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Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola 
 

Ordenança Fiscal núm. 29 
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’INSCRIPCIONS AL REGISTRE 
D’UNIONS ESTABLES NO MATRIMONIALS DE PARELLA DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb allò que disposen l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, l’article 57 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb els articles 15 a 19 de 
la mateixa Llei, s’estableix la taxa per la prestació del servei d’inscripcions al registre 
d’unions estables no matrimonials de parella de l’Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat administrativa iniciada i desenvolupada 
amb motiu de la prestació del servei d'inscripció en el registre d'unions estables no 
matrimonials de parella de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Tindran la consideració de subjectes passius d’aquesta taxa les persones que 
sol·licitin el servei. 
 
Article 4. Responsables 
 
Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte 
passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la 
Llei general tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
No es concedirà cap reducció ni benefici fiscal en l’exacció d’aquesta taxa. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota tributària serà la que resulti de l’aplicació de la tarifa següent: 
 

Quota única 100,00 € 
 
Article 7. Període impositiu 
 
1.La Taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. 
A aquests efectes, s'entendrà iniciada l'activitat en el moment de la presentació de la 
sol·licitud de la inscripció. 
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Article 8. Règim de declaració i ingrés 
 
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, i haurà de satisfer-se en el termini dels 
10 dies hàbils següents a la presentació de la sol·licitud d'inscripció. 
 
2. Tanmateix, no es resoldrà la sol·licitud sense que consti a l'expedient el pagament 
previ de la taxa acreditada. 
 
Article 9. Règim de declaració i ingrés  
 
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de 
les sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General 
Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les 
desenvolupen. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 10 de maig de 2012, regirà a partir del dia següent a la publicació 
al BOPB del text íntegre de l’Ordenança. 
 


