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INFORME DE PROPOSTA DE PRESTACIONS PATRIMONIALS NO TRIBUTÀRIES i 
RELACIÓ DE TARIFES PER A L’EXERCICI 2021 
 
 
Proposta 1 
 
 
a. Títol: 

 
Rebaixa del preu de designa de persona beneficiària i eliminació del preu del traspàs, 
sota certes condicions, i altres millores d’aquesta figura. 
 
b. Antecedents: 

 
Existeix una figura a l’Ordenança de Cementiris, i per tant, també a l’Ordenança de 
Prestacions Patrimonials No Tributàries de cementiris i cremació de l’Ajuntament de 
Barcelona, que serveix perquè el titular d’una sepultura indiqui qui n’ha de ser el nou/va 
titular quan traspassi. Aquesta figura és la “designa de beneficiari/ària”.  
 
A efectes de successió per causa de mort en la titularitat de la sepultura, la persona 
designada beneficiària té prioritat sobre altres previsions testamentàries (excepte 
aquelles que siguin expresses i posteriors sobre la mateixa matèria). 
 
Per altra banda, trobem un gran nombre de sepultures sense persona beneficiària 
designada que, a la mort del titular, no se’ls fa el canvi de nom en molt de temps. Això 
implica que no hi hagi titular a qui dirigir notificacions o que assumeixi els deures 
inherents a la titularitat (bàsicament pagament del dret de conservació). En conclusió, 
tenim una sepultura sense una persona titular que en faci un ús, tampoc es pot recuperar 
la titularitat i, per tant, queda bloquejada a efectes pràctics impedint que algú que la 
necessiti en faci ús. 
 
Si aquesta situació la extrapolem a les 360.000 unitats d’enterrament que hi ha a 
Barcelona, l’afectació a la base de dades i al patrimoni que està bloquejat i no se’n fa ús 
efectiu és molt important. 
 
c. Motivació: 

 
Es proposa rebaixar a la meitat el preu de la designa de persona beneficiària quan es 
faci amb uns requisits, sent tals requisits l’equiparació a la pràctica de la persona 
beneficiària amb la persona titular a efectes de notificacions, cobrament i atenció.  
 
Es tracta de crear, a la pràctica, una figura similar al “co-titular” (reservat només per 
cònjuges i parelles de fet) per tal que la sepultura no quedi en el llimb quan el titular de 
la mateixa traspassi. 
 
D’aquesta manera, es disposarà de més dades per dirigir-se a una altra/es persona/es, 
a més del titular.  
 
A més, es proposa posar a tarifa zero el preu de realitzar el tràmit de traspàs per designa. 
Atès que l’Ordenança de Cementiris obliga a aportar documentació i realitzar certs 
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tràmits administratius per fer aquest traspàs (no pot ser automàtic), almenys eliminem 
barreres en aquest acte. 
 
Finalment, quan aviat es disposi dels mitjans per fer-ho, aquesta figura del “beneficiari 
qualificat” facilitarà les comunicacions electròniques. 
 
 
d. Proposta: 

 
Considerarem “designa de persona beneficiària” l’acte administratiu d’indicar una 
persona que succeirà la persona titular en tal titularitat de la sepultura quan la persona 
titular traspassi. 
 
Considerarem “traspàs per designa de persona beneficiària” quan, a la mort del titular, 
la persona que havia estat designada beneficiària es posa la sepultura al seu nom. 
 
Posar a tarifa 0’00 € el preu de la designa de persona beneficiària, quan tal designa sigui 
sota certs requisits (designa de beneficiari d’acceptació simultània). 
 
Baixar de 200% a 100% el preu del “traspàs per designa de beneficiari” quan aquesta 
persona beneficiària hagi estat designada seguint els requisits abans esmentats. 
 
 
e. Precepte:  

 
Epígraf VI: 6.2.a) i 6.3. 
 
 
f. Nou redactat (IVA a part): 

 
EPÍGRAF VI. ACTES DIMANANTS DE LA TITULARITAT DEL DRET FUNERARI 
 
[…] 
 
6.2. S’abonaran les contraprestacions econòmiques de l’apartat 6è.1, segons el tipus de 
sepultura, en els percentatges següents:  
 
a) Per transmissions mortis causa:  

 
Quan qui l’adquireixi sigui hereu/va o legatari/a de la persona titular o hagués estat 

designat successora per acte administratiu: el 200%.  
 
