ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA CELEBRACIÓ DE
BODES CIVILS
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.
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.
2. Les tarifes d’aquest preu públic seran les següents:
A) Casaments que celebri l’alcalde o regidor en qui delegui:
A.1) Quan el nombre d’assistents a la celebració ho permeti, l’acte
podrà tenir lloc al despatx de l’alcalde o regidor delegat, en el qual cas
no s’aplicarà cap tarifa, llevat que calgui procedir a la neteja posterior
del carrer (arròs, flors, etc.), en que s’aplicaran 50 €.
A.2) Quan la celebració tingui lloc a la Sala de plens o bé al Centre
Cultural, sempre en funció del nombre d’assistents:
- 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.
A.3) Quan la celebració tingui lloc a la terrassa del Castell, (només en
època d’estiu), i sempre en funció de la disponibilitat de les
instal·lacions:
- Quan un o ambdós contraents estiguin empadronats al municipi
s’aplicarà una tarifa de 150 € per als dies laborables i de 200 € per 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.
En ambdós casos, l’ajuntament instal·larà una cinquantena de cadires.
- A més de la cerimònia civil també pot utilitzar-se l’espai de la terrassa
per a la celebració posterior, sempre segons disponibilitat i d’acord amb
les següents tarifes i condicions:
- Lloguer de la terrassa: 1000 €
- Lloguer d’equip de sò, (microfon i altaveus): 100 €
- Lloguer de cadires: 200 €
El lloguer serà per un màxim de 5/6 hores, no podent-se allargar en cap
cas més enllà de la 01:00.
No es permet la instal·lació de cap tipus de cobriment de la terrassa.
L’ajuntament podrà facilitar fins a un màxim de 100 cadires (plegables
de fusta), si bé es podran utilitzar cadires llogades pels propis interessats.
Únicament es permet l’organització de coctails, en cap cas es permet el
muntatge de banquets convencionals.
Tot el material necessari, taules, neveres, plats, coberts, menjar, beguda,
etc. serà de càrrec del contractant.
La neteja de les instal·lacions serà a compte del contractant; les cadires
i l’equip de sò s’hauran de deixar en perfectes condicions, en garantia
de la qual cosa es dipositarà una fiança de 500 € que es retornarà un
cop comprovat l’estat de les instal·lacions i del material esmentat.
Es podrà posar música sempre que aquesta no produeixi molèsties als
veïns, havent de respectar les indicacions rebudes del personal de
l’ajuntament a aquests efectes.
B) Casaments que celebri el Jutge de Pau:
B.1) Quan el nombre d’assistents a la celebració ho permeti l’acte
podrà tenir lloc al despatx del jutge de pau, en el qual cas no s’aplicarà
cap tarifa, llevat que calgui procedir a la neteja posterior del carrer
(arròs, flors, etc.), en que s’aplicarà una tarifa de 50 €.
B.2) Quan la cerimònia es celebri en una altra dependència de la Casa
de la Vila (seu del registre civil):

- 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.
3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança neix des que es sol·liciti la realització dels serveis previstos
portant-se a terme la reserva del lloc a la data que s’estableixi.
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 18 de
desembre de 2008, va ser modificada per acord plenari de data 29 de
setembre de 2011, publicada al BOPT sense haver-se presentat
reclamacions quedà definitivament aprovada sense necessitat de cap
acord.
El Catllar, desembre de 2011

