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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL 

SERVEI DE MATRIMONI CIVIL.  

 
Fent ús de les facultats conferides per l’article 133.2 i 142 de la Constitució, per 

l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 
de conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa 
per la prestació dels serveis matrimonials civils, que es regirà per la present Ordenança 
Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu l’art. 58 de la citada Llei 39/1988.  
 
Art. 1. Fet imposable.  
 
L’activitat administrativa iniciada i duta a terme amb motiu de la prestació del servei de 
matrimoni civil constitueix el fet imposable de la taxa. I això encara que el matrimoni no 
arribe a celebrar-se per causa imputable als contraents i subjectes passius de la taxa.  

 
Art. 2. Subjectius passius.  
 
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten la celebració del 
matrimoni o a qui es preste el servei de matrimoni civil, i per a la celebració del qual 
s’haurà iniciat l’expedient corresponent.  

 
Art. 3. Quantia de la taxa.  
 
La quantia de la taxa queda establerta en la tarifa següent:  
 

CONCEPTE QUOTA 

1. Per cada servei sol·licitat a l’Ajuntament i prestat en la seu de 
l’Ajuntament. 

60 €

2. Per cada servei sol·licitat a l’Ajuntament i prestat fora de la seu 
de l’Ajuntament, o bé en la seu de l’Ajuntament si es modifica la 
col·locació dels mobles. 

100 €

 
Art. 4. Meritació.  
 
Aquesta taxa naix, i crea l’obligació de contribuir, en el moment que l’interessat 
presenta la sol·licitud per a fixar la data i l’hora de celebració del matrimoni.  
 
Art. 5. Normes de gestió.  
 
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i es faculta l’Alcaldia per a l’aprovació del 
model d’imprés corresponent.  
Amb aquest efecte, juntament amb la presentació de la sol·licitud per a la determinació 
de la data i l’hora de celebració del matrimoni civil, caldrà que s’adjunte còpia de 
l’autoliquidació, per mitjà de la qual s’acreditarà l’ingrés previ de l’import corresponent. 
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Art. 6. Devolució.  
 
1. Els subjectes passius tindran dret a la devolució de la taxa quan el matrimoni no 
s’haja pogut celebrar per causa imputable a l’Ajuntament, sempre que s’acredite el seu 
pagament.  

S’entendrà causa imputable a l’Ajuntament la originada exclusivament per 
voluntat municipal que no estiga motivada, promoguda, ocasionada o provocada per 
actuacions, fets, obres, conductes o comportaments dels interessats.  
2. Igualment, els subjectes passius tindran dret a la devolució del 50 per cent de 
l’import de la taxa quan la cerimònia de matrimoni civil no haja pogut celebrar-se per 
causa imputable a ells, sempre que eixa circumstància siga comunicada a l’Ajuntament 
48 hores abans del dia fixat per a la celebració del matrimoni, per qualsevol mitjà que 
permeta tindre constància d’haver sigut rebut per l’Ajuntament.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aprovació i vigència.  
 
La present Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el dia 16 de febrer de 2004, i aprovada de manera definitiva 
mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 49/04, de 15 d’abril de 2004, començarà a 
aplicar-se a partir de l’endemà de la seua publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província de València, i es mantindrà vigent fins que es modifique o es derogue 
expressament. 
 
Diligència per fer constar que, el dia 4 de maig de 2004, va se publicada aquesta ordenança en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 105, cosa que començà aplicar-se el dia següent al de la seua publicació. 
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