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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14.  
 

TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LA SALA DE PLENS PER A LA 
CELEBRACIÓ DE CASAMENTS CIVILS.  

 
Article 1 – Disposició general 
 
D’acord amb el que estableix l’article 57, en relació amb l’article 20.3, ambdós del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 
utilització de la Sala de Plens de la Casa de la Vila, Plaça de la Vila, 1 ,  amb motiu de 
la celebració de la cerimònia civil de casament.  
 
Article 2n. – Fet imposable  
 
Constitueix el fet imposable l’ús,  amb caràcter privatiu de la Sala de Plens,  amb motiu 
de la cerimònia de casament civil per part de parelles que ho sol·licitin. 
 
Article 3r. – Subjectes passius  
 
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones naturals que constitueixin la parella 
que volen celebrar el casament a la Sala de Plens d’aquest Ajuntament.  
 
Article 4t. – Quota 
 
La quota a pagar per la utilització de la Sala de Plens és de 200 euros.  
 
Article 5è. Acreditament  
 
La taxa es merita i, per tant, l’obligació de pagar es genera, en el moment de presentació 
de la sol·licitud d’utilització 
.  
 
Article 6è. Sobre les normes de gestió, liquidació i tramitació 
 
1. Serà necessari sol·licitar per escrit la utilització de la Sala , presentant al Registre 
General una sol·licitud detallada sobre el tipus d’acte a realitzar, fent constar el dia i 
hora.  
 
2. La liquidació es practica pel corresponent òrgan gestor, i el sol·licitant haurà de 
satisfer-la o acreditar el seu pagament, abans de la celebració.  
 
 
 
 



Article 7è. – Subvencions 
 
Es concedeix una subvenció del 100% del pagament de la taxa a aquelles parelles en les 
quals un del seus membres resideix a Tiana des de fa més de sis mesos. Aquesta 
residència s’acredita amb la inscripció continuada durant aquest període al Padró 
d’Habitants d’aquest municipi.  
 
Vigència.   
 
Aquesta ordenança començarà a regir a partir de l’endemà de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província , i continuarà en vigor mentre no se n’acordi la seva 
modificació o derogació.  
 
 
 
 
    Tiana, 5 d’abril de 2012  
 
 
   La modificació de la present ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament a la sessió del dia 3 d’abril de 2012, restant aprovada definitivament en no 
presentar-se al·legacions ni reclamacions, havent-se publicat aquesta al Butlletí Oficial 
de la Província de 12 de juny de 2012  
 
 
    Tiana, juny de 2012  
 
         
 
 
  L’ALCALDESSA    EL SECRETARI  
 


