ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27

TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DE L’ÚS DE LA SALA DE PLENS DE
L’AJUNTAMENT AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.l) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per l’aprofitament especial de l’ús de la Sala de Plens de l’Ajuntament amb motiu de la celebració civil
de casaments que es regirà per la Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ús o aprofitament amb caràcter privatiu de la Sala de Plens de l’Ajuntament, per part de
qualsevulla parella de ciutadans amb motiu de la celebració de la cerimònia civil de casament, en els supòsits previstos a l’article 6
d’aquesta Ordenança.
Article 3r.- Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques que constitueixen la parella de ciutadans que volen celebrar el casament a la Sala de
Plens de l’Ajuntament, i així ho han sol·licitat expressament.
Article 4t.- Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. No es contemplen les figures tributàries dels responsables i els substituts en l’aplicació d’aquesta ordenança.
Article 5è.- Règim d’exempcions i bonificacions
S’estableix una bonificació del 100% de la taxa per a totes aquelles parelles que demanin fer la cerimònia civil de casament a la Sala
de Plens de l’Ajuntament, sempre i quan algun dels dos membres de la parella figuri empadronat al municipi amb una antiguitat
mínima de sis mesos.
Article 6è.- Quota tributària
1. La base imposable d’aquesta taxa és la constituïda per la utilitat derivada de la utilització del domini públic municipal, en concret
de la Sala de Plens de l’Ajuntament, per a la celebració civil de casaments per part del Jutge de Pau, alcalde o regidor en qui
delegui.
2. La quota a pagar per aquests actes s’estableix en 103,00€.
Article 7è.- Acreditament
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï el gaudiment de l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix
amb el del lliurament de la documentació que constitueix l’autorització per a celebrar la cerimònia civil de casament a la Sala de
Plens de l’Ajuntament en una hora i dia determinats.
Article 8è.- Període impositiu
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s’ha autoritzat que es dugui a terme l’ocupació i utilització de la Sala de Plens de
l’Ajuntament per a la celebració d’un casament civil.
2. Quan no s’autoritzi l’ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no imputables al subjecte passiu no es pugui beneficiar
de l’aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.
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Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés
La taxa s’exigirà amb caràcter previ a la celebració de la cerimònia de casament, i el sol·licitant l’haurà de satisfer o acreditar el seu
pagament, en l’acte de lliurament de la documentació motiu de la regulació d’aquesta ordenança.
Article 10è.- Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin
procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de
la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes
de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió del dia 5 de novembre de 2015, i regirà
des del dia següent al de la publicació de la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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