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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVICI DE CELEBRACIONS DE
MATRIMONIS CIVILS
Article 1. Concepte
En ús de les facultats conferides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local i en relació amb el que preceptua l'article 58, en concordança amb els articles
15 a 19 del Text refós de la Llei d'hisendes locals, l'Ajuntament de Xilxes / Xilxes estableix la taxa
per la prestació dels serveis de matrimoni civil, que es regularà per la present Ordenança Fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, l'activitat iniciada i desenvolupada com a conseqüència de
la prestació del servei de matrimoni civil.
Article 3. Subjectes passius
Tindran la consideració de subjectes passius de la taxa, la persona o persones físiques que
sol·liciten la celebració del matrimoni civil o als que se’ls preste el dit servici, per a la celebració
del qual s’haja incoat l’expedient.
Article 4. Normes de gestió
1. La sol·licitud haurà de realitzar-se amb una antelació mínima de 15 dies hàbils.
2. En el moment de la sol·licitud, els futurs cònjuges hauran de comptar amb tots els
requisits previs necessaris per a la celebració del matrimoni.
3. Horari ordinari de celebració: de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores; sempre que
no siga festiu o vespra de festiu.
4. Horari extraordinari de celebració: de dilluns a divendres, de 17:00 a 20:00 hores,
dissabtes, diumenges i festius de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 hores.
5. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, a través del model d’imprés corresponent
aprovat per l’òrgan competent de la Corporació.
6. Junt amb la presentació de la sol·licitud per a la determinació de la data i l’hora de la
celebració del matrimoni civil haurà d’adjuntar-se còpia de l’autoliquidació amb la que
acreditaran l’ingrés previ de l’import de la quantitat corresponent.
Article 4. Quantia de la taxa
La quantia de la taxa a aplicar serà la següent:
•

Per cada servici sol·licitat en horari ordinari en el Saló de Plens de l’Ajuntament.............................60,00

€

•

Per cada servici sol·licitat en horari ordinari en dependències no municipals...................................45,00

€

•

Per servici sol·licitat en horari extraordinari en el Saló de Plens de l’Ajuntament .............................90,00

€

•

Per cada servici en horari extraordinari sol·licitat en dependències no municipals............................67,50

€

Article 5. Merite
Es merita la taxa i naix l’obligació de contribuir quan el/la interessat/a presenta la sol·licitud per a
la concreció de la data i hora de la celebració del matrimoni civil.
1

OT23v Ordenança fiscalreguladorade la taxa per la prestaciódelservicide celebracionsde matrimoniscivils

Article 6. Devolució
1. Els subjectes passius tindran dret a la devolució de l’import de la taxa quan el matrimoni
no haja pogut celebrara per causa imputable a l’Ajuntament, sempre que s’acredite el seu
pagament.
2. 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.
3. Igualment, els subjectes passius tindran dret a la devolució del cinquanta 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 quaranta-huit hores al dia fixat per a la celebració de l’esdeveniment,
per mitjà de qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua renúncia en
dependències municipals.

Disposició final
Esta Ordenança va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 27
d’octubre de 2011 i entrarà en vigor, d’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d’abril, una vegada s’haja publicat el seu text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Provincial i haja transcorregut el termini de quinze dies hàbils,
assenyalat en l’article 65.2 de l’esmentat text legal, aplicant-se fins que no siga modificada o
derogada expressament.
Contra el present Acord, conforme a l’article 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es podrà interposar
pels interessats recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de
l’endemà de la publicació d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Província, davant del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
A Xilxes/Chilches, a 29 de desembre de 2011. L’ALCALDE,
DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que la present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel
Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2011 i publicat el seu text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província núm. 160 de data 31 de desembre de 2011, tenint
efectivitat a partir del dia 1 de gener de 2012. A Xilxes/Chilches, a 31 de desembre de 2011. EL
SECRETARI,
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