
 

1 

 Mare de Déu de Port, 56-58 08038 Barcelona –Tel. 934 841 999– cbsa@cbsa.cat – www.cbsa.cat  
Cementiris de Barcelona, SA CIF A64302367  

INFORME JURÍDIC SOBRE LES PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE PRESTACIONS PATRIMONIALS NO TRIBUTÀRIES DE 
CEMENTIRIS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A L’EXERCICI 2021 
 
 
Barcelona, a 2 de novembre de 2020. 
 
Sr. Esteve Grima Moral, en la seva qualitat de Director de Règim Jurídic i Governança 
de Cementiris de Barcelona, S.A., DIU: 
 
Rebut l’Informe del Consell Tributari amb número d’expedient 178/20, i les seves 
propostes, s’ha procedit a realitzar les modificacions corresponents a la proposta 
d’Ordenança de PPNT de cementiris per a l’exercici 2021, i tot seguit se n’emet l’informe 
jurídic corresponent. 
 
Per examinar les propostes esmentades es pren com a referència el Document Proposta 
de data 2 de novembre de 2020. 
 
 
Proposta 1: Eliminació de la referència “administrativa” en relació als actes de la 
persona interessada respecte de l’ens gestor, Cementiris de Barcelona, S.A. 
 
S’ha procedit a eliminar qualsevol referència a “acte administratiu” dimanant de la 
designa de beneficiari o traspàs per designa, incloent sinònims. Això atesa la 
recomanació del Consell Tributari en relació a la naturalesa de Cementiris de Barcelona, 
S.A. que, com és evident, no té caràcter d’administració pública stricto sensu. 
 
S’ha substituït la locució “acte administratiu” per “acte”, o bé per “decisió formal”, quan 
ens referim a un acte voluntari i amb plasmació expressa i produït per la persona 
interessada. 
 
Entenc que la redacció actual, seguint les recomanacions del Consell Tributari, s’ajusta 
a Dret. 
 
 
 
Proposta 3: Aclariment en casos d’incompliment de les obres o incompliment de 
les condicions de la concessió. Millora del redactat. 
 
S’ha aclarit que, tant en els casos en què es sol·liciti la retrocessió abans de la 
finalització del termini de prohibició, com en els casos en què es sol·liciti la cessió a un 
tercer no parent abans de la finalització del termini de prohibició, tal sol·licitud “decaurà 
i no produirà” cap efecte. 
 
Igualment, en els casos en què s’incompleixi la planificació d’obres, el 5% ja abonat a 
Cementiris de Barcelona, S.A. no es recuperarà per part de la persona incomplidora. 
 
A més, pel que fa a l’aval del 10%, s’ha aclarit que tal aval ha de servir per respondre 
dels danys que el titular pugui causar durant l’obra a la sepultura o a tercers, incloent 
aquells causats per l’abandonament de l’obra. 
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Entenc que la redacció actual, seguint les recomanacions del Consell Tributari, s’ajusta 
a Dret. 
 
 
 
La resta de propostes no han estat modificades, atès que el Consell Tributari les ha 
considerat ajustades a Dret sense cap altre matís ni recomanació. 
 
 
 
Així ho signo al lloc i data més amunt indicats i als efectes oportuns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esteve Grima Moral 
Director de Règim Jurídic i Governança 
Cementiris de Barcelona, S.A. 
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