O R D E N A N Ç A F IS C A L
T A X A P E R A L A U T IL IT Z A C IÓ P R IV A T IV A D E L A S A L A D E S E S S IO N S O
A L T R E S D E P E N D È N C IE S M U N IC IP A L S A M B M O T IU D ´U N C A S A M E N T

Article 1.- Fonament legal
A l´empara del previst a l´article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en relació amb l´article 20.1 de la mateixa, d´acord amb la redacció
donada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes
estatals i locals, s´estableixen les taxes per a la utilització dels equips informàtics de
l´ajuntament i d´utilització pública, per accedir a internet.
Article 2.- Subjecte passiu
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Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què fa referència l´article 33 de la Llei General Tributària, que utilitzin privativament
la Sala de sessions o plens o qualsevol altre dependència municipal en motiu de la
celebració d´un casament. Són substituts del contribuent, les persones o entitats que
sol.licitin la preceptiva autorització d´ús.
Article 3.- Obligació de pagament
L´obligació de pagament de la taxa neix amb la utilització de la Sala de sessions o plens o
qualsevol altre dependència municipal en motiu de la celebració d´un casament.
Article 4.- Quota tributària
Les quanties de la taxa venen determinades per l´aplicació de les següents tarifes:
1. Per a la utilització de la Sala de sessions o plens dins l´horari d´oficina (de dilluns a
divendres de 9:00 a 14:00 hores): 35,14 euros
2. Per a la utilització de la Sala de sessions o plens fora l´horari d´oficina, o en qualsevol
altre horari diferent de l´estipulat a l´apartat anterior, pels fills de Sant Joan de les
Abadesses; i els promotors, els quals un dels 2 estiguin empadronats a Sant Joan de les
Abadesses amb una antiguitat de com a mínim 6 mesos el dia de la celebració: 70,29 euros.
3. Per a la utilització de la Sala de sessions o plens fora l´horari d´oficina, en qualsevol altre
horari diferent a l´estipulat a l´apartat anterior, per les persones no empadronades a Sant
Joan de les Abadesses i per les persones que no siguin fills de Sant Joan de les Abadesses.
94,92 euros.
4. Per a la preparació del Claustre del Palau de l´Abadia, que inclou: instal·lació de cadires
nuvis i convidats, taula cerimònia, neteja especial de la sala amb vidre inclòs, neteja exprés
Plaça Abadia, instal·lació de l’equip de so, reserva estacionament vehicle nuvis i visita prèvia
al Palau de l’Abadia amb els nuvis per preparar la cerimònia: 400,00 euros.

5. Disponibilitat del personal de protocol que assisteix a l’alcaldia amb motiu de celebració
de casaments o actes similars, per la seva assistència fora del seu horari de treball, estipulat
al calendari laboral: 60,00 euros.
Article 5.- Subjectes exempts i bonificacions
a- No s’haurà de liquidar la tarifa estipulada a l’apartat 1 de l’article 4 de la present
ordenança, en aquells casaments en els que un dels dos contraents estigui empadronat a
Sant Joan de les Abadesses amb una antiguitat mínima de 6 mesos el dia de la celebració, o
sigui fill de Sant Joan de les Abadesses.
b- Bonificació de 100 euros per la utilització del Palau de l’Abadia amb motiu de la
celebració d’un casament o acte similar per les persones empadronades a Sant Joan de les
Abadesses amb una antiguitat mínima de 6 mesos el dia de la celebració; o que un dels 2
contraents sigui fill de Sant Joan de les Abadesses.
c- Bonificació del 100% de la taxa estipulada a l´apartat 4 de l´article 4 de la present
ordenança, en aquells casaments en els que un dels dos contraents sigui treballador/a de
l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
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Article 6.- Administració i cobrament
El pagament de les taxes s´efectuarà prèviament a la utilització de la sala de sessions o
plens, efectuant-se la corresponent entrega-liquidació de la recaptació de les tarifes a la
tresoreria de l´entitat municipal que ostenti la gestió del servei.
Article 7.- Remissió normativa
Pel que fa a la quantificació de les infraccions, així com a la determinació de les sancions
que corresponguin en cada cas per infraccions a la present ordenança, s´estarà al que
disposa la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i
supletòriament al que estableixi la Llei General Tributària i les disposicions que la
complementen i desenvolupen.
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s´aplicarà la Llei
39/1988, de 28 de desembre i supletòriament la Llei General Tributària i les disposicions que
la complementen i desenvolupen.
Disposició final:
La present Ordenança Fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 23
de desembre de 2019, regirà a partir de l´1 de gener de 2020 i es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa.

