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19. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL. 

(darrer: BOIB 137, 18/09/2012) 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, i conformement al que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix 
la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimoni civil, que es regirà 
per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que preveu 
l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988. 

Article 1  

El fet imposable que origina la taxa és la prestació del servei de celebració de 
matrimoni civil a la sala de sessions de la Casa de la Vila de Montuïri. 

Article 2 

L’obligació de pagament neix des de què s’inicia la prestació del servei. No 
obstant, en el moment de la sol•licitud s’ingressarà, en concepte de dipòsit previ, 
l’import de la taxa. 

Article 3 

Estan obligats al pagament les persones que sol•licitin el servei o es beneficien 
d’ell. 

Article 4 

Les tarifes a aplicar serà de cent seixanta euros (160,00€) per la celebració del 
matrimoni. 

Article 5 

Es bonificarà amb el 100 % de les tarifes establertes a l’article anterior quan al 
manco un dels dos contraents dugui més d’un any empadronat al municipi de 
Montuïri. 

Article 6 

La celebració del matrimoni civil es farà a la Sala de Sessions de la Casa de la 
Vila de Montuïri. 

Article 7 

Si per causa no imputable a l’obligat al pagament l’activitat no es prestés, es 
procedirà a la devolució de l’import indicat. 
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Els deutes per aquesta taxa s’exigiran pel procediment administratiu de 
constrenyiment. 

Disposició final 

La present Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió 
extraordinària de 1 de desembre de 2011 i entrarà en vigor a partir de l’1 de gener 
de 2012. 


