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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
D'acord amb el que disposen els articles 25.2 k) i 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local (d'ara en avant LRBRL), i els articles 33.3 j) i 34 a)
de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, correspon a
les entitats locals, com a competència pròpia i servei de prestació obligatòria, el servei del
cementeri, i correspon al Ple municipal, en virtut del que disposa l'article 22.2 de la
LRBRL, l'aprovació de la forma de gestió del servei.
Si bé l'Ajuntament de Castelló de la Plana és el titular del servei, a l'empara del que
disposen l'article 85 (en la redacció vigent fins al 12 de març de 2003) de l’LRBRL, i
l'article 156 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny (vigent en aquell moment), en
virtut de l'acord de data 2 de maig de 2002, l'Ajuntament en Ple va acordar adjudicar la
concessió administrativa per a la gestió indirecta per cinquanta anys del servei públic
municipal de cementeris, a l'empresa constituïda posteriorment en entitat mercantil, en
virtut d'escriptura de constitució de data 27 de febrer de 2004, Empresa Mixta Nuevo
Cementerio de Castellón, SA, servei que continua gestionant en l'actualitat.
Amb l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, i d'acord amb el que disposen les seues disposicions finals novena, onzena i
dotzena, s'introdueixen modificacions en determinades normes tributàries. S’afig una
nova lletra c) a l'article 2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, del règim jurídic de les taxes i els
preus públics (disposició final novena); es dona una nova redacció a la disposició
addicional primera de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (disposició
final onzena), i s’afig un nou apartat 6 a l'article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (d'ara
en avant TRLRHL) (disposició final dotzena).
Pel que fa a l'àmbit local, tal com es desprén del nou apartat 6 de l'article 20 del TRLRHL,
les contraprestacions econòmiques establides coactivament que abona la ciutadania per
la prestació del servei de cementeri, quan es preste de forma directa per mitjà de
personificació privada o per mitjà de gestió indirecta, tenen la condició de prestacions
patrimonials de caràcter públic no tributari i hauran de regular-se per mitjà d'ordenança.
Necessitat i eficàcia: Aquesta ordenança es justifica en raons d'interés general per
respondre a una necessitat imposada en virtut de disposició legal.
Proporcionalitat: La norma regula els aspectes imprescindibles de les contraprestacions
econòmiques que s'han de satisfer per la prestació del servei de cementeri municipal.
Seguretat jurídica: L'ordenança resulta coherent amb la resta de l'ordenament jurídic.
Transparència: Aquest text s'ha sotmés a les previsions de publicitat de l'article 133.1 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i, abans de la seua aprovació definitiva, haurà de complir-se el que disposa
l'article 49 de la LRBRL, tot això d'acord amb la memòria d'anàlisi d'impacte normatiu.
Càrregues: No suposa un increment de càrregues administratives per a l'Ajuntament.
Aquesta ordenança consta d’aquesta exposició de motius, 9 articles, una disposició final i
un annex.
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L’ordenança esmentada s'elabora i s’aprova per l'Ajuntament, d'acord amb el que disposa
l'article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. La seua
tramitació es regula en els articles 49, 56 i 70.2 de la referida llei, l'òrgan competent per a
la seua aprovació és l'Ajuntament en Ple, d’acord amb l'article 123-1. d) de la llei
esmentada, i entrarà en vigor després de la seua completa publicació en el Butlletí Oficial
de la Província.
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE
CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE CEMENTERI
MUNICIPAL
ARTICLE 1. Naturalesa i fonament
Fent ús de les facultats concedides pels articles 31.3 i 142 de la Constitució i per l’article
105.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de
conformitat amb el que disposen els apartats 4 i 6 de l'article 20 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març,
en la redacció donada al nou apartat 6 per la disposició final dotzena de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic, aquest ajuntament estableix la prestació
patrimonial de caràcter públic no tributari per al servei de cementeri municipal, prestat en
règim de concessió administrativa, i que es regirà per la present ordenança.
ARTICLE 2. Objecte del servei
Constitueixen l'objecte d’aquesta ordenança els serveis i concessions previstos en el seu
annex i que fan referència als conceptes següents: serveis mortuoris (inhumacions i
exhumacions), depòsit de cadàvers, reducció i/o trasllat de restes i cadàvers, incineració,
serveis de sala, manteniment, conservació, neteja i moviment de làpides i assignació
d'unitats de soterrament per ocupació temporal.
El servei de cementeri, de titularitat municipal, es presta en l'actualitat de forma indirecta
per la mercantil Empresa Mixta Nuevo Cementerio de Castellón, SA en els termes del
contracte de concessió vigent.
ARTICLE 3. Persones obligades al pagament de la prestació
Estan obligades al pagament de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari
regulada en aquesta ordenança, les persones físiques o jurídiques i la resta d'entitats que
sol·liciten l'autorització o la prestació del servei de cementeri municipal que comprén la
present ordenança, així com les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària.
ARTICLE 4. Tarifes
Les quotes que s’han de satisfer per la prestació dels serveis i concessions enumerats en
aquest article es determinaran per l'aplicació de les tarifes establides en l'annex de la
present ordenança i referides als serveis i autoritzacions que es presten en el nou
cementeri.
Sobre la quota resultant de l'aplicació de les tarifes s'aplicarà el tipus de gravamen de
l'Impost sobre el valor afegit (IVA) vigent que se li aplique.
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ARTICLE 5. Revisió de les tarifes
Les tarifes es revisaran anualment en funció de la variació que experimente l'Índex anual
de preus al consum (IPC) de l'any anterior i romandran en vigor fins que no es modifique
el seu import.
ARTICLE 6. Meritació
Es merita la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari i naix l'obligació de
contribuir, quan se sol·licite o inicie la prestació dels serveis i concessions subjectes a
gravamen.
En el cas de prestacions periòdiques, la meritació es produirà el primer dia del període
establit en cada cas.
ARTICLE 7. Serveis per necessitats socials
L'Ajuntament de Castelló de la Plana determinarà aquells serveis que, per raons
econòmiques o socials, hagen de realitzar-se de forma totalment o parcialment gratuïta
per al titular, i l'Ajuntament sufragarà l'import corresponent.
Tot això sempre que la persona traspassada siga veïna de Castelló de la Plana o es
considere per l'Excm. Ajuntament com a transeünt.
En tot cas, s'exigirà un informe acreditatiu previ dels Serveis Socials de l'Ajuntament de
Castelló de la Plana.
ARTICLE 8. Normes de gestió i liquidació de les tarifes
La gestió es realitzarà pel concessionari d'acord amb el que estableixen els plecs de
clàusules administratives i prescripcions tècniques i el contracte que regisca la concessió.
Els rebuts impagats seran exaccionats per la via de constrenyiment.
ARTICLE 9. Infraccions i sancions
Les infraccions reglamentàries, les ocultacions i els actes de defraudació seran
sancionats d'acord amb les disposicions vigents, amb la formació d'expedient o l’alçament
d'actes d'inspecció previs.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor de conformitat amb allò que disposa l’article 70.2,
en relació amb l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, i continuarà en vigor fins que no es modifique o derogue.
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ANNEX. TARIFES. *
TARIFES
“NOU CEMENTERI”

