
 
 

 

 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE BODES CIVILS 
EN L'AJUNTAMENT DE TORRENT 
I. NATURALESA I FONAMENT. 
 
Fent ús de les facultats conferides pels articles 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 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, i de conformitat amb 
el que disposen els articles 15 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, este 
Ajuntament establix la “Taxa per prestació del servei de matrimonis civils”, que 
es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a allò 
que s'ha previngut en l'article 57 de l'esmentat Text Refós. 
 
II. FET IMPOSABLE 
 
Article 1. Constituïx el fet imposable de la present taxa la prestació dels serveis 
de caràcter administratiu i protocol·lari que es presten amb motiu de la 
celebració de bodes civils. I això encara que el matrimoni no arribe a celebrar-
se per causa imputable als contraents i subjectes passius de la taxa. 
 
III. SUBJECTES PASSIUS 
 
Article 2. Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten 
la celebració del matrimoni o als que es preste el servici de matrimoni civil, per 
a la celebració del qual s'haja iniciat l'expedient. Els subjectes passius, 
entenent-se per tals els contraents, quedaran obligats solidàriament. 
 
IV. EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I REDUCCIONS 
 
Article 3. No s'aplicarà cap exempció, bonificació ni reducció per a la 
determinació del deute tributari que els subjectes passius hagen de satisfer per 
esta taxa. 
 
V. QUOTA 
 
Article 4. La quota tributària consistirà en la quantitat resultant d'aplicar la tarifa 
següent: 
 
Per  servici sol·licitat a celebrar en la Casa de la Cultura: 156’36 € 
 
 
VI. MERITE 
Article 5. Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir quan per l'interessat 
es presente la sol·licitud per a la concreció de la data i hora de la celebració del 
matrimoni. 



 

  

 
 
VII. NORMES DE GESTIÓ. 
 
Article 6. Les persones interessades en l'obtenció de permís per a celebració 
de boda civil presentaran davant d'este Ajuntament, junt amb la corresponent 
sol·licitud, l'autoliquidació, segons model determinat pel mateix, que contindrà 
tots els elements de la relació tributària imprescindibles per a practicar la 
liquidació procedent. 
 
Amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud, el subjecte passiu 
ingressarà l'import de la quota resultant de l'autoliquidació en els comptes 
restringits oberts a nom de l'Ajuntament de Torrent en qualsevol de les entitats 
col·laboradores en la gestió recaptatòria municipal, amb oficina oberta en 
Torrent o en RETOSA. 
 
VIII. DEVOLUCIÓ 
 
Article 7. 
 
1. Els subjectes passius tindran dret a la devolució de la taxa quan el matrimoni 
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. 
 
2. Igualment els subjectes passius tindran dret a la devolució del 50% 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 anticipació mínima de 48 hores al dia fixat per a la celebració del 
matrimoni, per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua 
recepció per l'Ajuntament. 
 
IX. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES 
 
Article 8. En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries i 
sancions, a més del que preveu esta ordenança, caldrà ajustar-se al que 
disposen els articles 178 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària i la resta de normativa aplicable. 
 
Disposició Addicional Única. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de 
les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors. 
 
Els preceptes d'esta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 
reproduïsquen aspectes de la legislació vigent i altres normes de 



 

  

 
desplegament, i aquells en què es facen remissions a preceptes d'esta, 
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en 
què es produïsca la modificació dels preceptes legals i reglamentaris que 
porten causa. 
 
Disposició Final Única. Entrada en vigor i modificació de l'Ordenança fiscal. 
 
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en 
el Butlletí Oficial de la província, i s'aplicarà a partir de l'1 de gener del 2016, 
romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 


