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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17
TAXA PER LA CELEBRACIÓ DE CASAMENTS CIVILS
Article 1 Disposició general
D’acord amb el que recull l’article 57, en relació a l’article 20, ambdós del Reial Decret
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 la celebració de casaments civils.
Article 2 Fet impositiu
Constitueix el fet imposable la celebració de casaments civils per qualsevol parella de
ciutadans que ho sol·liciti.
Article 3 Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques
que sol·licitin la celebració d’un casament civil.
Article 4 Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a que es refereix l’ article 42 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.
3 . 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 5 Beneficis Fiscals
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 6 Quota tributària
La quota tributària per la utilització dels equipaments és:
Sala de Plens
Alcaldia
MAC (Can Domènech )

150,00€
100,00€
400,00€

Article 7 Acreditament
La taxa es merita i, per tant, l’obligació de pagar es genera en el moment de la presentació
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de la sol·licitud per a la celebració del casament civil que durarà aproximadament una
hora.
Això no obstant, procedirà la devolució de la quota tributària abonada si no es pogués
celebrar el casament al lloc prèviament autoritzat per causes no imputables als subjectes
passius.
Procedirà la devolució del 80% de la quota tributària abonada quan els sol·licitants
renunciïn per escrit a la celebració del casament amb una antelació mínima de 30 dies
naturals de la data de celebració.
Article 8 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
acreditat el seu pagament, en l’acte del lliurament de la documentació motiu de la
regulació d’aquesta ordenança.
Article 9 Règim de declaració, liquidació i ingrés
La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. A aquests efectes, quan es presenti la
instància que inicïi l'expedient es complimentarà també degudament l'imprès
d'autoliquidació.
Article 10 Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic
1. 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 prejudici del pagament de la taxa que correspongui.
2. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al
valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.
3. L’Ajuntament no pot condonar total o parcialment les indemnitzacions i els
reintegraments a què es refereix aquest article.
Article 11 Infraccions i sancions
Llevat el que s’estableix concretament en els articles de la present ordenança. Pel que fa a
la qualificació d’infraccions tributàries i de els sancions que es corresponguin en cada cas,
s’atindrà al que disposa l’Ordenança Fiscal General.
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Article 12 Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials que es deriven
d’aquesta Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme
de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
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
Aquesta ordenança es va aprovar pel Ple en sessió celebrada en Cerdanyola del Vallès,
el 29 de juliol de 2004. S'ha modificat parcialment en sessions plenàries de 30 de maig
de 2013, 21 de desembre de 2013 i 22 de desembre de 2015. L'última modificació
parcial es va aprovar en sessió plenària celebrada en Cerdanyola del Vallès, en data 8
d´abril de 2020 i entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació en el butlletí oficial
de la província i continuarà vigent mentre no s'acordi la modificació o derogació. En cas
de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

3

Ordenances fiscals 2021
ORDENANÇA NÚM 17

Disposició transitòria única
La vigència d’aquesta taxa s’inicia el dia 1 de gener de 2005. La taxa no es meritarà en els
expedients els quals la sol·licitud d’autorització al Registre Civil s’hagi presentat fins al 31
de desembre de 2004.
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