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TEXT DE L’ORDENANÇA REGULADORA
CELEBRACIÓ DE BODES CIVILS

DE

LA

TAXA

PER

LA

Article 1. Fonament i fet imposable
En ús de les facultats reconegudes en els articles 106 de la Llei 7/85,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 58 de la Llei 39/88, Reguladora
de les Hisendes Locals, de conformitat amb allò disposat als articles 15 a
19 de la Llei 39/88, aquest Ajuntament establix la Taxa de Bodes Civils, el
fet imposable de la qual està constituït per la realització de bodes civils
davant l’autoritat municipal d’Oliva.
Article 2. Subjectes passiu
Són subjectes passius contribuents de la taxa regulada
en aquesta
Ordenança les persones físiques que contrauen matrimoni civil davant
l’autoritat municipal d’Oliva.
Article 3. Quota tributària
La quantia de la Taxa serà la següent:
-

Bodes celebrades a la Casa Consistorial: 15.000 Pts / 90,15 Euros.
Bodes celebrades en altres immobles o instal·lacions, siguen o no de
titualaritat municipal: 25.000 Pts / 150,25 Euros.
Article 4. Meritació, Gestió i ingrés

1.-La present taxa es meritarà en el moment de presentació a l’Ajuntament
de l’oportuna sol·licitut de celebració de matrimoni, la qual no es tramitarà
sense l’acreditació d’haver efectuat el seu pagament.
2.- D’acord amb l’article 27 de la Llei 39/88, per a la gestió de la taxa
s’establix el règim d’autoliquidació.
3.- L’ingrés de la taxa, que haurà de ser previ a la tramitació de l’expedient
referit a l’apartat primer del present article, s’efectuarà en la Tresoreria
Municipal o en els comptes bancaris municipals que es determinen,
mitjançant l’oportú model d’autoliquidació habilitat a l’efecte per
l’Ajuntament
Article 5. Exencións i bonificacions
D’acord amb allò previst a l’article 9-1 de la Llei 39/88, Reguladora de les
Hisendes Locals, no es reconeixeran altres beneficis fiscals que aquells
expressament previstos en les lleis o que deriven de l’aplicació de tractats
internacionals.

Article 6. Normes Subsidiàries
En allò no previst en aquesta Ordenança, serà d’aplicació l’Ordenança Fiscal
General de Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs Locals i la resta de
disposicions generals.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, començant a aplicar-se des de eixe mateix
moment, i romandrà en vigor fins la seua modificació o derogació expressa.”
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