MEMÒRIA
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA EN EL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ
REGLAMENT REGULADOR DE LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVIL

DEL

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació
dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a la redacció
definitiva del projecte de Reglament, es duu a terme una consulta pública, a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Roda de Berà, amb la voluntat de recollir l’opinió dels
ciutadans i/o organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.
Amb aquesta iniciativa es vol donar resposta al dret constitucional de participació ciutadana
reconegut en l’art. 105 de la Constitució Espanyola.
Amb aquesta finalitat es formula la present memòria informant sobre els següents aspectes:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

ENTITAT PROPONENT

Ajuntament de Roda de Berà

REGIDORIA DELEGADA

Governació

TIPUS DE NORMA

Reglament Municipal

OBJECTE DE REGULACIÓ

Règim de drets i obligacions dels usuaris que vulguin
contraure matrimoni civil en el municipi de Roda de
Berà

A. PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA
L’Ajuntament de Roda de Berà no disposa de cap regulació específica de la celebració civil
de matrimonis. Per tant, fins a la data, els tràmits relacionats amb aquest esdeveniment es
regulen per una banda, per la normativa civil (Codi civil i reglament regulador del registre
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civil) i per altre, per la normativa administrativa sobre cessió d’ús d’espais municipals i per la
ordenança fiscal, al respecte de cobrament de taxes.
No obstant, aquesta normativa no cobreix alguns altres aspectes no menors, com la
determinació dels horaris i dies de celebració, dels espais destinats a aquest ús o els drets i
obligacions dels usuaris, mancança que requereix una previsió als efectes de facilitar els
tràmits als usuaris que desitgin contraure matrimoni civil en aquest municipi i donar una
major seguretat jurídica a tot el procés.
Aquesta previsió es fa més urgent si tenim en compte que el nombre de matrimonis civil
celebrats en aquest municipi va en augment any rere any, sent també més variades les
sol·licituds dels interesants, que volen personalitzar les seves celebracions.

B. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
La necessitat de procedir a la redacció i aprovació del Reglament regulador de la celebració
de matrimonis civils es fonamenta en la necessitat d’establir el règim d’ús dels espais
municipals, regulant els aspectes que van més enllà de la tramitació dels expedients
matrimonials i de l’autorització dels matrimonis civils, però que tenen una relació directa amb
aquests esdeveniments, com ara la regulació dels aspectes més protocol·laris de l’acte, la
concreció dels espais municipals habilitats, normes a tenir en compte per la seva
ornamentació i sonorització, sistema de reserva, o aspectes logístics, com ara, la previsió
d’aforament, zones destinades a aparcament, possibilitats de càtering, tot això amb la
finalitat de tenir previstos i regulats aquests i molts altres aspectes d’aquest relacionats que
fins a la data no ho estan.

El reglament tindrà com a objectiu establir els espais en els que es poden celebrar els
matrimonis civils, fixar el calendari i horaris de celebració, exposar les normes
protocol·làries, i regular el règim de drets i obligacions dels usuaris que vulguin contraure
matrimoni civil en el municipi de Roda de Berà.
D. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO REGULADORES
Com sigui que l’objectiu és principalment establir les condicions dels espais, horaris i règim
de drets i obligacions dels usuaris que vulguin contraure matrimoni civil en aquest municipi,
la solució ha de ser necessàriament normativa, atès que només amb l’exercici de la potestat
reglamentària es poden preveure tots aquests aspectes de funcionament i règim d’ús dels
espais municipals, assolint els principis de bona regulació previstos a l’article 129 de la Llei
39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest
sentit, les resolucions acordant la reserva d’espai podrien contenir una regulació de les
obligacions derivades de l’ús comú especial, però la deguda seguretat jurídica i objectivitat
que és exigible a l’Administració obliga a contenir el règim jurídic en una norma.
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C. OBJECTIUS DE LA NORMA

Una altres solució, també normativa, passaria per la previsió d’aquesta regulació en un
possible reglament intern de cada espai municipal, en el que es relacionarien els usos
possibles pels usuaris, entre es quals s’afegiria, la celebració de matrimonis civils. No
obstant, no es considera la solució més eficient, primer, perquè l’Ajuntament no disposa
actualment de reglament intern regulador de l’ús i funcionament de cada espai destinat a l’ús
públic i, segon, perquè la naturalesa de l’acte que es vol regular requereix, per la seva
singularitat, un tractament individualitzat que contempli tots els aspectes relacionats, que
van més enllà de l’ús dels espais.
Roda de Berà, document signat electrònicament al marge

Codi Validació: 9F3L2XLTHXW22M44A7C6MGFZ7 | Verificació: http://rodadebera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

La secretària Comissió redactora 2

