tenguin dret, en una unitat
d’enterrament, segons aquest reglament.
c) Dur a terme alteracions greus de l’ordre o pau públics del cementeri
municipal, i produir mals en els seus béns o instal·lacions comunes o a les unitats d’enterrament.
d) Mostrar, mitjançant gestos, actituds o comportament grossers, falta de
respecte degut o ofensa greu a la dignitat del recinte o la memòria de les persones inhumades en les seves unitats d’enterrament, de forma que indueixi o provoqui reaccions de tercers contràries a la seguretat ciutadana a l’interior del
recinte o fora.
e) L’incompliment molt greu del que disposa aquest reglament en matèria
de conservació de les unitats d’enterrament de forma que posi en risc de forma
molt greu o imminent la seguretat d’altres usuaris o dels visitants del cementeri, o en causi la runa.
f) La desobediència reiterada de les ordres d’execució d’obres de reparació de les unitats d’enterrament.
g) L’incompliment greu de les normes establertes en aquest reglament
quan, per la seva entitat o transcendència, pot afectar greument la salut pública,
el medi ambient o la seguretat de persones o béns.
h) Dur a terme la pràctica d’actuacions conceptuades com a servei públic
per aquest reglament sense les degudes autoritzacions expedides per les autoritats competents, o incomplint les normes establertes respecte a això en aquest
reglament, en el de policia sanitària mortuòria de la CAIB o en la resta de la normativa aplicable.
i) Introduir en el recinte del cementeri municipal vehicles, materials o animals no autoritzats, o en aquest darrer cas, permetre que hi entrin, que causin
danys efectius, ja siguin a les instal·lacions o béns d’ús comú del cementeri, bé
a les unitats d’enterrament, o bé quan, en el cas dels animals, produeixin molèsties, renous als usuaris o visitants o posin en risc greu la seguretat, salut públiques o el medi ambient.
j) La realització d’obres en una unitat d’enterrament sense l’obtenció de
la prèvia llicència municipal quan la dita obra no sigui legalitzable d’acord amb
aquest reglament o la normativa urbanística.
k) Provocar mals greus en altres unitats d’enterrament o en els béns d’ús
comú del cementeri municipal amb ocasió de la realització d’obres de construcció o reparació d’una unitat d’enterrament.
l) Envair, amb ocasió de la realització d’obres de construcció o reparació
d’una unitat d’enterrament, el subsòl de les zones d’ús comú del cementeri
municipal, i extralimitar-se respecte de la superfície concedida.
ll) Incomplir l’obligació de dipositar els residus sòlids urbans en els recipients disposats a aquest efecte, de tal manera que, pel seu volum o composició,
creïn un problema greu de contaminació en el sòl o subsòl del cementeri, o dels
seus voltants.
m) Dipositar residus tòxics o perillosos en el cementeri municipal.
CAPÍTOL TERCER
De les sancions.Article 82.a) Les infraccions lleus se sancionaran amb multa de fins a 750 euros.
b) Les infraccions greus se sancionaran amb multa de fins a 1.500 euros.
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa de fins a 3.000
euros.
CAPÍTOL QUART
De les circumstàncies modificatives de la responsabilitat.-
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Article 83.Constituiran circumstàncies agreujants de la responsabilitat administrativa dels presumptes infractors:
a) La reincidència.
b) Haver-se prevalgut per cometre la infracció el responsable de la titularitat d’un ofici o càrrec públic, excepte quan es comet pel responsable en l’exercici de funcions públiques.
c) La utilització de violència, suborn o coacció sobre autoritat o càrrec
públic.
d) Realitzar la infracció explotant una necessitat greu de caràcter públic o
de particulars que resulten perjudicats.
e) La utilització de frau, engany i mala fe.
Les circumstàncies agreujants suposaran la imposició de la sanció en el
seu grau màxim.
Article 84.Constituiran circumstàncies atenuants de la responsabilitat administrativa
dels presumptes infractors:
- Haver procedit el presumpte infractor a confessar voluntàriament els fets
i a esmenar o disminuir el mal causat abans de notificació de la incoació de l’expedient administratiu sancionador en el qual resulti inculpat.
Si concorre una circumstància atenuant en la conducta del presumpte
infractor, se li imposarà la infracció en el seu grau mínim.
Article 85Són circumstàncies que, en cada cas, podran agreujar o disminuir la responsabilitat del presumpte infractor les següents:
- El major o menor coneixement tècnic del promotor de l’actuació, d’acord amb la professió o activitat habitual del culpable.
- El major o menor benefici obtingut de la infracció, o, si és el cas, haverlo realitzat sense cap consideració al possible benefici econòmic que se’n
pogués derivar.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera.- Apartir de l’aprovació d’aquest reglament
es procedirà, per part de l’Ajuntament i amb la col·laboració tècnica i de gestió
de l’entitat concessionària del servei, si fos el cas, a la revisió de l’ocupació del
domini públic funerari de Son Servera i l’estat de vigències de les diferents concessions i ocupacions, i es declararà la caducitat i recuperació municipal de les
que pertoqui.
Disposició transitòria segona.- Els titulars de concessions de domini
públic funerari que segons el vigent reglament es trobin exhaurides o caducades
podran optar per mantenir-les en règim de concessió temporal que serà atorgada per l’Ajuntament de conformitat amb aquest reglament i amb el previ abonament dels cànons i taxes reglamentàriament establerts.
