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TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ CIVIL DE
CASAMENTS EN ESTANCES MUNICIPALS.

Article 1r. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que recull l’article 57, en relació a l’article 20, ambdós del Reial 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 l’aprofitament especial de l’ús de la Sala de Plens, amb
motiu de la celebració de la cerimònia civil d’un casament.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable l’ús o aprofitament amb caràcter privatiu d’estances
municipals, entre aquestes la Sala de Plens, per part de qualsevol parella de ciutadans, amb
motiu de la celebració d’un casament civil.
2. Igualment constitueixen fet imposable, les cerimònies assimilades a casaments i
celebrades en dependències municipals.
Article 3r. Subjectes passius
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 4t. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5è. Exempcions subjectives
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
Article 6è. Quota tributària
1. La quota a pagar per l’aprofitament especial definit és de 140,00 €, pels celebrats a la sala
de plens, no obstant quan algú dels contraents, tingui establerta la seva residència al Papiol,
s’aplicarà respecte la indicada quantitat un coeficient reductor del 0,5.
2. Quan per qualsevol causa la cerimònia es realitzi en alguna altra dependència municipal
diferent de la sala de plens, s’aplicarà el mateix import indicat a l’apartat 1 anterior.
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3. En cas que l’acte es celebri fora de dependències municipals, si requereix intervenció
d’autoritats i/o personal municipal meritarà una taxa de 140,00, a la qual també serà
d’aplicació el coeficient reductor del punt 1 d’aquest article.
Article 7è. Acreditament
La taxa es merita, i per tant, l’obligació de pagar es genera en el moment de lliurament de la
documentació que constitueix la llicència per fer la cerimònia del casament en una hora i dia
determinats
Article 8è. Normes de gestió, liquidació i tramitació
1. La liquidació de la taxa es practicarà juntament amb l’aprovació de a llicència i el
sol·licitant haurà de satisfer-la o acreditar el seu pagament prèviament a la realització del fet
impositiu.
Article 9è. Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic.
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 i a dipositar-ne prèviament l’import,
sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui.
Article 10è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança general de gestió, inspecció, i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el , regirà a partir de l'1 de gener de l’any 2012 i es
mantindrà mentre no s'acordi la seva modificació o la seva derogació expresses.
Disposició transitòria única
La vigència d’aquesta taxa s’inicia l’1 de gener de 2012. La taxa no es meritarà en els
expedients els quals la sol·licitud d’autorització al Registre Civil s’hagi presentat fins el 31 de
desembre de 2011.
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