CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL
DE CEMENTERIS DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
En virtut de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, l’Ajuntament, amb caràcter previ a l’elaboració
del Reglament municipal de cementeris de Sant Josep de sa Talaia, inicia una consulta
pública, durant un termini de 10 dies hàbils, amb l’objecte de conèixer l’opinió dels
subjectes i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la
futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de l’aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
A continuació, s’exposa informació sobre les qüestions indicades anteriorment, amb la
finalitat que es puguin fer totes aquelles aportacions que es considerin adequades, a
través del Registre d’entrada d’aquest Ajuntament, indicant a l’assumpte el següent
títol: “Reglament municipal de cementeris”.
A l’expedient s’incorporarà el resultat de la consulta, amb indicació del nombre de
participants, nombre d’opinions emeses i un resum de les principals opinions
manifestades.
a) Els problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa
Amb l’aprovació del Reglament municipal de cementeris es pretén regular, entre altres
aspectes, la forma de gestió del servei de cementeri i les funcions del gestor del servei
i del personal, els diferents tipus de sepultura, les inhumacions, exhumacions i
trasllats, les concessions de drets funeraris, les transmissions de títols funeraris i la
pèrdua o caducitat de drets funeraris.
b) La necessitat i oportunitat de l’aprovació
L’article 23.1 del Decret 11/2018, de 27 d’abril, pel qual es regula l’exercici de la sanitat
mortuòria de les Illes Balears, estableix que tots els ajuntaments de les Illes Balears
estan obligats a prestar el servei de cementeri, de manera directa o indirecta, d’acord
amb els requisits que estableixen aquest Decret i la normativa vigent en matèria de
règim local.
L’article 23.3 d’aquest mateix Decret estableix a més que cada cementeri s’ha de regir
per un reglament de règim intern que ha d’aprovar l’ajuntament respectiu o la persona
propietària del cementeri.
c) Els objectius de la norma
Aquest Reglament té per objectiu regular el funcionament del conjunt dels cementeris
municipals de Sant Josep de Sa Talaia (Sant Francesc, Sant Jordi, Sant Josep i Sant
Agustí), així com totes les activitats incloses en el servei de cementeri.
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d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
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En compliment de la normativa vigent, és necessari aprovar aquest Reglament perquè
aquest servei es pugui prestar amb totes les garanties. Sobre possibles solucions no
reguladores, es considera que no donen una solució adequada a la qüestió plantejada.

