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ORDENANÇA REGULADORA DE PRESTACIONS PATRIMONIALS 

PÚBLIQUES NO TRIBUTÀRIES (OPPPNT) 

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

D’acord amb els articles 31, 133.2 i 142 de la Constitució, la Disposició Addicional 
Primera de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i l’article 20.6 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix les Prestacions 
patrimonials públiques no tributàries per la prestació dels serveis que tot seguit es 
relacionen, i que es regiran per aquesta Ordenança: 

-  Subministrament municipal d’aigua potable. 

- Serveis de clavegueram. 

- Serveis al cementiri municipal. 

- Serveis funeraris. 

 

Article 2. Pressupostos de fet 

Constitueixen els pressupostos de fet de les prestacions patrimonials regulades a la 
present ordenança: 

a) La prestació per la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú dels serveis de 
distribució i subministrament d’aigua, inclosos els drets d’escomesa, i de 
distribució, instal·lació, utilització i manteniment de comptadors. 

b) La prestació per la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú dels serveis de: 
 Neteja, explotació, conservació i desenvolupament de la xarxa municipal de 

clavegueram amb independència, en tots els casos, de la intensitat i la 
freqüència amb què s’utilitzi. 

 Vigilància especial de claveguerams particulars. 
 Construcció d’escomeses de clavegueram. 

c) La prestació per la societat Funerària Vilanova S.A. dels serveis de cementiri 
municipal, inclosos els serveis de conducció de cadàvers, i altres serveis funeraris. 

 

Article 3. Obligats al Pagament 

Estan obligats al pagament les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats pels serveis o activitats recollits a l’article 
anterior. 
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Article 4. Meritació 

Les prestacions patrimonials regulades a la present ordenança es meriten en el moment 
en que s’iniciï la prestació dels serveis que constitueixen els pressupostos de fet regulats 
a l’article 2. 

 

Article 5. Tarifes 

Les tarifes resten fixades en els annexos de la present ordenança. 

Tots els preus indicats són sense IVA. 

 

Article 6. Facturació de les tarifes 

1. Les tarifes pels serveis prestats per la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú es 
facturaran trimestralment mitjançant rebut. 

2. Les tarifes pels serveis prestats per Funerària Vilanova S.A.  es facturaran al moment 
de practicar-se la prestació dels serveis. 

 

Disposició Addicional 

Donat que el règim jurídic substantiu bàsic aplicable a les “prestacions patrimonials de 
caràcter públic no tributari” encara no ha estat desenvolupat, i que la normativa existent 
només està constituïda per la Disposició Addicional Primera de la Llei 50/2003, de 17 
de desembre, General Tributaria, i amb caràcter específic per a les Entitats Locals, en 
el nou apartat 6 de l’article 20 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
(Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març), i fins que no es realitzi aquest 
desenvolupament, seran d’aplicació supletòria a les previsions de la present Ordenança  
les determinacions sobre implantació, gestió, inspecció, recaptació i revisió en via 
administrativa establertes per a les taxes a la normativa vigent. 

 

Disposició Final 

La present Ordenança, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 22 d’octubre de 2018, 
entrarà en vigor el dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.  
El  seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o 
derogació expresses. 
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OPPPNT - Annex 1 
TARIFES DELS SERVEIS DE DISTRIBUCIÓ I SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA, INCLOSOS ELS DRETS D’ESCOMESA, I DE DISTRIBUCIÓ, 
INSTAL·LACIÓ, UTILITZACIÓ I MANTENIMENT DE COMPTADORS 

 
Tipus de Facturació Euros 

COMPTADOR DOMÈSTIC (*)   
Quota de servei Euros/Mes. 7,4270 
Primer Bloc Euros/M3 (fins 18 M3/Trimestre) 0,4831 
Segon Bloc Euros/M3 (de 19 a 36 M3/Trimestre) 0,9472 
Tercer Bloc Euros/M3 (de 37 a 54 M3/Trimestre) 1,4593 
Quart Bloc Euros/M3 (mes de 54 M3/Trimestre) 1,9238 
Comptador General (excés, Bloc Únic) Euros/M3 1,2432 
(*) Per a fins a tres residents per abonat. Voluntàriament l’abonat, pot demanar 

l’ampliació del límit del segon bloc de consum, a raó de 6 metres cúbics per 
trimestre, i del tercer a raó de 12 metres cúbics per trimestre, per cada resident 
acreditat que excedeixi de tres  

