
REGLAMENT     REGULADOR     DE     LES     CONCESSIONS     DELS     DRETS   
FUNERARIS     SOBRE     L  ’  AMPLIACIÓ     DEL     CEMENTIRI     MUNICIPAL   

(2ª     FASE)  

1.-OBJECTE.Aquest Reglament té per objecte regular la concessió dels drets funeraris sobre les unitats d’enterrament que es pretenen construir dins la segona fase de l’ampliació del cementiri municipal, així com el cànon que ha de percebre l’Ajuntament per aquestes concessions.
2.-PROCEDIMENT     PER     A     L  ’  ADJUDICACIÓ     DE     LA     CONCESSIÓ     DELS     DRETS   FUNERARIS.Es desenvoluparà segons l’ordre següent:a) Es donarà preferència en l’adjudicació de la concessió dels drets funeraris a les persones que figuren a la llista d’espera que obra a les dependències municipals i en la que s’han anat anotant correlativament totes aquelles persones que s’han mostrat interessades en l’adquisició de la concessió d’aquests drets.A aquests efectes, seran requerides perquè dins el termini de quinze dies procedeixin a ratificar per escrit la seva sol.licitud d’acord al model que figura com a annex nº 1.b) En el supòsit de què dins el termini assenyalat al punt anterior no formalitzin la sol.licitud de referència, se’ls tendrà per dessistits i es requerirà en el seu lloc al següent de la llista.c) L’elecció de les diferents unitats (unitats soterrades, capelles i columbaris) per part dels interessats es farà per ordre correlatiu, d’acord al número en què figurin a la llista, i d’acord a la mateixa, es subscriurà el contracte que s’adjunta com a annex nº 3.d) Acabada la fase anterior, s’obrirà una convocatòria pública pel termini que fixi la Batlia, mijançant exposició en el tauler d’edictes i en els llocs habituals de difusió del municipi, per a l’atorgament de les unitats que restessin per assignar. Els interessats presentaran la seva sol.licitud en el registre general de la Corporació, d’acord amb el model que figura com annex nº 2, tenint preferència en aquesta nova llista els veïnats i els naturals de Santa Maria del Camí; essent el criteri de prelació per a la resta de sol.licitants, el del número del registre d’entrada.Conforme a aquests criteris, un cop esgotat el termini, seran requerits perquè procedeixin a l’elecció de la unitat d’enterrament i subscriguin el contracte pertinent (annex nº 3).
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Si esgotat aquest termini no s’hagués aconseguit assignar totes les unitats d’enterrament previstes, podran obrir-se noves convocatòries, subjectant-se a les directrius assenyalades als paràgrafs anteriors.
3.-QUANTIA     DEL     CÀNON     I     FORMA     DE     PAGAMENT.  La quantia del cànon de concessió dels drets funeraris queda establerta d’acord amb la següent tarifa:-Unitat enterrament soterrada………………………………..11.100 €.-Unitat enterrament capella…………………………………...23.500 €.-Unitat columbari……………………………………………….     300 €.Aquest cànon es farà efectiu en la forma següent:a) Una tercera part en el moment de formalitzar la sol.licitud.b) Una tercera part en el moment de començar-se les obres.c) Una tercera part quan hagin finalitzat les obres i com a requisit previ a la concessió en ferm i expedició del títol concessional.El primer termini de pagament, coincident amb la formalització de la sol.licitud de concessió del dret funerari, s’entendrà com a paga i senyal i aquest no podrà ser recuperat per l’interessat en el cas de renunciar a la seva sol.licitud.La manca de pagament del segon i/o tercer termini dins el termini que se concedeixi a l’efecte per part de la Batlia, s’entendrà com a renúncia, sense dret a devolució de cap quantitat satisfeta.
4.-ÒRGAN     DE     CONCESSIÓ     DEL     DRET     FUNERARI.  Els drets funeraris es concediran per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament.En cap cas es podran concedir drets funeraris sobre les unitats d’enterrament a favor de persones jurídiques.
5.-VIABILITAT     DE     L  ’  AMPLIACIÓ.  L’Ajuntament es reserva la possibilitat de no portar a terme l’ampliació en el cas de què la demanda d’unitats d’enterrament no la fes econòmicament viable. En aquest supòsit, es retornaran les quantitats dipositades pels sol.licitants.
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RATIFICACIÓ SOL.LICITUD CONCESSIÓ DRET FUNERARI

Sr / Sra   .........................................................................., amb D.N.I núm........................, i domicili a ................................................. núm.............. de......................................., telèfon.......................................
Compareix davant aquest Ajuntament i, als efectes prevists a l’art. 2 a) del Reglament regulador de les concessions dels drets funeraris sobre l’ampliació del cementiri municipal (2ª Fase), del qual declara expressament tenir-ne coneixement i acceptar-lo en la seva integritat,
MANIFESTA:1.-Que es ratifica en la sol.licitud prèvia que anteriorment va realitzar referent a la petició de concessió de dret funerari.2.-Que està interessat/ada en la concessió dels drets funeraris sobre una unitat d’enterrament del següent tipus:b) Soterrada.c) Capella.d) Columbari.3.-Que ha abonat a la tresoreria municipal la quantitat de  ................  €, corresponents a la tercera part del cost total del cànon aplicable, adjuntant a aquesta instància el pertinent document justificatiu.

