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26. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

REALITZACIÓ D’ACTIVITATS O PRESTACIÓ DE SERVICIS PER 

A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS. 
Data última modificació: 28 de desembre de 2011 BOP 308 

Article 1. 

Este ajuntament, fent ús de les facultats concedides pels articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, i 57 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, i de conformitat amb el 

que disposen els articles 15 al 19 del mateix, estableix la Taxa per la realització d’activitats o prestació 

dels serveis necessaris per a la celebració de matrimonis en dependències municipals sempre que es 

realitze en dies no laborables o fora de la jornada laboral, que es regirà per la present Ordenança 

Fiscal atenint-se al que  estableixen els articles 20 a 27 de l’esmentat Reial Decret. 

Article 2.- Fet imposable i subjectes passius. 

1.-Constitueix el fet imposable d’esta taxa la realització d’activitats o prestació de serveis municipals 

en ocasió de la celebració de matrimonis civils sempre que concórreguen les condicions mencionades 

en l’article anterior. 

2.-Són subjectes passius d’esta taxa els que sol·liciten la celebració del matrimoni civil. 

 

Article 3.- Quota tributària. 

La quota tributària serà la següent: 

 

-Si el matrimoni se celebra de dilluns a dijous  ............................................ 100 euros 

-Si el matrimoni se celebra en divendres, dissabte o festiu ...................…... 150 euros 

Article 4.- Meritació. 

La taxa es merita en el moment de presentar la sol·licitud per a la celebració del matrimoni, 

sol·licitud en què es farà constar la data i hora de celebració del mateix, procedint-se en eixe moment 

a l’ingrés de la taxa corresponent, l’acreditació de la qual haurà d’unir-se a la sol·licitud. 

Article 5. 

Quan no arribe a realitzar-se la cerimònia de referència, procedirà, amb la sol·licitud prèvia de 

l’interessat, la devolució de la taxa abonada quan no haja començat l’activitat administrativa 

necessària per a la celebració de la mateixa. En cas contrari només procedirà la devolució del 50 %. 

No procedirà cap devolució quan la suspensió de la celebració no s’haja comunicat abans de la data 

assenyalada per a la mateixa. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. 
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La taxa regulada en la present ordenança es meritarà respecte de les obres adjudicades després de 

l'entrada en vigor de l'ordenança. Igualment es meritarà respecte de l'obra que siga certificada després 

de l'entrada en vigor de l'ordenança, encara que l'adjudicació del contracte s' haja realitzat amb 

anterioritat, sempre que el corresponent plec de condicions contemple expressament la subjecció a la 

taxa. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique el “Butlletí Oficial de la Província 

de València”, començarà a aplicar-se l’1 de Gener de 2012, romandrà en vigor fins a la seua 

modificació o derogació expressa. 
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