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ASSUMPTE: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL AUTORITZAT PEL SR. ALCALDE D’ESTE
AJUNTAMENT.
NÚMERO: 31
VIGÈNCIA A PARTIR DE: 1 DE GENER DE 2005
APROVADA PER L’AJUNTAMENT PLE EN DATA: 15 DE NOVEMBRE DE 2004
PUBLICADA EN EL BOP EN DATA: 29 DE GENER DE 2005

Article 1. Fonament, naturalesa i objecte.
La taxa que es regula en esta ordenança fiscal és un tribut local municipal que té el fonament
i l’habilitació legal en els articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola de 1978, article 106 de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i articles 2.1.b) i 57 del Text Refós
de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
El seu objecte és sotmetre a gravamen el servei prestat a instància de part, consistent en la
celebració de matrimoni en forma civil autoritzat a càrrec del Sr. Alcalde d’este Ajuntament o regidor
en qui delegue, en la forma i amb l’abast previst en els articles següents.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat administrativa municipal ocasionada pels
ciutadans que, en l’exercici dels seus drets civils i conforme a les lleis vigents en matèria de
matrimoni, sol·liciten al Sr. Alcalde d’este Ajuntament la celebració de matrimoni en forma civil en els
locals habilitats a este efecte per l’Ajuntament, així com l’assistència del Sr. Alcalde o regidor en qui
delegue per a autoritzar la celebració.
Article 3. Supòsits de no-subjecció.
No està subjecta a esta taxa l’activitat descrita en l’article anterior quan la celebració i
autorització de matrimoni en forma civil a càrrec del Sr. Alcalde es realitza en els supòsits a què es
refereix l’article 52 del Codi Civil, segons redacció de Llei 35/1994, de 23 de desembre, de modificació
del Codi Civil en matèria d’autorització del matrimoni civil a càrrec dels alcaldes.
Article 4. Meritació.
Esta taxa merita i naix l’obligació de contribuir en el moment que comença la prestació del
servei o activitat que constitueix el fet imposable definit en l’article 2. A este efecte, s’entén iniciat el
servei o activitat en el moment de presentar en el Registre General de l’Ajuntament la corresponent
sol·licitud o, si és el cas, la resolució judicial ferma i favorable de l’expedient instruït a eixe efecte.
Article 5. Exempcions.
Estan exempts de pagar esta taxa els subjectes passius que acrediten haver obtingut el
benefici de justícia gratuïta.
(TEXT APLICABLE FINS AL 18 D’AGOST DE 2017, PER ACORD DE L’AJUNTAMENT PLE DE
DATA 5 DE JUNY DE 2017. BOP DE 18 D’AGOST DE 2017)
Article 6. Quota tributària.
La quota tributària d’esta taxa s’estableix en la tarifa única de 100,50 € per cada acte subjecte
i no exempt, de celebració o autorització de matrimoni en forma civil.
(TEXT ESTABLERT PER ACORD DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA 5 DE JUNY DE 2017 (BOP
DE 18 D’AGOST DE 2017) APLICABLE A PARTIR DEL 19 D’AGOST DE 2017).

Article 6. Quota tributària.
La quota tributaria d’esta taxa s’extableix en les següents tarifes:
- Tarifa normal: 100,50 euros.
- Tarifa reduïda: 20,00 euros.
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Les tarifes son per cada acte subjecte i no exempt, de celebració o autorització de
matrimoni en forma civil.
La tarifa reduïda s’aplicarà en els supòsits que la celebració o autorització siga en
horari laboral de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, sense ocupació especial de
dependències i sense públic. “
Article 7. Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents d’esta taxa les persones físiques que sol·liciten la
celebració o autorització de matrimoni en forma civil al Sr. Alcalde d’este Ajuntament. Una vegada els
contraents han subscrit la sol·licitud, l’obligació de pagar la quota tributària definida en l’article anterior
és exigible solidàriament a qualsevol dels dos.
Article 8. Normes de gestió de la taxa.
Les persones interessades a sol·licitar la celebració o autorització de matrimoni en forma civil
a càrrec del Sr. Alcalde, a l’hora de presentar la sol·licitud corresponent han de practicar
autoliquidació d’esta taxa i ingressar l’import de la quota resultant en les entitats de depòsit que
col·laboren en la recaptació municipal. El justificant de l’ingrés s’ha d’adjuntar a la sol·licitud com a
requisit per a assenyalar la data de celebració del matrimoni en la forma civil sol·licitada.
Article 9. Remissió normativa.
En tot allò que esta ordenança no disposa expressament, cal atenir-se al Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals, a la Llei General Tributària de 17 de desembre de 2003, als
reglaments dictats per a desplegar eixes lleis i a l’Ordenança General Municipal de Gestió, Inspecció i
Recaptació.
TEXT ESTABLERT PER L’AJUNTAMENT PLE DE 4 D’OCTUBRE DE 2010 (BOP 04/12/10),
APLICABLE DESDE L’1 DE GENER DE 2011
Article 10. Supòsits de devolució d’ingressos.
1. Els subjectes passius tenen dret a la devolució de la taxa quan el matrimoni civil no pot
celebrar-se per causa imputable a l’Ajuntament.
2. Igualment, els subjectes passius tenen dret a la devolució del 50 per cent de l’import de la
taxa quan la cerimònia de matrimoni civil no ha pogut celebrar-se per causa imputable a ells, i açò
sempre que es comunique a l’Ajuntament amb una antelació mínima de 7 dies a la data fixada per a la
celebració.
Disposició final.- Aprovació, entrada en vigor i començament de l’aplicació.
La modificació d’esta Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment per l’Ajuntament ple en la
sessió celebrada el dia 2 d’octubre de 2006, i definitivament de forma automàtica per haver
transcorregut el termini legal d’exposició pública sense que s’hagen presentat reclamacions ni
al·legacions a l’acord provisional, entra en vigor i s’aplica a partir del dia 1 de gener de 2007.
TEXT ESTABLERT PER L’AJUNTAMENT PLE DE 4 D’OCTUBRE DE 2010 (BOP 04/12/10),
APLICABLE DESDE L’1 DE GENER DE 2011

Disposició final. Aprovació i entrada en vigor.
La modificació d’esta Ordenança Fiscal, aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió
celebrada el dia 4 d’octubre de 2010, entrarà en vigor i serà aplicable a partir del dia 1 de
gener de 2011.
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