ORDENANÇA FISCAL NUM. 26
Aplicació pressupostaria 321.06

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI DE
CELEBRACIÓ DE CASAMENTS

FONAMENT I NATURALESA

Article 1.A l’empara del previst als articles 133.2 i 142 de la Constitució i pel l’article 106 de la llei 7/85
de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim local, i de conformitat amb el que es disposa en
els article 15 s 27 i 57, tots ells del Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes locals,
aquest Ajuntament estableix la “Taxa per la prestació del servei de celebració de Casaments
Civils”, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.

FET IMPONIBLE

Article 2.Constitueix el fet imponible de la taxa la prestació dels serveis de caràcter administratius i
protocol·laris que es presten amb motiu de la celebració dels casaments civils en el saló de
Plens de l’Ajuntament o qualsevol altre dependència municipal establerta per l’Alcaldia.
SUBJECTE PASSIU
Article 3.Son subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·licitin la celebració del matrimoni tots els dies del mes, excepte diumenges i festius.
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QUOTA TRIBUTARIA

Article 4.La quota tributaria serà conforme a les següents tarifes:
CASAMENTS CIVILS
Dies laborables de 9 a 14 hores, excepte dissabtes ..................... 100 Euros
Dies laborables de 17 a 21 hores .................................................. 125 Euros
Dissabtes de 10 a 14 hores ........................................................... 150 Euros
MERITACIO
Article 5.La present taxa es meritarà per la prestació del servei, sense perjudici que, i al empara de lo
previst en els articles 26.1 i 27 del TRLRHL, s’estableix el règim d’autoliquidació per el
cobrament d’aquesta taxa, i per aquest motiu, aquest Ajuntament posarà a disposició dels
sol·licitants el model corresponent i, en qualsevol cas, l’abonament de la taxa s’haurà d’efectuar
en el moment de la presentació a l’Ajuntament de la corresponent sol·licitud de celebració de
casament, la qual no se tramitarà sense la justificació d’haver-se efectuat el seu pagament.

DISPOSICIO ADICIONAL
Tot el no previst en aquesta Ordenança es regirà per el TR de la llei reguladora de les
Hisendes locals i la llei general tributaria, o en el seu cas per l’ordenança general de gestió,
recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic.
DISPOSICIO FINAL
La present Ordenança, una vegada aprovada definitivament, serà publicada íntegrament en el
BOIB, entrant en vigor a partir del dia següent a la seva publicació, restant en vigor fins la seva
modificació o derogació expressa.

Vist i Plau
L’ALCALDESSA

EL/LA
SECRETARI/A
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