  
COMPTADOR DOMÈSTIC TARIFA REDUÏDA 1 (*)   

Quota de servei Euros/Mes. 5,1909 
Primer Bloc Euros/M3 (fins 18 M3/Trimestre) 0,3377 
Segon Bloc Euros/M3 (de 19 a 36 M3/Trimestre) 0,6527 
Tercer Bloc Euros/M3 (de 37 a 54 M3/Trimestre) 1,2920 
Quart Bloc Euros/M3 (mes de 54 M3/Trimestre) 1,7032 
(*) Per a fins a tres residents per abonat. Voluntàriament l’abonada, pot demanar 

l’ampliació del límit del segon bloc de consum, a raó de 6 metres cúbics per 
trimestre, i del tercer a raó de 12 metres cúbics per trimestre, per cada resident 
acreditat que excedeixi de tres  

  
COMPTADOR DOMÈSTIC TARIFA REDUÏDA 2   

Quota de servei Euros/Mes. 2,5955 
Primer Bloc Euros/M3 (fins 18 M3/Trimestre) 0,0000 
Segon Bloc Euros/M3 (de 19 a 36 M3/Trimestre) 0,6527 
Tercer Bloc Euros/M3 (de 37 a 54 M3/Trimestre) 1,2920 
Quart Bloc Euros/M3 (mes de 54 M3/Trimestre) 1,7032 
  

COMPTADOR COMERCIAL   
Quota de servei Euros/Mes. 8,9834 
Primer Bloc Euros/M3 0,5447 
Segon Bloc Euros/M3 1,2432 
Tercer Bloc Euros/M3 2,1132 
  

COMPTADOR INDUSTRIAL   
Quota de servei Euros/Mes. 14,8345 
Primer Bloc Euros/M3 0,5447 
Segon Bloc Euros/M3 1,2432 
Tercer Bloc Euros/M3 2,1132 
  

COMPTADOR REC - PISCINES   
Quota de servei Euros/Mes. 14,8345 
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Primer Bloc Euros/M3 0,6532 
Segon Bloc Euros/M3 1,2432 
Tercer Bloc Euros/M3 2,1132 
  

COMPTADORS PROVISIONALS  
Quota de servei Euros/Mes. 7,4270 
Primer Bloc Euros/M3 (fins 18 M3/Trimestre) 2,4172 
Segon Bloc Euros/M3 (de 19 a 36 M3/Trimestre) 2,9498 
Tercer Bloc Euros/M3 (de 37 a 54 M3/Trimestre) 3,5038 
Quart Bloc Euros/M3 (mes de 54 M3/Trimestre) 3,9442 
  

COMPTADORS EN ALTA I MUNICIPALS I ALTRES   
Boc únic alta, Euros/M3 0,9604 
Bloc únic serveis municipals, Euros/M3 0,3634 
Consum per us contra incendis no justificat, Euros/m3 1,0663 

Consum per fuites involuntàries (art.43 Reglament), a preu de segon bloc de cada us  
  
SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT   

Aforament domèstic Euros/M3 1,7201 
Aforament domèstic baix ingrés Euros/M3 1,1405 
Aforament propietat Euros/M3 1,6588 
Aforament famílies nombroses Euros/M3 1,3685 
Aforament propietat famílies nombroses Euros/M3 1,3198 
Aforament industrial-comercial-rec-piscines 2,3197 
  

MANTENIMENTS ESCOMESES  
Manteniment comptador ordinari, Euros/Trimestre 3,78 
Manteniment comptador especial NT(Telecom), Euros/Trimestre 8,00 
Manteniment aforament (sector pressió provisional) Euros/Trimestre 5,03 
Manteniment aforament (Sector Pressió Definitiva)  Euros/Trimestre 9,50 
Quota trimestral per factura en paper; dedicada a fons social (3rT 2022) 1,00 
  

