
ORDENANÇA FISCAL 24/2016 REGULADORA DE LA TAXA PER 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS  

FONAMENT 

Article 1. De conformitat amb el que preveu l’article 57 en relació amb l’article 20.3, 

ambdós 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per 

utilització privativa d’edificis i instal·lacions municipals per a la celebració de 

matrimonis civils. 

La seua naturalesa és la de taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic local. 

FET IMPOSABLE 

Article 2. El fet imposable de la taxa per utilització privativa està constituït per la 

utilització privativa o aprofitament especial dels locals següents: 

- Local conegut com les Cavallerisses, situat en l’entorn de l’ermita de la Mare de 

Déu de Gràcia 

- Museu de la Ciutat Casa de Polo 

- Casa dels Mundina 

 

SUBJECTES PASSIUS 

Article 3. Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques i 

jurídiques i la resta d’entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, general tributària, que gaudesquen, utilitzen o aprofiten especialment el 

domini públic local en benefici particular per a la celebració de matrimonis en forma 

civil. 

TARIFES 

Article 4. La tarifa a aplicar serà la següent, per acte de celebració: 

- Local conegut com les Cavallerisses.……............. 100,00 € 

- Museu de la Ciutat Casa de Polo…………............ 150,00 € 

- Casa dels Mundina ………………………….....… 150,00 € 

 



MERITACIÓ I RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS 

Article 5. La taxa es merita quan s’inicie l’ús privatiu o l’aprofitament especial que 

constitueix el fet imposable d’aquesta Ordenança i s’exigirà en règim d’autoliquidació, 

en concepte de depòsit previ. 

REPARACIÓ DE DANYS 

Article 6. D’acord amb el que disposa l’article 24.5 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 l’aprofitament especial o la utilització privativa comporte la destrucció o el 

deteriorament del domini públic local, el beneficiari sense perjudici del pagament de la 

taxa que escaiga, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives 

despeses de reconstrucció o reparació. 

Si els danys foren irreparables, l’entitat serà indemnitzada en quantitat igual al valor 

dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels danyats. 

INFRACCIONS I SANCIONS 

Article 7. Les infraccions es qualificaran i sancionaran amb subjecció al que preveu la 

legislació aplicable a les entitats locals, de conformitat amb el que disposa el Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 

NORMES COMPLEMENTÀRIES 

Article 8. En allò que no preveu aquesta Ordenança, regirà la normativa aplicable a les 

entitats locals en virtut del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i el Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals. 

APROVACIÓ I VIGÈNCIA 

Article 9. Aquesta Ordenança entrarà en vigor després de la seua publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província i romandrà en vigor fins que no s’acorde la seua 

modificació o derogació expressa. 

 

ANNEX 

NORMES REGULADORES DE LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS 

1. Aquestes normes tenen com a objecte la regulació de l’autorització i celebració de 

matrimonis civils en el terme municipal de l’Ajuntament de Vila-real per l’alcalde de la 

ciutat o, si escau, pel regidor en qui aquest delegue, en els termes establits en el Codi 

Civil i la resta de disposicions vigents. 



2. Podrà autoritzar el matrimoni civil, amb la recepció prèvia de la documentació que ha 

de remetre l’òrgan registral que haja instruït l’expedient, l’alcalde o el regidor en qui 

delegue en els termes establits pel Decret de delegacions.  

3. Les sol·licituds de celebració de matrimoni civil adreçades a l’alcalde president de 

l’Ajuntament de Vila-real s’han de presentar en el registre de documents del mateix 

Ajuntament en qualsevol de les formes permeses per la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment 

administratiu comú, amb una antelació mínima de 60 dies al de la celebració del 

matrimoni. 

4. Les sol·licituds que es formulen hauran de contenir la informació següent: 

a) Nom, cognoms, domicili, número de telèfon i identificació de la persona 

interessada i, si escau, de la persona que la represente, així com fotocòpia dels 

documents d’identitat dels contraents. 

b) Nom, cognoms i identificació de dos testimonis majors d’edat. 

c) Indicar en la sol·licitud l’any, dia i l’hora de la celebració del matrimoni civil. 

d) Firma del sol·licitant o acreditació de l’autenticitat de la seua voluntat per 

qualsevol mitjà. 

A les sol·licituds que es presenten pels interessats per a la celebració de matrimoni civil, 

s’haurà d’acompanyar resguard del pagament del depòsit previ que estableix 

l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa d’edificis i 

instal·lacions municipals per a la celebració de matrimonis civils. 

5. Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyala l’article 4, es requerirà a la 

persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els 

documents preceptius, amb indicació que si no ho fa així, es considerarà que desisteix 

de la seua petició. 

