
3. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERI MUNICIPAL

ARTICLE 1. FONAMENT

D’acord amb el que disposen els articles 4 i 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim
local i amb l’article 20 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix la taxa
de cementeri municipal.

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE

Constitueixen el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de cementeri municipal, tals com: assignació
d'espais per a enterraments, permisos de construcció de panteons o sepultures, ocupació d’aquests, trasllats de
restes i qualsevol altre que, d’acord amb el que preveu el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguen
procedents o s'autoritzen a instàncies de part.

ARTICLE 3. EXEMPCIONS

Estaran exempts de la taxa regulada per aquesta ordenança els serveis següents: 

a) Exempcions subjectives:

- Els enterraments d'asilats en establiments de beneficència, sempre que la conducció es verifique per
compte dels citats establiments i sense cap pompa fúnebre que siga pagada per la família dels morts. 

- Els enterraments de morts pobres de solemnitat. 

- Les exhumacions i inhumacions que ordene l'Autoritat Judicial i que s'efectuen en la fossa comuna.

b) Exempcions objectives: Els trasllats de restes per declaració d'estat de ruïna de les sepultures, segons esta-
bleix l'art. 53 del Decret 39/2005 del Consell de la Generalitat pel qual es regulen les pràctiques de policia sani -
tària mortuòria.

ARTICLE 4. SUBJECTE PASSIU

Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la prestació de serveis,
i si escau els titulars de l'autorització concedida.

ARTICLE 5. QUANTIES

QUANTIES: 

Per a panteons ..........................................................................480 €/unitat

Nivell 1........................................................................................439 €/unitat

Nivell 2.....................................................................................1.007 €/unitat

Nivell 3........................................................................................868 €/unitat

Nivell 4........................................................................................258 €/unitat

Columbaris.................................................................................220 €/unitat

ALTRES SERVEIS:

Drets d'enterrament................................................................................25 €

Trasllat de cadàvers d'un nínxol a un altre.......................................37,5 €



Estendre un títol o duplicat..................................................................4,5 €

Permís per a col·locació de làpida.......................................................3,2 €

ARTICLE 6. MERITACIÓ

Es reporta la taxa i naix l'obligació de contribuir quan s'inicie la prestació dels serveis subjectes a gravamen,
entenent-se a aquests efectes que aquesta iniciació es produeix amb la sol·licitud d'aquells.

ARTICLE 7. NORMES DE GESTIÓ

1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis que es tracte. La sol·licitud de permís per a cons-
trucció de mausoleus i panteons anirà acompanyada del corresponent projecte i memòria autoritzats per facul-
tatius competents.

2. Cada servei serà objecte d'autoliquidació, que serà notificada per al seu ingrés directe en les arques munici-
pals en la forma i terminis assenyalats.

ARTICLE 8. INFRACCIONS I SANCIONS

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que corresponguen a aquestes en
cada cas,  s'atindrà al que disposen els articles del 77 al 89 de la Llei general tributària. 
La present ordenança fiscal es va aprovar en Ple de data 20 de desembre del 2001, ha entrat en vigor l'1 de gener del
2002 i romandrà en vigor mentre no siga derogada totalment o parcialment.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

La present ordenança fiscal es va aprovar en Ple de data 11 de novembre, ha entrat en vigor el dia 1 de gener de
2004 i romandrà en vigor mentre no siga derogada totalment o parcialment.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A l'entrada en vigor d'aquesta ordenança, s'entendran derogats automàticament tots els acords aprovats amb 
anterioritat i que hi siguen contraris.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 30 d'abril del 2010.