ALTES DE SERVEIS I ALTRES  
Dret d’alta (comptador) 78,29 
Drets de bateria de comptador (alta per pis) 142,26 
Drets d’escomesa general a bateria (alta per bloc) 601,74 
Drets de comptador domèstic de 13 mm  (per pis) 176,58 
Drets de comptador domèstic de 13 mm (habitatge unifamiliar) 514,38 
Arqueta per un comptador domèstic De 13 mm (vorera) 213,19 
Arqueta per dos comptadors domèstics de 13 mm (vorera) 325,88 
Arqueta per tres comptadors domèstics de 13 mm (vorera) 354,31 
Trasllat de portella de comptador (no inclou anul·lació d'escomesa antiga) 564,22 
Anul·lació escomesa 511,50 
Adaptació d’escomesa per subministrament amb aigua directa 541,12 
Trasllat de títol de propietat 0,00 
Canvi de nom del contracte 0,00 
Revisió Anual d’instal·lacions 39,28 
Tramitació impagats primer nivell 1,47 
Tramitació impagats segon nivell 7,87 
Tarifa per Inspecció d’instal·lacions 55,06 
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Tarifa per intervencions i avisos no imputables (article 9.5) 51,03 
Drets d’us contra incendis DN 25 (per dia i boca efectiva) 0,40 
Drets d’us contra incendis DN 45 (per dia i boca efectiva) 1,32 
Drets d’us contra incendis DN 70 (per dia i boca efectiva) 3,20 
Drets d’us contra incendis DN 100 (per dia i boca efectiva) 6,51 
Drets de tancament  - obertura 26,29 
Rescabalament per manipulació fraudulenta del Servei, mínims segons 
Reglament 

 
315,00 

  
ALTES DE SERVEIS ESPECIALS  

Drets d’alta instal·lacions contra incendis 87,11 
Connexió d’instal·lacions contra incendis D.N. 13-20 mm 564,68 
Connexió d’instal·lacions contra incendis D.N. 25 mm 757,48 
Connexió d’instal·lacions contra incendis D.N. 30 mm 981,14 
Connexió d’instal·lacions contra incendis D.N. 40 mm 1.087,57 
Connexió d’instal·lacions contra incendis D.N. 50 mm 1.235,04 
Connexió d’instal·lacions contra incendis D.N. 65 mm 1.417,08 
Connexió d’instal·lacions contra incendis D.N. 80 mm 1.624,82 
Connexió d'instal·lacions industrials i  contra incendis D.N. 100 mm 2.105,11 
Boca de rec D-45 602,33 
Boca d’incendis D-70 1.126,19 
Hidrant contra incendis D.N. 100 mm senyalitzat 1.580,41 
  

CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR SECTOR PRESSIÓ PROVISIONAL  
Canvi d’aforament a comptador domèstic tarifa ordinària o Fam. Nombrosa 107,96 
Canvi d’aforament domèstic comunitari (per escomesa) 601,74 
Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana (per escomesa, no inclou O.C. 
a la façana, ni arqueta) 

 
174,64 

Canvi d’aforament a comptador domèstic unifamiliar a vorera (inclou obra civil i 
arqueta) 

 
474,50 

Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari (per pis d’abonat 
amb baix ingrés) 

 
80,98 

Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria  174,64 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana (no inclou obra civil a la 
façana, ni arqueta) 

 
174,64 

Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, fins DN 20 (inclou obra civil 
i arqueta) 

 
474,50 

Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, de DN 25 i superiors, sota 
pressupost  
  

CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR SECTOR PRESSIÓ DEFINITIVA  
Canvi d’aforament a comptador domèstic a bateria (per pis) 131,95 
Canvi d’aforament domèstic comunitari (per escomesa) 601,74 
Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana (per escomesa, no inclou O.C. 
a la façana, ni arqueta) 

 
174,64 

Canvi d’aforament a comptador domèstic unifamiliar a vorera (inclou obra civil i 
arqueta) 

 
474,50 

Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari  (per pis d’abonat 
amb baix ingrés) 

