
 

NORMATIVA APLICABLE A L’EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL, S.A 
 

 
NORMATIVA PRÒPIA  
 

- Estatus de l’Empresa Funerària Municipal, S.A i modificacions 
- Conveni col·lectiu de l’Empresa Funerària Municipal, S.A (2018-2021) 

 
NORMATIVA EN MATÈRIA DE SERVEIS FUNERARIS O DE CEMENTIRI 
 

- Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.  
- Decret 11/2018, de 27 d'abril, pel qual es regula l'exercici de la sanitat 

mortuòria de les Illes Balears. 
- Reglament de prestació dels serveis mortuoris (BOCAIB N.° 32, 

13.03.1993). 
- Ordenança reguladora dels serveis funeraris (BOCAIB núm. 18 d' 

11.02.97). 
 
NORMATIVA EN MATÈRIA DE SOCIETATS I DRET MERCANTIL I FISCAL I 
COMPTABLE 
 

- Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de societats de capital. 

- Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
Registre Mercantil. 

- Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la competència. 
- Llei  37/1992, de 28 de desembre, del Impost sobre el Valor Afegit 
- Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el Pla General 

de Comptabilitat i modificacions. 
- Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats. 
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
- Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les 

Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de 
societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. 

- Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials. 

- Reial decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i 
impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'Impost sobre el Valor 
Afegit, pel qual es modifiquen el Reglament de l'Impost sobre el Valor 
Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, el 
Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i 
inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels 
procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, 
de 27 de juliol, i el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, (BOE 6 
de desembre). 

 
NORMATIVA DE L’ÀMBIT LOCAL I DEL SECTOR PÚBLIC 
 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim Local. 



 

- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears. 

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 

 
ALTRA NORMATIVA RELACIONADA AMB L’ACTIVITAT DE L’EFM 

 
- Normativa en matèria de consumidors i usuaris  

 
o Llei 43/2007, de 13 de desembre, de protecció dels consumidors en 

la contractació de béns amb oferta de restitució del preu. 
o Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones 

consumidores i usuàries de les Illes Balears. 
o Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova 

el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i 
usuaris i altres lleis complementàries. 
 

- Igualtat 
 

o Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes. 

o Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere. 

o Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre 
dones i homes. 

o Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no 
discriminació. 
 

- Protecció de dades 
 

o Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals. 

o Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

 
- Normativa laboral 

 
o Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el 

text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors. 
 

- Normativa civil 
 

o Reial decret de 24 de juliol de 1889 pel qual es publica el Codi civil. 
o Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil. 

 



 

 
La normativa exposada és aquella que, amb caràcter general, afecta o resulta 
d’aplicació a l’activitat ordinària de l’EFM, sense perjudici que existeixin altres lleis 
o normes que s’apliquin a circumstàncies o casos més concrets i que no es 
reflecteixen en la relació present pel seu abast.  


