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Exposició de motius

Mitjançant Llei 35/1994, de 23 de desembre, es va operar una reforma en el Codi Civil en matèria
de celebració i autorització de matrimonis civils, estenent a tots els Alcaldes la competència
objectiva, açò és, la facultat per a procedir a l'autorització de matrimonis civils, reforçant d'esta
manera, com a expressa l'Exposició de Motius del dit text legal el principi democràtic, en atorgar a
un representant electe la possibilitat de realitzar una funció de notòria rellevància social.
Les modificacions introduïdes per l'esmentada Llei van ser objecte de diversos aclariments a
través de les directrius dictades per la Direcció General dels Registres i del Notariat per mitjà
d'Instrucció de 26 de gener de 1995 i posteriorment per la de 10 de gener de 2013.
El Ple de l'Ajuntament d'Onda va aprovar el 30 d'agost de 2011 una Ordenança reguladora de
l'autorització i celebració de matrimonis civils.
Transcorreguts més de 5 anys des de la seua entrada en vigor, es considera convenient
l'elaboració i aprovació d'una nova ordenança que adeqüe la norma a les necessitats detectades
durant este temps.
Transcorreguts més de 5 anys des de la seua entrada en vigor, es considera convenient
l'elaboració i aprovació d'una nova ordenança que adeqüe la norma a les necessitats detectades
durant este temps, a l'efecte de les quals, i a l'empara del que disposa l'article 4 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, es proposa l'aprovació de la següent Ordenança.

TÍTOL I. INICI DEL PROCEDIMENT

Article 1. Objecte.
La present Ordenança té per objecte la regulació de l'autorització i celebració de matrimonis civils
en el terme municipal d'Onda per l'alcaldia de la ciutat o, si és el cas, per la regidoria delegada, en
els termes establits en el Codi Civil i la resta de disposicions vigents.
Article 2. Autorització.
Podrà autoritzar el matrimoni civil, prèvia recepció de la documentació que ha de remetre l'òrgan
que haja instruït l'expedient, l'alcaldia o regidoria delegada en els termes establits per la delegació
de l'alcaldia-presidència, sempre que algun dels contraents siga veí/a del municipi d'Onda, a més
de en els supòsits previstos en la Llei.
Article 3. Sol·licituds.
Les sol·licituds de celebració de matrimoni civil es presentaran davant de l'Administració
competent en qualsevol de les formes permeses per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, amb una
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antelació mínima de 60 dies al de la celebració.
Article 4. Contingut de la sol·licitud.
La sol·licitud haurà d'acompanyar la documentació següent:
a) Nom, cognoms, domicili i identificació del/la interessat/a, i si és el cas, de qui li
represente, així com la identificació del mig preferent o del lloc que s'assenyale als
efectes de notificació. En el cas que la sol·licitud siga presentada per representant, tal
circumstància haurà d'acreditar-se per qualsevol mitjà vàlid en dret, o per mitjà de
declaració en compareixença personal, no admetent-se cap sol·licitud sense tal extrem.
b) Nom, cognoms i identificació de dos testimonis majors d'edat.
c) Data i hora de la celebració del matrimoni civil.
d) Lloc i data de la sol·licitud.
e) Firma de qui realitze la sol·licitud o acreditació de l'autenticitat de la seua voluntat per
qualsevol mitjà.
f) Justificant del pagament de la taxa corresponent.
g) Certificat d'empadronament.
h) Partida de naixement.
Els documents referits en els apartats f), g) i h) no s'hauran d'aportar en el cas que ja
estiguen en poder de l'Administració competent per a autoritzar el matrimoni civil.
En el cas que la sol·licitud es presente abans que es reba en l'alcaldia l'expedient instruït per
l'òrgan competent, l'estimació de la sol·licitud quedarà condicionada a la recepció de
l'esmentat expedient en el Registre General de l'Ajuntament. En tot cas es notificarà a les
persones interessades la resolució de l'expedient.
Article 5. Esmena i millora de la sol·licitud.
Si la sol·licitud no reunix els requisits que assenyala l'article 4, es requerirà a la persona
interessada perquè, en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents
preceptius, amb la indicació que, en cas de no fer-ho se la tindrà per desistida de la petició.
TÍTOL II. INSTRUCCIÓ