Quan qui l’adquireixi hagués estat designat successora per acte administratiu 
(designa de beneficiari d’acceptació simultània): el 100%. 
 
Quan sigui posseïdor o posseïdora sense títol de successió o sense designació, i es 
qualifiqui la transmissió de provisional: el 400%. 
 
6.3. Per la designació administrativa de beneficiari o beneficiària  
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Per la designació administrativa de beneficiari o beneficiària de la sepultura per després 
de la mort de la persona titular, per a la revocació de la designació esmentada o per a 
la substitució del beneficiari o beneficiària designat, s'abonarà per cada acte, la 
contraprestació econòmica equivalent al 50% de l'establert en l'apartat 6è.1. Tal 
contraprestació serà de 0’00 € si és una designa de beneficiari amb acceptació 
simultània i, per tant, acompleix els següents requisits: 
 
a) Que la designa de persona beneficiària sigui acceptada voluntàriament en el 

moment de sol·licitud per la persona que ha estat proposada. 
 

b) Que la designa de persona beneficiària inclogui: nom i cognoms, DNI/NIE, 
correu electrònic, adreça postal, telèfon fix i móvil, compte IBAN, document 
de condicions signat per la persona titular i per la persona que es proposa 
designar com a beneficiària. 

 

Es considerarà que l’acceptació és simultània si es compleixen els requisits a) i 
b) abans esmentats en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la sol·licitud de 
la persona titular. En cas contrari, la sol·licitud decaurà i no generarà cap efecte. 
 
g. Exemples: 

 
Designa de beneficiari: 
 
 Designa normal (200%) Designa amb acceptació 

simultània (100%) 
Grups I, II, III 70’08 € + IVA 35’04 € + IVA 
Grups IV, V 379’76 € + IVA 189’88 € + IVA 

 
 
 
 
Traspàs per designa: 
 
 Traspàs per designa 

normal (50%) 
Traspàs per designa amb 
acceptació simultània (0%) 

Grups I, II, III 17’52 € + IVA 0’00 € 
Grups IV, V 94’94 € + IVA 0’00 € 

 
 
 
h. Impacte econòmic: 

 
Utilitzant les xifres d’ingressos de 2019 com a referència, aquestes modificacions 
suposarien: 
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 Exercici 2019 Proposta 2021 
Designa de 
beneficiari1 
 

 
24.008,57 € 

 
12.004,28 € 

Traspàs per 
designa de 
beneficiari2 

 
16.672,08 € 

 
0,00 € 

 
Aquesta estimació es realitza considerant que s’incentivarà aquesta operació per sobre 
de la designa “ordinària” de beneficiari però que seguirà havent traspassos per designa 
de beneficiari “ordinaris”, realitzats amb anterioritat. Per tant, aquesta estimació es fa 
sota la hipòtesi que totes les designes i tots els traspassos per designa de 2021 fossin 
de la modalitat “d’acceptació simultània”, fet que no és cert. 
 
Seguint la hipòtesi abans descrita (que totes les designes i traspassos per designa del 
2021 fossin de “acceptació simultània), la pèrdua d’ingressos seria de -28.676,36 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ens referim a designa i traspàs per designa de tipus “acceptació simultània”. Categoria que no existeix 

fins ara.  
2 Idem.  
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Proposta 2 
 
a. Títol: 

 
Establir a preu zero l’obtenció de l’autorització de petits arranjaments o millores, obres 
de reparació o reforma per unitat, per obres de rehabilitació, reforma i/o reparació que 
afectin més del 50% de la sepultura. 
 
b. Antecedents: 

A les instal·lacions de Cementiris de Barcelona, S.A., hi ha un gran nombre de 
sepultures del Grup IV (panteons i similars), quin manteniment correspon al titular, atesa 
la seva naturalesa de sepultures de construcció “particular”. 
 
