
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS

FONAMENT I NATURALESA

Article 1

De conformitat amb el que disposen l'article 133.2 i 142 de la Constitució, l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i, especificament, l'article 15,
20 a 27 i 57 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, este Ajuntament estableix la Taxa per prestació del
servei de celebració de matrimonis civils.

FET IMPOSABLE

Article 2

Constitueïx el fet imposable d'esta taxa la prestació de serveis municipals en ocasió de la
celebració de matrimonis civils.

MERITE

Article 3

Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan per l'interessat es presente la sol·licitud,
que no es tramitarà sense que s'haja efectuat el pagament de la taxa corresponent.

SUBJECTE PASSIU

Article 4

Són subjectes passius d'esta taxa en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·liciten o resulten beneficiades pels serveis regulats en la present Ordenança.

QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 5

La quota tributària es determinarà per aplicació de les tarifes següents:

Bodes en l'Ajuntament 20 euros

Bodes  en  el  Museu  del  Taulell  “Manolo
Safont” y en el Castell

100 euros
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AUTOLIQUIDACIÓ I INGRÉS

Article 6

1. D'acord amb la potestat reconeguda en l'article 27 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, la present taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

2.  El  pagament  de  la  taxa  resultant  de  l'autoliquidació  s'efectuarà  en  les  Entitats
col·laboradores  de  la  recaptació  municipal  habilitades  a  este  efecte,  no  tramitant-se
l'expedient fins que no s'acredite el justificant del pagament de la taxa.

DEVOLUCIONS

Article 7

Els subjectes passius tindran dret a la devolució de la taxa quan el matrimoni no haja pogut
celebrar-se  per  causa  imputable  a  este  Ajuntament.  S'entendrà  causa  imputable  a
l'Ajuntament  l'originada  exclusivament  per  voluntat  municipal  que  no  vinga  motivada,
promoguda,  ocasionada  o  provocada  per  actuacions,  fets,  obres,  conductes  o
comportaments dels interessats.

No obstant això, els subjectes passius tindran dret a la devolució del 50 per cent de l'import
de  la  taxa  quan  la  cerimònia  del  matrimoni  civil  no  haja  pogut  celebrar-se  per  causa
imputable  als  mateixos,  sempre  que  es  comunique  a  l'Ajuntament,  amb  una  antelació
mínima de 48 hores al dia fixat per a la celebració del matrimoni, per qualsevol mitjà que
permeta tindre constància de la seua recepció per l'Ajuntament.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Article 8

No es concedirà  exempció ni cap bonificació en l'exacció de la taxa, excepte les previstes
en les normes amb rang de llei o les derivades de l'aplicació de Tractats Internacionals.

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 9

Serà aplicable el Títol IV de la Llei 58/2003, General Tributària i les seues disposicions de
desplegament en tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de
les sancions que a les mateixes corresponguen.

NORMES COMPLEMENTÀRIES

En el no disposat en la present Ordenança i que faça referència a la seua aplicació, gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d’esta taxa, es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei
General Tributària i en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com en les
disposicions dictades en desplegament de la mateixa.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

Els preceptes d'esta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reproduïsquen aspectes
de  la  legislació  vigent  i  altres  normes  de  desplegament  i  aquelles  en  què  es  facen
remissions a preceptes d'esta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,
en el moment en què es produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de
que porten causa.

ENTRADA EN VIGOR

La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí
Oficial de la Província i serà aplicable a partir d’eixe moment, romanent en vigor fins a la
seua modificació o derogació.

L'alcalde

Joaquín A. Huguet Lecha

Onda, 25 de febrer de 2016
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