 
89,96 

Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria  174,64 



 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú – Ordenances Fiscals 2023 (PPPNT)  6 
 
 
 
 
 

Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana (no inclou obra civil a la 
façana, ni arqueta) 

 
174,64 

Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, fins DN 20 (inclou obra civil 
i arqueta) 

 
474,50 

Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, de DN 25 i superiors, sota 
pressupost  

 
 

TARIFA REDUÏDA 1 

S’aplicarà als subjectes passius que compleixen la totalitat dels requisits següents: 

a)  Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a Vilanova i la 
Geltrú amb una antiguitat mínima de 6 mesos al moment de formular la petició del 
benefici fiscal. 

b)  El subjecte passiu i els altres membres de la unitat familiar no hauran de posseir 
cap altre immoble excepte l’habitatge habitual. No s’incompleix aquest requisit si 
el conjunt dels membres de la unitat familiar posseeixen fins a dos places 
d’aparcament i/o un traster sempre que siguin d’ús directe i exclusiu de la mateixa 
unitat familiar.  

En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, 
quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es 
considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té 
l’ús per sentència judicial. 

c) El subjecte passiu i els altres membres de la unitat familiar no han de tenir cap 
deute pendent amb l’Ajuntament, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de 
dret privat. En el cas de deutes fraccionats, s’haurà d’estar al corrent de pagament 
dels terminis del fraccionament. 

d) Els ingressos de la unitat familiar no han de superar els límits següents: 

Membres Unitat 
familiar 

Ingressos 
bruts anuals 

1-3 22.365,46 
4 25.560,52 
5 28.755,59 
6 31.950,65 
7 35.145,72 

Més de 7 38.340,78 

 
TARIFA REDUÏDA 2 

S’aplicarà als usuaris que determinin els Serveis Socials municipals d’acord amb les 
condicions fixades per l’Ajuntament 

 

TARIFA FAMÍLIES NOMBROSES  

S’aplicarà als subjectes passius que tinguin la condició de titular de família nombrosa o 
monomarental/monoparental. 
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Les condicions d’acreditació i tramitació de la tarifa de famílies nombroses o 
monomarentals/monoparentals s’establiran per acord de la Junta de Govern Local. 
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OPPPNT - Annex 2 

TARIFES DELS SERVEIS DE NETEJA, EXPLOTACIÓ, 
CONSERVACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA XARXA MUNICIPAL 
DE CLAVEGUERAM AMB INDEPENDÈNCIA, EN TOTS ELS CASOS, 
DE LA INTENSITAT I LA FREQÜÈNCIA AMB QUÈ S’UTILITZI, DE 
VIGILÀNCIA ESPECIAL DE CLAVEGUERAMS PARTICULARS, I DE 
CONSTRUCCIÓ D’ESCOMESES DE CLAVEGUERAM 

 
 EUROS 
a) Pels serveis de neteja, explotació, conservació i desenvolupament de la xarxa 

municipal de clavegueram: 
 
 

 Habitatge o local amb consum d’aigua per comptador d’ús domèstic  
Quota Fixa per, euros per trimestre ............................................................ 6,5798 
Quota Variable. euros/metre cúbic d’aigua facturada ............................... 0,0407 

 Local amb consum d’aigua per comptador d’ús no domèstic  
Quota fixa, euros per trimestre ................................................................... 7,3433 
Quota Variable, euros/metre cúbic d’aigua facturada ................................ 0,0409 

 Habitatge o local amb consum d’aigua per aforament d’ús domèstic  
Quota Fixa, euros per trimestre .................................................................. 6,8672 
Quota Variable, euros/metre cúbic d’aigua facturada ................................ 0,0424 

 Local amb consum d’aigua per aforament d’ús no domèstic  
Quota fixa, euros per trimestre ................................................................... 7,7063 
Quota Variable, euros/metre cúbic d’aigua facturada ............................... 0,0430 

  Habitatge o Local amb consum d’aigua aliè, sense control de cabal (cubes, 
pous, etc.) 

