ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS A
L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES

Article 1r. Fonament i Naturalesa
De conformitat amb el que recull l’article 57, en relació a l’article 20 .1b i 5 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 per la celebració de matrimoni
civil, que es regirà en aquesta ordenança Fiscal, les normes de la quals atenen al que es disposa
en l’esmentada Llei
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal iniciada i desenvolupada amb motiu
de la prestació de servei de celebració de matrimoni civil, així com les despeses que aquesta
administració ha de suportar per aquest concepte. I això encara que el matrimoni no arribi a
celebrar-se per causa imputable als contraents i subjectes passius de la taxa
Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones que constitueixin la parella que vol celebrar
el matrimoni civil, els quals queden obligats solidàriament
Article 4rt. Quota tributaria
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança per matrimoni civil serà de 120 euros
Article 5è. Beneficis fiscals
Els contraents o al menys un d’ells que, mitjançant el corresponent justificant del padró municipal
d’habitants, acreditin estar empadronats en el municipi d’Arbúcies , amb una antiguitat mínima
d’un any, gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota assenyalada a l’article 4rt
Article 6è. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan l’interessat presenti la sol·licitud de
celebració del matrimoni civil
Article 7è. Normes de gestió liquidació i ingrés
1.- Els interessats en la celebració del matrimoni civil hauran de presentar la sol·licitud i
documentació que indiqui el departament de Registre Civil de l’Ajuntament d’Arbúcies , 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 es farà efectiva en l’Oficina d’Atenció Ciutadana o en les
entitats financeres si per motius lògics és més adequat aquest sistema.
Article 8è. Devolució de la Taxa
1.- Els subjectes passius tindran dret a la devolució del 100% l’import de la taxa quan el matrimoni
civil no s’hagi pogut celebrar per causes imputables a l’Ajuntament, sempre que s’acrediti el seu
pagament.
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S’entendrà causa imputable a l’Ajuntament l’originada exclusivament per voluntat municipal que
no estigui motivada o promoguda, ocasionada o provocada per actuacions, fets, obres o
conductes o comportaments dels interessats.
2.- Els subjectes passius tindran dret a la devolució del 50% de l’import de la taxa, quan el
matrimoni civil , no s’hagi pogut celebrar per causa imputable a ells, sempre que aquesta
circumstància es comuniqui a l’Ajuntament amb una antelació mínima de 15 dies a la celebració
del matrimoni, per qualsevol mitja que permeti tenir constància d’haver-se rebut per l’Ajuntament.
Article 9è. Indemnització per la destrucció o deteriorament del domini públic
De conformitat amb el que preveu l'article 24, paràgraf cinquè del RD legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, quan la
utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la destrucció o deterioració del domini públic
local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que fos procedent, estarà obligat al
reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i fer-ne el
dipòsit previ del seu import.
Si els danys són irreparables, el municipi serà indemnitzat amb una quantia igual al valor dels
béns destruïts o l'import de la deterioració dels danyats.
Article 10è. 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.
Disposició transitòria
Aquesta Ordenança serà exigible en aquells supòsits en que la sol·licitud de la celebració del
matrimoni civil s’hagi presentat abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, però la
celebració del matrimoni civil es faci a partir del 1 de Gener de 2022
Disposició final
La present ordenança fiscal entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de
2022 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

Aprovació provisional: Ple del 28 d’octubre de 2021
Publicació definitiva: BOP núm. 246 de 27 de desembre de 2021
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