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En relació a l’aprovació definitiva de l’expedient per a la modificació de l’ordenança de 
PPPNT dels serveis de cementiris, s’emet el següent  
 
 

INFORME JURÍDIC 
 
 
I.- De conformitat amb els informes justificatius emesos per la Direcció General de 
Cementiris de Barcelona, S.A, que figuren a l’expedient administratiu, s’ha incoat 
expedient per a la modificació de l’ordenança de PPPNT dels serveis de cementiris. 
 
 
II.- La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la carta municipal de Barcelona, en relació 
amb la Llei 1/2006, de 13 de març, per la que es regula el règim especial del municipi de 
Barcelona, estableixen els principis d’autonomia municipal i un règim financer especial per 
la ciutat de Barcelona, aplicable com a norma especial en aplicació de l’article 161 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) que actua supletòriament, 
potestat reglamentària que s’exerceix d’acord als articles 1 a 4 de la Llei 1/2006, 1 a 6 de 
la Carta Municipal i 12.2 i 15.3 de l’esmentada TRLHL. 
 
 
III.- L’article 20.6 del text refós 2/2004, pel qual s’aprova la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLHL) determina que “Las contraprestaciones económicas 
establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de los servicios públicos a 
que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada de forma directa mediante 
personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones 
patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de 
la Constitución. 
 
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la 
prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, 
entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás 
fórmulas de Derecho privado. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán mediante 
ordenanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las 
entidades locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones 
Públicas a las que el ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de 
intervención sobre las mismas”. 
 
 
IV.- Examinat el contingut de l’expedient és de veure que compleix el procediment per a 
l’aprovació de les ordenances municipals previst a la LBRL, la Carta Municipal i el ROM. 
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V.- De conformitat amb allò previst a l’article 2.1.b) del Reglament Orgànic del Consell 
Tributari, aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal, de data 29 de juny de 2012, 
l’article 47 de la Llei 1/2006 i l’article 142.2 de la Carta Municipal, s’ha sol·licitat informe al 
Consell Tributari. 
  
 
VI.- L’expedient es va aprovar provisionalment per acord de la Comissió d’Economia i 
Hisenda en sessió de data 18 de novembre de 2020.  
 
 
VII.- L’esmentat acord es va publicar en el BOPB de data 20 de novembre de 2020, obrint-
se un període d’informació pública de 30 dies, de conformitat amb el que s’estableix la 
LBRL.  
 
 
VIII.- Durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap reclamació, de 
conformitat amb el certificat emès pel Secretari General de la Corporació.  
 
  
 
Per tot l’anterior, es considera procedent elevar a l’òrgan competent, la següent  
 
 

PROPOSTA D’ACORD 
  
 
APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat reclamacions durant el període 
d’exposició pública, la modificació de l’ordenança per prestacions patrimonials de caràcter 
públic no tributari dels serveis de cementiris per a l’exercici 2021, aprovada inicialment per 
la Comissió d’Economia i Hisenda en data 20 de novembre de 2020, d’acord amb el text 
que consta a l’expedient. 
 
PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona 
 

 

 

Barcelona, 15 de gener de 2021 
 

 

 

Bea Julve Suero 
Secretària Delegada  


