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Ordenança número 026

Ajuntament de
Castellví de Rosanes
(BARCELONA)

Ordenança Fiscal reguladora de la
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE
LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS AMB MOTIU DE LA
CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS A L’AJUNTAMENT DE
CASTELLVÍ DE ROSANES

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 per a l’ús de la Sala de Plens, 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 de
dependències 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 dependències d’aquest
Ajuntament, i així ho han sol·licitat expressament.
Article 4t.- Quota a pagar
La quota a pagar per a l’aprofitament especial definit en l’article anterior és de
VUITANTA-CINC EUROS (85,00 €), per a la Sala de Plens.
Article 5è.- Sobre les 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
acreditar el seu pagament, en l’acte del lliurament de la documentació motiu de
la regulació d’aquesta ordenança.
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Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província, i començarà a regir a partir de l'1 de gener de 2016. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses.
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.
Castellví de Rosanes, 22 de desembre de 2015
L’ALCALDE ACCTAL.,

José Cara Escudero

DILIGÈNCIA:
S’estén per a fer constar que la present Ordenança Fiscal ha estat aprovada definitivament
segons Edicte inserit al BOPB de 31 12 2015
Castellví de Rosanes, 31/12/2015
El Secretari-Interventor Acumulat,
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