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ORDENANÇA NÚMERO 32: 
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS A L’AJUNTAMENT 

 

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, Real Decret 1372/1986, de 13 de juny, i els articles 15 a 19 i 57 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, aquest Ajuntament estableix la taxa general per l’aprofitament especial de l’ús de la 
Sala de Plens i la sala del Centre cívic de la Roda Foradada, amb motiu de la celebració de 
la cerimònia civil d’un casament. 

 

Article 2n.- Fet motiu de la taxa 

Constitueix el motiu d’aquesta taxa l’ús, o aprofitament, amb caràcter privatiu d’estàncies 
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 

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones naturals que constitueixen la parella de 
ciutadans que volen celebrar el casament en les estàncies d’aquest Ajuntament, i així ho han 
sol•licitat expressament. 

 

Article 4t.- Quota a pagar 

 

1) Per la cessió de la sala de plens municipal 103,00 € 

2) Per la cessió d’ús de les instal·lacions del centre cívic de la Roca 
Foradada 

339,90 € 

 

Article 5è.- Règim de declaració i d’ingrés 

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. Quan se sol·liciti autorització per a gaudir dels 
aprofitaments especials es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de 
la taxa. 

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la 
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per 
a determinar el deute. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 24 d’octubre de 2016, 
queda definitivament aprovada en data 23 de desembre de 2016, comença a regir el dia 1 de 
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gener de 2017, i continua vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents.  

 

 

 