Aquestes sepultures, en el seu moment, es van concedir a perpetuïtat i actualment es 
concedeixen a 75 anys (25 anys més que el màxim de la resta de sepultures). Per això 
el règim de conservació, a part del merament estètic, correspon als seus titulars. 
 
L’existència d’un preu per a la obtenció de l’autorització suposa un obstacle per tramitar 
tal petició i, per tant, per acabar realitzar aquesta reforma, reparació o rehabilitació. 
 
c. Motivació: 

Amb l’establiment a preu zero (0’00 €) per a l’obtenció de les autoritzacions esmentades 
es pretén aconseguir un doble objectiu: 
 
- Per una banda, eliminar un obstacle a la realització d’aquestes tasques de reparació 

o rehabilitació. 
- Per altra banda, seguir mantenint l’obligació d’obtenir tal autorització per realizar 

aquestes tasques, atés que funciona com un control de l’activitat dels Cementiris i 
de l’actuació sobre la sepultura concreta.  

 
d. Proposta 
Es pretén establir a preu zero (0’00 €) la tramitació de les autoritzacions per realitzar 
reformes, rehabilitacions o reparacions de sepultures del Grup IV, sense deixar de ser 
obligatori obtenir-les.  
 
 
e. Precepte 

El precepte afectat per la present proposta és l’Epígraf IV, sepultures del Grup IV. 
 
 
f. Nou redactat 

Es proposa el següent redactat: 
 
Sepultures de Grup IV:  
Autorització de inscripcions       0  
Autorització d'entrada i col·locació d’elements decoratius  
(per elements amb un volum màxim d’1 m3    0  
Autorització d’entrada i col·locació d’elements decoratius  
(per elements que sobrepassin 1 m3 preu per m3 o fracció)  0  
Petits arranjaments o millores      0  
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Per obres de reparació o reforma per unitat    0  
Per obres de rehabilitació, reforma i/o reparació que afectin  
més del 50% de la sepultura      0 
 
 

g. Exemple 
Una persona titular d’un panteó que vol fer una reparació important en la seva sepultura, 
però fins ara estava obligada a pagar 268’62 €, més IVA, només pel permís. 
 
Amb la proposta actual, li demanem que obtingui el permís però no li cobraríem, de 
manera que aquests diners poden anar destinats a la obra mateixa. O, com a mínim, 
deixen de ser un obstacle a l’obtenció del permís.  
 
 

h. Impacte econòmic 
Per l’exercici 2019, els ingressos de CB,S.A. per aquests conceptes han estat de 
1.308,93 €. 
 
Els últims exercicis s’han obtingut els següents ingressos: 
 

 
 
Malgrat aquesta pèrdua d’ingressos, creiem que facilita la realització de petits 
arranjaments que contribueixen a la conservació dels cementiris i de les sepultures 
individuals. 
 
Al seu torn, en la seva política de requerir als titulars per fer aquestes petites 
reparacions, Cementiris de Barcelona, S.A. tindria més facilitat per exigir-les. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 2018 2019 
27 26 17 

1.649,00 € 2.276,40 € 1.308,93 € 
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Proposta 3 
 
a. Títol: 

 
Bonificació del 95% del preu de concessió de sepultures del Grup IV, sota certs requisits 
i condicions en la concessió. 
 

 
 
b. Antecedents: 

Cementiris de Barcelona, S.A. és titular de moltes sepultures del Grup IV (panteons i 
similars) que no poden ser concedides a persones interessades per les següents raons: 
 
- El preu de concessió és molt elevat. 
- Cal aplicar algunes reformes, reparacions o rehabilitacions que s’afegeixen al preu 

de concessió. 
- L’actual termini de concessió és d’un màxim de 75 anys, molt inferior a la perpetuïtat 

que s’atorgava en el moment del seu apogeu (finals del s. XIX i principis del XX). 
Aquest termini fa menys atractiu invertir-hi. 

 
c. Motivació: 

Es tracta d’atraure la inversió en la rehabilitació d’aquestes sepultures per part de 
persones que en voldrien ser titulars a canvi de què en tinguin cura, i amb l’aplicació de 
certes limitacions a la seva titularitat per poder gaudir de la bonificació proposada. 
 
