ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18. B

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA CELEBRACIÓ DE CASAMENTS

Article 1r. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa els serveis prestats i l’ús d’estances municipals
amb motiu de la cerimònia de casament civil per part de parelles que ho sol·licitin.
Article 2n. Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones naturals que constitueixin la parella
que volen celebrar el casament a les estances d’aquest Ajuntament.
Article 3r. Quota
Lloc únic: Estances municipals de l’Ajuntament de Pineda de Mar
Tarifes:
Quan al menys un dels contraents estigui empadronat a Pineda de Mar:
-- En horari laboral de l'Ajuntament............ 50€
-- Fora d'horari laboral de l'Ajuntament.......50€
No empadronats a Pineda de Ma:r
-- En horari laboral de l'Ajuntament............200€
-- Fora d'horari laboral de l'Ajuntament...... 300€
Article 4t. Meritació
La taxa es merita i, per tant, l’obligació de pagar es genera en el moment del lliurament
de la documentació necessària per la cerimònia del casament en una hora i dia
determinats.
Article 5è. Normes de gestió, liquidació i tramitació
1. Serà necessari sol·licitar per escrit la prestació del servei i l’aprofitament de les
estances municipals, motiu de la taxa, amb una antelació mínima d’un mes.
2. La liquidació es practica 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
necessària per realitzar la cerimònia.
Article 6è. Bonificacions
Quan al menys un dels contraents estigui empadronat a Pineda de Mar, gaudiran d'una
reducció del 100% en el preu de la tarifa aplicable:
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1: Aquelles parelles que celebrin el casament en horari laboral de l'Ajuntament.
2: Aquelles parelles en que tots dos membres acreditin estar en situació d'atur i no
siguin perceptores de cap prestació, ajut i/o subsidi d'atur.
Disposició final.
Aquesta Ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Pineda de Mar de 29
de juny de 2017 començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2018 i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.
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