Disposició transitòria tercera.- En el cas de les ocupacions de domini
públic funerari que no comptin amb títol funerari concessional, els legals successors dels finats que les ocupin, o la seva companyia d’assegurances, si fos el
cas, podran optar per mantenir-les en règim de concessió temporal, que serà
atorgada per l’Ajuntament de conformitat amb aquest reglament i amb el previ
abonament dels cànons i taxes reglamentàriament establerts.
Disposició transitòria quarta.- En els casos previstos a les disposicions
transitòries segona i tercera en què en el termini d’un any des de l’entrada en
vigor d’aquest reglament no s’opti pels interessats pel canvi a règim de concessió temporal, per part de l’Ajuntament es procedirà a la recuperació d’ofici del
domini públic mortuori de conformitat amb l’establert en aquest reglament.
Disposició transitòria cinquena.- Les disposicions transitòries anteriors no
seran d’aplicació als drets funeraris en propietat.
Disposició transitòria sisena.- Els resguards dels títols de propietat renovats per 5 anys o per 25 anys s’entendran renovats en perpetuïtat, segons l’establert al reglament.
Disposició transitòria setena.- De la mateixa manera, s’entendrà que els
resguards dels títols de propietat renovats des del dia 1 de gener de l’any 2005
fins a la data d’entrada en vigor del present reglament, quan empren la paraula
‘concessió’ estan emprant la paraula ‘propietat’ sempre que l’haguessin ja
emprada i així aparegués transcrita en renovacions anteriors.
Disposició transitòria vuitena: Els titulars de propietat funerària que a
l’entrada en vigor d’aquest reglament tinguin més de dues unitats d’enterrament
en propietat adquirides per transmissions ‘inter vivos’ disposaran d’un termini
de 10 anys per adequar-se al límit màxim de dues unitats per persona física.
Son Servera, 14 de setembre de 2012
El batle, José Barrientos Ruiz.
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Ajuntament de Maó
Num. 18353
APROVACIÓ DE LES BASES I DE LA CONVOCATÒRIA QUE
REGEIXEN LA CONCESSIÓ D’AJUDES ECONÒMIQUES I INDIVIDUALS DE L’AJUNTAMENT DE MAÓ PER A L’ANY 2012
Que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Maó, en sessió ordinària de
dia 17 de setembre de 2012, va acordar:
Primer: Aprovar les bases que regeixen la concessió d’ajudes econòmiques i individuals de l’Ajuntament de Maó per a l’any 2012 que se acompanyen
com Annex.
Segon: Aprovar la convocatòria corresponent a l’any 2012, que es regirà
per les bases a què s’ha fet referència en el punt anterior.
Tercer: Les ajudes concedides seran ateses amb càrrec a la partida pressupostària i amb el import màxim que s’indica més avall, sens perjudici que l’
import pugui ser ampliat d’acord amb les disponibilitats pressupostàries:
Partida: SP1 2304 4800111
Quantia màxima: 12.200 € Ajuntament de Maó
ANNEX
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUDES
ECONÒMIQUES I INDIVIDUALS DE L’AJUNTAMENT DE MAÓ PER A
L’ANY 2012
ART. 1. CONCEPTE
Conjunt de prestacions de caràcter subsidiari i complementari d’altres
tipus de recursos econòmics previstos en la legislació vigent, que forma part del
conjunt d’intervencions i actuacions específiques necessàries per a la prevenció,
assistència i promoció social.
ART. 2. CLASSIFICACIÓ DE LES AJUDES
Aquestes ajudes econòmiques individuals estaran destinades a atendre
situacions peremptòries de necessitat social de caràcter individual o familiar, i
es troben emmarcades en les següents modalitats:
Ajudes per a l’habitatge:
- Pagament de lloguer
- Pagament de rebuts de llum, aigua i gas
- Equipament de l’habitatge (compra de petits electrodomèstics, rentadores, neveres, estufes)
- Manteniment de l’habitatge: pagament de reparació d’habitatge, tant
propi com llogat, per millorar-ne les condicions
- Pagament de pensions en règim d’hostatge, que inclou habitació i menjar
Ajudes per a la manutenció i lactància:
- Pagament de bolquers i llet infantil
- Pagament de menjars o menús
- Manutenció en general
Ajudes per a activitats educatives:
- Pagament de llibres i material escolar
- Pagament de menjador escolar
- Pagament de transport escolar
- Pagament d’activitats extraescolars
Ajudes per motius sociosanitaris:
- Pagament d’ajudes tècniques: pagament d’ulleres, audífons, ortodòncies,
etc.
- Pagament de medicaments i productes farmacèutics
- Tractaments mèdics i/o professionals
- Reparació/adaptació de la llar
Ajudes per a la inserció social i laboral:
- Pagament d’ajudes per a assistència a accions formatives
- Transport per a accions formatives
- Desplaçaments per a inserció social
ART. 3. CONDICIONS GENERALS
3.1. El programa d’ajudes municipals es dirigeix a aquelles persones i
famílies que es trobin en situació de necessitat social.
3.2. La finalitat d’aquestes prestacions és la de respondre a situacions
d’urgència o greu necessitat, produïdes per situacions de necessitat anteriors o
sobrevingudes a la publicació d’aquesta convocatòria per a aquest tipus de subvencions.
3.3. Les prestacions socials municipals concedides no podran ser invoca-

