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ORDENANÇA REGULADORA
DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI MUNICIPAL
PER LA CELEBRACIÓ DE NOCES CIVILS

FONAMENT I NATURALESA
Article 1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i de conformitat amb el previst en l'article 127 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
març , pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en
relacio amb l'article 41 i següents de la citada Llei, l'Ajuntament de Calvià estableix un
preu públic per la prestació dels serveis de caràcter administratiu i protocol.lari així com
la utilització de les dependències i instal.lacions municipals i altres mitjans materials,
personals i serveis necessaris amb motiu de la celebració de noces civils en el Saló de
Plens i en els jardins de l'Edifici Consistorial, que es regirà per la present Ordenança
fiscal, les normes de la qual atenen al previngut en l'article 57 del mencionat Reial
Decret Legislatiu.
FET IMPOSABLE
Article 2. Constitueix el fet imposable d'aquest preu públic l'activitat
administrativa , la utilització privativa de dependències municipals i la prestació dels
serveis relatius a la celebració de noces civils en l'Ajuntament.
SUBJECTES PASSIUS
Article 3. Estan obligats al pagament del preu públic, en concepte de subjectes
passius, les persones beneficiaries del servei , entenent-se per aquestes els contraents ,
que queden obligats solidàriament.
QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 4. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança s'estableix
en 150,00 euros per cada noces celebrades en el Saló de Plens de l'Edifici Consistorial,
i de 300,00 euros per cada noces celebrada en el jardins de l'Edifici Consistorial.
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 5.1 No es concedirà cap exempció en el pagament d'aquest preu públic.
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5.2 Quan almenys un dels contraents estigui empadronat en el Municipi,
s'aplicarà sobre la tarifa una bonificació del 50 per 100.
MERITACIÓ
Article 6. Conforme a l'article 26.b del R.D.L. 2/2004, el preu públic es
meritarà i naixerà l'obligació de contribuir quan s'iniciï la prestació del servei, que es
produirà en la data de presentació de l'oportuna sol.licitud de celebració de noces civils
davant el Registre General de l'Ajuntament.
DECLARACIÓ I INGRÉS
Article 7.1. El procediment d'ingrés serà, de conformitat amb el previst en
l'article 27 del R.D.L. 2/2004, el d'autoliquidació. Els subjectes passius hauran
d'autoliquidar el preu públic en el moment d'iniciar-se la prestació del servei . A aquest
efecte, juntament amb la presentació de la sol.licitud haurà adjuntar-se còpia de
l'autoliquidació acreditativa del pagament. No es tramitaran les sol.licituds sense que
s'acrediti el pagament citat.
7.2. Quan per causes no imputables als sol.licitants, el servei no es presti,
procedirà la devolució de l'import ingressat. En aquells supòsits en què a causa de
condicions climatològiques les noces no es puguin celebrar en els jardins, i s'hagi de
celebrar en el Saló de Plens es procedirà a la devolució de la diferència.
7.3. Així mateix , els sol.licitants tindran dret a la devolució del 50 per
100 de l'import del preu públic quan la cerimònia no hagi pogut celebrar-se per causa
imputable als mateixos , sempre que es comuniqui a l'Ajuntament abans de tres dies al
fixat per a la celebració. Si no es comunica el desestiment en termini i les noces no es
realitza, no procedirà devolució alguna.
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 8. Quant a la qualificació de les infraccions tributàries, i de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s'ajustaran al que es disposa en els articles 183 a
212 de la Llei 58/2003 , General Tributària i en la resta de disposicions que la
desenvolupin i complementin.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança fou aprovada definitivament el dia 18 de gener de 2013 , i
prèvia la seva publicació en el BOIB, entrarà en vigor en el termini de quinze dies
comptats a partir la seva publicació, conforme disposen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei
7/1985, de Bases de les Hisendes Locals, romandrà vigent fins a la seva modificació o
derogació expressa.
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