AUTOLIQUIDACIÓ TAXA

UTILITZACIÓ DEPENDÈNCIES MUNIPALS PER MATRIMONIS CIVILS

SOL·LICITANT
(Subjecte
passiu/representant)

Llinatges, nom:

DNI:

Domicili

CP:

Municipi:

Província:

Telèfon

Important: no es reservarà data de matrimoni si no es liquida prèviament aquesta taxa i es presenta el
corresponent justificant.
Lloc d’ingrés:
L´import de la liquidació s’haurà d’ingressar a nom de l’ajuntament de Vilafranca de Bonany en el següent comte
bancari:
LA CAIXA nº: ES53 2100 0184 6102 0000 1725
CONCEPTE
NO empadronats

TARIFA
100 Euros

Empadronats (al menys un dels contraents)

Exempts

AUTOLIQUIDACIÓ TOTAL A INGRESSAR:

Marqueu amb X

Euros

EMPLANAR PEL REGISTRE CIVIL
Data i hora de la celebració:
Contraent 1 (Llinatges i nom):
Contraent 2 (Llinatges i nom):

Vilafranca de Bonany a ........de.................................de 20....

(Sol·licitant)
Signat:

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, se l'informa que les dades contingudes en
aquest document formen part del fitxer de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany, amb la finalitat de gestionar els ingressos
municipals. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al Registre General.

Plaça Major, 1 – 07250 Vilafranca de Bonany – Illes Balears
Tels. 971832107 – Fax 971832108 E-Mail: ajuntament@ajvilafrancadebonany.net

AUTOLIQUIDACIÓ TAXA

UTILITZACIÓ DEPENDÈNCIES MUNIPALS PER MATRIMONIS CIVILS

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DELS LOCALS DE TITULARITAT
MUNICIPAL

ARTICLE 1. Fonament i Objecte
En ús de les facultats contingudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, i de conformitat amb el que disposa l'article 20 en relació amb els articles 15 a 19 i 20.1.a) 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 utilització privativa o
l'aprofitament especial dels locals de titularitat municipal, que estarà a l'establert en la present Ordenança fiscal les normes de la qual atenen al que
preveu l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.

ARTICLE 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial del Saló d'Actes del Consistori Municipal, de conformitat
amb l'article 20.1.a) del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 2 / 2004, de 5 de març.

ARTICLE 3. Subjectes Passius
Són subjectes passius les persones físiques al favor de les quals s'atorguen les llicències o autoritzacions que gaudeixin, utilitzin o aprofitin el Saló
d'Actes de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany a fi de realitzar celebracions matrimonials.
La responsabilitat del pagament de la taxa és solidària, quedant ambdós cònjuges obligats solidàriament al pagament de la taxa.
ARTICLE 4. Quota Tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà fixada per les tarifes contingudes en els apartats següents:

INSTAL.LACIONS MUNICIPALS

TARIFA
Per dia

Saló de Plens de l´ Ajuntament
Per matrimoni civill
ARTICLE 5. Exempcions

100 euros

Queden exempts del pagament la taxa:
Quan almenys un dels contraents estigui empadronat a Vilafranca de Bonany.
ARTICLE 6. Meritació
La meritació de la taxa neix quan s'inicia l'ús privatiu o l'aprofitament especial i, en tot cas, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l'actuació o
l'expedient, que no es tramitarà sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l'activitat administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic
no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l'import corresponent.
ARTICLE 7. Normes de gestió
Les quantitats exigides es liquidaran en règim d'autoliquidació. S'acompanyarà justificant acreditatiu d'haver satisfet l'autoliquidació.
Les Taxes s'han d'ingressar en la Tresoreria Municipal simultàniament amb la sol·licitud d'autorització de l'aprofitament especial o per transferència
bancària s'hauran de presentar en el cas el justificant corresponent.
ARTICLE 8. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al que
disposen els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i la resta de normativa aplicable.

ARTICLE 9. Legislació aplicable
En tot el no previst en la present Ordenança s'estarà al que disposa 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, Llei de règim legal de les taxes estatals i Locals i de les prestacions patrimonials
públiques, així com en l'Ordenança fiscal general aprovada per l'Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
De conformitat amb el que estableix l'article 17.4 del text refós 2/2004 de la llei reguladora de les hisendes locals, la present Ordenança entrarà en
vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Plaça Major, 1 – 07250 Vilafranca de Bonany – Illes Balears
Tels. 971832107 – Fax 971832108 E-Mail: ajuntament@ajvilafrancadebonany.net

