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REGLAMENT DEL SERVEI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE
PETRA
CATÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- El present reglament té per objecte regular de règim jurídic, l’ordenació i el
funcionament del servei municipal del Cementiri de Petra, en l’àmbit de les
competències conferides per la legislació vigent en la matèria a l’Ajuntament.
En qualsevol cas les competències que l'Ajuntament de Petra ostenta, en virtut
de la seva titularitat, sobre el Cementiri Municipal, es coordinaran amb les que ostentin
l'Estat; la Comunitat Autònoma, el Consell Insular de Mallorca i la Mancomunitat pla
de Mallorca, per a la major prestació del servei.
Article 2.- El Cementiri Municipal de Petra, és un bé de domini públic. Aquest caràcter
demanial s’estén a tots els elements i construccions existents a l'interior del seu recinte.
El règim jurídic dels estats béns i elements serà l'establert en el present reglament.
Article 3.- La jurisdicció de l'Ajuntament s’estén al Cementiri Municipal existent així
com a l’ampliació realitzada. Estenent-se igualment a totes aquelles noves ampliacions i
construccions que l'Ajuntament considera oportú portar a terme.
Article 4.- Correspondrà a l'Ajuntament la realització de les següents funcions en
relació amb el Cementiri Municipal:
1) Vetllar pel compliment de la normativa higiènic-sanitària aplicable i dictar, en el
marc de les seves competències, les normes que s’estimin oportunes per al
millor compliment del present reglament.
2) Regular, mitjançant l’aprovació de la corresponent ordenança fiscal, la percepció
dels corresponents drets i taxa que procedeixin per l’ocupació de terrenys,
adjudicació de drets funeraris, prestació de serveis així com de qualsevol altra
activitat que suposi l’ús o aprofitament dels béns i elements que componen el
Cementiri Municipal de Petra, en el marc de la legislació aplicable, així com el
seu cobrament.
3) L’adjudicació, en les condicions i d’acord amb el procediment establert en el
present reglament, dels drets funeraris sobres les parcel·les del Cementiri i
l’expedició del corresponent títol.
4) El nomenament i la separació del personal que presta els seus serveis en el
Cementiri Municipal.
5) La creació i conservació d’un Registre de les Universitats de soterrament, i de
tots aquells altres que procedeixin.
6) La cura, neteja i condicionament dels recintes titulars dels drets funeraris en
relació amb les concretes unitats de soterrament l’ús del qual ostenten, tal com
es determina en el present reglament.
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Article 5.- El Cementiri Municipal, romandrà obert al públic durant les hores diürnes i
es tancarà les nocturnes. L'Ajuntament, dintre de l'esmentat horari, podrà determinar les
hores d’obertura i tancament, així com els horaris de verificació d’inhumacions i trasllat
de cadàvers el dipòsit funerari.

Article 6.- Els visitants del Cementiri haurien de comportar-se amb el degut respecte al
recinte. En cas contrari es procedirà a l’expulsió d’aquells que pertorbin a tranquil·litat i
l’ordre del mateix, sense perjudici de les sancions administratives que poguessin
correspondre.
Article 7.- No es permetrà la realització d’activitats incompatibles amb la naturalesa del
recinte en el Cementiri Municipal.
CAPÍTOL II.- DE LA ADMINISTRACIÓ.
Article 8.- L'Ajuntament durà un llibre de registra d’inhumacions, Reinhumacions,
exhumacions i incineracions així com un Registre General de Sepultures.
En cadascun d’aquests llibres es faran constar les següents dades:
- En el Registre General d’inhumacions, reinhumacions, exhumacions i incineracions:
Nom i filiació completa del difunt, sexe, estat civil, servei practicat, data i hora de la
defunció, procedència o destí en cas de trasllat, domicili mortuori i habitual, districte
municipal, causa de la mort, dades referides al facultatiu que signi el certificat de
defunció (número de col·legiat) i sepultura que està enterrat.
- En el Registre General de Sepultures: Nom de la sepultura, titulars, data d’adquisició
del dret funerari, traspassos i data de les inhumacions que s’hagin practicat. Així mateix
es durà un registre fiscal, en el qual es faran contar els pagaments que es realitzin en
concepte de taxa, conforme a l’ordenança fiscal vigent. Serà condició indispensable per
a efectuar qualsevol servei el trobar-se al corrent del pagament de les citades taxes.
