AJUNTAMENT
DE
VILANOVA DE SEGRIÀ

Ordenança Fiscal núm. 23
TAXA PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS
ARTICLE 1. Fonament legal i naturalesa.
En ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 144 de la Constitució espanyola,
d’acord amb l’establert en els articles 106 ,4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 i 57 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, aquesta Ordenança regula la taxa per la prestació de servei de
celebració de matrimoni civil.
ARTICLE 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de matrimoni civil autoritzat per
l’alcalde, regidor de la Corporació en qui delegui o pel jutge de pau.
ARTICLE 3. Subjecte Passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuent, les persones físiques que
sol·licitin la celebració del matrimoni civil que constitueix el fet imposable de la taxa.
ARTICLE 4. Responsables
La responsabilitat del pagament de la taxa és solidària, quedant ambdós cònjuges obligats
solidàriament al pagament de la taxa a l’Administració municipal.
ARTICLE 5. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
-

Per celebració de matrimoni civil per part d’alcalde/essa, regidor en qui delegui o pel
jutge de pau: 50€.

ARTICLE 6. Exempcions Subjectives i Bonificacions
Estaran exempts del pagament de la taxa les parelles en què almenys una de les dues parts
estigui empadronada al municipi.
ARTICLE 7. Meritació
1. Es merita la taxa per la prestació del servei de casament i autorització del matrimoni per
l’alcalde, regidor o jutge de pau.
2. L’ingrés s’efectuarà anticipadament en el moment de sol·licitar l’autorització a la tresoreria
municipal.
3. En el cas de desistir en la celebració del matrimoni es meritarà per la prestació del servei
de casament:
a) 75% si es desisteix abans de 3 dies hàbils de la data assenyalada
b) 50% si es desisteix entre els 20 i 4 dies hàbils anteriors a la data assenyalada.
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ARTICLE 8. Règim de Declaració i Ingrés.
D’acord amb allò establert en els articles 26 i 27 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’estableix per a l’exacció de
la taxa el règim d’autoliquidació.
Les persones que projectin contraure matrimoni civil, acompanyaran a la sol·licitud el
justificant acreditatiu d’haver satisfet l’autoliquidació. La realització material dels ingressos
s’efectuarà en la tresoreria municipal o en les entitats financeres col·laboradores de la
recaptació municipal que designi l’Ajuntament.
ARTICLE 9. Infraccions i Sancions.
En tot allò referent a infraccions i sancions, serà d’aplicació la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la
desenvolupen.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA.
La present Ordenança començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2020 i romandrà
vigent, sense interrupció, mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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