TEXT DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
LA CELEBRACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS DE CEREMÒNIA CIVIL.
Article 1. Fonament i fet imposable
En ús de les facultats reconegudes en els articles 106 de la Llei 7/85,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 58 de la Llei 39/88,
Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb allò disposat
als articles 15 a 19 de la Llei 39/88, aquest Ajuntament establix la
Taxa de Cerimònies Civils, el fet imposable de la qual està constituït
per la realització de qualsevol tipus de acte o cerimònia civil davant
l'autoritat municipal de Benirredrà.
Article 2. Subjectes passiu
Són subjectes passius contribuents de la preu públic regulada en
aquesta Ordenança les persones físiques que promoguen actes o
cerimònies civils davant l'autoritat municipal de Benirredrà o del
Jutge de Pau.
Article 3. Quota tributària
La cuantía del precio publico será la siguiente:
- Actos y ceremonias celebrados en la Casa Consistorial: 60 euros si
tiene lugar en el Salón de Plenos y 80 euros si tiene lugar en otras
estancias de la Casa Consistorial.
- Actos y ceremonias celebrados en otros inmuebles o instalaciones,
sean o no de titularidad municipal: 160 euros.
Article 4. Meritació, gestió i ingrés
1.-El present preu públic es meritarà en el moment de presentació a
l'Ajuntament de l'oportuna sol·licitud de celebració de l'acte o
cerimònia, la qual no es tramitarà sense l'acreditació d'haver
efectuat el seu pagament.
2.- D'acord amb l'article 27 del Reial Decret Legislatiu 4/2004, per a
la gestió del preu públic s'establix el règim d'autoliquidació.
3.- L'ingrés del preu públic, que haurà de ser previ a la tramitació de
l'expedient referit a l'apartat primer del present article, s'efectuarà en
la Tresoreria Municipal o en els comptes bancaris municipals que es
determinen, mitjançant l'oportú model d'autoliquidació habilitat a
l'efecte per l'Ajuntament
Artículo 4 bis Anulación de la solicitud.
Si una vez realizado el ingreso a que se refiere el artículo 4 el sujeto
pasivo desistiese del uso de los locales para ceremonia civil regulado

en esta Ordenanza se devolverá el importe abonado si el
desistimiento se hace con una antelación superior a 72 horas. Si la
anulación y desistimiento se comunica en un plazo inferior y en todo
caso antes de la celebración del evento se devolverá el 50% de lo
abonado. Si no hubiese desistimiento formal antes de la celebración
del evento no se devolverá el importe abonado.
Article 5. Exencions i bonificacions
D'acord amb allò previst a l'article 9.1 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, no es reconeixeran altres beneficis fiscals que aquells
expressament previstos en les lleis o que deriven de l'aplicació de
tractats internacionals.
Article 6. Normes Subsidiàries
En allò no previst en aquesta Ordenança, serà d'aplicació l'Ordenança
Fiscal General de l'Ajuntament de Benirredrà i la resta de disposicions
generals.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, començant a aplicar-se des de eixe
mateix moment, i romandrà en vigor fins la seua
modificació o derogació expressa."