  

Quota fixa, per trimestre ............................................................................. 9,3437 
 
b) Pels serveis de connexió de les noves escomeses de clavegueram privades, 

a la xarxa pública municipal de clavegueram i inspecció d’escomeses: 
 

- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 200 mm fins a una 
fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de llargària ............ 1.947,66 

   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ............................... 272,15 
- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 300 mm fins a una 

fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de llargària ............ 2.366,88 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres .............................. 393,10 
- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 400 mm fins a una 

fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de llargària ............. 2.828,70 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ............................... 553,92 
- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 200 mm fins a una 

fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de llargària .............. 2.151,08 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ............................... 339,50 
- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 300 mm fins a una 

fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de llargària ............... 2.699,51 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ............................... 520,92 
- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 400 mm fins a una 

fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de llargària ............... 3.449,98 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ............................... 771,10 
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* Pels casos en la construcció d'escomeses, en els que no calgui realitzar 
reposició del paviment, i es pugui efectuar el reblert de la rasa utilitzant les 
mateixes terres fruit de l'excavació, es podrà aplicar un 20% de descompte 
de la tarifa normal, sobre la proporció de metres lineals on no calgui 
efectuar l'esmentada  reposició.  

* Pels casos en la construcció de dues escomeses en una mateixa rasa, es 
podrà aplicar un descompte del 50% del preu de tarifa sobre l'escomesa 
més econòmica.  

 
c) Pels serveis de vigilància especial de claveguerams particulars: 

   Es liquidarà el cost real del servei, obtingut a partir de la justificació de les 
despeses realitzades en cada cas concret. 

 

 
d) Inspecció d’escomesa de clavegueram existent per a la comprovació del seu 

estat i de la seva idoneïtat d’acord amb el que estableix l’Ordenança per a 
les connexions al clavegueram. Per cada inspecció ..................................... 392,71 

 
e) Comprovació de les condicions tècniques de la instal·lació de desguàs de la 

xarxa privada a la xarxa publica de sanejament, per cada comprovació ....... 90,20 
  
f) Construcció d’arqueta de control exterior d’abocaments industrials, sota 

pressupost.  
  
g) Inspecció de trams de la xarxa general de clavegueram, amb càmera de vídeo, 

per la identificació i/o localització d’escomeses de particulars, sota 
pressupost.  
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OPPPNT - Annex 3 TARIFES DELS SERVEIS DE CEMENTIRI MUNICIPAL, INCLOSOS 
ELS SERVEIS DE CONDUCCIÓ DE CADÀVER 

 
 Euros 
1.  Entrada de cadàvers  

a) Per enterraments .........................................................................................   62,21 
b) Gestió i recollida de residus ........................................................................ 16,96 
c) Obertura de sepultures per a inhumacions per a trasllat de despulles, dintre 

del recinte, per exhumació d’un cadàver i per el seu trasllat a un altre 
cementiri: 

 

Panteons..................................................................................................... 130,00 
Capelles...................................................................................................... 130,00 
Hipogeus .................................................................................................... 96,10 
Nínxols de concessió.................................................................................. 62,21 
Nínxols de lloguer (dos anys mínim)........................................................... 124,37 

d) Títols de propietat funerària o la seva renovació.  
Per a cada títol o duplicat que s’expedeixi ................................................. 22,61 

e) En els enterraments que s’efectuïn en nínxols de lloguer, si el cadàver roman 
en el mateix lloc per un termini superior a dos anys, els interessats en la 
concessió satisfaran per a cada any d’excés ................. 

 
 

67,82 
  
 2.- Concessió de sepultures i terrenys  

 a) Hipogeus, cada un ..................................................................................... 5.879,00 
 b) Nínxols:  

1r  pis ………..........…….…………………………………….......................... 2.623,00 
2n  pis ......................................................................……........................... 2.941,00 
3r  pis ......................................................................................................... 2.623,00 
4t  pis ......................................................................................................... 2.217,00 
5è i 6è pis .................................................................................................. 2.014,00 

c) Columbaris per a restes o cendres de cadàvers, lloguer 25 anys, inclosa la 
làpida .................................................................................................... 