Article 6. Data i hora de la celebració.
La data i hora de celebració del matrimoni civil, seran fixades per l'alcaldia o regidoria
delegada, previ expedient instruït a este efecte per l'alcaldia.
Article 7. Lloc de la celebració.
A la vista dels expedients, l'alcaldia o regidoria delegada, determinarà el local de
l'Ajuntament en què haja de celebrar-se el matrimoni, que amb caràcter general serà la Sala
de Plens de la Casa de la Vila degudament habilitada per a este fi. Igualment podran
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celebrar-se matrimonis en els llocs habilitats exclusivament per l'Ajuntament en el Museu del
Taulellet “Manolo Safont” i en el Castillo d'Onda.
Article 8. Dia de la celebració.
Els enllaços es podran celebrar, prèvia conformitat municipal, qualsevol dia, exceptuant-se els
festius i els dies de la setmana de “Fira”, excepte per a les excepcions previstes en l'article 52 del
Codi Civil en cas de perill de mort. Igualment, no es podrà celebrar en els llocs habilitats per a això
quan concórreguen circumstàncies de causa major o concurrència d'altres actes d'interés general
en el mateix espai i temps, oferint-se en eixe cas una altra ubicació.
Article 9. Horari.
L'horari per a la celebració dels matrimonis civils, seran de dilluns a dissabte pels matins de 12:00
a 13:30 hores i els divendres i dissabtes, a més, podrà ser a la vesprada de 17:30 a 19:30 hores,
sempre que no concórrega en eixos dies alguna de les excepcions de l'anterior article, si bé es
podrà acomodar, si circumstàncies justificades així ho aconsellen. L'interval entre celebracions
serà de com a mínim quaranta-cinc minuts. Si l'acte es realitza amb la sola presència dels
contraents i els dos testimonis es podrà fixar de comú acord en horari diferent de l'establit i a
celebrar en dependències municipals.
Article 10. Personal municipal.
A l'acte assistirà un/a funcionari/a de l'Ajuntament que assistirà a l'alcaldia o regidoria delegada en
l'acte solemne de celebració del matrimoni civil.
Article 11. Actes.
Una còpia de les actes que s'estenguen quedarà en poder de l'Ajuntament, que posteriorment
procedirà a la seua custòdia en els arxius municipals i una altra còpia serà remesa a l'òrgan
competent.
Article 12. Resolució.
En tot moment, l'Ajuntament es reserva la possibilitat de resoldre la cessió, cas de precisar la
utilització de les dependències de forma inevitable i reintegrant la taxa depositada. Tal resolució
serà motivada i notificada al/la interessat/a amb l'antelació suficient procedint-se per part de
l'Ajuntament a tornar-li les quantitats ingressades en concepte de taxa.

TÍTOL III. DRETS I OBLIGACIONS

Article 13. Obligacions.
A fi de garantir la bona conservació dels espais municipals:
–

Els contraents i la resta d'assistents a la cerimònia s'abstindran de realitzar en l'interior dels
mateixos el tradicional llançament d'arròs, coets o qualsevol altre acte que puga suposar
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–
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deteriorament o menyscabament de les dependències, sense perjuí del que establix la
corresponent ordenança reguladora de la cessió d'edificis i dependències municipals.
Els contraents hauran d'indicar als servicis que organitzen la celebració de l'acte, les
obligacions derivades de l'article 16 de la present Ordenança.

Article 14. Adequació dels espais.
El saló en què se celebre l'acte estarà adequat per a la solemnitat del mateix. No obstant
això, quan desitgen els contraents ornamentar-ho o condicionar-ho de forma especial,
hauran de fer-ho saber al departament responsable municipal amb l'antelació suficient
perquè resolga el que procedisca, respectant sempre l'harmonia i característiques del lloc i
sent a càrrec seu els gastos que amb este motiu es produïsquen. Els servicis
complementaris per a la celebració de l'acte, els aportarà el/la interessat/a i correran a
càrrec seu, no obstant la supervisió dels mateixos per l'Ajuntament.
Article 15. Fotografies i gravacions.
Podran realitzar-se fotografies i gravacions tant durant el desenrotllament de l'acte en el Saló
destinat amb este fi, com, en els veïns, amb anterioritat i posterioritat a la celebració de
l'acte.
Tot això sempre que no s'entorpisca el normal desenrotllament de la celebració, dels altres
enllaços, actes, funcionament dels servicis municipals, ni afecte els elements, dependències
i espais objecte d'ús, així com dels horaris establits.
Article 16. Artificis pirotècnics.
En cap cas i en cap de les dependències a què es referix la present Ordenança, s'autoritzarà
qualsevol tipus d'artifici pirotècnic o qualsevol altre dispositiu que poguera posar en perill els
edificis, dependències i espais municipals, incloent-se la totalitat dels recintes pertanyents al
patrimoni local, o la seguretat de les persones que en ells es troben.
Disposició addicional.
En tot el no previst en esta Ordenança, s'hauran de seguir les instruccions dels
responsables municipals del departament d'alcaldia.
Disposició derogatòria
A l'entrada en vigor de la present Ordenança quedarà derogada l'Ordenança reguladora de
l'autorització i celebració de matrimonis civils de l'Ajuntament d'Onda aprovada pel Ple en
sessió de 30 d'agost de 2011.
Disposició final.
Esta Ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies, des de la seua
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publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, romanent vigent fins a la seua
modificació o derogació.
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