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4 – TAXA PEL SERVEI DE CEMENTIRI, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES 
SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER MUNICIPAL

2023

Article 1r.- Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i 
per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del 
RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, 
que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al 
que disposa l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2n.- Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri 
municipal, com són: assignació d'espais per a enterraments; permisos de 
construcció de panteons o de sepultures; ocupació d'aquests panteons o 
sepultures; reducció, inhumació, exhumació, trasllat de restes, incineració; 
moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i guarniments; conservació 
dels espais propis del cementiri i de qualsevol construcció que no sigui de 
propietat privada, així com qualsevol altra prestació de servei que, de 
conformitat amb el que es preveu en el Reglament del servei de cementiri 
municipal de Vilafranca (22 de setembre de 2009) i en el Reglament de policia 
sanitària mortuòria de Catalunya (Decret 297/2997, de 25 de novembre), sigui 
convenient o s'autoritzi a instància de part.

Article 3r.- Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de 
l'autorització o de la realització del
servei i, si s'escau, els titulars de l'autorització concedida.

Article 4t.- Responsables

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques o jurídiques a què es refereix la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària.
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Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en 
general en els supòsits i amb l'abast que assenyala la Llei General Tributària.

Article 5è.- Exempcions subjectives

Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:

a) Els enterraments de persones que tinguin dret a gaudir de serveis funeraris 
gratuïts, reconegut per
l’Ajuntament i a proposta en aquest sentit dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament.

b)Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa 
comuna.

Article 6è.- Quota tributària

La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les tarifes següents:

Tarifa Ref. Concepte
Import 
€

C1 Concessió de drets funeraris amb vigència indefinida
C11 1a planta amb ossera Nínxol 1.988 €
C12 1a planta sense ossera i 2a planta Nínxol 1.729 €
C13 3a planta Nínxol 1.366 €
C14 4a, 5a i 6a plantes Nínxol 1.043 €

 C15  Cinerari 518 €
C2

C21
Concessió de terrenys en tot el cementiri (€/pam 
quadrat) 30 €

C22 Concessió de terrenys en tot el cementiri (€ /m2) 783 €

 C23
Construcció de Sepultures o 
Panteons

% sobre 
pressupost 8 €

C3
Concessió temporal de Nínxols o 
Columbaris, tarifa anual

C31 Plantes 1a i 2a 70 €
C32 Plantes 3a, 4a, 5a i 6a 59 €

 C33  Cinerari 30 €

C4
Traspassos de Concessions de drets funeraris amb 
vigència indefinida

C41 Nínxol 136 €
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C42 Panteó o Sepultura 340 €
 C43  Cinerari 85 €

C5
Readquisició o retrocés dels drets funeraris a favor de 
l’ajuntament, per concessions

C51 Antiguitat fins a 10 anys Dte. % 30 €
C52 Antiguitat entre 10 i 20 anys Dte. % 40 €

 C53 Antiguitat de més de 20 anys Dte. % 50 €

C6
Conservació del cementiri i 
reparació de nínxols 1 any

C61 Cinerari 18 €
C62 Nínxol 24 €

 C63  
Panteó o 
Sepultura 18 €

T1 Inhumació
T11 Nínxol 107 €

T12
Panteó o 
Sepultura 348 €

T13 Cinerari 89 €
T2 Exhumació

T21 Nínxol 144 €

T22
Panteó o 
Sepultura 355 €

T23 Cinerari 113 €
T3 Trasllat de restes (dins del cementiri)

T31
De nínxol a sepultura general, si restes de menys de 
5 anys 284 €

T32 De panteó o sepultura a sepultura general 669 €
T33 De nínxol a nínxol 374 €

T34
De panteó o sepultura a nínxol o de nínxol a panteó o 
sepultura 1.077 €

T35 De panteó o sepultura a panteó o sepultura 1.474 €
T4 Treballs o serveis suplementaris

T41

Condicionament sepultura, gestió 
de residus i moviment de làpida 
sanitària, en nínxol o cinerari 218 €

T42

Condicionament sepultura, gestió 
de residus i moviment de làpida 
sanitària, en panteó 321 €

T43 Col·locació Làpida 53 €
 T44 Col·locació Làpida i Vidriera  80 €

T45 Col·locació Vidriera 53 €
T46 Col·locació Làpida Apaïsada i tires 222 €

T47
Col·locació Làpida Apaïsada i tires 
amb Vidriera 245 €

T48 Col·locació Vidriera Apaïsada 222 €
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Pel que fa a la tarifa C2, referència C23, els interessats -que també pagaran el 
7,5% del pressupost de l’obra- hauran d’acompanyar a la sol·licitud, els 
plànols i el pressupost, signats per un tècnic competent. Es podrà fer una 
valoració pels Tècnics municipals en defecte de l’esmentat pressupost o en cas 
de considerar que el pressupost presentat no s’ajusta a la realitat.

