
14 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS
DE NETEJA MOTIVATS PER LA  UTILITZACIÓ  DEL RECINTE I EXTERIORS DE LA CASA
CONSISTORIAL  PER  LA  CELEBRACIÓ  DE  MATRIMONIS CIVILS  I  CONSTITUCIÓ  DE
PARELLES DE FET, AIXÍ COM DE L’US DE DIFERENTS ESPAIS MUNICIPALS

Article 1r.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, i d'acord amb el que es disposa
en els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis especials de neteja motivats per la
utilització del recinte i  exteriors de la casa consistorial  per la celebració de matrimonis civils i
constitució de parelles de fet, així com de l’ús de diferents espais municipals, que es regeix per
aquesta Ordenança Fiscal,  les  normes de  la  qual  s'atenen al  que  preveu l'article  57  del  RDL
2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable:

a) el  servei  de  neteja  especial  i  l'ús  o  aprofitament  amb  caràcter  privatiu  d’estances
municipals, entre aquestes la sala de Plens, per part de qualsevol parella de ciutadans amb motiu
de la realització de la cerimònia civil corresponent a un casament o constitució de parella de fet.
b) el  desplaçament  del  personal  funcionari  municipal  a  les  dependències  externes  on  es
celebrin els actes assenyalats al paràgraf anterior.
c) l’ús privat per qualsevol altra supòsit dels locals municipals.

Article 3r. Subjectes passius

En els casos a i b de l’article anterior, són subjectes passius d'aquesta taxa les persones naturals
que constitueixin la parella de ciutadans que volen celebrar l’acte subjecte i així ho han sol·licitat
expressament.

En el cas c, la empresa o particular beneficiari.

Article 4t. Quota

Pels supòsits a i b de l’article 2, la quota a pagar per l'aprofitament especial definida en l'article 2
és de 60,00 € quant al menys un dels contraents sigui resident al municipi amb més de sis mesos
d’antiguitat i de 100 € quan cap dels dos membres sigui resident o ho sigui amb menys de sis
mesos d’antiguitat.
En els  supòsit  c) de l’article  2,  la quota a pagar serà variable i  es  calcularà d’acord amb les
següents regles:

a) totes les activitats que es despleguen a instal·lacions per particulars i entitats han de pagar
taxa.

b) Quan el professorat o l'entitat cobri un import a l'alumnat o a les persones beneficiaries, la quantia es
calcularà partint de la tarifa base, que s'estableix en 20 € per local/mes, aplicament uns coeficients en funció del
número de metres quadrats de local, número d’alumnes i número d’hores mensuals d’us.

b.1 Coeficient per metres quadrats de local
- 1 a 20 m2 = x 1
- 21 a 40 m2 = x 1'25
- 41 a 60 m2 = x 1'50
+ 60 m2 = x 2

b.2 Coeficient per nº d'alumnes
- 1 a 10 = x 1



- 11 a 25 = x 1'50
- 26 a 50 = x 2
- + 51 = x 3

b.3 Coeficient per nº d'hores al mes:
- 1 a 5 = x 1
- 6 a 10 = x 1'25
- 11 a 15 = x 1'50
- 16 a 30 = x 2
- + 31 = x 2'5

c) Quant el professor o entitat usuària no cobri import als alumnes o beneficiaris, la quantia
de la taxa serà el 50% de la que resultaria d’acord amb l’establert al punt anterior.

d) Unes i altres tarifes d’aquest punt podran ser bonificades fins al 100% pel decisió del Ple del
Consistori, en atenció a les especials circumstàncies que puguin concórrer en cada cas.

e) Per activitats esportives i formatives la quota serà:
1- Activitats fins a 2 dies a la setmana: 20 euros mensuals.
2- Activitats de 3 o més dies a la setmana: 30 euros mensuals.
3- Activitats de 1 dia a la setmana: 15 euros mensuals.
4- Activitats esporàdiques: 15 euros per actuació.

f) Per actes lúdics, la quota serà de 20 euros per acte/dia quan tenguin lloc a l’Església Nova de
Biniamar i Ca Ses Monges de Moscari; serà de 25 euros per acte/dia quan tenguin lloc a l’Església
Vella de Caimari, Ca Ses Blaies, Es Centre de Formació o pavelló del Poliesportiu de Ses Deveres de
Selva.

Article 5è. Normes de gestió.

La Taxa es considerarà meritada des que neixi l'obligació de contribuir i es liquidarà per cada
sol·licitud realitzada si és per un sòl us, o el dia primer de cada mes si es continuada.

Article 6è.

Les  quotes  se  satisfaran  pels  subjectes  passius  a  la  caixa  municipal  de  l'Ajuntament,
simultàniament a la presentació de la documentació necessària quant sigui  un sol fet o el  dia
primer de cada mes, si la prestació fos continua.

Article 7è. Vigència.

La present ordenança assortirà efecte a partir del dia 1 de gener de 2015 i seguirà en vigor en
exercicis successius, en tant no s'acordi la seva modificació o derogació.