 
830,00 

Renovació lloguer per 25 anys més fins al màxim de 50 ......................... 696,00 
d) Terrenys per a la construcció de panteons, per m2 ................................... 408,00 
  

 En el cas de què es construeixin nous nínxols, aquestes tarifes podran 
incrementar-se fins un 20% en funció del cost de l’obra. 

 En els supòsits de nínxols adquirits per l'Ajuntament segons l'establert als arts. 
64 i 73 de la vigent Ordenança del Cementiri Municipal, l'Ajuntament pagarà, 
prenent com a base els preus establerts a l'Ordenança fiscal, un 10% menys 
per cada 10 anys d’antiguitat de la sepultura, fins als 50 anys, i un 5% menys 
per cada 10 anys posteriors. 

 Si la sepultura deferida a l'Ajuntament ha estat rehabilitada es podrà adjudicar 
segons els preus establerts als apartats a) i b) del present número. Cas contrari, 
l’adjudicació es farà pel mateix preu d’adquisició incrementant el doble els preus 
establerts al punt 4 apartat c) del present Annex. 

 

  
3.- Cànon de conservació  

 a) Hipogeus ...................................................................... 39,60 
 b) Nínxols ....................................................................................................... 17,00 
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 c) Panteons .................................................................................................... 57,00 
 d) Capelles ..................................................................................................... 57,00 
 e) Columbaris ................................................................................................. 13,60 
  

4.- Modificacions del dret funerari  
a) Per a cada cessió o traspàs entre ascendents o descendents en línia directa 

o entre cònjuges: 
 

Panteons .................................................................................................. 96,10 
Capelles ................................................................................................... 96,10 
Hipogeus .................................................................................................. 33,94 
Nínxol amb ossera ................................................................................... 33,94 
Nínxol sense ossera ................................................................................ 33,94 

b) Si l’hereu fos parent en línia col·lateral amb el causant:  
Panteons .................................................................................................. 124,42 
Capelles ................................................................................................... 124,42 
Hipogeus .................................................................................................. 47,53 
Nínxol amb ossera ................................................................................... 47,53 
Nínxol sense ossera ........... .................................................................... 47,53 

c) Entre estranys, qualsevol que sigui la causa de la transmissió:  
Panteons ...................................…………………………........................... 164,00 
Capelles ...................................……………………………........................ 164,00 
Hipogeus ...................................………………………….......................... 104,00 
Nínxol amb ossera ..........................………………………........................ 104,00 
Nínxol sense ossera ........................………………………....................... 104,00 

  
5.- Tarifa d’obres  

a) Els permisos per a la construcció de panteons satisfaran els drets 
corresponents a l'Ordenança fiscal de llicències urbanístiques.  

b) Per a la col·locació d’un marc i una làpida:  
En nínxols ....................................................…......................................... 62,21 
En les altres sepultures ........................................................................... 62,21 

c) Obrir i tancar una sepultura, a petició dels particulars .............................. 62,21 
d) Col·locació d’un cadàver a la sala d’observacions a petició de persones 

interessades .............................................................................................. 
 

62,21 
e) Col·locació d’un cadàver a la cambra frigorífica, a petició del familiars, per 

cada dia ..................................................................................................... 
 

45,27 
f) Per escurament i neteja de sepultures:  

- A l'interior de panteons, capelles o hipogeus ........................................ 28,22 
- En nínxols amb ossera .......................................................................... 28,22 
- En nínxols sense ossera ........................................................................ 20,39 

  
6.- Altres Serveis  

a) Condicionament sepultura (inclou sudari) ................................................. 73,49 
b) Condicionament sepultura amb hora concertada ..................................... 101,80 
c) Neteja i ofrena (1 vegada a l’any) ............................................................. 57,94 
d) Neteja i ofrena Nínxol (3 vegades a l’any) ................................................ 157,75 
e) Moviment elements decoratius .................................................................. 28,22 
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OPPPNT - Annex 4 TARIFES DELS SERVEIS FUNERARIS 

 
 
