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CONSULTA PÚBLICA PER A L’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DEL CEMENTIRI 
D’ALCUDIA I POLICIA SANITARIA MORTUÒRIA 

     Per Providència d’aquesta Batlia, de data 6 de març de 2019,  es va incoar, d’ofici, 
l’expedient per a l’aprovació de l’ordenança del cementiri i policia mortuòria de l’Ajuntament 
d’Alcúdia.

     D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, el tràmit necessari inicial per a 
l’aprovació de l’ordenança és la consulta pública, prèvia a la redacció del text de l’esborrany de 
la regulació.

     El primer apartat d’aquest article disposa:

 “Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de 
reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de 
l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les 
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.”

    Així, en compliment del que disposa aquest article en relació a la participació ciutadana en 
els procediments d’elaboració de normes, s’ha d’entrar a valorar els següents apartats:

a) PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR

     L’Ajuntament d’Alcúdia a través de l’Àrea de Sanitat té com a objectiu garantir el servei 
bàsic, de prestació obligatòria, en matèria de cementiris i activitats funeràries.

     Aquesta activitat, s’empara en la competència municipal que preveu l’article 26.1.a) de la 
Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

    Es tracta d’una competència exercida en compliment de l’article 30.48 de l’Estatut 
d’Autonomia; de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears, que atribueix la regulació i la gestió dels cementiris i serveis funeraris als municipis, 
essent el servei de cementiri un servei bàsic de prestació obligatòria en tots el municipis; i de la 
llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització o sostenibilitat de l’Administració local, 
que ha mantingut el cementiri com un servei que han de prestar el municipis.
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     Per a garantir aquest servei, l’Ajuntament d’Alcúdia va aprovar l’any 2003 l’Ordenança  
Municipal del Cementiri i Policia Sanitaria Mortuòria (BOIB Núm. 34, de 13 de març de 2003).

     Aquesta ordenança ha estat l’instrument fonamental per establir l’ordenació, el règim 
jurídic i el funcionament del cementiri municipal en el marc de les competències que, en 
matèria de sanitat mortuòria té l’Ajuntament, si bé es preveu la necessitat de la seva reforma 
atesos els canvis normatius i socials que s’han produït en els últims anys, per tal d’administrar i 
gestionar l’ordenació i reglamentació del servei i protegir la salut pública dins l’exercici de la 
sanitat mortuòria.

b) LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

     La necessitat d’aprovació d’una nova ordenança municipal per establir la gestió i regulació 
del cementiris es posa de manifest pels fets següents:

1. Des de l’aprovació de l’anterior ordenança s’han produït un conjunt de modificacions 
normatives que fan necessària l’adaptació de l’actual ordenança.

Els principals canvis a tenir en compte a l’hora d’elaborar la nova ordenança  són:

- La Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia d’unitat de mercat, aquesta norma 
ha incidit significativament en quant a la simplificació dels procediments 
administratius reduint tràmits d’accés a l’exercici de l’activitat.

- El Decret 11/2018, de 27 d’abril, mitjançant el qual es regula l’exercici de la sanitat 
mortuòria de les Illes Balears (BOIB Núm. 52, de 28 d’abril de 2018), el qual inclou 
una revisió profunda de la regulació de la sanitat mortuòria, eliminant disposicions 
ja anacròniques, adaptant-les als temps actuals, establint les condicions tècniques i 
sanitàries a complir per les instal·lacions, els serveis funeraris mínims, les 
condicions generals a complir per les entitats prestadores d’aquests serveis, la 
potestat sancionadora en el cas d’incompliment de la normativa vigent així com la 
resta d’activitats que per raó de la matèria puguin quedar dins l’àmbit de l’exercici 
de la sanitat mortuòria.

- L’aprovació de les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic que deroguen l’anterior Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.
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2. Pels serveis municipals s’ha detectat la necessitat de reformar i actualitzar, entre altres 
aspectes:

 Les competències i funcions municipals relatives a la conservació i manteniment de 
les instal·lacions i els serveis que integren el cementiri municipal, així com les 
obligacions que corresponen als titulars dels drets funeraris sobre les unitats 
d’enterrament. 

