ORDENANÇA FISCAL NÚM.
REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL AMB MOTIU DE
LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS EN DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.
Article 1r.- Disposició general.D'acord amb el que estableix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, el decret 336/88, de 17 d'octubre de Patrimoni dels ens locals, i els
articles 41 a 48 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
aquest Ajuntament estableix la Taxa general per l'aprofitament especial de l'ús del Centre
Cultural Municipal, amb motiu de la celebració de la cerimònia civil d'un casament, d'acord
amb l'article 117 de la Llei 39/1988 esmentada.
Article 2n.- Fet motiu de la Taxa.1. Constitueix motiu d'aquesta Taxa l'ús, o aprofitament, amb caràcter privatiu d'estances
municipals,, per part de qualsevol parella de ciutadans, amb motiu de la realització de la
cerimònia civil corresponent a un casament.
Article 3r.- Persones obligades al pagament.1. Són subjectes passius d'aquesta Taxa les persones naturals que constitueixin la parella de
ciutadans que volen celebrar el casament en les estances Municipals i així ho han sol·licitat
expressament.
2. No es contemplen les figures tributàries dels responsables i substituts.
Article 4t.- Base imposable i quota a pagar.1. La base imposable d'aquesta Taxa és la constituïda per la utilitat derivada de la utilització
del domini públic municipal, i les tasques administratives i de neteja.
2. La quota a pagar per aprofitament especial definida en l'article anterior és de 100 €.
Article 5è.- Règim d'exempcions i bonificacions.1. Qualsevol parella de ciutadans que vulguin fer la cerimònia del casament en una
dependència Municipal, i així ho sol·licitin, si algun d'ells figura empadronat a la vila amb una
antiguitat superior als sis mesos gaudiran d'una bonificació en la quota corresponent a
aquesta Taxa del 100%.
Article 6è.- Acreditament.1. La Taxa s'acredita i, per tant, l'obligació de pagar es genera en el moment del lliurament
de la documentació que constitueix la llicència per fer la cerimònia del casament a les
dependències municipals en una hora i dia determinats.
Article 7è.- Sobre les normes de gestió, liquidació, tramitació.1. En qualsevol cas, serà necessari sol·licitar per escrit la llicència per a l'ús dels serveis
motiu de la Taxa, amb una antelació mínima d'un mes.
2. La liquidació es practicarà, amb caràcter previ al lliurament de la llicència esmentada, pel
corresponent òrgan gestor, i el sol·licitant haurà de satisfer-la o acreditar el seu pagament,
en l'acte del lliurament de la documentació motiu de la regulació d'aquesta ordenança.
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