CAPÍTOL III.- DE LES INSTAL·LACIONS.
Article 9.- El Cementiri Municipal disposarà d’una capella o oratori públic en el qual es
realitzaran els serveis religiosos corresponents a la religió del difunt, sempre que els
esmentats serveis siguin sol·licitats pels familiars del difunt, els quals designaran el
sacerdot catòlic o d’altre religió que els hagi de prestar. S’entendrà que, en el cas de que
els familiars no designin a altre distint, el servei religiós s’oficiarà pel sacerdot titular de
la parròquia de Petra o qui aquest designi.
Abans de la inhumació del cadàver, es resarà, si així se sol·licités, una oració
funerària pel sacerdot que hagi oficiat el servei religiós que fa referència el paràgraf
anterior, o per qui a aquest efecte designin els familiars del difunt.
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Article 10.- El cementiri disposarà d’instal·lacions habilitades per a servir de dipòsit
municipal de cadàvers, que estaran dotats de ventilació general i altres requisits exigits
per la legislació vigent.
En el mateix, existiran almenys dos dependències amb la finalitat de separar als
morts per causa comuna d’aquells que ho siguin per malaltia infecciosa o altres causes
que puguin presentar un perill sanitari.
La permanència d’un cadàver en el dipòsit haurà de cessar de forma immediata
quan presenti evidents signes de descomposició.
Els cadàvers que arribin al Cementiri després de l’horari d’inhumació quedaran
en el dipòsit per a efectuar-la l’endemà, tret que intervinguin circumstàncies que
aconsellin que aquesta sigui immediata.
En tot cas es respectaran les prescripcions establertes referent a terminis
d’inhumació des de les mortes referent a terminis d’inhumació des de la defunció, i
altres requisits sanitaris d’aplicació general.
Article 11.- El local que serveixi de depòsit de cadàvers, servirà també, si escau, com
sala d’autòpsies, disposant en aquest cas, del material necessari per a realitzar-les,
havent així mateix reunir el local les condicions sanitàries exigides amb caràcter general
per la legislació vigent en la matèria.
Article 12.- El Cementiri disposarà d’un crematori per a la destrucció de fèretres, roba i
efectes procedents de reduccions de restes i trasllat de cadàvers.
CAPÍTOL IV.- DE LES CONSTRUCCIONS FUNERÀRIES
Article 13.- Existiran en el Cementiri Municipal les següents classes d’unitats de
soterrament:
1) Mausoleus: s’entendran com a tals les unitats de soterrament construïdes en
superfície prèviament establerta, amb capacitat per a vuit fèretres en el seu
interior, distribuïts en dues parts laterals de quart nínxols superposats, amb un
buit central.
2) Sepultures: s’entendran com a tals les unitats de soterrament subterrànies amb
capacitat per a vuit fèretres, distribuïts en dues parts laterals de quatre nínxols
superposats amb un buit central.
3) Nínxols: s’entendran com a tals les unitats de soterrament constituïdes per
orificis practicats en l'interior d’altres unitats de soterrament, i aquelles unitats
de soterrament individuals construïdes en superfície prèviament establerta per al
dipòsit de fèretres.
4) Ossera General: s’entendrà per tal aquelles unitat de soterrament en la qual es
dipositin les restes procedents d’altres unitats de soterrament, bé per haver
caducat el dret funerari dels seus titulars, o bé per desament exprés dels
familiars.
5) Fossa Comuna: s’entendrà per tal el lloc de soterraments realitzats en terra,
perfectament delimitat, en el qual no existeixen unitats de soterrament.

Reglament publicat al BOCAIB núm. 118 de 19-09-1987
Modificacions: BOIB núm. 146 de 06-12-2001
BOIB núm. 014 de 30-01-2003
BOIB núm. 174 de 18-12-2003
BOIB núm. 158 de 09-11-2004
BOIB núm. 173 de 19-11-2005
BOIB núm. 161.de 15-11-2006
BOIB núm. 168 de 10-11-2007
BOIB núm. 167 de 29-11-2008
BOIB núm. 176 de 02-12-2010

6) Unitats de soterrament Municipal: s’entendran per tals aquelles que siguin
objecte de concessió temporal per cinc anys.
Article 14.- Totes les unitats de soterrament destinades a ser utilitzades pels particulars,
haurien de contenir els següents elements bàsics segons les seves característiques
pròpies:
1) En les construccions subterrànies haurà d’existir una escala fixa a la paret per al
descens dels fèretres i dels operaris encarregats de realitzar la inhumació.
