ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 34
REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL SALÓ DE PLENS
DE L’AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ, AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ CIVIL DE
CASAMENTS

Donat que el lloc establert per la celebració dels matrimonis civils és la seu del Jutjat de
Pau en horari d’atenció al públic de dilluns a divendres i donat que la legislació actual
permet la celebració de matrimonis civils pels Alcaldes i Alcaldesses, o persona en qui
delegui, en les dependències municipals, és objecte d’aquesta taxa la regulació de
l’aprofitament especial del saló de Plens de l’Ajuntament de Constantí amb motiu de la
celebració de casaments civils.
Article 1. Disposició general
D’acord amb el que recull l’article 57, en relació a l’article 20, ambdós del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament regula la taxa per l’aprofitament especial de l’ús de la
Sala de Plens, amb motiu de la celebració de la cerimònia civil d’un casament.
Article 2. Fet impositiu
Constitueix el fet imposable l’ús o aprofitament amb caràcter privatiu d’estances
municipals, entre aquestes la Sala de Plens, per part de qualsevol parella de ciutadans,
amb motiu de la celebració de casament civil.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones naturals que constitueixin la parella
de ciutadans que volen celebrar el casament en les estances d’aquest Ajuntament, i així
ho han sol·licitat expressament.
Article 4. Ornaments
Es podrà ornamentar la dependència municipal on tindrà lloc la celebració, sempre que la
col·locació d'ornaments no impliqui la manipulació amb claus, tacs o qualsevol mena
d'instrument que alterés la dependència. La col·locació i el cost de qualsevol tipus
d’ornamentació anirà a càrrec dels sol·licitants.
Article 5. Quota
S'estableix una taxa que cobreix les despeses de:
1. Utilització privativa de la dependència municipal.
2. Hores extres del personal de neteja per reposar la dependència al seu estat originari.
3. Hores extres del personal de la brigada municipal per obri i tancar les dependències
municipals.
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La quota a pagar per l’aprofitament especial definit, és de 100 €, quan el matrimoni es
celebri en cap de setmana i festius, i de 50 €, per la resta de dies.
En el cas que algun dels membres de la parella figuri empadronat a la Vila amb una
antiguitat superior als sis mesos gaudirà d’una reducció del 50% en l’import de la quota a
pagar, i si els matrimonis civils es fan en horari d’obertura de l’Ajuntament es considerarà
un supòsit especial de no subjecció.
Article 6. Acreditament
La taxa es merita 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 en una
hora i dia determinats.
Article 7. Normes de gestió, liquidació i tramitació
1. En qualsevol cas, serà necessari sol·licitar per escrit la llicència per a l’ús dels serveis
municipals 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 acreditat el seu
pagament, en l’acte del lliurament de la documentació motiu de la regulació d’aquesta
ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia
29 d’octubre de 2014, començarà a regir el dia 1 de gener de 2015, i continuarà vigent
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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