ILLES BALEARS

Assumpte: Caducitat drets funeraris part antiga Cementeri
PROPOSTA D’ACORD
Atès que el Ple de l’Ajumtament de Santa Margalida, reunit a la sessió ordinària del passat dia 25 de maig
de 2017, va acordar unànimement que el proper plenari declararia la caducitat de les concessions sobre
drets funeraris existents a la part més antiga del Cementeri Municipal construïda a finals del S. XIX, quan
així procedeixi i previ informe emès al respecte, així com la resolució de reclamacions que respecte
d’aquesta declaració es produeixin.
Atès que tanmateix, es va acordar estudiar el procediment a seguir per l’atorgament de les noves
concessions sobre els mateixos, concedint-la directament si el concessionari, cònjuge o hereus ho
sol·liciten, obrint un període de consulta pública destinat a l’efecte durant un període d’un mes.
Atès que les concessions de drets funeraris realitzades abans del Reglament de Béns de les Entitats Locals
aprovat per RD 1372/1986, així com les realitzades després d’aquest i abans de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques tenen un termini màxim de 99 anys, mentre que
les concessions efectuades després de la publicació de la LPAP han de tenir un termini màxim de 75 anys,
atès que l’article 93.3 de la LPAP té la consideració de legislació estatal bàsica.
Atès que segons informe emès pel tècnic municipal de dia 18 de juliol : “De les notícies documentals que

posseïm es desprèn que aqueixes sepultures (en referencia les que es troben a la part més antiga del
Cementeri) ja s’havien adjudicat en la seva totalitat aproximadament a 1915.”
Atès que, segons es desprèn de la doctrina jurisprudencial fitxada en la Sentència del TSJ C. Valenciana
de 9 de setembre de 2015, l’ús del dret funerari consisteix en un acte d’aprofitament amb un destinatari
concret, de forma que cada unitat d’enterrament ha de tenir el seu propi termini de caducitat a partir de
la data en que s’inicia l’aprofitament.
Per tot l’anterior, i vist l’informe de secretaria, en ús de les facultats legalment conferides PROPÒS a
l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Declarar la caducitat de les concessions sobre drets funeraris existents a la part més antiga del
Cementeri Municipal construïda al final del segle XIX, atorgant un termini d’un mes als interessats per tal
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que presentin al·legacions que seran resoltes per aquest òrgan.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, acordarà.
Santa Margalida, 17 de juliol de 2017.

El Balte,
Joan Monjo Estelrich
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