
Ordenanza fiscal núm. 3.B.6

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO APROVEITAMENTO ESPECIAL DO
DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON OCASIÓN DA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL

Artigo 1º. Fundamento e natureza

De conformidade co previsto no artigo 106 da Lei 7/85 de 2 de abril reguladora das bases de
réxime local e, de conformidade cos artigos 15, 20.4 e 57, todos eles do Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas
Locais, este Concello establece a Taxa por aproveitamento especial do dominio público local con
ocasión  da  celebración  de  matrimonios  civís  autorizados  polo  Alcalde  ou  concelleiro  da
Corporación en quen delegue, que se rexerá pola presente Ordenanza.

Artigo 2º. Feito impoñible

Constitúe  feito  impoñible  o  aproveitamento  especial  do  dominio  público  local  con  ocasión  da
celebración de matrimonios civís autorizados polo Alcalde ou concelleiro da Corporación en quen
delegue.

Artigo 3º. Suxeito pasivo

E suxeito pasivo do tributo en calidade de contribuínte o/a beneficiario/a do servizo entendéndose
por tal o/a contraente que formule a solicitude por aproveitamento especial do dominio público
local

Artigo 4º. Devengo

O tributo devengarase e nace a obriga de contribuír, no momento da presentación da solicitude
nas oficinas do Concello.

Artigo 5º. Obrigados ó pago

Están obrigados ó pago da taxa nesta Ordenanza os beneficiarios/as do servizo, entendéndose
por tales os/as contraentes.

Artigo 6º. Contía

A cota tributaria, que se abonará no momento da solicitude, será polo importe de 81,76 €.

Artigo 7º. Normas de xestión.

Os solicitantes do aproveitamento especial do dominio público local están obrigados a presentar a
correspondente declaración nos impresos habilitados ó efecto pola Administración Tributaria Local
e  a  realizar  o  ingreso  da  autoliquidación  resultante  nas  Entidades  bancarias  debidamente
autorizadas, o que se deberá acreditar no momento de presentar a correspondente solicitude.

Artigo 8.- Infraccións e sancións.

No relativo a infraccións tributarias desta ordenanza, así como as súas cualificacións e sancións,
estarase ó disposto na Ordenanza Fiscal Xeral do Concello,  Lei 58/2003 de 17 de decembro,
Xeral Tributaria, e restante normativa de aplicación. 

Disposicións finais.

1ª. No non previsto nesta Ordenanza será de aplicación a Ordenanza Fiscal Xeral do Concello, Lei
58/2003 Xeral Tributaria e restante normativa de aplicación. 



2ª.  Esta Ordenanza entrará en vigor  o  día  seguinte  da súa publicación no Boletín  Oficial  da
Provincia, e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro do ano 2014, permanecendo vixente en tanto
non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa.

As publicacións no Boletín Oficial da Provincia, foron:

Texto íntegro – BOP núm. 245 de 26/12/2012.

Texto íntegro – BOP núm. 246 de 27/12/2013.


