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Ajuntament de Guardamar de la Safor
Edicte de l'Ajuntament de Guardamar de la Safor sobre
aprovació definitiva ordenança cerimònies civils.
EDICTE
Per acord del Plenari de l’Ajuntament de Guardamar de la Safor, en
sessió ordinària celebrada en data 26 de juny de 2020 es va procedir
a l’aprovació inicial de l’Ordenança Fiscal de Cerimònies Civils
En compliment de l’article 169.1, por remissió del 177.2, del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, al no a haver-se presentat
al·legacions durant el termini d’exposició pública ha quedat automàticament elevat a definitiu l’Acord de data 26 de juny de 2020.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per celebració de matrimoni
civil i altres cerimònies.
Article 1. Fonament i Objecte.
En ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la
Constitució Espanyola, d’acord amb el que es disposa en els articles
106 ,4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15
a 27 i 57 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquesta
Ordenança té per objecte la regulació de l’autorització i celebració
de matrimonis civils i altres cerimònies en aquest Ajuntament.
Article 2. Fet Imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de
matrimoni civil autoritzat per l’Alcalde o Regidor de la Corporació
en qui delegue i altres cerimònies assimilades.
Article 3. Subjecte Passiu.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuent, les
persones físiques que sol·liciten la celebració del matrimoni civil i/o
i altres cerimònies que constitueix el fet imposable de la taxa.
Article 4. Responsables.
Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d’altres
persones o entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l’article 35.2 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària.
Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà
sempre subsidiària.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles
42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari
s’estarà a l’establert, respectivament, en els articles 42 i 43 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Article 5. Quota tributària.
La quantia de la Taxa es determinarà aplicant les tarifes següents
A) Matrimoni Civil i altres cerimònies.
Per raó dels mitjans personals i materials municipals utilitzats en la
realització de la cerimònia civil que constitueix el fet imposable del
tribut, s’estableixen les següents tarifes.
En la Sala de la Alcaldia de dilluns a divendres. 50 €.
En el Saló de Plenaris: qualsevol dia i a la Sala de l’Alcaldia dissabte
i diumenge:100 €.
Fora de la Casa Consistorial i dins del Terme de Guardamar de la
Safor 200 €.
Article 6. Exempcions i Bonificacions.
No s’estableix cap exempció i bonificació
Article 7. Meritació.
Es reporta la taxa per la prestació del servei de casament i autorització
del matrimoni i altres cerimònies per l’Alcalde o Regidor.
L’ingrés s’efectuarà anticipadament en el moment de sol·licitar
l’autorització en la Tresoreria Municipal.
Article 8. Normes de Gestió.
D’acord amb el que es disposa en els articles 26 i 27 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals del Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de Març, s’estableix per a l’exacció de la taxa el règim
d’autoliquidació.
Les persones que projecten contraure matrimoni civil, acompanyaran a la sol·licitud el justificant acreditatiu d’haver-hi satisfet

BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

N.º 171
4-IX-2020

l’autoliquidació, utilitzant l’imprès existent per a açò. La realització
material dels ingressos s’efectuarà en la Tresoreria Municipal o en
les Entitats Financeres col·laboradores de la Recaptació municipal
que designe l’Ajuntament.
Article 9. Infraccions i sancions.
En tot el referent a infraccions i sancions, serà d’aplicació la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en concret els
articles 181 i següents, així com les seues disposicions de desenvolupament, segons el que es disposa en l’article 11 el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Article 10. Legislació aplicable.
En tot el no previst en la present Ordenança s’estarà al que es disposa
en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, la Llei 8/1989, de 13 d’abril,
de Taxes i Preus Públics, així com en l’Ordenança Fiscal General
aprovada per aquest Ajuntament.
Disposició final única.La present Ordenança fiscal, aprovada pel
Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el 26 de juny de 2020
entrarà en vigor en el moment de la seua publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació a partir del dia
següent a partir de la seua publicació íntegra, romanent en vigor fins
que s’acorde la seua modificació o la seua derogació expressa.
Guardamar de la Safor, 26 d’agost de 2020.—L’alcaldessa, Ana
Isabel Ferrer Fuster.
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