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Article 5
Disposició derogatòria
El requisit de coneixement de la llengua catalana corresponent al nivell
del certificat B, coneixements elementals de català, orals i escrits, s’exigeix en
la resta de formes de provisió que preveu el Reial decret 1732/1994, de 29 de
juliol, i s’ha d’acreditar en la forma que preveu l’article anterior.

Queden derogats els preceptes de normes de rang igual o inferior que
siguin contraris al que disposa aquest Decret.
Disposició final

Article 6
En el cas que les entitats locals incompleixin l’obligació d’incloure el
requisit del coneixement del català en el procediments de provisió dels llocs de
treball reservats a funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional en els termes prevists en aquest Decret, l’Administració de les Illes
Balears formularà el requeriment a què fa referència l’article 65 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i, si pertoca, impugnarà l’acord davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 15 d’octubre de 2004
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
El conseller d’Interior
José María Rodríguez Barberá

Disposició addicional primera
El requisit de coneixements de la llengua catalana del nivell del certificat
B, de coneixements elementals de català (orals i escrits), a més dels certificats
de l’òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes
Balears o de l’EBAP o de la prova substitutòria prevists en aquest Decret, es pot
acreditar mitjançant algun dels títols o certificats equivalents d’acord amb el que
determina la normativa vigent. En cas de dubte sobre les equivalències, se
sol·licitarà un informe al Servei de Política de Normalització Lingüística.
Disposició addicional segona
Es poden designar assessors especialistes dels òrgans d’avaluació per a la
correcció oral i escrita de les proves de català. Aquests assessors actuen sota la
dependència dels tribunals d’avaluació i no intervenen en la qualificació final de
les proves.
Disposició addicional tercera
Els articles 1 i 2 del Decret 75/1994, de 26 de maig, sobre barem de mèrits
de valoració autonòmica en els concursos de funcionaris de l’Administració
local amb habilitació de caràcter nacional, passen a tenir la redacció següent:
«Article 1
Els mèrits generals de caràcter autonòmic que han de ser objecte de valoració en els concursos per al proveïment dels llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional s’indiquen a
continuació amb la valoració que s’especifica per a cada cas:

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 18680
Decret 87/2004, de dia 15 d’octubre de 2004, de modificació del
Decret 105/1997. De 24 de juliol, i del reglament de policia sanitària mortuòria.
En data 8 d’agost de 1997 entrà en vigor el Reglament de policia sanitària mortuòria, aprovat pel Decret 105/1997, de 24 de juliol. Després de diversos
anys de vigència i aplicació d’aquest, s’han posat de relleu diferents aspectes del
contingut del Decret que l’experiència de la seva aplicació pràctica aconsella
modificar. El que es pretén amb la present reforma és la millora dels aspectes
tècnics del Decret que, per la seva complexitat i transcendència pràctica, necessiten ser revisats per adequar-se a la realitat social.
Així, es modifica l’articulat del Decret 105/1997, en concret, la seva disposició transitòria segona, i eximeix de l’aplicació dels requisits prevists en l’article 41 els cementiris ubicats al voltant dels nuclis urbans que estiguin en funcionament abans de l’entrada en vigor del Reglament, es modifica gran part de
l’articulat que composa l’annex II i s’introdueixen els annexos III i IV, que estableixen respectivament un model d’acta mèdica d’exhumació de cadàvers i de
certificat de pràctiques tanatopràxiques.
Per tot això, a proposta del titular de la conselleria competent en matèria
de sanitat, oït el Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el
Consell de Govern en sessió de dia 15 d’octubre de 2004,

a) Coneixement de la llengua catalana, fins a un màxim d’1,50 punts:
- Nivell del certificat E, llenguatge administratiu: 1,50 punts
- Nivell del certificat D, coneixements superiors de català (orals i escrits):
1,20 punt.
- Nivell del certificat C, coneixements mitjans de català (orals i escrits):
0,85 punts.
La possessió d’un nivell superior exclou la valoració dels nivells inferiors
que es posseeixin.
b) Assistència a cursos, seminaris i jornades sobre l’organització territorial de les Illes Balears i la normativa autonòmica, fins a un màxim d’1,50 punts.
Aquesta puntuació es distribuirà d’acord amb el sistema de valoració que estableixi l’Escola Balear d’Administració Pública.
Article 2
La justificació dels mèrits ressenyats s’ha de dur a terme davant cada entitat local, en els casos del concurs ordinari, i davant el Ministeri
d’Administracions Públiques, en els concursos unitaris, mitjançant l’aportació
de la documentació següent:
a) Coneixement de la llengua catalana: títol, diploma o certificat expedit
per l’òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes
Balears, per l’Escola Balear d’Administració Pública o títols, diplomes o certificats equivalents. En cas de dubte sobre les equivalències, se sol·licitarà un
informe al Servei de Política de Normalització Lingüística.
b) Cursos, seminaris i jornades: certificat expedit pel centre o la institució
que els hagi organitzat, degudament homologat per l’Escola Balear
d’Administració Pública.