Sgt:Santa Maria del Camí  .........................
Il.lma. Sra. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ.

ANNEX Nº 2
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Sr / Sra   .........................................................................., amb D.N.I núm........................, i domicili a ................................................. núm.............. de......................................., telèfon.......................................
Compareix davant aquest Ajuntament i, als efectes prevists a l’art. 2 d) del Reglament regulador de les concessions dels drets funeraris sobre l’ampliació del cementiri municipal (2ª Fase), del qual declara expressament tenir-ne coneixement i acceptar-lo en la seva integritat,
MANIFESTA:1.-Que està interessat/ada en la concessió dels drets funeraris sobre una unitat d’enterrament del següent tipus:e) Soterrada.f) Capella.g) Columbari.2.-Que ha abonat a la tresoreria municipal la quantitat de  ................  €, corresponents a la tercera part del cost total del cànon aplicable, adjuntant a aquesta instància el pertinent document justificatiu.

Sgt:Santa Maria del Camí  .........................
Il.lma. Sra. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ.

ANNEX Nº 3

MODEL DE CONTRACTE A SUBSCRIURE
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D’una part, la Sra. Mª Rosa M. Vich, Batlessa-Presidenta de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, Illes Balears; obrant en nom i representació de l’Ajuntament.D’altra part, el Sr / Sra ........................................, amb D.N.I ................. i domicili al C/ ............................. núm  .............................. de  ......................; obrant en nom propi; d’ara en endavant el / la sol.licitant.I reconeixent-se mútuament capacitat legal per a obligar-se, DECLAREN:ANTECEDENTSI.-L’Ajuntament de Santa Maria del Camí té intenció de procedir a l’ampliació del cementiri municipal, havent a aquests efectes d’encarregar el pertinent projecte tècnic i posterior contractació de les obres adients.II.-L’Ajuntament en Ple en sessió celebrada dia .............................. va aprovar el Reglament regulador de les concessions dels drets funeraris sobre l’ampliació del cementiri municipal (2ª Fase).III.-D’acord amb aquest Reglament regulador, el / la sol.licitant ha presentat instància ajustada al model oficial, sol.licitant la concessió dels drets funeraris sobre una unitat d’enterrament del tipus (soterrada / capella / columbari).IV.-Que vist el plànol que als efectes del punt anterior figura a les dependències municipals, el / la sol.licitant està interessat en què se li concedeixin els drets funeraris sobre la unitat d’enterrament (soterrada / capella / columbari) núm ..................... .V.-Que d’acord amb el Reglament regulador de les concessions dels drets funeraris sobre l’ampliació del cementiri municipal (2ª Fase), el / la sol.licitant ha abonat la quantitat de  ..................  €, corresponents al primer termini del cànon de la concessió del dret funerari que sol.licita sobre la unitat d’enterrament de referència; adjuntant document justificatiu d’aquest pagament a la corresponent instància.
I convenint ambdues parts en formalitzar el pertinent contracte sobre el que resulta del Reglament regulador, el formalitzen en el present document administratiu, d’acord amb les següents,
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municipal (2ª Fase), aprovat per l’Ajuntament de Santa Maria del Camí en sessió de dia ............................SEGONA.-El preu del cànon per a la concessió dels drets funeraris sobre la unitat d’enterrament (soterrada / capella / columbari) núm ............., és de ...................... €.TERCERA.-El primer termini de pagament, per import de .................... €, ja abonat, tal com resulta del punt V dels antecedents d’aquest contracte, s’entén com a paga i senyal, renunciant expressament el / la sol.licitant a tota possible reclamació d’aquesta quantitat en el cas de renunciar a la seva sol.licitud.QUARTA.-El / la sol.licitant s’obliga expressament a abonar les següents quantitats:a) ....................... €  en el moment de començar-se les obres, previ requeriment de l’Ajuntament i dins el termini que s’estableixi a l’efecte.b)  ....................... €  una vegada acabades les obres i com a requisit previ a la concessió en ferm i expedició del títol concessional per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament.CINQUENA.-En el cas de manca de pagament de les quantitats indicades a la clàusula anterior, el / la sol.licitant renúncia expressament a la devolució de qualsevol quantitat efectivament satisfeta.
I per a la deguda constància de tot el que han convengut, signen aquest contracte en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament.LA BATLESSA-PRESIDENTA EL / LA SOL.LICITANTSgt: Mª Rosa M. Vich. Sgt:  ......................
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