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La Junta de Portaveus, en sessió celebrada en data 23 d´octubre de 2019, proposa 
elevar al Ple de l’Ajuntament la moció següent: 
 
Moció presentada pel Sr. Miguel Cano Gómez + 112 signatures, sobre el 
Cementiri (MOCI2019000035), que textualment diu el següent: 
 
Com bé li consta a aquest Consistori, la concessionària municipal que gestiona el 
cementiri, està remetent des de fa temps, una sèrie de cartes als titulars de nínxols, en 
què se'ls requereix perquè procedeixin a la seva renovació, si és del seu interès, de la 
concessió per un període de 10 o 20 anys. En molts casos, en les cartes es fa 
referència a què el títol es va concedir per un període de 99 anys, que en la majoria 
dels casos es dóna per caducat, per quant es remeten al títol originari, obviant les 
successives renovacions o canvis de titularitat esdevinguts i que porten causa d'un títol 
originari.  
 
La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós 
Administratiu, secció Cinquena, de data 31 de març de 2005, va determinar de manera 
meridiana, el procedir que havia de seguir-se en relació a la caducitat de les 
concessions de títols a perpetuïtat, anul·lant, per no resultar conforme a dret, l'apartat 
tercer de la Disposició Transitòria Primera del Reglament del Cementiri de Sant Feliu 
de Llobregat. L'expressada Sentència, clarifica la inexistència de títols funeraris en 
propietat o perpetuïtat, considerant que en qualsevol cas la cessió de sepultures és un 
negoci jurídic concessional sobre el domini públic, de manera que té un caràcter 
essencialment temporal, com es desprèn del Reglament de Bens dels Ens Locals, 
Decret 336/1988 de 17 d'octubre. Respecte a les adquisicions anteriors a la vigència 
d'aquests preceptes reglamentaris, a les quals aquests no són d'aplicació, per no tenir 
eficàcia retroactiva, la referència a títols de propietat o adquisicions a perpetuïtat, no 
suposa certament una vigència indefinida durant centenars d'anys. Per contra, ha 
d'entendre’s, que existeix en tot cas el límit màxim temporal de 99 anys, transcorregut 
el qual tindria lloc la prescripció immemorial, cosa que no és admissible en tractar de 
béns de domini públic. 
 
La Sentència de referència, en paraules de la STS, de 26 de maig de 2004, manté que 
la cessió de sepultures és un negoci jurídic concessional sobre el domini, públic, i que 
l'expressió "a perpetuïtat" 'no pot interpretar-se literalment ja que en qualsevol cas els 
drets sobre el domini públic no poden atorgar-se durant un termini superior a 99 anys, 
sent conforme a dret que els Ajuntaments estableixin un termini més curt. Atenent al 
cas concret de la referida Sentència, tenint en compte que l'últim títol ostentat per la 
part actora, va ser atorgat abans de l'entrada en vigor del reglament referit (era de 6 
d'agost de 1955), no és possible, d'acord amb aquesta doctrina jurisprudencial, aplicar 
al mateix les limitacions reglamentàries posteriors, de manera que l'expressat 
Reglament no pot aplicar-se retroactivament en perjudici dels drets subjectius adquirits 
pels titulars de l'esmentat títol, sense que aquest reglament disposi ni permeti la seva 
aplicació retroactiva, procedint per tant aplicar-li al referit títol de propietat aportat pels 
actors, la durada màxima dels 99 anys que proclama aquesta jurisprudència, i no és 
possible, com invocava la representació de l'Ajuntament l'aplicació al cas de la 
limitació dels 50 anys establerta a l'article 115 del Decret de 17 de juny de 1955, que 
va aprovar el reglament de Serveis de les Corporacions Locals, doncs lluny de referir-
se al règim de les concessions de béns de domini públic, es referia a les concessions 
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administratives per a la gestió indirecta dels serveis públics, inaplicable a aquells 
supòsits. 
 