DECRET
Article únic
Es modifica el Decret 105/1997, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de policia sanitària mortuòria de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que d’ara endavant s’ha de denominar Reglament de policia sanitària
mortuòria, en el sentit següent:
1. Es modifica el paràgraf que defineix el terme de tanatori a l’article 6 de
l’annex I, que queda redactat de la següent manera:
“Tanatori: recinte composat de les següents sales:
- Sales de vetles: dependències destinades a l’acolliment de la família i el
públic en general, annexes amb les sales d’exposicions del cadàver.
- Sala d’exposició del cadàver: la qual ha d’estar degudament refrigerada,
a temperatura no superior a 18ºC, aïllada de les sales de vetla, per una vidriera
àmplia que permeti 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 entre 8 i –2ºC, que, a més, ha de fer funcions
de cambres de conservacions.
- Sales destinades a la realització de pràctiques sanitàries sobre cadàvers.”
2. Es modifiquen els articles 9.2, 16, 17.1, 18, 20, 21.1, 25.a), 29.2, 31.1,
32.3, 35.3, 37.4, 38, 41, 47.1h), 49, 52 i 59 de l’annex I, que passen a tenir la
redacció següent:
a) “Article 9.2
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No obstant el que disposa l’apartat anterior, la conducció de cadàvers a un
tanatori o dipòsit de cadàvers es podrà realitzar introduint els cossos en un sudari impermeable amb tancament de cremallera i transportats en lliteres adequades a l’efecte. Una vegada que es trobin en el tanatori o dipòsit de cadàvers han
de ser dipositats en fèretres reglamentaris.”
b) “Article 16
Els cementiris han de disposar d’una zona de terreny per a l’escampada de
cendres, i de columbaris especials per a la col·locació de les urnes de cendres
mortuòries, si bé els familiars poden elegir una destinació diferent, tal com la
seva escampada en terra, excepte a zones habitades, o en les aigües del mar, a
una distància mínima de la costa de 200 m.”
c) “Article 17.1
Correspon als ajuntaments autoritzar la instal·lació de forns crematoris,
prèvia sol·licitud del titular del cementiri que ha d’anar acompanyada d’un projecte subscrit per tècnic competent, sempre que en el procediment d’atorgament
la Conselleria de Salut i Consum hagi emès informe favorable. Les
instal·lacions han d’estar annexes amb el cementiri i han de complir les exigències que, a aquest efecte, estableixin les legislacions industrial i medioambiental.”
d) “Article 18
Previ a l’entrada en funcionament del forn crematori s’ha de disposar d’un
Llibre—registre, degudament numerat i diligenciat per la Conselleria de Salut i
Consum, en el qual s’han d’anotar, per ordre cronològic, les incineracions de
cadàvers, de restes humanes i restes cadavèriques. En el llibre—registre s’han
d’anotar tots els serveis prestats, amb especificació del nom del difunt, la data
de la incineració i la data i l’hora de la defunció. En el cas de restes humanes
s’ha de fer constar la peça i el nom de la persona a la qual pertanyia, excepte si
procedeixen de centres d’investigació o universitats, en el cas del qual s’han
d’anotar les dades que permetin identificar el centre del qual procedeixin, així
com la persona responsable del centre que sol·licita la incineració”.
e) “Article 20
1. El batle del municipi corresponent ha d’autoritzar l’exhumació de cadàvers i de restes cadavèriques que hagin de ser immediatament reinhumats o incinerats dins del mateix cementiri, sempre que es compleixin els requisits higiènics i sanitaris establerts en el present Reglament.
2. L’exhumació de cadàvers o restes cadavèriques que hagin de ser conduïts o traslladats a un altre cementiri per ser immediatament reinhumats o incinerats requereix l’autorització de la Conselleria de Salut i Consum.
3. Per part dels serveis sanitaris dependents de l’Ajuntament, s’ha de comprovar l’estat de conservació en el qual es troba el cadàver i, tenint en compte
les circumstàncies concurrents, s’han de determinar les mesures higièniques i
sanitàries adequades, i es pot acordar la substitució del fèretre o de la caixa exterior en el supòsit de cadàvers inhumats en fèretres especials. Quan el cadàver no
es trobi en bon estat es pot acordar la incineració d’aquest i del fèretre i, fins i
tot, suspendre la concessió de l’autorització; també es pot suspendre la concessió de l’autorització en cas de condicions climatològiques extremes. A aquests
efectes, els ajuntaments poden recaptar el suport tècnic del personal i els mitjans
dels serveis oficials sanitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que
existeixin en les àrees de salut en la demarcació de les quals estiguin compresos.
4. De les actuacions efectuades pels serveis mèdics s’ha d’estendre acta,
el contingut de la qual s’estableix a l’annex III, s’ha de conservar per part dels
serveis d’administració del cementiri i s’ha d’anotar en el Llibre registre.
5. En tot cas, el termini màxim a transcórrer des de l’exhumació fins a la
