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TAXA PER L'APROFITAMENT ESPECIAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ CIVIL DE
CASAMENTS A L'AJUNTAMENT.
Article 1.- Disposició general
1. D’acord amb el que estableix l’article 57 i 20.1a) 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,
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per l’aprofitament especial de les dependències
municipals, amb motiu de la celebració de la cerimònia civil d’un casament.
Article 2.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable l’ús o aprofitament amb caràcter privatiu de les
dependències municipals, per part de qualsevol parella de ciutadans, amb motiu de la
realització de la cerimònia civil corresponent a un casament.

1. Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones naturals que constitueixin la parella
de ciutadans que volen celebrar el casament en les dependències d’aquest
Ajuntament, i així ho han sol.licitat expressament.
Article 4.- Quota
1. La quota a pagar per l’aprofitament especial definida en l’article anterior és de 100
euros.
Article 5.- Acreditament
1. La taxa es merita i, per tant, l’obligació de pagar es genera en el moment del lliurament
de la documentació que constitueix la llicència per fer la cerimònia del casament en
una hora i dia determinats.

Pl. Lluís Companys, 1–Tel. 938971001-Fax 938972125-c/e torrellesf@diba.cat -08737-Torrelles de Foix

1

Codi Validació: 5ZAHQW6SR4XMTNYML7Q2ALJSC | Verificació: https://torrellesdefoix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

IRENE BOLET JIMENEZ (2 de 2)
Secretària-Interventora Accidental
Data Signatura: 10/01/2022
HASH: 1e5893a1a7a59d151660a31f9e94ce5c

Article 3.- Subjectes passius

Article 6.- Sobre les normes de gestió, liquidació i tramitació
1. En qualsevol cas, serà necessari sol·licitar per escrit la llicència per a l’ús dels serveis
municipals motiu de la taxa, amb una antelació mínima d’un mes.
2. 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 del lliurament de la documentació motiu de la regulació d’aquesta
ordenança.
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 reprodueixin 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

Vist-i-plau
L’Alcalde,
Sergi Vallès Domingo

Dono fe
La Secretària-Interventora Accidental
Irene Bolet Jiménez
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La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
extraordinària celebrada el 22 d'octubre de 2019, començarà a regir el dia 1r. de gener 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.

