Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Regidoria d’Hisenda

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15-H

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL AMB MOTIU DE LA
CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS A L’AJUNTAMENT
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), l’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 imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix:
a) L’ús o aprofitament amb caràcter privatiu de les Sales de Plens, per
part de qualsevol parella de ciutadans, amb motiu de la celebració de
casament civil.
b) Els treballs necessaris per a la preparació, manteniment, neteja,
illuminació, sonorització i altres tasques necessàries per poder fer ús
de la installació municipal.
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 Sales de Plens d’aquest
Ajuntament, i així ho han sollicitat expressament.
Article 4. Quota tributària
La quota a pagar per l’aprofitament especial de les Sales de Plens és de 146,00€
Les dependències municipals que s’utilitzaran per la realització de casaments civils
serà:
A Ribes: Sala de Plens de la Casa de la Vila (plaça de la Vila, 1)
A Les Roquetes: Dependències Municipals de l’edifici municipal de la Vinya
d’en Petaca (plaça Vinya d’en Petaca, 1)
En el cas de persones amb disminució física, s’utilitzarà la sala de reunions de la
planta baixa de la Casa de la Vila, a Ribes, de forma gratuïta.
Per un altra banda, si el casament civil es realitza a les dependències del Jutjat de
Pau d’aquest municipi, situades al carrer Eduard Maristany, 14, també serà gratuït.
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Article 5. Subvencions
Es podrà sollicitar una subvenció del 50% de la quota a satisfer a les persones que
figurin inscrites al Padró Municipal d’Habitants amb una antiguitat mínima d'un any,
per la qual cosa la taxa a liquidar serà de 73,00€. Aquesta subvenció haurà de ser
pregada mitjançant sollicitud expressa i s’aprovarà per l’òrgan competent.
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. Règim de declaració, ingrés i tramitació
1. En qualsevol cas, serà necessari sollicitar 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 sollicitant 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 aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada el 29 d’octubre
de 2013 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014 i continuarà vigent mentre no
s'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats continuaran vigents.

La secretària

Vist i plau
l’alcaldessa
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