reinhumació o incineració d’un cadàver o restes cadavèriques no pot excedir de
vint-i-quatre hores.”
f) “Article 21.1
La sol·licitud d’exhumació s’ha de presentar davant l’organisme competent per concedir l’autorització, d’acord amb el que preveu l’article 20 del present Reglament, acompanyada de còpia compulsada de la llicència d’enterrament o document acreditatiu d’aquest.”
g) “Article 25.a)
La distància existent des del final de la cabina del conductor fins a la porta
de darrera del vehicle, és a dir, l’habitacle ha de ser suficient per contenir el fèretre i facilitar-ne la manipulació, de manera que, una vegada introduït aquest, el
vehicle queda hermèticament tancat.”
h) “Article 29.2 i 29.3
En els trasllats fora de l’àmbit territorial de les Illes Balears s’han d’observar, si s’escau, a més del que preveu el present Reglament i la normativa estatal vigent en la matèria, els requisits exigits pels convenis internacionals que
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siguin d’aplicació.”
“En el trasllat interinsular s’han d’observar, a més, els requisits establerts
en els convenis internacionals en matèria d’aviació o marítims”.
i) “Article 31.1
Perquè un cadàver, després de la comprovació fefaent de la mort segons
les disposicions legals vigents en aquesta matèria, pugui ser sotmès a refrigeració, han d’haver transcorregut, com a mínim, quatre hores des de la mort, i s’ha
d’expedir un certificat especial en el qual es constati el fet de la mort certa,
excepte en el cas de cadàvers sotmesos a intervenció judicial, per a la refrigeració dels quals és necessària la corresponent autorització del jutge.”
j) “Article 32.3
Excepte que s’hagi de sotmetre a conservació transitòria o embalsamament, un cadàver només es pot extreure de la cambra de refrigeració o congelació per al seu trasllat immediat al cementiri per a la seva inhumació o incineració; així mateix es pot extreure de la cambra de refrigeració d’un centre hospitalari per al seu ingrés en la cambra d’un tanatori, si no transcorren més de tres
hores des de la primera extracció.”
k) “Article 35.3
També ha de ser sotmès a les pràctiques mortuòries esmentades en els
paràgrafs anteriors el cadàver que hagi estat dipositat en una cambra frigorífica
o de congelació, la inhumació o incineració de la qual s’hagi de realitzar transcorregudes sis hores des de la sortida de la cambra.”
l) “Article 37.4
Els metges que practiquin les operacions esmentades en aquest article han
d’emetre un certificat de la tanatopràxia realitzada, segons model que figura a
l’annex IV, i han de remetre la còpia del certificat a la Conselleria de Salut i
Consum, sense perjudici de la facultat d’inspecció de la Conselleria.”
m) “Article 38
1. Els locals on es realitzin pràctiques sanitàries sobre cadàvers han d’estar refrigerats de manera que es puguin mantenir a una temperatura de 18ºC. El
sòl ha de ser de material llis i antilliscant.
2. Els locals esmentats en el paràgraf anterior, a més dels serveis prevists
a l’article 53.1.a) del present Reglament, han d’estar dotats dels elements
següents:
- Rentadors amb preses d’aigua freda i calenta.
- Guants i tovalloles d’un sol ús, que es poden substituir per assecador de
mans.
3. Els titulars dels cementiris o tanatoris dotats de locals per a pràctiques
sanitàries sobre cadàvers han de dur un Llibre—registre diari, enumerat en totes
les pàgines i diligenciat per la Conselleria de Salut i Consum, en el qual s’han
d’anotar el nom i els llinatges del difunt, la data i l’hora de la intervenció, classe d’intervenció o pràctica, nom del metge i personal actuant, així com la procedència i la destinació del cadàver.
4. La Conselleria de Salut i Consum pot autoritzar la ubicació de tanatoris fora del recinte del cementiri, sempre que es compleixin les condicions
següents:
a) La ubicació ha d’estar en edificis aïllats i exclusius per a ús funerari,
així com per a altres activitats complementàries que milloren l’esmentat servei.
b) Els accessos, la circulació i les estades del públic han de ser independents de les sales d’exposició dels cadàvers.
c) Els tanatoris han de disposar dels elements següents:
- Una zona de recepció i oficina al públic.
- Sala de vetla i d’exposició de cadàvers.
- Sala destinada a la realització de pràctiques sobre cadàvers, que ha d’acomplir l’establert en els apartats anteriors.
- Cambres frigorífiques, dotades de termògraf.
- Vestuaris, lavabos i dutxes per al personal.
- Lavabos per al públic.
5. Els expedients d’autorització d’ubicació de tanatoris s’han de tramitar
d’acord amb el que disposa l’article 46 del present Reglament.”
n) “Article 41
Quan es tracti de cementiris de nova construcció, el terreny en el qual se’n
pretén la instal·lació ha de reunir les condicions següents:
a) En el contorn del terreny destinat a la construcció del nou cementiri
s’ha de preveure una zona de protecció de 25 metres d’amplària que, quan hi
hagi planejament ha de tenir la qualificació de zona dotacional del nou cemen-
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tiri.

