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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA CELEBRACIÓ DE BODES
CIVILS A CASTELLVELL DEL CAMP.
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL),
l’Ajuntament estableix preus públics pel lloguer de dependències municipals per
la celebració de bodes civils, l’especificació dels quals es conté en les tarifes de
l’article 4 d’aquesta ordenança.
Article 2. Concepte
Els preus públics regulats en aquesta ordenança constitueixen prestacions
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que
voluntàriament sol·licitin la realització de bodes civils a les dependències
municipals o a d’altres ubicacions.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les
persones que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació del servei a què es
refereix l’article 1.
Article 4. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada en la
tarifa continguda en l’apartat següent, per cada una de les dependències
municipals habilitades o d’altres ubicacions.
2. Les tarifes d’aquest preu públic seran les següents:
A. Casaments que celebri l’alcalde o regidor en qui delegui:
A.1

Quan la celebració tingui lloc a la Sala de plens o bé a la sala
Polivalent de l’edifici de l’Ajuntament:
-

Quan un o ambdós contraents estiguin empadronats al municipi
s’aplicarà una tarifa de 75 € per als dies laborables i de 100 € per
als dissabtes i dies festius.

-

-Quan cap dels contraents estigui empadronat al municipi
s’aplicarà una tarifa de 150 € per als dies laborables i de 200 € per
als dissabtes i dies festius.

B.1

Quan la celebració tingui lloc a fora de l’Ajuntament:
-

Quan un o ambdós contraents estiguin empadronats al municipi
s’aplicarà una tarifa de 150 € per als dies laborables i de 200 € per
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als dissabtes i dies festius per la celebració de la cerimònia civil.
-

Quan cap dels contraents estigui empadronat al municipi s’aplicarà
una tarifa de 250 € per als dies laborables i de 300 € per als
dissabtes i dies festius per la celebració de la cerimònia civil.

Si arribada la data de la celebració aquesta no es porta a terme per causes
imputables als sol·licitants o als contraents, no correspondrà la devolució del
preu públic, excepte que s’avisi amb una antelació mínima de 20 dies cas en el
qual es retornarà el 50% de la quota.
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 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.
Disposició final
La present ordenança, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 30 d’octubre de
2012, va ser publicada al BOPT número 254 de 3 de novembre de 2012 sense que
s’hagin presentat reclamacions i quedà definitivament aprovada sense
necessitat de cap acord. És publica el text íntegre en el BOPT número 288 de 15
de desembre de 2012.
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