ORDENANCES PRESTACIONS PATRIMONIALS 2021

ORDENANÇA PATRIMONIAL NÚM. 2
ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE
CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI RELATIVA ALS SERVEIS FUNERARIS
DELS CEMENTIRIS DE CORRÓ D'AMUNT, CORRÓ D'AVALL I MARATA DE
LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Article 1. Objecte, naturalesa i àmbit d’aplicació
1. De conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la prestació patrimonial de caràcter públic
no tributari per la prestació dels serveis funeraris als cementiris de Corró d'Amunt, Corró
d’Avall i Marata de les Franqueses del Vallès.
2. L’objecte d’aquesta ordenança és regular la prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari corresponent a la prestació dels serveis funeraris en el municipi de les Franqueses
del Vallès.
3. El servei esmentat, de titularitat municipal, es gestiona a l’actualitat de forma indirecta i
en la modalitat de concessió administrativa a través de la mercantil Cabré Junqueras SA
(A08255861).
4. Les tarifes que abonen els usuaris per la recepció dels serveis funeraris dels cementiris
de Corró d'Amunt, Corró d’Avall i Marata de les Franqueses del Vallès, ja sigui gestionat
de forma directa mitjançant personificació sotmesa al dret privat o mitjançant gestió
indirecta, tenen la naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, de
conformitat amb el que disposa l’article 20.6 del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la redacció
donada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del servei públic. En
conseqüència aquesta ordenança no és una ordenança fiscal.
Article 2. Pressupost de fet de la prestació patrimonial i naixement de l’obligació
1. Constitueix el pressupost de fet de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari
aquí regulada la prestació dels serveis funeraris que estan prestats en règim de concessió,
essent el concessionari retribuït pels preus d’utilització del servei, que percep directament
de l’usuari.
2. L’obligació de pagament de la prestació patrimonial, regulada en aquesta ordenança,
neix en el moment en que s’iniciï la prestació del servei.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la prestació patrimonial de caràcter públic regulada en
aquesta ordenança, les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, beneficiàries o usuàries del
serveis funeraris, prestats per l’empresa Cabré Junqueras SA.
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4. Tarifes
1.
Les tarifes de les contraprestacions econòmiques a satisfer per la prestació del
servei són les que es detallen seguidament:
SERVEIS FUNERARIS
Aquests imports meritaran l'IVA corresponent de conformitat amb la
normativa aplicable

TARIFES INHUMACIONS I EXHUMACIONS
En nínxol
En tomba o panteó
Camió grua o excavadora increment de

2021 (€)
307,10
743,19
460,65

TARIFES TRASLLATS DESPULLES
Obrir i nínxol i tapar nínxol
Obrir 2 nínxol i tapar 1 nínxol
Obrir 1 nínxol i tapar 2 nínxols
Obrir 2 nínxol i tapar 2 nínxols
Obrir 1 nínxol i dipositar les restes a la fosa comuna
Obrir un nínxol i dipositar les restes en panteó o tomba
Si el nínxol del trasllat al Panteó o tomba queda tapat
augmenta

2021 (€)
319,37
319,37
648,19
648,19
319,37
773,90
319,37

TARIFES COL·LOCACIÓ I/O EXTRACCIÓ DE
LÀPIDES I COMPLEMENTS
Làpida sola
Laterals de marbre
Marc i vidriera
Làpida, marcs i laterals

2021 (€)
61,42
61,42
61,42
184,25

TARIFES DIVERSES
Pintat façanes (per cada boca de nínxol)
Reparació interior de sepultures (preu hora)
Recollida i eliminació de runa de l'interior de les sepultures

2021 (€)
18,42
46,06
70,01

2.
La determinació de les tarifes s’efectuarà d’acord amb el que preveu el contracte
formalitzat amb l’empresa concessionària.
Article 5. Gestió i recaptació
La gestió i la recaptació de les contraprestacions econòmiques seran realitzades per
l’empresa concessionària, d’acord amb el que preveu el contracte de concessió formalitzat
en el seu dia entre les parts.
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Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Ple en la sessió celebrada el dia 29
d’octubre de 2020, a les Franqueses del Vallès, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2021 i
continuarà vigent mentre no s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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