 
d. Proposta: 

Es proposa aplicar una bonificació al preu de concessió de sepultures del Grup IV (ja 
construïdes) del 95% sobre allò establert a l’OPPNT, sempre que es compleixin certes 
condicions. A saber: 
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- Prohibició de retrocessió durant 20 anys. 
- Prohibició de cessió a tercers no parents, ja sigui entre vius o per causa de mort. 
- La presentació d’un pla de rehabilitació sobre la sepultura, amb la corresponent 

aprovació de l’Àrea corresponent de CB,S.A. Aquest pla inclourà: 
o Projecte executiu, visat pel corresponent col·legi oficial. 
o Actuacions a realitzar, detallades per capítols, partides i preus. 
o Cronograma des de la data de concessió de l’autorització. 
o Indicació del contractista d’obres, incloent raó social, domicili i NIF. 

- La presentació d’un aval equivalent al 10% del preu de les obres a retornar en el 
moment de la fi de les obres i aprovació de les mateixes per CB,S.A. 

- La presentació d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi les obres. 
- La presentació de plànols as built de la sepultura un cop acabades les obres.  

 
 
e. Precepte: 

Epígraf I, 1.4. 
 
 
f. Nou redactat: 

Es proposa el següent redactat: 
 
1.4 Sepultures del Grup IV  
 
Panteons  
– Adjudicació       9.511,75  
– Per m² de superfície, fins als 6 primers m² 1.089,94  
– Per m² que passi de     6 1.743,53  
– Per compartiment      1.689,34  
– Per tenir ossera      842,59  
 
Arc-Cova /Arc -Capella  
– Adjudicació       6.956,61  
– Per m² d'ocupació      1.087,73  
– Per compartiment      1.684,43  
– Per tenir ossera      842,59  
 
Complements aplicables a les sepultures anteriors  
Per disposar d'un element decoratiu s'aplicarà un augment de valor de fins al 100%. 
 
A les tarifes anteriors s’aplicarà una bonificació del 95%, quan es donin els 
següents requisits: 
- Sigui una sepultura d’entre les que disposa CB,S.A. de la seva titularitat i 

disponibles per concedir i publicades al web corresponent. 
- Prohibició de retrocessió durant 20 anys. En cas d’incompliment, se 

n’advertirà el titular i es tindrà la retrocessió per no sol·licitada. 
- Prohibició de cessió a tercers no parents, ja sigui entre vius o per causa de 

mort. En cas d’incompliment, se n’informarà el titular i es tindrà la sol·licitud 
de canvi de titularitat per no sol·licitada.  
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Proposta 4 
 
 
a. Títol: 

 
Rebaixa del preu de concessió de les sepultures “mausoleu” del grup III un 30%. 
 

 
 
b. Antecedents: 

 
Aquestes sepultures anomenades “mausoleu” i que es troben únicament al recinte 
funerari de Collserola són unes tombes de gamma mitja-alta. Es van crear a imitació 
d’algunes tombes d’Estats Units. 
 
La concessió d’aquest tipus de sepultures és escàs atesa la seva ubicació a Collserola, 
que desincentiva molt a les famílies, juntament amb el seu preu. 
 
Actualment, d’un total de 296 “mausoleus”, hi ha 107 disponibles per concedir. La 
majoria de pisos alts.  
 
 
c. Motivació: 

 
Es vol incentivar la concessió d’aquest tipus de sepultures tipus “mausoleu” abaixant el 
preu de concessió dels pisos alts. 
  
 
d. Proposta: 

 
Es proposa abaixar un 30% el preu de concessió de les sepultures tipus “mausoleu” en 
els pisos 3r i superiors. 
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e. Precepte: 
 
Epígraf I, punt 1.3. 
 
 
f. Nou redactat 

 
Es proposa aquest nou redactat del precepte esmentat: 
 