Haurà d’existir en aquests mateixos, espai suficient perquè puguin evolucionar els
operaris mentre realitzin les seves operacions d’introducció del fèretre en el nínxol
corresponent. Així mateix haurà d’existir una instal·lació de llum elèctrica per a la
realització de les citades operacions en condicions d’adequada il·luminació.
2) En aquest tipus de construcció l’altura màxima de les mateixa serà de 1.50 m. sobre
el nivell del sòl inclosa una creu amb epitafi.
L’amplària màxima per soterrament serà de 2,50 metres entre mitgeres, la profunditat
màxima per soterrament serà de 3,00 metres entre mitgeres.
Aquestes sepultures seran de tipus enterrat amb la coberta a força de lloses corredisses i
una creu amb epitafi.
3) En els mausoleus haurà d’existir un passadís central de dimensions adequades per a
la realització de les operacions pròpies del soterrament, i els nínxols estaran disposats a
banda i banda del mateix superposats, quatre a cada costat. Podrà existir un altar de
reduïdes dimensions en el mausoleu, per al rés de l’oració funerària
.
4) En aquest tipus de construccions l’altura màxima, inclosa la coberta, sobre el nivell
dels pavimentat serà de 3,00 metres.
L’amplària màxima per soterrament serà de 3,30 metres.
La profunditat total màxima per soterrament serà de 3,30 metres.
Es procurarà uniformitat d’estil en les construccions, permetent-se sobre l’altura
màxima una creu o un element similar d’altura màxima de 50 cm.
La coberta serà de “tejadillas” de teula àrab ceràmica corba.
5) Es tapessin els nínxols immediatament després de la inhumació amb un doble envà
de 0,05 metres d’espai lliure i cada nínxol s’identificarà amb un nombre, podent dur una
làpida contenint el nom i cognoms de la persona inhumada i data de la seva inhumació.
6) Es permetrà l’agrupació de diverses de soterrament per a convertir-lo en un,
respectant en conjunt, les normes exposades en els apartats anteriors i les del reglament
de policia sanitària mortuòria.
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Article 15.- Les construccions funeràries d’ús privatiu requeriran, per a ser realitzades,
de l’atorgament de la corresponent llicència urbanística prèvia, així com les obres de
ornamenta, millora o separació de sepultures ja existents.
Articulo 16.- En els casos d’obres sense llicència, es seguiran els procediments
sancionadors prevists en la Llei del Sòl i Reglament de disciplina urbanística.
Article 17.- Els titulars de drets funeraris sobre unitats de soterrament hauran de
mantenir-les en adequat estat de conservació havent de presentar aquesta un aspecte
extern que guardi el decòrum debut al recinte. Els gats que la citada conservació
ocasioni correran a càrrec dels titulars.
Article 18.- Les unitats de soterrament conservaran en tot moment les condicions de
salubritat i seguretat exigible per la legislació vigent, i estaran convenientment tapats
amb materials tals que evitin possibles accidents.
Article 19.- Una vegada conclosa una obra en una unitat de soterrament, sense perjudici
del compliment de les altres condicions imposades en la llicència haurà de procedir-se
inexcusablement pel constructor a retirar els restes de materials, flors o altres objectes
inservibles, sense que puguin romandre al interior del Cementiri ni en els seus voltants.
Del compliment d’aquesta obligació serà responsable el constructor i subsidiàriament, el
titular del dret funerari.
Article 20.- Els epitafis, recordatoris o símbols que es desitgin col·locar o inscripcions
en les unitats de soterrament hauran de ser prèviament autoritzats per l'Ajuntament,
devent en tot cas, observar-se els principis o prescripcions d’uniformitat i estètica.
Article 21.- No es permetrà la realització d’inhumacions en aquelles construccions
funeràries que no reuneixin les condicions sanitàries exigides pel present reglament i per
la legislació de caràcter general.
Article 22.- L'Ajuntament podrà ordenar als titulars de drets sobre construccions
funeràries d’ús privatiu, quan aquelles es trobin el mal estat de conservació, però que no
mereixin la qualificació de ruïnoses, d’acord amb l’article següent, que realitzin en
elles, i a la seva costa, les obres de reparació que s’estimin necessàries, atorgant per al
termini que en cada cas s’estimi necessari d’acord amb la legislació urbanística de
caràcter general.
