30. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE BODES CIVILS EN L'AJUNTAMENT DE VINARÒS
ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA
En ús de les facultats concedides pels articles 4 i 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local i d’acord amb els articles del 20 al 27 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), aquest Ajuntament estableix la taxa
per prestació del servei de bodes civils, enquadrat dins de les facultats reconegudes a les entitats locals en
l'article 20 del TRLHL per a l'establiment de taxes per qualsevol supòsit de prestació de serveis.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la present taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial de les depen dències de l'Ajuntament de Vinaròs per a la celebració de bodes civils.
ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius de la taxa les persones físiques beneficiàries del servei, en aquest cas els contraents, que
queden obligats solidàriament.

ARTICLE 4. MERITACIÓ
La taxa s’aplica en el moment en què se sol·licita la prestació del servei. En el cas que, amb posterioritat a la
presentació de la sol·licitud i abans de la fixació de la data de la cerimònia, els sol·licitants desistiren del servei,
es procedirà a la devolució d'ofici del 50 % de l'import assenyalat en l'Article 5 d’aquesta ordenança.
ARTICLE 5. QUOTA TRIBUTÀRIA
Caldrà abonar la quantitat fixa de 100 € per la prestació del servei regulat en aquesta ordenança
ARTICLE 6. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS
S'estableix el règim d'autoliquidació en la gestió del cobrament d'aquesta taxa, l'ingrés de la qual s'efectuarà
juntament amb la sol·licitud de la prestació del servei. No es tramitarà cap sol·licitud en què no s'acredite,
prèviament, el pagament de la taxa.
La present ordenança fiscal ha estat aprovada definitivament el dia 7 de gener de 2005 i romandrà en vigor fins
a la seua modificació o derogació expressa.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 6 de gener del 2005.