1. Servei Social: 

Descripció Serveis Import 
- Servei Fèretre: EPSILON 200 bonificat 313,79 € 
- Personal organització i atenció al servei 216,41 € 
- Tramitació inhumació/ Incineració 81,97 € 
- Certificats de defunció, impresos i inscripció Registre Civil 28,41 € 
- Servei de condicionament i enferetrament 324,61 € 
- Servei de recollida: Personal, materials i ambulància 271,60 € 
- Cotxe fúnebre 185,03 € 
- Vestició amb roba o sudari 71,42 € 
- Ús dipòsit (1 dia) 164,47 € 

Total 1.657,71 € 
Bonificació Servei Social 100% 1.657,71 € 

Import Servei 0,00 € 
 

2. Serveis Bonificats: 

2A) Servei Bàsic Bonificat: 

Descripció Serveis Import (1) Import (2) Import (3) 
- Servei Fèretre: Epsilon 200 (1) – Epsilon 532 (2) – Infant Nº 21 (3) 313,79 € 486,92 € 136,34 € 
- Personal organització i atenció al servei 216,41 € 216,41 € 216,41 € 
- Tramitació inhumació/ Incineració 81,97 € 81,97 € 81,97 € 
- Certificats de defunció i impresos varis 28,41 € 28,41 € 28,41 € 
- Servei de condicionament i enferetrament 324,61 € 324,61 € 324,61 € 
- Servei de recollida: Personal, materials i ambulància 271,60 € 271,60 € 271,60 € 
- Cotxe fúnebre 185,03 € 185,03 € 185,03 € 
- Vestició amb roba o sudari 71,42 € 71,42 € 71,42 € 
- Ús dipòsit (1 dia) 164,47 € 164,47 € 164,47 € 

Total 1.657,71 € 1.830,84 € 1.480,26 € 
Bonificació 13,47 % 223,29 € 246,61 € 199,39 € 

Import Servei 1.434,42 € 1.584,23 € 1.280,87 € 
 

2B) Servei Bonificat amb Sala vetlla i oratori: 

Descripció Serveis Import (1) Import (2) Import (3) 
- Servei Fèretre: Epsilon 200 (1) – Epsilon 532 (2) – Infant Nº 21 (3) 313,79 € 486,92 € 136,34 € 
- Personal organització i atenció al servei 216,41 € 216,41 € 216,41 € 
- Tramitació inhumació/ Incineració 81,97 € 81,97 € 81,97 € 
- Certificats de defunció i impresos varis 28,41 € 28,41 € 28,41 € 
- Servei de condicionament i enferetrament 324,61 € 324,61 € 324,61 € 
- Tanatoestètica 213,12 € 213,12 € 213,12 € 
- Servei de recollida: Personal, materials i ambulància 271,60 € 271,60 € 271,60 € 
- Cotxe fúnebre 185,03 € 185,03 € 185,03 € 
- Vestició amb roba o sudari 71,42 € 71,42 € 71,42 € 
- Sala de vetlla tanatori de Vilanova i la Geltrú 530,20 € 530,20 € 530,20 € 
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- Ús oratori 119,02 € 119,02 € 119,02 € 
Total 2.355,58 € 2.528,71 € 2.178,13 € 

Bonificació 12,98 % 305,75 € 328,23 € 282,72 € 
Import Servei 2.049,83 € 2.200,48 € 1.895,41 € 

 

3. Serveis Funeraris Bàsics Mínims: 

Descripció Serveis Import 
- Servei Fèretre: EPSILON 200 bonificat 331,76 € 
- Personal organització i atenció al servei 287,15 € 
- Tramitació inhumació/ Incineració 343,20 € 
- Certificats de defunció, impresos i inscripció Registre Civil 75,51 € 
- Servei de condicionament i enferetrament 228,80 € 
- Servei de recollida: Personal, materials i ambulància 30,04 € 
- Cotxe fúnebre 195,63 € 
- Vestició amb roba o sudari 95,04 € 

Total Serveis Bàsics mínims 1.587,13 € 
 

4. Serveis Funeraris Bàsics Opcionals: 

Descripció Serveis Import 
- Servei Fèretre: Epsilon 532 517,57 € 
- Fèretre per a infant: Servei Nº 21 144,92 € 

 

 