6. La data i hora de celebració del matrimoni civil seran fixades pel Departament 

d’Alcaldia i Protocol, quan s’haja instruït l’expedient i s’hagen consultat les dates per 

part dels interessats. No se’n celebraran més de quatre al dia.  

7. Els locals determinats per l’Ajuntament per a la celebració de matrimonis civils seran 

la sala de plens, el local conegut com les Cavallerisses en l’entorn de l’ermita de la 

Mare de Déu de Gràcia, el Museu de la Ciutat Casa de Polo, la Casa dels Mundina i/o 

aquells que s’habiliten amb l’acord previ de la Junta de Govern Local. Queden exempts 

del pagament de les taxes els matrimonis que se celebren a la sala de plens de 

l’Ajuntament. 

8. Els enllaços se celebraran sempre en dies hàbils i sempre que hi haja disponibilitat de 

recursos humans i materials per a l’atenció i seguretat de les instal·lacions. Durant les 

festes patronals del mes de maig i del mes de setembre no se celebraran matrimonis. 



9. L’horari per a la celebració dels matrimonis civils serà el següent, tenint en compte 

que únicament se celebrarà un matrimoni civil en cada hora establida, ja siga a la sala de 

plens o a la resta de locals: 

a) A la sala de plens: 

- De dilluns a divendres: en horari d’oficines 

- Divendres a la vesprada: a les 19.00 i a les 20.00 hores 

- Dissabtes al matí: a les 12.00 i a les 13.00 hores 

- Dissabtes a la vesprada: a les 17.30 i a les 18.30 hores, a excepció dels mesos de 

juny, juliol, agost i setembre en què se celebraran a les 18.00 i a les 19.00 hores  

b) A la resta de locals: 

- Divendres a la vesprada: a les 19.00 i a les 20.00 hores 

- Dissabtes al matí: a les 12.00 i a les 13.00 hores 

- Dissabtes a la vesprada: a les 17.30 i a les 18.30 h, a excepció dels mesos de 

juny, juliol, agost i setembre en què se celebraran a les 18.00 i a les 19.00 hores  

10. En l’acte de celebració del matrimoni civil, hi estarà present un funcionari de 

l’Ajuntament a fi d’assistir l’alcalde o el regidor en què s’haja delegat l’acte solemne de 

celebració del matrimoni civil. 

11. Una còpia de les actes que s’estenguen quedarà en propietat municipal, una altra es 

lliurarà als contraents, que l’hauran de portar al Registre Civil per tal que aquest 

organisme els estenga el corresponent Llibre de Família.  

12. A fi de garantir la bona conservació de les instal·lacions municipals, els contraents i 

la resta d’assistents a la cerimònia s’abstindran de realitzar en l’interior de les mateixes 

llançament d’arròs o qualsevol altre acte que puga suposar deteriorament o 

menyscabament de les dependències. 

13. Les sales en què se celebren els actes estaran adequades per a la solemnitat dels 

mateixos. No obstant això, quan desitgen els contraents ornamentar-la o condicionar-la, 

hauran d’informar el responsable municipal amb l’antelació suficient, respectant sempre 

l’harmonia i les característiques del lloc. Les despeses que es produesquen de muntatge 

i desmuntatge seran a càrrec seu, així com de la neteja extraordinària, si se n’haguera de 

realitzar. 

14. Cada dissabte podran celebrar-se un màxim de quatre bodes. L’arreglament 

ornamental de les instal· lacions, segons l’article 13 d’aquest reglament, anirà a càrrec 

dels contraents i haurà de realitzar-se una hora abans de l’inici de les celebracions. 

15. Si les distintes parelles aconsegueixen l’acord de sufragar entre elles les despeses 

derivades de l’ornamentació, aquesta es realitzarà de forma conjunta i amb l’acord de 



les parts, el departament facilitarà les dades corresponents a cada parella perquè es 

realitze l’acord mutu i amb el consentiment d’aquestes per a la seua localització. 

En cas que no hi haja acord entre les parelles contraents i alguna d’elles no es vol fer 

càrrec de les despeses que es deriven per l’arreglament del local, els elements no podran 

ser llevats ni apartats de la ubicació realitzada amb antelació a l’inici de les distintes 

cerimònies, tant per part dels que sufraguen les despeses com per part de qui no es faça 

càrrec d’aquestes, aleshores els contraents assumeixen la voluntat manifesta de les 

parelles que es casen el dia indicat. 

16. Podran realitzar-se fotografies i gravacions tant durant el desenvolupament de l’acte 

a la sala destinada amb aquesta finalitat, com, en l’entorn, després de la celebració de 

l’acte, tot això sempre que no s’entorpesca el desenvolupament normal de les 

celebracions o altres actes que es produïren. 

17. En tot el que preveu aquesta Ordenança, s’hauran de seguir les instruccions dels 

responsables municipals del departament d’Alcaldia i Protocol.” 

 

 