Article 23.- Es declararan en ruïna, conformement al procediment establert en la
legislació urbanística vigent, aquelles construccions funeràries en les quals concorri
alguna de les circumstàncies següents:
a) Existència de danys d’impossible reparació tècnicament per mitjans normals.
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b) Quan el cost de la reparació sigui superior al 50% del valor de la construcció
funerària.
La declaració de ruïna tindrà els efectes previstos en la legislació urbanística i
determinarà amb caràcter automàtic la incoació d’un expedient de caducitat de la
concessió en els terminis, i amb els efectes previstos en el present reglament.
CAPÍTOL V.- DEL RÈGIM JURÍDIC DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
Article 24.- El recinte del Cementiri Municipal i tots els béns que en ell es comprenen
s’entenen de domini publico municipal.
La utilització privativa pels particulars d’aquests béns, i en concret dels solars i de les
unitats d’enterrament que sobre els mateixos es construeixin, s’atorgarà mitjançant
concessió, d’acord amb el que disposa el present reglament.
Article 25.- Les concessions dels solars i de les unitats de soterrament que sobre els
mateixos es construeixin no poden superar els 99 anys.
SECCIÓ PRIMERA: DE LES CONCESSIONS D’ÚS PROVISIONAL
Article 26.- Les concessions provisionals es realitzaran sobre nínxols pertanyents a la o
les sepultures que l'Ajuntament construeixi especialment per a tal finalitat, i seran per
cinc anys.
Article 27.- Les concessions provisionals, a les quals es refereix l’article anterior,
s’atorgaran a persones que naixessin al moment de la seva defunció d’altra unitat de
soterrament bé en el propi cementiri de Petra, bé en altre cementiri on poguessin ser
enterrats.
Article 28.- Aquestes concessions podran atorgar-se a instàncies dels familiars del
difunt a petició realitzada en vida, o d’ofici, i es tramitaran amb caràcter urgent, si
escau.
Article 29.- EL sol·licitant o els seus hereus, es comprometran a l’adquisició en el
Cementiri de Petra o en altre cementiri, d’un Dret funerari d’ús en el termini màxim de
cinc anys contats a partir del moment de la sol·licitud, i en qualsevol cas, al tansllat de
les restes del difunt i neteja del nínxol en el mateix termini, contat des de la data
d’inhumació.
Article 30.- En cas que l'esmentat Dret s’hagués obtingut dintre d’aquest termini, i
abans de la defunció del futur usuari, quedarà automàticament anul·lada la sol·licitud, i
en el mateix termini, contat des de la data d’inhumació.
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Article 31.- Passats els cinc anys sense que s’hagués efectuat el corresponent trasllat de
restes a instància dels familiars, es declararà d’ofici, la caducitat de la concessió,
d’acord amb el previst en el present Reglament, i s’ordenarà mitjançant Decret de
Alcaldia el trasllat forçós de les restes a la ossera general.
Article 32.- Les unitats d’enterrament de concessió provisional seran així mateix
utilitzades quan es portin a terme obres de caràcter general en el cementiri, o de
reparació, conservació i demolició, que impliquin la inutilització temporal de les unitats
de soterrament afectat per les obres durant el temps que les mateixes. En aquests casos
s’aixecarà acta dels trasllats duts a terme
Article 33.- Als sol·licitants d’una concessió d’ús provisional o als seus familiars, se’ls
expedirà un títol que no serà transmissible i que es farà constant.
-

Número del nínxol.
Nom i cognoms del difunt.
Data d’inhumació
Data que s’expedeix el títol.
Data que caduca el títol.
Data de trasllat de restes, i sepultura en la qual, si escau, es reinhumin.
En les últimes pàgines del títol es contindrà un extracte del present reglament, en
la part referida a les concessions d’ús provisional.
Article 34.- Sense perjudici dels altres llibres de registre establerts en l’article núm. 8
del present reglament, es durà un registre especial de les concessions de Dret funeraris
d’ús provisional, en el qual es farà constar el nombre del nínxol; el nom i cognoms del
difunt; la data d’inhumació, la data de trasllat i la unitat de soterrament a la qual, si
escau, s’haguessin traslladat.