 La classificació de les concessions de les unitats d’enterrament i els seus terminis.
 El nombre de titulars de les unitats d’enterrament.
 L’horari d’obertura al públic.
 El règim sancionador.

     Aquesta actualització respon a l’esgotament de la capacitat de l’actual ordenança per 
regular eficaçment les demandes dels usuaris d’aquest servei, així com a la necessitat 
d’administrar i gestionar l’adjudicació i transmissió dels drets funeraris, la confecció, 
actualització i manteniment d’un Registre d’inscripció de les unitats d’enterrament i dels 
serveis funeraris duts a terme, com instrument d’ordenació per a garantir l’interès general que 
és la salut pública.

     L’aprovació d’aquesta ordenança ha de permetre actualitzar el marc normatiu d’aquest 
servei al municipi d’Alcúdia.

c) OBJECTIUS DE LA NORMA

      Els objectius de la norma es concreten en establir un marc de regulació local que garanteixi 
la protecció de la salut pública dins l’exercici de la sanitat mortuòria.

     Amb aquesta finalitat, es pretén regular:

1. Els aspectes relatius a l’administració i gestió de la conservació i manteniment de les 
unitats d’enterrament, dels espais comuns del cementeri i la seva ornamentació.
La realitat econòmica i social del municipi d’Alcúdia, fa necessari reestructurar la gestió 
de la conservació i manteniment de les unitats d’enterrament, adaptant-la al cost real 
de les despeses que aquestes ocasionen a l’Ajuntament.

2. Una nova classificació dels drets funeraris d’us sobre les unitats d’enterrament que 
repercutirà al mateix temps en els terminis d’adjudicació.
Ateses les necessitats detectades durant el temps d’aplicació de l’actual Ordenança 
municipal del Cementiri d’Alcúdia i Policia Sanitària Mortuòria, es fa necessari fer una 
nova classificació dels drets funeraris d’us de les unitats d’enterrament, i establir nous 
terminis d’adjudicació amb la finalitat d’adaptar-los a la normativa vigent.
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3. El procediment per regular el nombre de titulars de les unitats d’enterrament. 
Es fa necessari comptar amb un procediment àgil per regular l’atorgament dels drets 
funeraris degut al gran nombre de titulars que actualment consten a determinades 
unitats d’enterrament, per aquest motiu es designarà entre tots els titulars d’una 
unitat d’enterrament a un únic titular representant davant l’Ajuntament, figurant la 
resta de titulars com a cotitulars.

4. L’horari d’obertura del cementeri al públic.
Es tracte d’oferir als usuaris en general un horari d’accés al cementiri més ampli per 
adaptar-lo a les demandes i circumstàncies pròpies del servei. 

5. L’establiment d’un règim sancionador més adient per fer efectiu el compliment de la 
normativa vigent.

d) POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES O NO REGULATÒRIES

     Davant una possible alternativa consistent en l’aplicació directe d’altres normes i el 
manteniment parcial de la vigència de l’actual ordenança s’ha considerat que una modificació  
de l’ordenança com la que es proposa, als efectes d’una actualització en conjunt de la mateixa, 
comporta una major seguretat jurídica. Si bé, les novetats a incloure i els aspectes a reformar 
són de tal importància i consideració que impedeixen la modificació d’apartats concrets de 
l’ordenança en vigor, per tant, es considera necessari aprovar una nova ordenança del 
cementiri i policia sanitària mortuòria que inclogui les novetats legislatives d’aplicació, i 
resolgui les insuficiències detectades en l’actual ordenança. 

     

     Per tot això, aquesta Batlia DISPOSA

     ÚNIC.- La publicació d’aquesta providència en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en la 
pàgina web www.alcudia.net, per a què qui ho consideri convenient pugui presentar les seves 
opinions, idees i suggeriments envers als aspectes plantejats en aquest document, en el 
Registre General de l’Ajuntament d’Alcúdia, en un termini de vint dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la seva publicació.

     Alcúdia, en data de la signatura

     El batle

     Antoni Mir Llabrés          
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