Pel que fa a la tarifa C5, l’Ajuntament podrà readquirir els drets funeraris que 
s’ofereixin pels concessionaris, per l’import de la tarifa de l’Ordenança però 
amb l’aplicació dels descomptes que es fixen en les referències C51, C52 i 
C53.

Pel que fa a la tarifa C3, s’estableix un període obligatori de pagament de la 
taxa mínim de 2 anys a partir de la data de concessió temporal.

Les tarifes de l’apartat T3 inclouen les tasques d’exhumació, inhumació, 
condicionament o endreçament
de restes, gestió i eliminació de residus, que figuren en els apartats T1, T2 i 
T4. Per tant, no es liquidaran
aquests conceptes esmentats a part.

Article 7è.- Acreditació

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels 
serveis subjectes a gravamen, i s'entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat 
inici es produeix quan aquests se sol·liciten.

Article 8è.- Declaració, liquidació i ingrés

1.- Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.

2.- La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons 
s'acompanyarà del projecte i memòria corresponents, subscrits per un 
facultatiu competent.

3.- Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es 
notificarà, una vegada s'hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe a 
la tresoreria municipal (o a l’Organisme delegat per a la gestió tributària) en la 
forma i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació. Les 
empreses de serveis funeraris autoritzades al municipi podran col·laborar amb 
l’Ajuntament, de manera que cobrin a les quantitats procedents d’acord amb 
aquesta Ordenança de qui sol·liciti els serveis, amb vista a ingressar la taxa a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, de manera detallada i justificada.
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4.- El cobrament de les quotes de les despeses de conservació i reparació del 
cementiri i de conservació
dels nínxols i sepultures de les concessions de drets funeraris de vigència 
indefinida serà anual, mitjançant rebut derivat del padró corresponent. La 
quota del primer any de l'adjudicació de les concessions es cobrarà mitjançant 
liquidació que es girarà en el moment de l'adjudicació del dret.

5.- Respecte al cobrament de les quotes dels drets de la concessió temporal de 
nínxols d’acord amb el Reglament del Cementiri, els primers dos anys serà 
mitjançant liquidació que es girarà en el moment de la sol·licitud. A partir del 
tercer any i sempre que l'interessat no renunciï expressament a la continuïtat 
del dret abans del 31 de gener de cada any, el cobrament serà anual 
mitjançant rebut derivat de la matrícula corresponent.

Article 9è.- Normes de gestió

1.- Per a tots els casos d’alta, tant pel concepte de conservació, com pel 
concepte integrat de concessió temporal dels nínxols o qualsevol tipus de 
sepultura, s’aplicarà un prorrateig semestral de les quotes a pagar; de forma 
que si el fet es tramita amb l’Ajuntament més tard del 30 de juny, únicament 
es pagarà la meitat de la quota establerta pels conceptes esmentats.

2.- En el cas de que es faci un canvi en la titularitat d’un nínxol, el nou titular 
es farà càrrec, és a dir serà responsable del pagament, de tot el deute 
pendent respecte a les taxes de cementiri derivades de l’esmentat nínxol.

3.- En el cas de cessió, adquisició o re adquisició d’un nínxol o qualsevol altre 
tipus de sepultura a favor d’aquest Ajuntament, en l’operació esmentada 
quedarà resolt el deute pendent pel concepte de taxes pel servei de cementiri 
derivades del nínxol o sepultura en transacció, amb el conseqüent descompte 
del preu acordat.

4.- La taxa s'exigirà de les persones físiques o jurídiques que figurin en el 
Registre Municipal de Cementiri com a titulars dels drets funeraris dels nínxols 
o qualsevol altre tipus de sepultura, el primer de gener de cada any; pel que, 
en cas d'un canvi de titularitat, el nou titular tributarà a partir del primer de 
gener de l'any següent al que es va produir l'esmentat canvi.

5.- L'Administració Municipal o entitat, -o organisme d’aquesta-, en qui s’hagi 
delegat la gestió tributaria, notificarà anualment mitjançant exposició pública 
el padró corresponent a aquest tribut.

6.- S'estableix així mateix el procediment d'ingrés provisional a compte, o 
dipòsit, dels ingressos que podria realitzar com a conseqüència de la seva 
condició, l’empresa contractista dels serveis de cementiri
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mitjançant el document d'ingrés degudament aprovat per l'òrgan competent 
d'aquest Ajuntament.

7.- En els casos de "canvi de situació contractual", és a dir, quan el titular 
d'una concessió temporal renunciï a la mateixa per passar a ésser titular d'una 
concessió indefinida, la taxa per conservació de cementiri corresponent a l'any 
del canvi serà el que es troba inclòs en la taxa meritada l'1 de gener pel 
concepte de concessió temporal. Per la qual cosa els efectes tributaris es 
produiran a l'any següent.

Article 10è.- Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que 
els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General 
Tributària.

Disposició Final

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del primer de 
gener del 2023. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la 
seva modificació o derogació expresses.

Diligència

Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès en sessió celebrada el dia 20 de desembre 2022 i 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

El secretari

Eduard Marcó i Alberti
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