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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT D'ESCORCA

551

Modificació Ordenança Fiscal taxa prestació serveis especials de neteja per utilització Casa
Consistorial

Per a significar que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de novembre de 2018, va acordar aprovar la modificació de
l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de serveis especials de neteja motivats per la utilització del recinte i exteriors de la
Casa Consistorial per a la celebració de matrimonis civils o constitució de parelles de fet.
Tota vegada que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions ni reclamacions es dona per aprovada definitivament i
es reprodueix, integra, a continuació:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS DE NETEJA
MOTIVATS PER LA UTILITZACIÓ DEL RECINTE I EXTERIORS DE LA CASA CONSISTORIAL PER A LA CELEBRACIÓ
DE MATRIMONIS CIVILS O CONSTITUCIÓ DE PARELLES DE FET.
Article 1r.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/12/1025977

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 i 19 del RDL 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest ajuntament estableix l’ordenança reguladora de la taxa per a la prestació de serveis especials de neteja motivats per
la utilització del recinte i exteriors de la casa consistorial per a la celebració de matrimonis civils i constitució de parelles de fet, 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:
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.
El desplaçament dels funcionaris municipals a les dependències externes on es celebrin els actes assenyalats al paràgraf anterior.
Article 3r.
Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones naturals que constitueixen la parella de ciutadans que volen celebrar l’acte subjecte i així ho
han sol·licitat expressament.
Article 4t.
Quota
La quota per a l’aprofitament especial definit en l’article 2 és de 150 €.
Article 5è.
Exempcions
Quant al menys un dels contraents sigui resident al municipi amb una antiguitat mínima de sis mesos s’aplicarà una bonificació del 100%.
Article 6è.
Normes de gestió
La taxa es considerarà meritada des de que neixi l’obligació de contribuir i es liquidarà per cada sol·licitud realitzada.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 12
26 de gener de 2019
Fascicle 14 - Sec. I. - Pàg. 2707

Article 7è.
Les quotes se satisfaran pels subjectes passius a la caixa municipal de l’Ajuntament, simultàniament a la presentació davant el Jutjat de la
documentació necessària per celebrar el matrimoni o parella de fet.
Article 8è.
Vigència
La present ordenança assortirà efecte a partir de la seva publicació i seguirà en vigor en exercicis successius, en tant no s’acordi la seva
modificació o derogació.

Escorca, 23 de gener de 2019
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El batle
Antoni Solivellas Estrany
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