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                                                   Ajuntament de Consell 
                                                            Illes Balears 
 
 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DEL 
RECINTE I EXTERIORS DE LA CASA CONSISTORIAL PER A LA CELEBRACIÓ 
DE MATRIMONIS CIVILS I CONSTITUCIÓ DE PARELLES DE FET 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 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 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 a 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  
El fet imposable que origina la taxa és: 
a) L'ús o aprofitament amb caràcter privatiu d’estances municipals, entre aquestes la sala de 
Plens o el jardins de Ca Sa Madona, 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 dels funcionaris municipals a les dependències externes on es celebrin els 
actes assenyalats al paràgraf anterior. 
La celebració del matrimoni civil es farà a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila de Consell o 
als jardins de Ca Sa Madona. 
 
Article 3r. Subjecte passiu  
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 desembre, de la Llei General Tributària, les 
persones que sol·licitin contreure matrimoni civil i que doni lloc a l’aplicació del fet impossable 
regulat en l’article 2n d’aquesta ordenança.  
 
Article 4t. Responsables  
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones 
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 Llei 58/2003, de 17 desembre de la 
Llei General Tributària.  
2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que 
assenyala l'article 43 Llei 58/2003, de 17 desembre de la Llei General Tributària.  
 
 



 
Article 5è. Base imposable i quota tributària  
Les tarifes a aplicar són: 
a) Per a la prestació del servei a la sala de sessions:    100,00 € 
b) Per a la prestació del servei al jardí de Ca Sa Madona:  200,00 € 
b) Per al desplaçament del Batle o Regidor celebrant:   100,00 € 
 
Article 6è. Exempcions i bonificacions  
Es bonificarà amb el 50 % de les tarifes establertes a l’article anterior quan al manco un dels dos 
contraents dugui més d’un any empadronat al municipi de Consell. 
 
Article 7è. Meritació  
L’obligació de pagament neix des de què s’inicia la prestació del servei. 
No obstant, en el moment de la sol·licitud s’ingressarà, en concepte de dipòsit previ, l’import de 
la taxa. 
Si per causa no imputable a l’obligat al pagament l’activitat no es prestés, es procedirà a la 
devolució de l’import indicat. 
Els deutes per aquesta taxa s’exigiran pel procediment administratiu de constrenyiment. 
 
Article 8è. Infraccions i sancions  
En tot quant fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries, i també de les sancions que 
hi corresponen en cada cas, s'apliquen les disposicions dels articles 191 i següents de la Llei 
58/2003, de 17 desembre de la Llei General Tributària.  
 
Disposició final 
La present Ordenança Fiscal s'aplicarà a partir del dia següent al de la seva publicació, i estarà 
en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa 
 
 


