Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
Ordenació Tributària i Tresoreria

ORDENANCES FISCALS 2022

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.19 TAXA PER L’ÚS DELS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS.
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1
A l’empara del que es preveu en els articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i de
conformitat amb el que es disposa als articles del 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per l’ús dels equipaments municipals per a la celebració
de matrimonis civils que es regirà per aquesta ordenança.
Fet imposable
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable l’ús dels equipaments municipals que es detallen en
aquesta ordenança per a la celebració de matrimonis civils.
Obligació de contribuir (meritació)
ARTICLE 3
1. La taxa s'acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment de la sol·licitud de
celebració del matrimoni civil.
2. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o
aprofitament del domini públic no s’exerceixi, serà procedent la devolució de l’import
corresponent.
Subjectes passius
ARTICLE 4
Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques, que utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en benefici
particular en la forma que es determina en aquesta ordenança.
Quota tributària
ARTICLE 5
L’import de les taxes previstes en aquesta ordenança per l’ús dels equipaments
municipals dins del domini públic local es fixen tenint com a referència el valor que
tindria en el mercat la utilització o aprofitament si el béns afectats no fossin de domini
públic. Tot això d’acord amb els informes tècnics econòmics als quals es refereix
l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Tarifes
ARTICLE 6
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre de
tarifes següent:
Tarifa
Celebració de matrimonis civils amb cerimònia al Palauet Can
Buxeres. Per celebració

Euros
204,00

ARTICLE 7
De conformitat amb el que preveu l'article 24, paràgraf cinquè del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la
destrucció o deterioració del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del
pagament de la taxa que fos procedent, estarà obligat al reintegrament del cost total
de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i fer-ne el dipòsit previ del
seu import.
Si els danys són irreparables, el municipi serà indemnitzat amb una quantia igual al
valor dels béns destruïts o l'import de la deterioració dels danyats.
L’Ajuntament no podrà condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i
reintegraments previstos en aquest article.
Règim de declaració i ingrés
ARTICLE 8
1. Els interessats hauran d’abonar, en el moment de sol·licitar la celebració del
matrimoni, l’import de la taxa.
2. Donarà dret a la devolució del 100 per cent de l’import de la taxa abonada les
anul·lacions presentades amb una anticipació mínima de 30 dies hàbils respecte a
la data de celebració del matrimoni.
3. La realització d’obres de rehabilitació que afectin al bon desenvolupament de l’acte
de celebració dels matrimonis civils, donarà dret a la devolució del 100 per cent de
l’import de la taxa abonada.
ARTICLE 9
L’Ajuntament per raons operatives o de disponibilitat d’espais o per casos de força
major, podrà modificar el lloc de la celebració del matrimoni; tanmateix els horaris
podran variar-se per les raons exposades.
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ARTICLE 10
La falta de pagament de la taxa corresponent donarà lloc, si s’escau, a la revocació de
l'autorització administrativa concedida per efectuar la utilització privativa o
l'aprofitament especial de què es tracti.
ARTICLE 11
Les tarifes establertes en aquesta ordenança seran exigibles sense perjudici
d'aquelles que s'acreditin per a l'actuació administrativa a desenvolupar per la
tramitació de la corresponent autorització, si s'escau.
ARTICLE 12
L'Ajuntament exigirà aquestes taxes en règim d'autoliquidació en els termes previstos
a l’article 8 d’aquesta ordenança.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 22 de desembre de
2015; entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la
seva modificació o derogació expressa.
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