 Actual Proposta Actual Proposta 

 1 compart. 1 compart. 2 compart. 2 compart. 
Sepultura 1r 
pis 

3.687,31 € 3.687,31 € 5.173,55 € 5.173,55 € 

Sepultura 2n 
pis 

3.881,36 € 3.881,36 € 5.445,85 € 5.445,85 € 

Sepultura 3r 
pis 

3.493,23 € 2.445,26 € 4.901,26 € 3.430,88 € 

Sepultura 4t 
pis 

3.299,16 € 2.309,41 € 4.628,97 € 3.240,28 € 

Mausoleu 
sarcòfag 

- - - - 

Per 
compartiment 
– alçada 3r i 4t 
pis 

6.556,51 € 4.589,56 € - - 

 
 
g. Exemple: 

 
L’adjudicació d’una sepultura “mausoleu” de tercer pis, baixa un 30%, i passa de costar 
3.493’23 €, més IVA, a 2.445’26 €, més IVA. En aquest cas concret més de 1.000 € de 
diferència.  
 
 
h. Impacte econòmic: 

 
En l’exercici 2019 no s’ha concedit cap “Mausoleu”. Fet que dona una idea del poc 
atractiu que aquestes sepultures tenen. Actualment disposem de 107 “mausoleus” 
lliures. 
 
Per tant, si amb una rebaixa com la proposada, les fem més atractives i se’n fan 
concessions, l’impacte econòmic serà positiu pel mateix import pel que es facin aquestes 
noves concessions. 
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Previsió concessions de mausoleus: 
 

 Nombre de concessions 
anuals “Mausoleus” 

2019 0 
2020 2 (fins juliol) 
2021 6 
2022 7 
2023 8 

 
 
 
La concessió de qualsevol sepultura, no només implica l’ingrés per aquesta concessió, 
sinó que implica el pagament anual del dret de conservació.  
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Proposta 5 
 
a. Títol: 

 
Rebaixa del 25% del preu de concessió de les sepultures del grup II (tombes menors, 
entre altres) del cementiri de Collserola. 
 

 
 
b. Antecedents: 

 
El cementiri de Collserola, tot i la seva extensió i entorn natural, es troba molt allunyat 
de nuclis urbans, i fa poc atractiu per a la ciutadania voler concessions de qualsevol 
tipus en aquest cementiri. 
 
En les PPNT 2020 ja es va aprovar la rebaixa del 20% de les concessions del Grup I 
(nínxols) que ja tenien un preu baix de partida. Ara es proposa una rebaixa del 25% de 
les sepultures del Grup II. 
 
Altrament, cal tenir en compte que al cementiri de Collserola es troben els espais per 
inhumacions gestionats per CB,S.A. dedicats a persones de confessió musulmana. 
Aquesta religió requereix que els seus creients siguin inhumats a terra, entre altres 
requeriments.  
 
Moltes famílies de religió musulmana, a part de la ciutadania en general, no disposen 
de prou recursos per obtenir la concessió -ja no d’una tomba menor completa- d’un 
departament de tomba menor (sepultura més bàsica que permet la inhumació a terra). I 
que per a persones que no són de tradició musulmana o jueva equivaldria al nínxol. 
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c. Motivació: 
 
Aquesta proposta pretén incentivar l’adjudicació de concessions de sepultures del Grup 
II a la població en general, i en relació al recinte islàmic gestionat per CB,S.A., fer més 
atractiu i assequible a les famílies de religió musulmana. D’aquesta manera, hi haurà 
menys famílies musulmanes que es vegin obligades a inhumar a nínxol (contrari als 
preceptes de la seva fe). 
 
En relació als avantatges que obtenen les famílies de confessió musulmana, tal 
avantatge és, en realitat, un acostament a la plena normalitat del tractament dels seus 
difunts i una millora a l’hora de respectar els preceptes funeraris islàmics. 
 
