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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI D E CELEBRACIÓ DE MATRIMONI 
CIVIL 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 

En ús de les facultats concedides pels articles 4 i 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 20 al 27 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de maig pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la celebració de matrimonis civils, 
enquadrat dintre de les facultats reconegudes a les entitats locals en l’article 20.5 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, 
per l’establiment de taxes per aquest concepte, introduït per la Disposició final 5ª de la Llei 
20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, en la redacció donada per la Llei 15/2015, de 2 de juliol 
de la jurisdicció voluntària. 

 

Article 2. Fet imposable 
 

Constitueix el fet imposable de la taxa la celebració de matrimonis en forma civil en l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès. 

 

Article 3. Subjectes passius 
 

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones beneficiàries del servei, entenent-se per tals els 
contraents, que queden obligats solidàriament. 

 

Article 4. Quota tributària 
 

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la naturalesa del 
servei prestat, d’acord amb les següents tarifes:  

 

CONCEPT EUROS 
Matrimonis civils amb celebració en la Seu de l’Ajuntament i centres cívics del 
municipi, de dilluns a divendres, fora d’horari d’atenció al públic 

50,00 

Matrimonis civils amb celebració en la Seu de l’Ajuntament i centres cívics del 
municipi, caps de setmana i festius 

100,00 

Matrimonis civils amb celebració fora de la Seu de l’Ajuntament 150,00 

 

Article 5. Meritació 
 

1. La taxa es merita i, per tant, neix l’obligació de contribuir en el moment en què es confirma la 
petició per fer el matrimoni en una hora i dia determinat. 
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Article 6. Normes de gestió, liquidació i ingrés 
 

1. Els interessats en la celebració del matrimoni civil hauran de presentar-se prèviament 
davant  la persona encarregada del registre civil per presentar la documentació necessària 
per la celebració del matrimoni civil. 

2. Una vegada que s’hagi sol·licitat al Registre Civil, els contraents hauran de presentar una 
sol·licitud en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, indicant el 
dia, hora de la celebració i lloc de celebració i el rebut d’haver satisfet la taxa pel servei. 

3. L’Ajuntament exigirà aquesta taxa en règim d’autoliquidació en el model establert a l’efecte 
per l’Ajuntament i el sol·licitant haurà d’acreditar el seu pagament en l’acte de confirmació 
de la seva petició per fer la celebració. En cas contrari, no es tramitarà la corresponent 
sol·licitud. 

 

Article 7. Devolucions 
 

1. Els subjectes passius tindran dret a la devolució de l’import de la taxa quan el matrimoni no 
s’hagi pogut celebrat per causa imputable a l’Ajuntament, sempre que s’acrediti el seu pagament. 
 

S’entendrà causa imputable a l’Ajuntament l’originada exclusivament per voluntat municipal que no 
estigui motivada, promoguda, ocasionada o provocada per actuacions, fets, obres, conductes o 
comportaments dels interessats. 

 

2. Els subjectes passius tindran dret a la devolució del 50% de l’import de la taxa quan la cerimònia del 
matrimoni civil no s’hagi pogut celebrar per causa imputable a ells, sempre que aquesta circumstància es 
comuniqui a l’Ajuntament amb una antelació mínima de 15 dies a la celebració del matrimoni,  per qualsevol 
mitjà que permeti tenir constància d’haver-se rebut per l’Ajuntament. 

 

Article 8. Indemnitzacions per la destrucció o dete riorament del domini públic 
 

De conformitat amb el que preveu l’article 24, paràgraf cinquè 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, quan la 
utilització privativa o l’aprofitament especial comporti la destrucció o deteriorament del domini 
públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que fos procedent, estarà 
obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses del reconstrucció o reparació i 
fer-ne el dipòsit previ del seu import. 

 

Si els danys són irreparables, el municipi serà indemnitzat amb una quantia igual al valor dels 
béns destruïts o l’import de la deterioració dels danyats. 

 

Article 9. Infraccions i sancions 
 

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions 
que a les mateixes corresponguin, s’aplicaran les normes contingudes en la Llei General Tributària 
i en les disposicions que la complementen i desenvolupen. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 

La present ordenança entrarà en vigor, una vegada publicada la seva aprovació definitiva en el 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al dia següent a la seva publicació, romanent en vigor 
fins la seva modificació o derogació expressa. 

 
Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de data 17 de març de 2016. Publicació al BOPT 
núm. 96 de 20 de maig de 2016. 
 