Sexe del difunt:

b) Aquesta zona ha d’estar enjardinada i, en tot cas, lliure de tota classe de
construccions. No és necessari l’enjardinament quan l’entorn natural del cementiri no ho requereixi.

Data de defunció:
Sepultura i cementiri d’origen:

o) “Article 47.1.h)
Davant de cada nínxol sobre rasant, hi ha d’haver un espai lliure en tota la
seva superfície frontal que garanteixi la bona maniobrabilitat del fèretre que,
com a mínim, en els enterraments en sentit longitudinal ha de ser de 3 m i en
sentit transversal ha de ser d’1,4 m.”

Destinació:
Tècnica sanitària i mesures higièniques adoptades:
Observacions:

p) “Article 49
En la construcció de nínxols sota rasant, s’han d’acomplir, a més a més,
els requisits següents:
a) El bloc de nínxols sota rasant ha d’estar perfectament protegit de pluges i filtracions.
b) Sobre la darrera andana de nínxols s’ha de garantir l’estanquitat i l’aïllament tèrmic i s’ha de deixar una cambra d’aire de 20 cm si fos necessari.
c) Tots els nínxols han de disposar d’una paret porosa que garanteixi la
sortida de gasos i olors, amb conducció estanca fins a un mínim de 3 m sobre el
nivell de les zones verdes o passeigs i una distància mínima d’aquests de 3 m.
d) En el cas que els nínxols s’ubiquin en una tomba, l’accés a aquests s’ha
de realitzar, en tot cas, a través de la llosa o coberta que disposi d’una obertura
de 2,3 m x 1m.”
q) “Article 52
1. Tots els cementiris han de comptar, dins del seu recinte, amb les instal·lacions següents:

Certific que, una vegada identificat el cadàver per part dels familiars presents a l’acte, es procedeix al trasllat amb compliment de l’article 20.3 del
Reglament de policia sanitària mortuòria, Decret 105/1997 (BOCAIB núm. 99,
de dia 7 d’agost de 1997).
Localitat
Data i firma
ANNEX IV
CERTIFICAT PRÀCTICA TANATOPRÀXIA
Nom del difunt:
Sexe del difunt:
Data de defunció:

Hora:

Tècnica sanitària:
a) Un local destinat a dipòsit de cadàvers, el qual ha de complir amb els
requisits següents:
- Estar previst d’un sistema de refrigeració que permeti que en tot moment
la temperatura interior del local sigui inferior als 18ºC.
- Sòl i parets de material impermeable, de fàcil neteja i desinfecció. Les
unions d’envans entre ells mateixos i amb el sòl han de ser arrodonides.
- El sòl llis i antilliscant ha de tenir un pendent superior a l’1% en direcció als clavegarons.

