1.

Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de celebració
de matrimonis civil.

De conformitat amb allò que s’ha autoritzat per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i el que establix l’article 15.1 i 16.1 en relació a
l'article 57 u en especial a l’article 20.5 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de
Xàtiva (València), establix el preu públic per la prestació del servici de celebració del
matrimoni civil.
ARTICLE 1.- FET IMPOSABLE
El supòsit de fet que origina el preu públic és la prestació del servici de celebració del
matrimoni civil en locals municipals.
ARTICLE 2.- 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 expedient.
ARTICLE 3.- QUANTIA DE LA TAXA
Les tarifes a aplicar seran les següents:
Lloc de celebració...............................................................................Import
CASTELL ............................................................................................100 €
JARDINS PALASIET ..........................................................................100 €
CASA CULTURA ...............................................................................100 €
En el Saló de Plens es podran celebrar bodes de dimarts a divendres, sempre que
existisca disponibilitat del Saló i no s’utilitze per a altres fins municipals.
Es merita la taxa i naix l’obligació de pagament des que s’inicie la prestació del servici, no
obstant en el moment de la sol·licitud per a la concreció
de la data i hora de la celebració, s’ingressarà en concepte de depòsit previ l’import del
preu.
ARTICLE 4.- NORMES DE GESTIÓ
1.- La sol·licitud es realitzarà en el departament de protocol, almenys amb una antelació
de DOS MESOS.
2.- Una vegada confirmada la data i hora i després d’haver sigut informats dels tràmits que
s’ha de seguir pel Registre Civil, tenint en compte que pel Registre es podrà tramitar el
procedent expedient matrimonial i entregar l’autorització amb almenys una setmana
d’antelació de la data prevista per a celebrar el matrimoni, es procedirà a ingressar la taxa
en model d’imprés corresponent aprovat per l’òrgan competent, i de la qual s’entregarà
còpia acreditativa en el departament de protocol.
Els matrimonis civils es realitzaran en el següent horari:
En el Castillo i Jardins de Palasiet el primer dissabte de mes, podent ampliar-se a
qualsevol altre dissabte si s’estima procedent per la Corporació Municipal.
Durant els mesos de novembre a març inclusivament, els matrimonis se celebraran en
horari de matí, amb una freqüència de mitja hora, a les 12.00h, 12.30h i 13h. A partir
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d’abril i fins a octubre inclusivament, es realitzaran a les vesprades a les 19.00h, 19.30h,
20.00h i en casos excepcionals, com és durant els mesos de ple estiu, es podrà autoritzar
una altra celebració a les 20.30 h.
Es fa constar expressament que durant els dos últims caps de setmana de juny i el mes
de juliol tots els matrimonis civils es realitzaran en els Jardins de Palasiet per celebrar-se
el Festival Internacional de Nits al Castell.
En el mes d’agost no se celebraran bodes, ni tampoc els dies 24 i 31 de desembre, festius
nacionals o locals.
En el mateix dia no es podran celebrar bodes en dos espais diferents, així com també,
excepte casos excepcionals, es realitzaran bé en horari de matí o de vesprada.
ARTICLE 5.- REGULACIÓ De l’APARCAMENT EN EL CASTELL
Per raons d’espai es fa necessari regular l’ús aparcament en el Castillo.
Els dies que en el Castell se celebren dos o més bodes es limitarà el nombre de vehicles
que poden estacionar, a un número de 10 cotxes per boda, que accediran amb targetes
que seran entregades en el departament de protocol.
Els cotxes dels nóvios entren dins del Castillo.
Es podrà accedir en vehicule fins al Castillo en el cas de tractar-se d’alguna persona amb
discapacitat, únicament per al seu acompanyament havent d’abandonar el mateix i
estacionar-ho amb posterioritat.
ARTICLE 6.- DEVOLUCIÓ
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 un antelació mínima d’UNA SETMANA al
dia fixat per a la celebració del matrimoni, per qualsevol mitjà que permeta tindre
constància de la seua recepció en el departament corresponent
ARTICLE 7.- .INFRACCIONES I SANCIONS
En tot el que es referix a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions
corresponents caldrà ajustar-se al que disposa la Llei General Tributària i la seua
normativa de desplegament.
Queda terminantment prohibit disparar traques ni focs artificials en el Castillo, entenent-se
en l’interior i en tot l’entorn del mateix, així com també l’ús de serpentines ni confetis. Esta
prohibició es fa també per a la resta dels locals municipals.
S’autoritza l’ús d’arròs i pètals de flors.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal començarà aplicar-se a partir de l’endemà de la seua
publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor fins a la seua
modificació o derogació expressa.
(Ordenança publicada en el Butlletí Oficial de la Província Núm. 34 de 10/12/2015)
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