ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28
**********************************

REGULADORA DELS CASAMENTS CIVILS.

Article 1
Aquesta ordenança té com objectiu establir els criteris d’utilització de les
dependències municipals per la celebració de casaments civils, així com les
peticions per tal que l’Alcalde/essa o regidor/a en qui delegui celebrin l’acte.
Aquesta ordenança ve emparada pel que preceptua l’article 4.a de la Llei de
Bases de Règim Local, en que fa referència a la potestat d’auto organització
del servei i l’article 20 del RDL 2/2004 del Text refós de la Llei 39/1988, de
5 de març, reguladora de les Hisendes Locals, pel que fa referència a la
utilització privativa del domini públic local.
Article 2
S’estableix com a hàbil per a la celebració de casaments civils tots els dies
de la setmana.
Les hores hàbils per a la celebració de casaments són de les 8 hores del matí
a les 8 hores del vespre.
Article 3
Quan algú desitgi utilitzar la sala de plens o qualsevol altre dependència
municipal ho haurà de demanar amb un mes d’antelació com a mínim,
mitjançant la presentació d’instància a l’Ajuntament.
En el termini improrrogable d’una setmana se li contestarà si és possible o
no, la utilització de la sala.
Article 4
Es podrà ornamentar la dependència municipal on tindrà lloc la celebració,
sempre que la col·locació d’ornaments no impliqui la manipulació amb
claus, tacs o qualsevol mena d’instrument que alterés la dependència.
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Article 5
S’estableix una taxa que cobreix les despeses de:
1. Utilització privativa de la dependència municipal.
2. Hores extres del personal de l’Ajuntament.
3. Hores extres del personal de neteja i de la brigada municipal.
La taxa s’aplicarà per utilització de la dependència municipal.
 Utilització de la Sala de Plens o dependència municipal: 100 euros
Els empadronats al municipi ho tindran gratuït.

Disposició final:
Aquesta Ordenança Fiscal fou aprovada inicialment pel Ple de la Corporació
en sessió ordinària celebrada el dia 28 d’octubre de 2015 , i entrarà en vigor
el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i serà
aplicable a partir del dia 1 de gener de 2016. La seva vigència es mantindrà
fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa.
Agullana, 5 de desembre de 2017
L’Alcaldessa-Presidenta

MARINA GUTÉS i SERRA
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La Secretària accidental

ANNA Ma. BATLLE i MALLOL