SECCIÓ SEGONA: DE LES CONCECIONS
Article 35.- Les concessions temporals es realitzaran sobre els solars prèviament
delimitats en el projecte de Cementiri, així com aquells altres del Cementiri antic que
repercuteixin a l'Ajuntament.
Article 36.- Les concessions descrites en l’article anterior s’atorguessin per rigorós
ordre d’antiguitat dels sol·licituds, i en els terminis previstos en el present reglament, i
impliquessin l’obligació per el concessionari de construir la unitat de soterrament.
Article 37.- Les concessions s’atorgaran a un sol títol, qui adquirirà per a si i els seus
familiars (cònjuge, ascendents i descendents fins al quart grau civil) el Dret a ser
inhumat en l'unitat de soterrament que li sigui concedida.
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També podran ser ortigades les citades concessions a Societats Anònimes del
ram de l’assegurança, per a benefici dels seus assegurats i familiars de les mateixes
condicions que s’estableixen en el paràgraf anterior.
Article 38.- A cada concessionari se li expedirà per decret d’ajuntament, un títol, en el
qual constarà el nom i cognoms del titular, i dels seus familiars; data d’expedició i
número i data de la citada resolució de Alcúdia.
Així mateix constarà en l'esmentat títol els noms i cognoms de les persones
inhumades i data d’inhumació. A les darreres pàgines del títol es contindrà un extracte
del present reglament.
Article 39.- Cada vegada que es verifiqui la inhumació d’un familiar, el titular de la
concessió acudirà a l'Ajuntament a instar la seva inscripció en el títol, així com en els
registres corresponents, per a això disposarà d’un termini de deu dies, passat el qual, i
en cas que no s’hagi instat aquesta inscripció, caducaran els drets concedits, havent-se
d’ordenar el trasllat dels restes a la fossa o a la ossera.
Així mateix, quan la mort fora el titular, els seus hereus disposaran d’un termini
de dos anys per a instar el canvi de titular, passat el qual sense haver-se instal·lat,
caducaran els Drets concedits amb els mateixos efectes previstos en el paràgraf anterior.
Durant i període de temps atorgat perquè els hereus puguin sol·licitar l’expedició
al seu favor del títol de la unitat de soterrament que es tracta, tan sols es podrà fer ús
dels Drets funeraris, mitjançant autorització experta de l'Ajuntament expedida pel Sr.
Alcalde, i prèvia acreditació de la condició d’hereu del titular mort.
Article 40.- Els títols referits a concessions de Drets funeraris seran transmissibles
intervius i mortis causa.
La transmissió intervius es podran realitzar a titulo onerós o gratuït. En tot cas
haurà de sol·licitar-se posteriorment mitjançant compareixença o document que
l’acrediti fefaentment.
No hi haurà impediment a que es transmetin els nínxols que formin part d’un
Mausoleu, Sepultura o Unitat de soterrament per a varis fèretres.
La transmissió mortis causa requerirà, a més de la sol·licitud, acreditar la
condició d’hereu.
Article 41.- Els expedients de tramitació de Dret funeraris, interviu o mortis causa,
haurien de ser resolts pel Sr. Alcalde mitjançant Resolució d' Alcalde.
Article 42.- Quan per qualsevol motivo sofrís deteriorament un títol, podrà canviar-se
per altre duplicat, En cas de pèrdua o substracció es procedirà a l’expedició d’un
duplicat.
Article 43.- En cas que es detecti qualsevol situació anòmala o il·legal en el títol que es
presenti, aquest serà retingut pels serveis de l'Ajuntament, lliurant-li a la persona
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corresponent un justificant de tal retenció, on es justificarà la retenció efectuada, així
com s’establiran els terminis per a la subsanació, si escau, de la deficiències que
presenti al títol.
Article 44.- El títol de funeraris és un document públic. Qualsevol alteració realitzada
en el mateix amb ànim de produir engany o frau a l'Ajuntament o a tercers, serà
perseguida i posada en coneixement dels tribunals competents com delicte de falsedat
en document públic.
Article 45.- Els titulars de Drets funeraris sobre unitats de soterrament vindran obligats
a notificarr a l'Ajuntament de Petra els canvis de domicili.
SECCIÓ TERCERA: EXTINCIÓ DE LES CONCESSIONS DE DRETS
FUNERARIS.
Article 46.- Les concessions de Drets funeraris sobre unitats de soterrament s’extingiran
per alguna de les següents causes:
a) Pel transcurs del termini de cinc anys, contat des de la data de la inhumació del
titular en les concessions de Dret funeraris sobre unitats de soterrament d’ús
provisional.
b) Per renúncia.
c) Per caducitat.
