TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I APROFITAMENT ESPECIAL
DE LA SALA CAPITULAR AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE
CASAMENTS
Article 1r.

Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament
estableix la Taxa per la prestació de serveis i aprofitament especial de la Sala Capitular, amb
motiu de la celebració de casaments, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de
la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentada Llei.

Article 2n.

Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa, els serveis prestats i l’ús o aprofitament amb caràcter
privatiu de la Sala Capitular, amb motiu de la cerimònia de casament civil per part de parelles que
ho sol·licitin.

Article 3r.

Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones naturals que constitueixin la parella que
volen celebrar el casament en la Sala Capitular d’aquest Ajuntament.

Article 4t.

Quota tributària

La quota a pagar pels serveis prestats i per l’aprofitament especial de la Sala Capitular d’aquest
Ajuntament és de 200,00 euros.

Article 5è.

Beneficis fiscals

Els contraents o almenys un d’ells que, mitjançant el corresponent justificant del padró municipal
d’habitants, acreditin estar empadronats en el municipi del Masnou amb una antiguitat mínima
d’un any, gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota assenyalada en l’article 4t.

Article 6è.

Acreditament

La taxa es merita i, per tant, l’obligació de pagar es genera, en el moment que es confirma la
petició per fer la cerimònia del casament en una hora i dia determinats.

Article 7è.

Normes de gestió

1. Serà necessari sol·licitar per escrit la prestació del servei i l’aprofitament de la Sala
Capitular motiu de la taxa, amb una antelació mínima d’un mes.
2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà mitjançant autoliquidació en el moment de
confirmar la petició de celebració de cerimònia i és farà efectiva en l’Oficina d’Atenció
Ciutadana o en les entitats financeres si per motius lògics es més adequat aquest sistema.

Article 8è.

Remissió normativa

En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’estarà al que al respecte determinin l’Ordenança
General de Gestió, Recaptació i Inspecció, la Llei reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de
Taxes i Preus Públics i altres disposicions concordants.
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Vigència
Aquesta ordenança començarà a regir a partir de l’endemà de la publicació definitiva en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o
derogació.

Diligència
Aquesta ordenança va ser modificada pel Ple en sessió extraordinària i urgent del dia 21 de
novembre de 2013, exposada al públic mitjançant anunci que es va inserir en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona amb número de registre 022013029247, de 27 de novembre de 2013, al
tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació, i al diari La Vanguardia de data 4 de desembre de
2013. Transcorregut el termini d'exposició no es va presentar cap reclamació; per tant, els acords
resten com definitius i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 10 de
febrer de 2014. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Atesa la data de la publicació definitiva i la meritació, aquesta ordenança entrarà en vigor
l’endemà de la publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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