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I. Naturalesa i fet imposable

Article 1.- Concepte
En ús de les facultats concedides pels arts. 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola i l'art. 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local; i de conformitat amb el que preveu la Llei 39/88, Reguladora de les
Hisendes Locals, en la nova regulació donada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol,
l'Ajuntament de Picanya establix la Taxa per matrimoni civil pels Alcaldes.

II. Subjectes Passius

Article 2.Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques que
efectivament contraguen matrimoni davant l'Alcalde de Picanya.

III. Quantia i meritació

Article 3.- Quota Tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança per matrimoni civil serà:
LLOC DE CELEBRACIÓ

TARIFA

Saló de sessions

100€

Qualsevol altre punt del terme municipal

200€

Article 4.- Meritació
La taxa regulada en aquesta ordenança es considerarà meritada en el moment en
què se sol·licite a l'Alcalde de Picanya que autoritze el matrimoni en forma civil.
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IV. Gestió

Article 5.- Pagament de la taxa
El pagament de la taxa es realitzarà per ingrés directe en la Tresoreria municipal,
o en un altre lloc establert per l'Ajuntament, i aquest tindrà caràcter de dipòsit
previ.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta ordenança, queden derogades
totes les disposicions de rang reglamentari municipal que regulen les matèries
objecte de la present ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de l'1
de gener de 2013, i hi romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació
expresses.
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