
ORDENANÇA FISCAL reguladora de la 
TAXA  DE MATRIMONI I ACOLLIMENT CIVIL

Article 1. Fonament i naturalesa.
 

En ús de les facultats atorgades 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 del Text Refús de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDLeg 2/2004, de 5 
de març, l’Ajuntament de Marratxí estableix la “Taxa de matrimoni i acolliment civil”, que es regirà per la 
present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen el que preveu l’article 57 de l’esmentat Text Refús.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable la utilització dels locals municipals: 
1) per la celebració de matrimoni civil en què un o els dos contraents no estiguin empadronats al 

municipi o hi estiguin per menys de dos anys,
2) o per la celebració d’acolliment civil en què el menor no estigui empadronat al municipi.

Article 3. Subjecte passiu.

Són subjectes passius contribuents les persones que sol·licitin o resultin beneficiades de la prestació 
del servei.

Article 4. Quota tributària.

La quota tributària es determinarà per aplicació de la següent tarifa:

-- Celebració al Saló de Plens de l’Ajuntament.........................   98,80 €
-- Celebració a “Es Molí”..........................................................174,35 €

Article 5. Meritació.

Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o 
l’expedient, que no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat  el pagament.

Article 6. Declaració i ingrés. 

1. La taxa s’ exigirà amb règim d’ autoliquidació.

2. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei no es presti, procedirà la devolució de 
l'import corresponent.

Article 7. Infraccions i sancions.

En tot  el  relatiu  a  la  qualificació  d’infraccions  tributàries,  així  com de  les  sancions  que  a  les 
mateixes corresponguin en cada cas, s’estarà al disposat a la Llei General Tributària i la resta de disposicions 
que la desenvolupin i complementin.
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DISPOSICIO FINAL

La present Ordenança fiscal, la darrera modificació de la qual va ser aprovada per l’Ajuntament en Ple 
de la Corporació en sessió de dia 25 d’octubre de 2011, entrarà en vigor a partir de dia 1 de gener de  
2012, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

Publicació text íntegre de l’Ordenança: BOIB núm. 78 de 3 de juny de 2004. 
Modificacions: 
- BOIB núm. 193. de 25 de desembre de 2007
- BOIB núm. 188 de 17 de desembre de 2011
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