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3.24 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 

DEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE BODES CIVILS 
 
Article 1. Fonament i règim 
Este Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de Règim local, i d'acord amb el que determina l'article 2.1.b del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei d'hisendes locals, establix la taxa per la prestació 
del servei de celebració de bodes civils, que es regularà per la present Ordenança redactada d'acord 
amb els articles del 20 al 27 de l’RDL 2/2004. 
 
Article 2. Fet imposable 
Constituïx el fet imposable d'esta taxa l'activitat municipal desenvolupada com a conseqüència de la 
celebració de matrimonis civils en el Saló de plens de la Casa consistorial i en la finca de la Barbera, 
excepte les celebrades en el Saló de plens en horari laboral els divendres. 
 
Article 3. Subjectes passius 
Són subjectes passius d'esta taxa en concepte de contribuents les persones físiques que sol·liciten la 
celebració d'un matrimoni civil en les dependències municipals citades en l'article 2 d'esta 
Ordenança. 
 
Article 4. Exempcions, bonificacions i reduccions 
No es contemplen exempcions, bonificacions o reduccions per a la determinació del deute tributari 
que els subjectes passius hagen de satisfer per esta taxa, tot això d'acord amb el que establix l'article 
9 i la disposició addicional tercera de l’RDL 2/2004. 
 
Article 5. Quota 
La quota tributària consistirà en la quantitat resultant d'aplicar les tarifes següents: 

 Boda celebrada en el Saló de plens: 60 euros 
 Boda celebrada en la finca la Barbera: 150 euros 

 
Article 6. Meritació 
Esta taxa es meritarà en el moment de la sol·licitud de la celebració d'una boda civil. 
 
Article 7. Ingrés i normes de gestió 
Els subjectes passius d'esta taxa estan obligats a ingressar el seu import en el moment de la 
meritació i a acompanyar la carta de pagament acreditativa de la seua realització a la sol·licitud. Si 
després de la sol·licitud i abans de la fixació de la data per a la cerimònia, els sol·licitants desistiren 
de la celebració, procedirà la devolució del 50 % de l'import ingressat. 
 
Article 8. Infraccions 
En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a estes 
corresponguen en tot cas, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei general tributària, així com en 
l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació d'este municipi en vigor. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
L'Ordenança o les seues modificacions provisionalment aprovades seran exposades al públic segons 
el que establix l'article 17 de l’RDL 2/2004 per a al·legacions, suggeriments o reclamacions. De no 
presentar-se’n cap, s'entendrà definitivament aprovada. 
 
La present Ordenança fiscal i les seues modificacions entraran en vigor el dia de la publicació del seu 
text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, una vegada aprovada definitivament pel Ple de 
l'Excm. Ajuntament i romandrà en vigor fins a la seua posterior modificació o derogació expressa. 
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