
 

PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA AL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA LA 
PORTAVEU DEL GRUP PSM MÉS PER MENORCA  

 
ASSUMPTE: Modificació de la Llei 8/1990, de 28 de juny sobre Compilació de Dret Civil de 
Balears i de la Llei 6/2001 de 11 d’abril, de Patrimoni de la Comunitat Autònoma en matèria de 
successió intestada i de la legítima del cònjuge vidu. 
 
El Dret Civil Balear constitueix un dels elements propis i conformadors de la personalitat jurídica dels 
pobles de les Illes Balears i Pitiüses. I dins el Dret Civil Balear, el dret de successions és un dels 
seus fonaments. 
 
Per una banda, essent que la comunitat autònoma i els consells insulars configuren avui en dia les 
nostres formes d’autogovern, considerant oportú i bo que en cas de successió intestada de les 
dones i els homes balears que morin sense parents sigui cridat a l’herència, el Consell Insular que 
pertoqui segons el veïnatge civil local del difunt i no l’estat (en la seva consideració com a 
administració central) com passa a dia d’avui. 
 
Per altre banda és necessari actualitzar el nostre Dret Civil a les noves concepcions socials. Avui en 
dia hi ha un ample consens que en els conflictes matrimonials (separacions judicials o de fet) no hi 
ha ni responsables, ni culpables únics. 
 
A tot això s’ha de considerar que resulta adient adaptar la Compilació a la reforma operada per la 
Llei 15/2005 de 8 de juliol, per la qual se modifica el Codi Civil i la Llei d’Enjudiciament Civil en 
matèria de separació i divorci. 
 
Per tot això, com a portaveu del PSM Més per Menorca propòs: 
 
El Ple del Consell Insular de Menorca insta el Govern de les Illes Balears a impulsar una modificació 
de la Llei 6/2001 de 11 d’abril, de Patrimoni de la Comunitat Autònoma en matèria de successió 
intestada i de la legítima del cònjuge vidu en els següents termes:  
 

1. Se modifica l’article 53 de la Llei 8/1990, de 28 de juny sobre Compilació de Dret Civil de 
Balears, que restarà redactat de la següent manera: 

 
Article 53.- La successió ab intestato es regira pel disposat al Codi Civil, sense perjudici, si 
és el cas, dels drets que es reconeixen al cònjuge viudo a l'article 45, del que es preveu a 
l'article 51 i de l’establert a l’art. 53bis d'aquesta Compilació. 

 
2. S’afegeix l’article 53 bis a la Llei 8/1990, de 28 de juny sobre Compilació de Dret Civil de 

Balears: 



 
Article 53 bis.- Successió a favor dels Consells Insulars 

- En defecte dels parents legalment cridats a la successió de qui, tenint el veïnatge civil balear mori 
intestat, succeeix el Consell Insular de l’Illa que correspongui d’acord al veïnatge civil local del difunt. 
- Si correspon heretar el Consell Insular, s'ha d'entendre sempre que l'herència és acceptada a 
benefici d'inventari mitjançant declaració judicial d'hereu prèvia. 
- Prèvia la declaració d’hereus, el Consell Insular corresponent destinarà els bens heretats o llur 
producte o valor a establiments o organitzacions dedicats a infants i adults amb discapacitats. 
 

3. Se modifica l’article 84 de la Llei 8/1990, de 28 de juny sobre Compilació de Dret Civil de 
Balears que restarà redactat de la següent manera: 
Article 84.- La successió intestada a Eivissa i Formentera es regeix per les normes del Codi 
Civil, sense perjudici, del que es preveu a l'article 53 bis d’aquesta Compilació. 
No obstant el disposat al paràgraf anterior, el cònjuge vidu adquirirà lliure fiança, en la 
successió del consort difunt, l’usdefruit de la meitat de l’herència en concurrència amb 
descendents i de dues terceres parts de l’herència en concurrència amb ascendents. 
El cònjuge vidu no tindrà dret a adquirir dit usdefruit si en el moment de l’obertura de la 
successió n’estava separat judicialment o de fet o si hi havia pendent una demanda de 
nul·litat del matrimoni, de divorci o de separació, llevat que els cònjuges s’haguessin 
reconciliat. 

 
4. Se modifica el primer i segon paràgraf de l’article 45 de la Llei 8/1990, de 28 de juny sobre 

Compilació de Dret Civil de Balears, en els següents termes: 
Article 45.- El cònjuge serà legitimari en la successió del consort si en morir aquest no es 
troba separat de fet, ni en virtut de sentència ferma, i no hi ha pendent una demanda de 
nul·litat, de divorci o de separació, llevat que els cònjuges s’haguessin reconciliat, d’acord a 
l’art. 84 del Codi civil. 

 
5. Se modifica l’article 41 de la Llei 6/2001 de 11 d’abril del Patrimoni de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears, que restarà redactat de la següent manera: 
-L’adquisició de béns i drets a títol d’herència, llegat o donació s’ha de publicar al Butlletí Oficial de 
les Illes Balears i s’entén feta sempre a benefici d’inventari. 
Si l’adquisició se produeix per successió intestada, se regirà per la Compilació de Dret Civil. 
-No es poden adquirir béns i drets a títol gratuït quan el valor global de les càrregues, dels 
gravàmens o de les afeccions s’hi imposin en sobrepassin el valor intrínsec. 
 
 
 
 
Ciutadella, 4 de juliol de 2014 
 
La portaveu del PSM Més per Menorca, 
 
Maite Salord Ripoll 


