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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
TAXA PER LA CELEBRACIÓ DE CASAMENTS CIVILS A L´AJUNTAMENT DE
VILADECAVALLS
Article 1.- Disposició General
D’acord amb el que recull l’article 57, en relació a l’article 20, ambdós del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
regula la taxa per la celebració de la cerimònia de casament civil a l´Ajuntament de Viladecavalls.
Atès l'apartat 5 de l'art. 20 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, introduït per la Disp. Final 5a de la Llei 20/2011, de 21 de
juliol, del Registre Civil, on es detalla: “ Els ajuntaments poden establir una taxa per la instrucció i
tramitació dels expedients matrimonials en forma civil i per la seva celebració”.

Article 2.- Fet Impositiu
Constitueix el fet imposable la instrucció i tramitació dels expedients matrimonials en forma civil i per la
celebració dels mateixos a la Sala de Plens de l´Ajuntament de Viladecavalls, per part de qualsevol
parella de ciutadans, amb motiu de la celebració de casaments civils.

Article 3.- Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones naturals que constitueixin la parella de ciutadans que
volen celebrar el casament en les estances d’aquest Ajuntament, i així ho han sol·licitat expressament.

Article 4.- Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a que es refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.

Article 5.- Beneficis Fiscals
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6.- Quota tributària
La quota a pagar per a la instrucció i tramitació dels expedients matrimonials en forma civil i per la
celebració dels mateixos, és de 50,85 euros.

Article 7.- Acreditament
La taxa es merita i, per tant, l’obligació de pagar es genera en el moment de presentar la sol·licitud i
documentació que constitueix la llicència per fer la cerimònia del casament en una hora i dia determinats.
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Article 8.- Normes de gestió, liquidació i tramitació
En qualsevol cas, serà necessari sol·licitar per escrit la llicència per a la utilització
d´instal·lacions municipals motiu de la taxa d´acord a l´ordenança fiscal núm.15, i amb una
antelació mínima d’un mes.
La liquidació es practicarà, amb caràcter previ al lliurament de la llicència esmentada pel
corresponent òrgan gestor, i el sol·licitant haurà de satisfer-la o acreditar el seu pagament, en
l’acte de lliurament de la documentació d’acord al art. 7 d’aquesta ordenança.
Article 9.- Declaració, liquidació i ingrés
El pagament de la taxa es realitzarà per ingrés directe a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà de l´Ajuntament o
en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores.
Quan la celebració del matrimoni, no es presti o es dugui a terme, per causes imputables al subjecte
passiu, no es procedirà al retorn de la taxa per la instrucció i tramitació de l´expedient matrimonial.

Article 10.- Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic
La utilització de les instal·lacions municipals amb motiu de la celebració de la cerimònia, requerirà per part
dels usuaris, el compliment de les normes de civisme essencials.
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini
públic, el beneficiari s’obliga a reintegrar el cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o
reparació, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels béns
destruïts o a l´import del deteriorament dels malmesos.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada en data 08 de novembre 2012,
començarà a regir el dia 1 de gener 2013 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.

Aquesta ordenança fiscal ha estat modificada els articles números 6 i 8 per
acord
d’aprovació definitiva del Ple en sessió celebrada en data 20 de desembre de 2.013, publicat en
el B.O.P de data 31 de desembre 2013, pel que dites modificacions seran vigents el dia 1 de
gener de l’any 2014,i continuaran vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació
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