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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVICI
DE CELEBRACIÓ DE BODES CIVILS EN CAPS DE SETMANA
I.- FONAMENT I NATURALESA
Article 1.
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola i per
l'art. 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat
amb allò que disposa l’article 57, en relació amb l'article 20, ambdós del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
aquest Ajuntament establix l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici
de Bodes Civils, les normes de la qual atenen a allò que s'ha previngut en els articles 20 a 27 del
citat Text refós.

II.- FET IMPOSABLE
Article 2.
1. Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació dels servicis municipals en ocasió de la
celebració de bodes civils en edificis o instal·lacions de l'Ajuntament de Rafelbunyol en caps de
setmana.
2. Als efectes de concretar el fet impossible s'indica que tindran la consideració de bodes civils
celebrades en cap de setmana aquelles l'ofici de les quals es realitze entre els divendres a partir
de les 13:00 hores i els dissabtes.

III.- SUBJECTE PASSIU
Article 3.
Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents les persones físiques als que es
preste el servici de celebració de bodes civils en els termes establits en l'article anterior, això és,
els contraents.

IV.- MERITACIÓ I GESTIÓ
Article 4.
1. La taxa es meritarà i naixerà l'obligació de contribuir quan es presente la sol·licitud que done
lloc a la prestació del servici.
2. El pagament de la taxa s'exigix en règim d'autoliquidació, devent el sol·licitant atendre el
pagament de la mateixa amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud i adjuntar el
resguard bancari justificant del pagament de la taxa a la pròpia sol·licitud.
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V.- QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5.
La quota tributària que correspon satisfer per la prestació del servici a què es referix l'article 2
d'esta Ordenança ascendix a la quantitat de 130 euros.

V.- DISPOSICIÓ FINAL
La taxa regulada per la present Ordenança fiscal serà aplicada a partir de l'endemà a la
publicació en el BOP de l'anunci corresponent a la seua aprovació definitiva.

DILIGÈNCIA: Per a fer constar que la present ordenança va ser publicada en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 206, de data 26 d'octubre de 2017

