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17 -  TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ CIVIL DE 
CASAMENTS A L’AJUNTAMENT

2023

Article 1r. - Disposició general

En ús de les facultats concebudes pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 107/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per l'aprofitament especial de l'ús de la Sala de Plens, amb motiu de la 
celebració de la cerimònia civil d'un casament que s’especifica en la quota corresponent 
que es regirà per la present ordenança, i les seves normes s’atenen al que preveu 
l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004.

Article 2n. - Fet imposable

Constitueix el fet imposable l'ús o aprofitament amb caràcter privatiu d’estances 
municipals, entre aquestes la sala de Plens, la sala de la Taula Rodona i la sala Pau 
Boada per part de qualsevol parella de ciutadans, amb motiu de la realització de la 
cerimònia civil corresponent a un casament.

Article 3r. - Subjectes passius

Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones naturals que constitueixin la parella 
de ciutadans que volen celebrar el casament en les estances d'aquest Ajuntament, i així 
ho han sol·licitat expressament.

Article 4t. - Quota

La quota a pagar per l'aprofitament especial definida en l'article anterior és de 248,00 €.

Article 5è. - No subjeccions

Qualsevol parella de ciutadans que vulguin fer la cerimònia del casament en aquest 
Ajuntament, i així ho sol·licitin, si algun d'ells figura empadronat a la Vila amb una 
antiguitat superior als sis mesos no serà subjecte passiu d'aquest tribut.

Article 6è. - Acreditació

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.

Article 7è. - Sobre les normes de gestió, liquidació i tramitació
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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.- El pagament de la llicència es realitzarà mitjançant la via d’autoliquidació, amb 
caràcter previ al lliurament de la llicència 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 Final

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del primer de gener del 2023. El 
seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o 
derogació expresses.

Diligència

Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès en sessió celebrada el dia 20 de desembre 2022 i publicada en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

El secretari
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El secretari,
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