Cal insistir en què el benefici d’aquesta proposta és per a qualsevol persona, amb 
independència de la seva religió, que tingui interès en una tomba menor a Collserola. 
 
 
d. Proposta: 

 
Rebaixar el 25% del preu de concessió de les sepultures del grup II (tombes menors, 
únicament3) del cementiri de Collserola. 
 
 
e. Precepte: 

 
Epígraf I, 1.2, subgrup A, “tombes menors”. 
 
 
f. Nou redactat 

 
Es proposa el següent redactat (verd i cursiva) per a l’apartat modificat: 
 

Termini 
 

- 15 anys 30 anys 50 anys 

Actual Tombes 
menors 

2.109,46 € 2.955,62 € 3.972,61 € 

Proposta Tombes 
menors 
(altres 
cementiris) 
 

2.109,46 € 2.955,62 € 3.972,61 € 

Tombes 
menors 
(Collserola) 

1.582,10 € 2.216,71 € 2.979,45 € 

 
 
 
 
 

 
3 La resta de sepultures del Grup II, subgrup A, no existeixen a Collserola o tenen un tractament 

diferenciat. 
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g. Exemple: 
 
Amb els nou preus de tombes menors (Collserola), si una família de religió musulmana 
sol·licita la concessió d’un compartiment (de tres que té una tomba menor), caldria dividir 
2.979,45 €, més IVA, entre 3 (compartiments), resultant un preu de concessió de 
9.936,15 € (més IVA). 
 
Pensem que el preu mig d’un nínxol a Collserola ara és de 903’75 €, més IVA. De 
manera que estaríem equiparant el preu d’un nínxol tercer pis amb el preu d’un 
compartiment a terra (lleugerament superior per ser més costós edificar a terra), en el 
cementiri de Collserola. 
 
Altrament, qualsevol nou titular de tomba menor a Collserola també es podrà beneficiar 
d’aquesta baixada de preu de tals concessions. En aquest cas, en el cas de 50 anys, 
passarà de pagar 3.972’61 €, més IVA, a 2.979’45 €, més IVA. Una rebaixa de 1.000 €. 
 
 
h. Impacte econòmic: 

 
Al 2019 es va ingressar un total de 30.754’03 € (més IVA) en concepte de concessions 
per tombes menors. Les mateixes concessions, amb els preus proposats ara per 
Collserola, suposarien un ingrés de 23.065’52 € (més IVA). És a dir, suposaria un 
diferencial negatiu de 7.688’51 € (més IVA). 
 
Previsió de concessions: 
 

 Concessions tombes 
menors 

2019 15 
2020* 30 (covid)* 
2021 25 (10 uts. més que 2019) 
2022 25 
2023 25 

 
 
Les 25 unitats que es preveu realitzar al 2021 (sense efecte covid) preveiem superar 
amb escreix l’efecte de la rebaixa de preu, i a més, són sepultures que entrarien en el 
circuit del dret de conservació. 
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Proposta 6 
 
a. Títol: 

 
Exempció de pagament per la limitació de sepultures per al seu ús exclusiu com a 
cinerari. 
 
b. Antecedents: 

 
Actualment, qualsevol limitació de sepultura és gravada amb el corresponent preu, 
perquè s’entén que tal limitació és un impediment al ple potencial d’ús de tal bé de domini 
públic. 
 
Per altra banda, tenim una situació en què la creixent tendència a la cremació fa que 
moltes persones titulars de sepultures les vegin com a béns inútils i deixin d’utilitzar-les 
o les vulguin retrocedir. 
 
Ara bé, si incentivem l’ús dels cementiris com a lloc ideal de les cendres, hem de crear 
eines que ajudin aquest objectiu. Amb la present regulació, específica per a què les 
cendres romanguin als cementiris, incentivar tal limitació és positiu, tan per al titular de 
la sepultura, pels familiars del difunt incinerat, com per a la conservació i ús general dels 
cementiris. 
 
c. Motivació: 

 
Es vol incentivar l’ús dels cementiris com a ubicació ideal on deixar-hi les cendres, per 
tal que es pugui fer el dol i homenatjar els difunts. Es vol revertir certa tendència a endur-
se les cendres i després no saber què fer-ne o llençar-les a la natura. D’aquesta manera, 
les sepultures que moltes persones que tendeixen a la cremació ja no volen, tornen a 
ser útils com a columbaris cineraris de gran capacitat. 
 
d. Proposta: 

 
La possibilitat ja existent avui en dia que un titular dediqui el seu nínxol (o altre tipus de 
sepultura) en exclusiva, mitjançant limitació, a enterrar només urnes cineràries, es 
fomenta fent que aquest tipus de limitació no impliqui pagar de cop els drets de 
conservació anuals que manquin (pagament únic) i es regula una tarifa específica per a 
la inscripció d’aquesta limitació. 
 