SERVEIS
Inhumacions successives (quan excedisca

En panteó

de la seua capacitat)

Reducció i/o preparació restes
Inhumació nou cadàver
Per ocupació nou cadàver

Inhumacions successives (quan excedisca

En fossa familiar

de la seua capacitat)

Reducció i/o preparació restes
Inhumació nou cadàver
Per ocupació nou cadàver

Inhumacions successives

En sepultura

Reducció i/o preparació restes
Inhumació nou cadàver
Per ocupació nou cadàver

Inhumacions successives (màxim 4 urnes)

En columbari

950,18 €
950,18 €
3.455,24 €
518,29 €
518,29 €
1.900,38 €
691,05 €
691,05 €
1.900,38 €

Col·locació de cendres

95,02 €

Per col·locació urna nova

95,02 €

Estada en cambra frigorífica

51,82 €

Consigna de cadàvers

51,82 €

Tanatosala

285,05 €

Sala ecumènica (lloguer de sala)

95,02 €

Sala de vetlla

345,51 €

Taxa de circulació de vehicles

30,23 €

Renovació de títols

8,64 €

Inscripció en làpida (inclou permís

259,13 €

d’entrada i eixida)

51,82 €

Permís entrada de làpida (propietat cementeri)

51,82 €

Permís d’obres menors en panteons

129,57 €

Servei condicionament i decoració de la UE, inclou

Nínxol

237,55 €

flors naturals, 3 esdeveniments/any i neteja.

