
 

 

 

 

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE 

MATRIMONIS CIVILS 

 

ARTICLE 1.- FONAMENT LEGAL 

Fent ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la 

Constitució, per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 

de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa 

en l'article 20 en relació amb els articles 15 a 19 del Text Refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa 

per la prestació del servei de celebració de matrimonis civils, que 

estarà al que s'estableix en la present Ordenança Fiscal les normes de 

la qual atenen al previngut en l'article 57 del Reial decret legislatiu 

2/2004. 

ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE 

Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat administrativa iniciada 

i desenvolupada amb motiu de la celebració de matrimonis civils 
davant l'Alcaldia-Presidència o Regidor de la Corporació en qui delegue. 

  

ARTICLE 3.- SUBJECTES PASSIUS 

Seran subjectes passius de la taxa, les persones físiques que sol·liciten 
la prestació del servei de celebració de matrimoni civil. 

ARTICLE 4.- RESPONSABLES 

En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, 

s'estarà al que es disposa en els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària. 

 

 

 



ARTICLE 5.-  QUOTA TRIBUTÀRIA 

La Quantia de la taxa serà la quantitat establida en la següent tarifa: 

 

   QUOTA 

1.- Quan el matrimoni se celebre en edificis, instal·lacions 

o espais municipals 157,00 € 

2.- Quan el matrimoni se celebre en espais privats 132,00 € 

3.- Quan el matrimoni se celebre en edificis, instal·lacions 

o espais municipals i els dos contraents es troben en 
situació de desocupació en el moment de fer efectiva la 

taxa 16,00 € 

4.- Quan el matrimoni se celebre en espais privats i els 
dos contraents es troben en situació de desocupació en el 

moment de fer efectiva la taxa 13,00 € 

 

Per a l'aplicació de les tarifes 3 o 4, els contraents hauran d'acreditar 
la situació de desocupació, mitjançant la presentació de certificat de 

desocupació, emés per l'Institut Nacional d'Ocupació o en el seu cas, 
el Servei regional d'Ocupació que corresponga. 

ARTICLE 6.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS  

No s'aplicaran altres beneficis fiscals que els expressament previstos 
en les normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació de tractats 
internacionals. 

ARTICLE 7.- MERITACIÓ 

S'esdevinga la taxa i naix l'obligació de contribuir en el moment en què 
es presente davant l'Ajuntament la sol·licitud de celebració del 
matrimoni civil. 

Si una vegada sol·licitada la celebració del matrimoni civil i amb 
anterioritat a la data fixada per a la cerimònia, els sol·licitants 

desistiren de celebrar la mateixa, procedirà la devolució del 50% de la 
quota abonada. No procedirà cap devolució quan la suspensió de la 

celebració no s'haja comunicat abans de la data assenyalada per a 
aquesta. 

Quan per causes de força major no imputables als sol·licitants, la 
cerimònia no se celebre, procedirà la devolució del 100% de la quota 
abonada. 

 

 



ARTICLE 8.- NORMES DE GESTIÓ  

1. La taxa regulada en aquesta ordenança s'exigirà en règim 
d'autoliquidació. 

2. En el moment de presentar la sol·licitud per a la celebració de 
matrimoni civil, es procedirà a l'ingrés de la taxa corresponent, 
l'acreditació de la qual haurà d'unir-se a la sol·licitud. 

3. L'ingrés s'efectuarà en la Tresoreria Municipal o en les Entitats 

Financeres col·laboradores de la recaptació municipal designades per 
l'Ajuntament. 

4.- No es prestarà el servei sol·licitat sense que s'haja efectuat el 
pagament corresponent. 

 

ARTICLE 9.- INFRACCIONS I SANCIONS 

En tot el relatiu a infraccions i sancions tributàries i les seues diferents 
qualificacions, així com les sancions que a les mateixes corresponga, 

seran aplicable les normes establides en la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària i altra normativa aplicable. 

                          

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment per 
l'Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 30 de maig de 2022 i que 

ha quedat definitivament aprovada en data 25 de juliol de 2022, regirà 
i començarà a aplicar-se des de l'endemà a la seua publicació i es 

mantindrà vigent fins a la seua modificació o derogació expressa. BOP 
núm. 140 de 26 de juliol de 2022. 