e. Precepte: 

 
Epígraf V.2 (addició tercer paràgraf) i VI.4 (addició de lletra c). 
 
 
f. Nou redactat 

 
Epígraf V.2.3 (nou paràgraf) 
 
“Allò esmentat als dos paràgrafs anteriors no serà aplicable quan la limitació consisteixi 
en utilitzar la sepultura (o compartiment, quan s’escaigui) únicament a la inhumació 
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d’urnes de cendres i no resti cap cadàver o restes inhumades. En aquest cas es meritarà 
el dret de conservació anual que estableixi la present Ordenança.” 
 
Epígraf VI.4.c (nou paràgraf) 
 
“Allò regulat a les lletres a) i b) anteriors no serà aplicable per a la inscripció de les 
limitacions regulades a l’Epígraf V.2.3 (utilització exclusiva per a inhumació d’urnes 
cineràries). En aquest cas la inscripció serà gratuïta.” 
 
g. Exemple: 

 
Una persona vol limitar la sepultura (nínxol), al que li falten 30 anys de termini, i 
permetre-hi únicament la inhumació de cendres en endavant.  
 
Tot seguit veiem què pagaria al 2020 i què pagaria amb la proposta 2021. 
 

Preu 2020 (IVA inclòs)  Preu proposta 2021 (IVA inclòs) 
Epígraf V.2 
 
27’80 x 30 = 834 € + 21% IVA = 1.009’14 € 
 
 
Epígraf VI.4 
 
35’04 x 4 = 140’16 € + 21% IVA = 169’59 € 
 
 
TOTAL = 1.178’73 € 
 
TOTAL sense limitació seria = 33’63 € 

Epígraf V.2 
 
Conservació anual: 33’63 € (27’80 + 
21% IVA) 
 
Epígraf VI.4 
 
0’00 € 
 
 
TOTAL = 33’63 € 

 
 
h. Impacte econòmic: 

 
No hi ha antecedents recents de limitacions per poder inhumar únicament cendres. 
 
Per contra, disposar d’aquesta possibilitat expressada a la OPPNT permetrà realitzar 
accions amb la ciutadania per incentivar que romanguin com a titulars de sepultures que 
ja creien que no farien servir mai i que esdevindran dipòsit de cendres familiars, en un 
moment en què la cremació avança de manera imparable entre la ciutadania.  
 
Previsió de cendres als cementiris: 
 
 

Anualitat % de cendres que romanen als 
cementiris 

2020 32% 
2021 33% 
2022 35% 
2023 38%
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Proposta 7 
 
a. Títol: 

 
Modificació del redactat de la PPNT relativa a l’autorització per filmació en els cementiris. 
 
 
b. Antecedents: 

 
Fa anys, aquesta tarifa no es trobava contemplada en l’ordenança fiscal (ara OPPNT). 
Es va incorporar, ja que part de les actuacions de les productores als cementiris 
consisteix en l’ocupació dels vials i de l’espai públic. 
 
 
c. Motivació: 

 
L’actual redactat inclòs a l’OPPNT porta a confusió, i fa pensar als productors que han 
de satisfer aquesta PPNT que amb el seu abonament tenen dret a altres serveis, tals 
com diverses gestions o altres productes. 
 
Per tant, cal aclarir el redactat i abast del que comporta el pagament de l’autorització per 
filmar als cementiris. 
 
 
d. Proposta: 

 
Es proposa millorar el redactat del precepte per tal d’aclarir l’abast del pagament de 
l’autorització. 
 
 
e. Precepte: 

 
Epígraf IV, últim incís. 
 
 
f. Nou redactat 

 
Es proposa el següent redactat: 
 

Redactat actual Redactat proposat 
Per filmació en els recintes dels 
cementiris, per dia de filmació      
 
 
 
 
 
591’16 € 

Per ocupació de l’espai per filmació en 
el recinte d’un cementiri i per dia de 
filmació (no inclou altres serveis com 
l’assessorament, seguretat, guia, 
càterings, gestió de documents o 
similars) 
 
591’16 € 
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