Ordenança Fiscal núm. 25
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE
CASAMENTS CIVILS A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
Article 1r. - Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa
per l’aprofitament especial de l’ús de la Sala de Plens i altres dependències municipals, amb
motiu de la celebració de casaments civils, que es regirà per la present Ordenança Fiscal.
Article 2n. - Fet imposable
Constitueix el fet imposable l’ús o aprofitament amb caràcter privatiu de dependències
municipals, entre aquestes la Sala de Plens, per part d’aquells ciutadans i ciutadanes que
així ho desitgin, amb motiu de la celebració d’un casament civil.
Article 3r. - Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques que constitueixin la parella de
ciutadans i ciutadanes que volen celebrar el casament a les estances de l’Ajuntament i així
ho hagin sol•licitat expressament.
D’acord amb la Llei 13/2005, d’1 de juliol, de modificació del Codi Civil pel que fa al dret a
contreure matrimoni, es preveu aquest dret a contraents del mateix sexe.
Article 4t. - Responsables
Són responsables tributaris les persones físiques determinades com a tals a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.
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. - Quota tributària
TAXES

Saló de
Plens

DILLUNS a
DIVENDRES
(De 9 a 14h)
(Dc. de 16 a 19)
75,88 €

DISSABTE
(Dll a Dv.
de 16 a 19h)
(50€ ad.)
125,88 €

105,88 €

155,88 €

175,88 €

151,76 €
Fiança
300,00 €
181,76 €
Fiança
300,00 €

201,76 €
Fiança
300,00 €
231,76 €
Fiança
300,00 €

221,76 €
Fiança
300,00 €
412,76 €
Fiança
300,00 €

Canyellencs

215,60 €

265,60 €

285,60 €

Foranis

245,60 €

295,60 €

365,60 €

50,25 €
despeses
10,05 €

50,25 €
despeses
15,05 €

50,25 €
despeses
20,05 €

Canyellencs
Foranis
Canyellencs

Sala
Multicultural
Foranis
Altres locals
o
establiments
de
Canyelles
no
municipals
(95€ ad.)
Despeses
opcionals

Flors

DIUMENGE o
FESTIU(70€ ad.)
(De 9 a 14h)
145,88 €
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Beneficis fiscals operatius:
1. 25% de bonificació sobre la taxa, quan un dels dos contraents tingui ingressos iguals o
inferiors al SMI, i així resulti acreditat documentalment.
2. 50% de bonificació sobre la taxa, quan els dos contraents conjuntament tinguin
ingressos iguals o inferiors al SMI, i així resulti acreditat documentalment.
En el cas de l’ús o aprofitament amb caràcter privatiu de la Sala Multicultural amb motiu de
la celebració d’un casament civil, s’aplicarà un dipòsit de 300 € per cobrir qualsevol
desperfecte que es pugui produir. Aquest dipòsit es retornarà el primer dia laborable després
de l’acte, prèvia comprovació del bon estat de la instal·lació i proporcional al dany que s’hagi
pogut produir.
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A qualsevol modificació d’horari o temps de durada de la cerimònia, s’aplicarà l’import
corresponent a la despesa extraordinària del personal.
Acreditament
La taxa s’acredita i, per tant es merita, generant l’obligació de pagar, en el moment del
lliurament de la documentació que constitueix la llicència i/o autorització per fer la cerimònia
del casament en una hora i dia determinats.
Article 6è. - Règim de declaració i d’ingrés
Serà necessari sol•licitar per escrit la llicència i/o autorització per a l’ús de les estances
municipals motiu de la taxa, amb una antelació mínima d’un mes.
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, que es presentarà i s’haurà de pagar quan es
sol·licita el Servei.
La liquidació es practicarà, amb caràcter previ al lliurament de la llicència i/o autorització
esmentada, pel corresponent òrgan gestor, i el sol·licitant haurà de satisfer-la o acreditar el
seu pagament, en l’acte del lliurament de la documentació motiu de la regulació d’aquesta
ordenança.
Article 7è. - Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Canyelles a 18 de desembre de
2019 començarà a regir el dia 1r de l’any 2020 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents.
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