Article 47.- 1) D’acord amb el dispost en el present reglament, transcorregut el termini
de cinc anys des de la inhumació del titular d’una concessió d’un Dret funerari sobre
una unitat de soterrament d’ús temporal sense que els hereus o familiars del mateix
haguessin instal·lat amb anterioritat la corresponent renúncia a la concessió,
l'Ajuntament requerirà als familiars per a què en el termini de deu dies la instin,
assenyalant la unitat de soterrament a la qual haurien de ser traslladades les restes,
prèvia l’obtenció de les autoritzacions pertinents de l’autoritat sanitària competent.
Transcorregut l'esmentat termini sense que s’hagués obtingut contestació per
part dels familiars o hereus es publicarà un Edicte en el B.O.C.A.I.B. i llocs de costum
d’aquest Ajuntament atorgant un nou termini de deu dies, transcorregut el qual,
l'Ajuntament procedirà a l’exhumació de les restes i al seu trasllat a la fossa o ossera
comuna.
2) Si el trasllat s’hagués d'efectuar a altre Cementiri de Mallorca distint del de Petra, es
verificarà en cotxe fúnebre.
Si es realitzés el trasllat fora de la illa es verificarà per algun dels mitjans de
transport autoritzats pel Reglament de Policia Sanitària mortuòria.
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3) Les despeses ocasionades per l’exhumació i trasllat de restes seran sufragats per
l’hereu o familiar que els insti, en els termes previstos per l'Ordenança Fiscal vigent.
Article 48.- Els titulars de les concessions de Drets funeraris sobre unitats de
soterrament, podran instar en vida o en qualsevol moment la renúncia als seus Drets
sobre la seva respectiva unitat de soterrament. Una vegada morts els esmentats titulars, i
sempre que no hagués transcorregut el termini de dos anys previst en l’article 39 del
present reglament, els hereus del titular del Dret, sempre que acreditin documentalment
la seva condició, podran instar la renúncia al mateix.
En la instància corresponent, el titular o bé els seus hereus, haurien d’indicar la
unitat de soterrament a la qual haurien de traslladar-se les restes inhumades. La renúncia
haurà de ser prestada pel titular o el seu hereu, si escau, en les oficines municipals. En
cas de ser varis els hereus l’escrit de renúncia ha d’anar signat per tots ells.
Admès l’escrit, aquest es tramitarà pel procediment previst en la Llei de
Procediment administratiu, iniciant-se al mateix temps els tràmits pertinents per al
trasllat de les restes que existissin en la Unitat de soterrament.
Article 49.- 1) Caducaran les concessions de Drets funeraris sobre unitats de
soterrament per alguna de les causes següents:
a) Declaració de ruïna de la unitat de soterrament, conforme al disposat en l’article
23 del present Reglament.
b) Incompliment reiterat dels deures de conservació ,salubritat, seguretat i ornat de
les unitat de soterrament, singularment quan hagi donat lloc, més de dues
vegades, al requeriment per part de l'Ajuntament a la realització de les
corresponent quan lloc, més de les corresponents obres de reparació.
c) Impagament, durant més de cinc anys, dels drets i taxes corresponents al
Cementiri.
d) Per haver transcorregut el termini de dos anys des de la defunció del titular sense
que els hereus hagin instat la transmissió dels Drets.
e) Per incompliment de les altres prescripcions contingudes en el present reglament
2) L’expedient de caducitat, en el cas de declaració de ruïna es tramitarà d’acord amb
l'establert en la legislació urbanística.
En tots els altres casos, l’expedient es tramitarà d’acord amb el següent
procediment:
S’iniciarà bé d’ofici o a instància de part. Una vegada incoat l’expedient, es
notificarà al titular del Dret als seus hereus, perquè en el termini de trenta dies hàbils

Reglament publicat al BOCAIB núm. 118 de 19-09-1987
Modificacions: BOIB núm. 146 de 06-12-2001
BOIB núm. 014 de 30-01-2003
BOIB núm. 174 de 18-12-2003
BOIB núm. 158 de 09-11-2004
BOIB núm. 173 de 19-11-2005
BOIB núm. 161.de 15-11-2006
BOIB núm. 168 de 10-11-2007
BOIB núm. 167 de 29-11-2008
BOIB núm. 176 de 02-12-2010

presenti totes aquelles al·legacions i proves que estimi convenient per a la defensa del
seu Dret.