A la vista del que s'ha exposat, resulta més que evident, que qualsevol renovació o 
concessió de nou títol "en propietat" o "a perpetuïtat" atorgada pel Consistori, abans 
del dia 3 de desembre de 1988, data en què va entrar en vigor el Decret 336/88 de 17 
d'octubre, tindrà inexcusablement una durada de 99 anys, tota vegada que fins 
l'entrada en vigor del referit Reglament, no existia legislació contrària a l'atorgament de 
títols en propietat o a perpetuïtat. La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, va 
començar aplicant estrictament el dictat de la referida sentència i com a conseqüència 
d'això i per exemple, va adoptar en data 10 de juliol de 2007, la decisió de concedir al 
successor del nínxol nº 197, el canvi al seu favor de la titularitat de la Concessió d'ús 
de l'esmentat nínxol del cementiri municipal, el qual figurava inscrit a nom del seu 
difunt pare. Es reconeix en aquesta resolució, que l'últim titular del nínxol 197 era una 
persona en la data indicada i que s'havia comprovat que "inicialment" aquest nínxol 
figurava a nom d'una altra des del dia 14 de març de 1988 i que per tant, de acord amb 
el Reglament referit, aquesta primigènia concessió va caducar als 99 anys, el 14 de 
març de 1987, iniciant-se llavors, per inaplicació retroactiva del Decret 336/88, altre 
període de 99 anys, que finalitzarà el dia 14 de març de 2086. Aquest criteri es va 
aplicar en altres múltiples sol·licituds, fins que, sense cap justificació i sense fer cas el 
criteri establert en la sentència de referència, s'ha canviat el mateix, considerant que 
els 99 anys s'aplicaran exclusivament des del dia de l'expedició del primer títol, deixant 
sense efecte el còmput als títols de renovació o nova concessió anteriors a 1988, als 
quals es passarà a aplicar el nou règim, el que és absolutament inconcebible i 
condemnable, tota vegada que les referides renovacions i els nous títols atorgats 
abans de 1988, encara que portin causa d'una inicial concessió, precisament per la 
falta de legislació que estableixi un termini inferior, se'ls ha d'aplicar SENSE CAP 
DUBTE, EL TRACTE QUE TENIEN SEGONS LA SENTÈNCIA REFERIDA, EN LA 
SEVA CONDICIÓ D'ATORGAMENT EN PROPIETAT O A PERPETUÏTAT, tota 
vegada que no existia en aquell moment límit temporal, pel que procedeix de totes 
llums a la seva concessió per un termini de 99 anys, tal i com meridianament estableix 
la jurisprudència referida en aquest escrit. El criteri aplicat per l'Ajuntament, remetent-
se  a la concessió inicial està mancat de tot rigor jurídic, ja que no ens trobem davant 
renovacions de concessions de serveis públics en els quals qualsevol subrogació del 
concessionari durant la concessió, no li concedeix nou termini respecte de l'inicialment 
atorgat, sinó que ens trobem amb una figura a la qual si bé se li ha donat recentment 
el caràcter de concessió, ha tingut un tractament de propietat o perpetuïtat fins 1988. 
La jurisprudència reflecteix clarament que respecte al títol "en vigor” concedit abans de 
1988 se li ha de donar una durada de 99 anys, ja que la concessió inicial no es va 
iniciar com a tal concessió ni tenia establert" ab initio" dit termini de 99 anys, a 
l'entendre’s en la seva emissió tant per l'administració com pel titular que es tractava 
d'un títol de propietat a perpetuïtat. la jurisprudència ho ha aclarit recentment però en 
cap sentència es refereix que els 99 anys que s'hagin de concedir als títols anteriors a 
1988, hagin de començar el seu còmput en el primer títol inicialment concedit com 
interessadament interpreta aquest Consistori per satisfer els interessos de la 
concessionària municipal, sinó al que estigui en vigor abans de 1988, en ser adquirit 
pensant que ho era en propietat o perpetuïtat, tal com estableix el mateix títol. 
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La present moció té per objecte el sol·licitar formalment que procedeixin a modificar el 
seu criteri i en concret que: 
 
1) Procedeixin a ordenar a la concessionària municipal, revisar totes les renovacions 
que han portat a terme per un termini inferior a 99 anys a qui es trobi en aquestes 
circumstàncies tingui un últim títol de concessió anterior a 3 de desembre de 1988 ) i 
se li comuniqui que el seu títol de propietat és en realitat una concessió administrativa 
per termini de 99 anys, comunicant-li la data la seva finalització 
 
2) Que així mateix, acordin que els títols de concessió atorgats amb posterioritat al dia 
3 de desembre de 1988, fins al dia 13 de maig de 2002, tindran una durada de 50 
anys, tota vegada que fins l’esmentada data no va entrar en vigor el Reglament del 
Cementiri municipal, que estableix terminis menors. 
 
3) Que les concessions amb data posterior al dia 13 de maig de 2002, tindran la 
durada reglamentàriament establerta. 
 
 4) Que procedeixin a la devolució de les quantitats cobrades de forma indeguda amb 
els seus interessos i així mateix s'abstinguin de realitzar qualsevol acte que suposi 
trasllat a la fossa comú, de les restes de difunts que es trobin en aquesta situació. 
 
5) I que procedeixin a revisar totes les concessions a les què s'ha donat el títol per 
caducat en no haver exercit els seus titulars els drets que els corresponien, per no 
poder pagar tenint en realitat títols en vigor, aplicant els criteris demanats en aquesta 
moció. 
 
 


