ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS
CIVILS
De conformitat amb el previst en els articles 15 a 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació
del servei de matrimonis civils en el Saló de Plens de la Casa de la Vila o altres dependències municipals, així com als
actes de celebració de les noces de plata i or, i als d'idèntica naturalesa que celebren les parelles de fet.
Article 1º.- FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable la prestació de serveis protocol·laris i l'ús o utilització dels béns de propietat
municipal adscrits a aquest servei, derivats de la celebració de matrimonis civil i actes d’idèntica naturalesa.
Article 2º.- SUBJECTE PASIU
Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·liciten la celebració del
matrimoni civil o als qui es preste aquest servei, para la celebració del qual s'haja iniciat l'expedient.
Article 3º.- BENEFICIS FISCALS
D'acord amb l'establit en l'article 9 del Reial decret Legislatiu 2/2004, no podran reconèixer-se altres beneficis
fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació de Tractats
internacionals.
Article 4º.- QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota a liquidar i exigir per aquesta taxa serà de 100 €, per cada servei sol·licitat de matrimoni civil o acte de
celebració d'idèntica naturalesa.
Article 5º.- MERITACIÓ
Aquesta taxa es merita quan s'inicia la prestació del servei de matrimoni civil.
S'entendrà produït l'inici de la prestació del servei des del moment de la presentació de la sol·licitud per a la concreció
de la data i hora de la celebració del matrimoni o acte.
Article 6º.- DECLARACIÓ I INGRÉS
L'import de la taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, que es practicarà mitjançant l'imprès habilitat a aquest
efecte per l'Administració municipal, havent de procedir al seu abonament en qualsevol entitat col·laboradora
autoritzada amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud, que no es tramitarà sense que s'haja efectuat el
pagament corresponent.
Article 7º.- DEVOLUCIÓ
Els subjectes passius tindran dret a la devolució de la taxa quan no haja pogut celebrar-se per causa imputable a
l'Ajuntament, sempre que s'acredite el seu pagament. 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.
Igualment tindran dret a la devolució del 50 per cent del import de la taxa quan no haja pogut celebrar-se per
causa imputable als mateixos, sempre que es comunique amb una antelació mínima de 48 hores, al dia fixat per a la
celebració, per qualsevol mitjà que permeta tenir constància de la seua recepció per l'Ajuntament.
Article 8º.- INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el relatiu a infraccions i sancions tributàries s'estarà al que es disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
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