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MEMÒRIA PER A L’ESTABLIMENT DE L’ORDENANÇA PER A LES 
PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI, 

DELS SERVEIS DE CEMENTIRIS 
 

En els darrers anys ha tingut lloc un intens debat al voltant de la naturalesa 
jurídica de les contraprestacions vinculades a les prestacions de serveis 

públics. En particular, segons el resum de l’evolució del debat contingut en la 
Sentència del Tribunal Suprem de data 25 de juny de 2015, la jurisprudència 
ofereix un quadre nítid i una evolució coherent, reconeixent que existí un 
període en què el servei públic municipal podia finançar-se mitjançant preus 

públics, però també que amb l’entrada en vigor de la Llei 25/1998, de 13 de 
juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de 
Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic, i de la Llei 
General Tributària de 2003 i del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, els usuaris han sufragat els serveis públics a través de taxes, 
amb independència de la forma de gestió. 
 
En aquest punt del debat, el legislador ha volgut establir amb claredat que les 

contraprestacions que abonen els usuaris als concessionaris o empreses 
privades que els hi presten un servei públic són tarifes, les quals, si el servei és 
coactiu, tindran al seu torn la naturalesa de prestacions patrimonials de 
caràcter públic però de naturalesa no tributària. 

 
Amb la finalitat de precisar el concepte de prestació patrimonial de caràcter 
públic de naturalesa no tributària, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, “LCSP”), modifica diverses 

normes d’índole fiscal i tributària. 
 

Així, en les disposicions finals novena, onzena i dotzena de la LCSP 
s’introdueixen modificacions, respectivament, en la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de 
Taxes i Preus Públics (article 2 c); en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària (disposició addicional primera), i en el Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel que es regula el Text Refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals (article 20.6) (en endavant, “TRLRHL”). 

 
D’aquesta manera, la LCSP ha resolt el debat sobre la naturalesa jurídica de 

les contraprestacions que paguen els usuaris per la prestació d’un servei 
públic, al admetre sense cap mena de dubte que quan el servei és prestat per 
un concessionari o empresa privada aquest preu pot ser una tarifa, un preu de 
naturalesa no tributària, que pot qualificar-se de preu administratiu en la 

mesura en que estigui fixat o aprovat per l’Administració, encara que s’aboni 
directament a qui presta el servei. 
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De conformitat amb l’anterior, i en virtut de la potestat reglamentària de les 

entitats locals, es pretén aprovar una ordenança per adaptar la regulació de la 
contraprestació per la prestació dels serveis vinculats a la gestió dels 
cementiris municipals a les disposicions sobre la matèria dictades recentment a 
través de la Llei 9/2017. 

 
Efectivament, aquests serveis s’han de conceptuar com una prestació 
patrimonial de caràcter públic no tributari d’acord amb l’apartat 6è de l’article 20 
del TRLRHL, en la redacció donada per la LCSP, en relació amb la lletra p) de 

l’apartat 4 de l’article 20 del TRLRHL, que considera servei públic de 
competència de les entitats locals les actuacions vinculades als <Cementerios 
locales , conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local>. 
 

L’acord d’establiment d’aquestes prestacions patrimonials de caràcter públic no 
tributari ha de considerar la cobertura del cost dels serveis vinculats, tenint en 
compte els costos directes i indirectes, incloent els de caràcter financer, 
amortització de l’immobilitzat, i els necessaris per garantir el manteniment i un 

desenvolupament raonable del servei (s’adjunta com a Annex a la present el 
corresponent estudi econòmic de l’Ordenança). 
 
En la mesura, però, que l’adaptació de les contraprestacions que han d’abonar 

els usuaris per la prestació dels serveis de cementiris al règim jurídic de les 
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, no té cap impacte 
significatiu en la ciutadania (perquè les tarifes a ingressar per les prestacions 
patrimonials són les mateixes que les taxes regulades per l’Ordenança Fiscal 

3.9, que es derogarà), en el procediment d’aprovació de la present ordenança 
concorren les circumstàncies previstes en l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, que permeten ometre el tràmit de consulta pública prèvia a 

l’elaboració d’una norma reglamentària. 
 
 

1. Justificació de l’ordenança 

 

Atenent a la nova regulació de les contraprestacions econòmiques establertes 
coactivament que es percebin per la prestació dels serveis públics, quan 
aquesta es realitza directament mitjançant personificació privada o 

indirectament mitjançant contractes de concessió, que es qualifiquen com 
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari (article 20.6 del 
TRLRHL), esdevé necessari adaptar el règim jurídic de la contraprestació per la 
prestació dels serveis vinculats a la gestió dels cementiris municipals. 

 
L’aprovació d’aquesta ordenança és oportuna i convenient per poder finançar la 
prestació dels esmentats serveis públics. 
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2. Denominació 

 

ORDENANÇA PER A LES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER 
PÚBLIC NO TRIBUTARI, DELS SERVEIS DE CEMENTIRIS.  
 

 
3. Posada en marxa de la prestació patrimonial 

 

De conformitat amb la legislació vigent i la jurisprudència esmentada, 

l’exigència de les contraprestacions que han d’abonar els usuaris dels serveis 
vinculats a la gestió dels cementiris municipals, requereix de l’aprovació d’una 
ordenança reguladora. 
 

Conseqüentment, les prestacions patrimonials inherents a la gestió del servei 
de cementiris s’iniciaran amb l’entrada en vigor de la seva ordenança 
reguladora. 
 

 
4. Objectiu 

 

Regular mitjançant una norma de rang reglamentari –ordenança local- les 

contraprestacions econòmiques obtingudes per part de l’entitat encarregada de 
la prestació dels serveis de cementiri, d’acord amb la nova tipificació de 
prestacions de caràcter públic no tributari; i gravar la prestació dels serveis 
vinculats a la gestió dels cementiris municipals. 

 
 

5. Obligats al pagament 
 

D’acord amb la legislació vigent, resulten ser els adquirents dels drets funeraris, 
els seus titulars o tenidors o els sol·licitants, segons es tracti de primera 
adquisició o posteriors transmissions de drets funeraris, d’actes dimanants del 
dret funerari, o de la prestació dels servei. 

 
 

6. Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries 
 

La iniciativa reglamentària que es proposa conté la regulació mínima 
imprescindible per atendre les necessitats que es pretén cobrir amb la norma, 
és a dir, l’adequació a les modificacions legislatives introduïdes per la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic en matèria de 

contraprestacions per la gestió de serveis públics municipals. La no regulació 
d’aquestes contraprestacions o la seva manca d’adaptació al nou marc 
normatiu, suposaria un incompliment legal. 
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