Test Decret 11/2018, de 27 d’abril, pel que es regula l’exercici de la sanitat mortuòria de
les Illes Balears

1. L’objecte d’aquest Decret és (art. 1):
A. Regular l’exercici de la sanitat als cementiris en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
B. Regular l’exercici de la sanitat mortuòria i de cementiris en l’àmbit territorial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
C. Regular l’exercici de la sanitat mortuòria en l’àmbit territorial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
D. Cap de les anteriors.

2. A l’efecte d’aquest Decret, s’entén per: recinte delimitat, habilitat per l’autoritat competent per
a la inhumació de cadàvers, restes cadavèriques, restes humanes i cendres. En el recinte hi
pot haver altres instal·lacions que es descriuen en aquest Decret. (art. 3).
A. Dipòsit de cadàvers.
B. Cripta.
C. Tanatori.
D. Cementiri.

3. La comprovació, confirmació i inscripció posterior de les defuncions s’ha de fer d’acord amb
les disposicions que regula (art. 5):
A. La conselleria de Sanitat.
B. El registre civil.
C. El govern de les Illes Balears.
D. L’EFMSA.

4. La conservació transitòria i l’embalsamament d’un cadàver s’ha de dur a terme una vegada
transcorregudes (art. 11):
A. 12 hores des de la defunció.
B. 12 hores des de que el difunt està al tanatori.
C. 24 hores des de la defunció.
D. 24 hores des de que el difunt està al tanatori.
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5. S’entén per: caixa impermeable, de dimensions adequades i bo de netejar i desinfectar. No
pot ser en cap cas el fèretre definitiu. (Art. 16).
A. Fèretre de recollida.
B. Sac de recollida.
C. Fèretre comú.
D. Fèretre especial.

6. L’art. 28 estableix que:
A. Els cementiris no es poden destinar a un altre ús fins que no hagin transcorregut com a
màxim deu anys des de la data de la darrera inhumació, llevat que hi hagi raons d’interès públic
declarades per l’òrgan competent en cada cas, i sempre que les restes s’hagin d’incinerar o
inhumar en un altre cementiri.
B. Els cementiris no es poden destinar a un altre ús fins que no hagin transcorregut com
a mínim deu anys des de la data de la darrera inhumació, llevat que hi hagi raons
d’interès públic declarades per l’òrgan competent en cada cas, i sempre que les restes
s’hagin d’incinerar o inhumar en un altre cementiri.
C. Els cementiris no es poden destinar a un altre ús fins que no hagin transcorregut com a
màxim cinc anys des de la data de la darrera inhumació, llevat que hi hagi raons d’interès
públic declarades per l’òrgan competent en cada cas, i sempre que les restes s’hagin
d’incinerar o inhumar en un altre cementiri.
D. Els cementiris no es poden destinar a un altre ús fins que no hagin transcorregut com a
mínim cinc anys des de la data de la darrera inhumació, llevat que hi hagi raons d’interès públic
declarades per l’òrgan competent en cada cas, i sempre que les restes s’hagin d’incinerar o
inhumar en un altre cementiri.

7. L’art. 33 estableix que:
A. Els crematoris només es poden ubicar dins dels recintes dels cementiris.
B. Els crematoris només es poden ubicar dins dels recintes dels tanatoris.
C. Els crematoris es poden ubicar tant dins com fora dels recintes dels tanatoris.
D. Els crematoris es poden ubicar tant dins com fora dels recintes dels cementiris i
tanatoris.
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Test Estatuts de l’EFMSA

8. Segons l’article 1 aquesta societat es denominarà “Empresa Funerària Municipal, S.A.”
“EFMSA” i es regirà per:
A. Els presents estatuts.
B. Per la legislació sobre les societats anònimes i per la normativa de règim local i
administrativa que li sigui d’aplicació per la seva naturalesa de societat mercantil local.
C. Per les demés disposicions legals que li siguin aplicables.
D. Per A, B i C.

9. A l’empara de l’article 3, la seva durada serà:
A. La definida per l’Ajuntament.
B. Indefinida.
C. La definida per la normativa d’aplicació.
D. Cap de les anteriors.

10. L’article 8 estableix que el govern i l’administració de la societat correspon a:
A. La Junta General.
B. El Consell d’Administració.
C. La Direcció o gerència.
D. Totes les anteriors.

11. Segons l’article 12 la formalització a instrument públic dels acords socials correspon:
A. Al secretari del consell d’administració.
B. A les persones que tinguin facultats per certificar-los.
C. Al gerent de l’EFMSA.
D. Al president del consell d’administració.