Transcorregut aquest termini, l’expedient passarà a informe de secretaria,
elevant-se a continuació a dictamen de la Comissió informativa corresponent i a
l'Alcalde qui resoldrà mitjançant Decret d'Alcaldia. Contra aquesta resolució podrà
interposar recurs contenciós Administratiu, previ reposició.
3) Declarada la caducitat de la concessió de Drets funeraris sobre una unitat de
soterrament, qualsevol que sigui la seva classe, l'Alcalde ordenarà, en el mateix Decret
de Resolució de l’expedient, que es procedeixi a iniciar els tràmits corresponents per al
trasllat de totes les restes inhumades en aquestes unitat en soterrament a la fossa o
vorera comuna; la neteja de l'esmentada unitat, i la seva disposició per part de
l'Ajuntament. Les despeses ocasionades per causa de les esmentades operacions
correran a càrrec del titular del Dret o si escau, dels seus hereus.
CAPÍTOL IV.- INFRACCIONS I SANCIONS.
Article 50.- Les infraccions al present Reglament es classifiquen en greus i lleus.
Article 51.- Seran infraccions greus, les següents:
a) L’incompliment de les obligacions de conservació, seguretat, salubritat o ornat
públic, fins el punt de que s’hagués motivat la declaració o que l'Ajuntament
hagi hagut d’expedir ordres d’execució d'obres de reparació en més de dues
ocasions.
b) L'impagament durant més de cinc anys mes dels drets i taxes corresponents al
servei de cementiri en les concessions de Dret funeraris provisionals, i durant
més d’un anys.
c) L’alteració fraudulenta o falsificació de títols de Drets funeraris.
d) L’execució d'obres sense llicència en el Cementiri.
Article 52.- Es classifica com infraccions lleus, les següents.
a) L'incompliment dels deures de conservació, seguretat, salubritat i ornat públic de
les unitats de soterrament fins al punt que hagués donat lloc a que l'Ajuntament
hagi tengut que ordenar l’execució d'obres de reparació per una sola vegada.
b) L'impagament de les taxes i dret corresponents al servei de cementiri, per una
sola vegada.
Article 53.- Sancions:
- Es sancionaran amb una multa 195,12 euros, les infraccions tipificades en els
paràgrafs a) i d) de l’article 51 de presentés Reglament.
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- Es sancionarà amb multa de 390,26 euros, la infracció tipificada a l’apartat c) de
l’article 51 de present Reglament.
- Es sancionarà en la forma prevista en l'Ordenança fiscal corresponent i en Reglament
General de recaptació, la infracció tipificada en els apartats b) de l’article 51 i b) de
l’article 52 del present reglament.
- Es sancionarà amb multa no superior a 195,12 euros la infracció tipificada en el
paràgraf a) de l’article 52 del present Reglament.
Article 54.- El procediment sancionador serà l'establert en RD de 14/94 de 10 de febrer.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.
Disposició transitòria 1a.- Les actuals construccions funeràries que estiguessin
acabades i que complissin amb les exigències de caràcter sanitari exigides per la
legislació general no es veuran afectades pel disposat en el present Reglament, excepte
en quant al termini màxim de la concessió que de 99 anys.
Disposició transitòria 2a.- Les transmissions de les concessions sobre Drets funeraris
que s’haguessin realitzat anteriorment, conformement a la normativa anterior a l’entrada
en vigor del present Reglament seran considerades vàlides. Les noves transmissions es
verificaran conformement al disposat en el present Reglament.
Disposició transitòria 3a.- Les construccions funeràries que en el moment de l’entrada
a vigor del present reglament es trobessin en mal estat de conservació, i no reunissin les
característiques de tipus sanitari exigides per la legislació general, es veuran afectades
per aquest Reglament.
DISPOSICIONS FINALS.
Disposició transitòria 1a.- Queden derogades totes les normes anteriors contràries al
present Reglament.
Disposició transitòria 2a.- El present reglament entrarà en vigor als quinze dies de la
seva publicació en el BOCAIB.
Disposició transitòria 3a.- L'Alcalde en ús de les seves atribucions podrà dictar
instruccions per al millor desenvolupament i aplicació del previst en el present
Reglamentar.

