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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA CELEBRACIÓ 
DE MATRIMONIS I CERIMÒNIES CIVILS EN EDIFICIS MUNICIPALS. 

 
FONAMENT I NATURALESA 
Article 1.  

De conformitat amb el que estableixen els articles 2.e), 6, 41 i següents de la 
Llei 39/1998, Reguladora de les Hisendes Locals, este Ajuntament estableix el preu 
públic per la celebració de matrimonis civils a les dependències municipals previstes per 
a estos fins, així com el procediment per a portar-los a efecte, per part de l’alcalde o el 
regidor en qui delegue, de conformitat amb allò que estableix la Llei 35/1994, de 23 de 
desembre, que modifica el Codi Civil sobre l’esmentada matèria, i en la Instrucció de 26 
de gener de 1995 de la Direcció General dels Registres i Notariat. 

 
La present Ordenança s’aplicarà també als actes de celebració de les bodes de 

plata i or, i als d’idèntica naturalesa que celebren les parelles de fet. En estos actes, 
s’aplicaran les mateixes tarifes que per a la celebració del matrimoni s’estableixen en 
l’article 6. 

 
Article 2.  

El preu públic sobre ús de les instal·lacions municipals per als fins esmentats, 
gravarà l’ús o utilització dels béns de propietat municipal adscrits al dit servei, i la 
remuneració per l'activitat administrativa i prestació de serveis derivats de la seua 
celebració. 

 
Article 3.  

L'obligació de pagar naix quan s'autoritze l'ús o disfrute de la instal·lació 
municipal corresponent, a partir de la data de sol·licitud pels interessats i, en tot cas, 
abans de la celebració del matrimoni. 

 
OBLIGATS AL PAGAMENT I RESPONSABLES 
Article 4.  

Estan obligats al pagament d'este preu públic: 
a) Els contraents. 
b) Els que facen ús o disfruten de la instal·lació i dels seus serveis 

complementaris. 
 

Article 5.  
Són substituts del contribuent i, per tant, obligats al pagament, si és procedent, 

els peticionaris de l'ús de les instal·lacions municipals. 
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QUANTIA 
Article 6.  

La tarifa a aplicar serà la següent per matrimoni, cerimònia o per qualsevol acte 
relacionat amb el mateix: 

 
I. De dilluns a divendres no festius: 108,00 €. 
II. Dissabtes, diumenges i festius: 176,00 €. 
 

NORMES DE GESTIÓ 
Article 7.  

Els interessats han de sol·licitar a l'Ajuntament, a través del Registre Civil 
corresponent, el seu desig de contraure matrimoni civil davant de l’alcalde-president de 
l'Ajuntament d'Alzira o regidor en qui recomane. 

 
A l’únic efecte de conéixer si és possible celebrar el matrimoni en la data pretesa 

pels interessats, poden comunicar a l'Ajuntament el desig, en què especificaran el dia 
mes i hora prevista. 

 
Esta petició d'informació, s’haurà de presentar, almenys, amb dos mesos 

d'antelació de la data pretesa. 
 
El preu públic s'ingressarà en les arques municipals directament o en entitat 

bancària autoritzada, tot això, com s'ha dit abans, amb anterioritat a la data de celebració 
del matrimoni. 

 
En cas que per qualsevol circumstància es previnga que la boda no es celebrarà 

en la data concertada, els interessats hauran de comunicar-ho a l'Ajuntament en un 
termini no inferior a 15 dies abans de la dita celebració, per la qual cosa en cas contrari, 
és a dir, de falta de comunicació, no es tornarà la taxa ingressada excepte en 
circumstàncies especials que l'Ajuntament valorarà discrecionalment 

 
Article 8.  

Els obligats al pagament han d’autoliquidar el preu públic amb la utilització dels 
impresos que a l'efecte facilitarà l'Administració municipal. 

 
Article 9.  

La cerimònia se celebrarà necessàriament als locals que l'Ajuntament dispose 
per a este esdeveniment. 
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EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
Article 10.  

No es reconeixen altres exempcions o bonificacions que les autoritzades per les 
disposicions legals vigents. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

Esta Ordenança entra en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la 
Província, començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2000 i continuarà vigent 
fins a la seua modificació o derogació expressa. 

 