12. A l’article 14 s’indica que els administradors exerciran des de la seva acceptació fins la
finalització del període establert en el seu nomenament, sent:
A. El màxim de 4 anys.
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B. Sent el mínim de 4 anys.
C Sent el màxim de 5 anys.
D. Sent el mínim de 5 anys.

13. A l’article 24 es preveu la dissolució en els següents termes:
A. La societat es dissoldrà per acord de la Junta general adoptat en qualsevol moment,
amb els requisits i pels procediments establerts a la normativa d’aplicació.
B. La societat es dissoldrà per acord del consell d’administració adoptat en qualsevol moment,
amb els requisits i pels procediments establerts a la normativa d’aplicació.
C. La societat es dissoldrà per acord de la Junta de govern de l’Ajuntament de Palma adoptat
en qualsevol moment, amb els requisits i pels procediments establerts a la normativa
d’aplicació.
D. Totes les anteriors són incorrectes.
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Test Reglament de Cementiris

14. Segons l’article 3, cadàver és tot cos humà durant:
A. Els quatre primers anys següents a la mort real, que es computarà des de la data i hora que
figuri a l’inscripció de la defunció en el Registre Civil.
B. Els cinc primers anys següents a la mort real, que es computarà des de la data i hora
que figuri a l’inscripció de la defunció en el Registre Civil.
C. Els cinc primers anys següents a la mort real, que es computarà des de la data i hora que
figuri a l’inscripció de la defunció en el Registre de l’EFMSA.
D. Els quatre primers anys següents a la mort real, que es computarà des de la data i hora que
figuri a l’inscripció de la defunció en el Registre de l’EFMSA.

15. A l’article 5 es defineix el servei d’inhumacions com aquell que:
A. Consistirà en el trasllat només de cadàvers.
B. Consistirà en el trasllat només de cadàvers i fetus.
C. Consistirà en el trasllat només de cadàvers, fetus i restes humanes.
D. Cap de les anteriors.

16. L’article 16 preveu que la construcció de nous cementiris municipals i l’ampliació dels
existents s’ajustaran, en tot cas, en quant a la seva ubicació i estructura, al previst:
A. Per l’EFMSA.
B. Pel Govern.
C. En el Pla General d’Ordenació Urbana, el present reglament i demés normativa
d’aplicació.
D. Totes les anteriors.

17. A l’empara de l’article 23:
A. Correspon a l’Empresa Municipal, exclusivament, la determinació de la toponímia dels
cementiris, les seves zones i vials.
B. Correspon a l’Ajuntament, exclusivament, la determinació de la toponímia dels cementiris,
les seves zones i vials.
C. Correspon a la Junta de Govern local de l’Ajuntament, exclusivament, la determinació de la
toponímia dels cementiris, les seves zones i vials.
D. Cap de les anteriors.
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18. L’article 59 preveu que:
A. L’Empresa Municipal assumirà la responsabilitat respecte de les joies, elements de vestuari i
complements que figurin incorporats al cadàver excepte que, presentada la relació dels
mateixos, sigui constatada per la mateixa i sempre que el fèretre i cadàver no puguis ser
objecte d’accés o manipulació per tercers.
B. La companyia asseguradora que tingui contractada l’Empresa Municipal assumirà la
responsabilitat respecte de les joies, elements de vestuari i complements que figurin
incorporats al cadàver excepte que, presentada la relació dels mateixos, sigui constatada per la
mateixa i sempre que el fèretre i cadàver no puguis ser objecte d’accés o manipulació per
tercers.
C. L’Empresa Municipal no assumirà responsabilitat alguna respecte de les joies,
elements de vestuari i complements que figurin incorporats al cadàver excepte que,
presentada la relació dels mateixos, sigui constatada per la mateixa i sempre que el
fèretre i cadàver no puguis ser objecte d’accés o manipulació per tercers.
D. En cap cas l’Empresa Municipal no assumirà responsabilitat alguna respecte de les joies,
elements de vestuari i complements que figurin incorporats al cadàver.

19. Segons l’article 64, la recollida de residus sòlits que es produeixin en el Cementiris
Municipals correspondrà:
A. EMAYA.
B. A l’Ajuntament.
C. Al Conselleria de Medi ambient.
D. L’EFMSA.

20. L’article 96 preveu que el dret funerari perpetu sobre unitats d’enterrament serà:
A. Transmissible per actes inter-vivios o mortis causa en qualsevol cas.
B. Transmissible per actes inter-vivios o mortis causa prèvia autorització de Batllia, sense
C. Transmissible per actes inter-vivios o mortis causa prèvia autorització de Batllia, a
proposta de l’Empresa Municipal.
D. En cap cas transmissible per actes inter-vivios o mortis causa.
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