Criptes

302,33 €

Panteons

362,81 €

Nínxol

103,66 €

Criptes

138,20 €

Panteons

224,58 €

Servei anual de neteja làpida

Servei custòdia de les claus dels panteons

8,64 €

Trasllat de restes del cementeri de

Gratuit

Sant Josep al nou cementeri
En cripta

295,77 €

En nínxol
Inhumació de cadàvers, restes i fetus

Col·locació de cendres (urnes)

203,34 €

En panteó

1.016,70 €

En fossa familiar

554,57 €

En sepultura

739,42 €

En columbari

101,67 €

En Cripta

295,77 €

En nínxol

203,34 €

En panteó

1.016,70 €

En fossa familiar

554,57 €

En sepultura

369,70 €

En cripta

295,77 €

En nínxol
Exhumació de cadàvers, restes i fetus

Incineracions

Incineracions restes patològiques i fetus

203,34 €

En panteó

1.016,70 €

En fossa familiar

554,57 €

En sepultura

739,42 €

Caixa de zinc

563,81 €

Caixa de fusta

508,35 €

Tarifa no residents

600,78 €

Fins a 20 Kg.

277,28 €

Fins a 50 Kg.
Trasllat de restes a un altre cementeri

462,14 €

Exhumació

s/ tarifa

Arc
Inhumacions successives (màxim un cadàver

184,85 €

En nínxol

Reducció i/o preparació restes

i dos restes)

Inhumació nou cadàver
Per ocupació nou cadàver
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203,34 €
203,34 €
sense tarifa 5 anys

CONCESSIONARIS PER A OCUPACIÓ TEMPORAL
Concesions

A

D

T

Panteons a 50 anys (mínim 25m2)

TARIFAS
“NOU CEMENTERI”
950,18 €

Fossa familiar a 50 anys, amb làpida i inscripció

8.638,08 €

Fossa familiar a 50 anys, amb làpida i inscripció

6.737,70 €

Columbari, amb làpida i inscripció (màxim 2 inhumacions)

50

Columbari, amb làpida i inscripció (màxim 2 inhumacions)

20

Sepultura en praderia a 20 anys

20

Nínxol

5

2-4

1.295,71 €

3

1.554,85 €

1-5

1.166,15 €

2-4

647,85 €

3

777,43 €

1-5

583,07 €
2.591,43 €

1-3

332,56 €

2

475,10 €

4
Nínxol

20

1.166,15 €

2

1.900,38 €

4
Nínxol

50

190,04 €

1-3

561,48 €

1-3

2.375,47 €

2

3.800,75 €

4

1.140,24 €

Jardí de repòs o urna cinerària

43,19 €

Placa recordatòria en el jardí de repòs

129,57 €

Criptes

50

4

Mausoleu per a pàrvuls (fins a 10 anys), 3 alçàries i

20

36

coberta sense 2a inhumació. MILLORA.

Mausoleu per a pàrvuls (fins a 10 anys), 3 alçàries i

50

36

coberta sense 2a inhumació. MILLORA.

9.026,80 €
1

1.900,38 €

2

2.677,81 €

3

1.900,38 €

1

3.800,75 €

2

5.355,62 €

3

3.800,75 €

Mausoleu annex a l’església (16 m²). OPCIONAL.

50

8

53.987,99 €

Mausoleu annex a l’església (16 m²). Col·lectiu. OPCIONAL

50

8

259.142,36 €

*IPC des del maig de 2020 fins al maig de 2021.

Sobre la quota resultant de l'aplicació de les tarifes s'aplicarà el tipus de gravamen de
l'Impost sobre el valor afegit (IVA) vigent que se li aplique.
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