Embalsamament segons l’article 6.d)

Sí _

No _

Cadàver necropsiat

Sí _

No _

Conservació transitòria segons art. 6.c)

Sí _

No _

Altra actuació sanitària segons art. 6, descripció:
Metge actuant:

b) Un sector destinat a l’enterrament de restes humanes, procedents d’avortaments, intervencions quirúrgiques, mutilacions i criatures abortives.
c) Una ossera general destinada a recollir les restes que provenen de les
exhumacions, la comporta de registre de la qual no ha de ser inferior a 0,4 x 0,4
x 0,4 m.
d) Un forn destinat a la destrucció de robes i objectes que no siguin restes
humanes i procedeixin de l’evacuació i neteja de l’interior de les sepultures.
e) Columbaris per a la col·locació d’urnes i una zona de terra per a l’escampament de cendres mortuòries. El nombre de nínxols per a urnes que, com
a mínim, ha de comptar el columbari ha de ser d’un per a cada cent habitants del
municipi, i els nínxols han de tenir unes dimensions de, com a mínim, 0,4 x 0’4
x 0,4 m.
f) Instal·lacions d’aigua i serveis higiènics per al públic.

Núm. de col·legiat:
Declara haver realitzat les tècniques descrites en el vigent Reglament de
policia sanitària mortuòria de la comunitat autònoma de les Illes Balears, Decret
105/1997 (BOCAIB núm. 59, de dia 7 d’agost de 1997).
S’expedeix la present certificació perquè quedi constància a la Conselleria
de Salut i Consum o on procedeixi.
Localitat
Data, firma i hora
Disposició Transitòria

2. Cada cementiri ha de dur un Llibre—registre enumerat en totes les
pàgines i diligenciat per la Conselleria de Salut i Consum, on s’han d’anotar el
nombre d’ordre, el nom i els llinatges del difunt, la data i l’hora de defunció, el
concepte: inhumació o exhumació i la data i l’hora d’aquestes, procedència i
destinació, facultatiu, número de col·legiat i d’acta, i s’ha de distingir si la causa
de la defunció és del grup I o II.”
r) “Article 59
Les empreses funeràries han de dur un llibre—registre dels serveis prestats, numerats en totes les pàgines i diligenciat per la Conselleria de Salut i
Consum. En el llibre—registre s’ha d’anotar el nom i els llinatges del difunt, la
data i l’hora de la defunció, el número d’ordre, la data del servei, i s’ha d’especificar si es tracta d’una conducció o un trasllat, el lloc de procedència i la destinació, i qualsevol altra pràctica mortuòria que s’ha de realitzar al cadàver.”
3. S’introdueixen els annexos III i IV en el Decret 105/1997, de 24 de

1. Els cementiris construïts amb posterioritat a l’entrada en vigor del
Decret 105/1997, de 24 de juliol, que aprova el Reglament de policia sanitària
mortuòria, la ubicació dels quals sigui en un nucli urbà o en la seva proximitat,
hauran de complir les prescripcions establertes a l’article 41 d’aquest
Reglament.
2. Les prescripcions de l’article 41 del Reglament no són d’aplicació als
cementiris existents i en funcionament, amb anterioritat a l’entrada en vigor del
Reglament de policia sanitària mortuòria, aprovat per Decret 105/1997, de 24 de
juliol, així com les ampliacions realitzades a aquests, la ubicació dels quals sigui
en un nucli urbà o en la seva proximitat.
Disposició final
El present Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

juliol.
Palma, 15 d’octubre de 2004
ANNEX III
ACTA MÈDICA EXHUMACIÓ CADÀVERS
Metge actuant:

EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou
La consellera de Salut i Consum
Aina M. Castillo i Ferrer

Número de col·legiat:
Nom del difunt:
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