
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZA CIÓ DE 

LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE CAN GELABERT, CASA L DE CULTURA  

I ALTRES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS  

 

 

Article 1. Concepte 

1. De conformitat amb el que preveu en l’article 57, en relació amb l’article 20, ambdós del RDL 2/2004, Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa per la utilització de les 
instal·lacions i espais municipals, que s’especifica en les quotes corresponents i que es regiran per aquest 
ordenança. 

 

Article 2. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització amb caràcter privatiu de les instal·lacions i espais 
municipals. 

 

Article 3. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la 
Llei  58/2003,  de  17  desembre,  de  la  Llei  General  Tributària,  a  favor  de  les  quals  s’atorguin  les  
llicències d’utilització de les instal·lacions o qualsevol altre espai municipal, que es beneficiïn del seu 
aprofitament. 

 

Article 4. Quota 

A. Activitats a Can Gelabert 

Per l’ús de Can Gelabert sempre que es compleixin les condicions de necessitat i servei públic exigibles per la 
regidoria corresponent segons el tema tractat: 

I. Utilització de les instal·lacions de Can Gelabert, de dilluns a divendres (per reunions, assajos, cursos, tallers 
o conferències). 

� Particulars i entitats amb afany de lucre o de fora de Binissalem, per acte o sessió ............... 205,25 € 

� Particulars i entitats amb afany de lucre o de fora de Binissalem, per acte o sessió ............... 123,21 € 
         (mitja jornada). 

 

II. Utilització de les instal·lacions de Can Gelabert en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius (per 
reunions, assajos, cursos, tallers o conferències). 

� Particulars, entitats amb afany de lucre o de fora de Binissalem, per acte o sessió .................. 287,33 € 

� Particulars, entitats amb afany de lucre o de fora de Binissalem, per acte o sessió .................. 205,35 € 
         (mitja jornada). 

 

 



 

III.  Per l’ús de Fires i Congressos S.A. 

� Una sala per a 50 persones o menys, per migdia ..................................................................... 222,14 € 

� Una sala per a 50 persones o menys, per un dia ...................................................................... 380,80 € 

� Si la reserva de les sales és per més de 50 persones, per migdia ............................................. 309,43 € 

� Si la reserva de les sales és per més de 50 persones, per un dia .............................................. 444,27 € 

 

B. Exposicions a Can Gelabert 

� Per l’ús dels locals municipals de Can Gelabert, Casal de Cultura, sempre que es 
compleixin les condicions de necessitat i servei públic exigibles per la regidoria 
corresponent, per exposicions de particulars i entitats sense afany de lucre ..................... 

 
 

gratuït 

� Per l’ús dels locals municipals de Can Gelabert, Casal de Cultura, sempre que es 
compleixin les condicions de necessitat i servei públic exigibles per la regidoria 
corresponent, per exposicions amb vigilància a càrrec municipal, de particulars i 
entitats sense afany de lucre, per hora d’obertura al públic ............................................... 

 

 

16,39 € 

� Per l’ús dels locals municipals de Can Gelabert, Casal de Cultura, sempre que es 
compleixin les condicions de necessitat i servei públic exigibles per la regidoria 
corresponent, per exposicions de particulars i entitats amb afany de lucre, per dia. ......... 

 
57,57 € 

� Per l’ús dels locals municipals de Can Gelabert, Casal de Cultura, sempre que es 
compleixin les condicions de necessitat i servei públic exigibles per la regidoria 
corresponent, per exposicions amb vigilància a càrrec municipal, de particulars i 
entitats amb afany de lucre: ............................................................................................... 

Mes, per cada hora d’obertura al públic .................................................................................... 

 

 

57,57 € 

16,39 € 

 

C. Visites 

� Per entrada i visita a Can Gelabert, Casal de Cultura: per persona resident a Binissalem  gratuït 

� Per entrada i visita a Can Gelabert, Casal de Cultura: per persona no resident a 
Binissalem .......................................................................................................................... 2,18 € 

� Per entrada i visita a Can Gelabert, Casal de Cultura: per persona no resident a 
Binissalem, fins a 18 anys o major de 65 anys .................................................................. 

 

0,78 € 

 

D. Casaments a qualsevol lloc municipal 

I. Per qualsevol parella de ciutadans que vulguin fer la cerimònia civil del casament a 
qualsevol lloc municipal que així ho sol·licitin, si algun d’ells figura empadronat a la 
vila amb una antiguitat superior als sis mesos, o tenguin una vinculació històrica amb 
Binissalem .......................................................................................................................... 

 

 

41,20 € 

II. Per les demés parelles, de dilluns a divendres no festius .................................................. 164,80 € 

III.  Per les demés parelles, dissabtes, diumenges i festius ....................................................... 206,00 € 

IV.  Si la cerimònia es fa a qualsevol lloc no municipal, però implica desplaçament de 
l’autoritat a fora de les instal·lacions municipals, s’aplicarà el mateix import. 

 

 



 

E. Ús privat d’altres edificis 

I. Parc de Sa Rectoria (3 hores) ............................................................................................. 51,50 € 

II. Coberta de l’escola graduada (1/4 part, 3 hores) ............................................................... 51,50 € 

III.  Ús del teatre municipal (inclou la contractació d’un conserge, l’enllumenat, la 
megafonia), euros per dia o actuació o assaig ................................................................... 

L’entitat sol·licitant haurà de dipositar un aval de 200 euros per a cobrir els possibles 
danys a les instal·lacions, que serà retornat a l’entitat una vegada acreditada la manca 
de danys. Tot allò, sense perjudici de la responsabilitat personal per danys majors que 
puguin provocar-se. 

 

105,06 € 

 

F. Altres llocs no expressament indicats 

Als llocs i instal·lacions municipals no compresos a la taula anterior on es despleguin activitats per 
particulars i entitats també s’haurà de pagar taxa. 

Si el professor o entitat, pel fet de cobrar un import a l’alumnat o beneficiaris, obté uns ingressos inferiors o 
iguals a 100 € per local/mes, la taxa és de 10 €/mes. 

Si el professor o entitat, pel fet de cobrar un import a l’alumnat o beneficiaris, obté uns ingressos entre 101 i 
200 € per local/mes , la taxa és de 20 €/mes. 

Si el professor o entitat, pel fet de cobrar un import a l’alumnat o beneficiaris, obté uns ingressos entre 201 i 
300 € per local/mes, la taxa és de 30 €/mes. 

Si el professor o entitat, pel fet de cobrar un import a l’alumnat o beneficiaris, obté uns ingressos superiors a 
300  €  per  local/mes,  la  quantia  es  calcula    partint  de  la  tarifa  base  de  40€  per  local/mes,  aplicant  
uns coeficients en funció del número de metres quadrats de local, número d’alumnes i número d’hores 
mensuals d’us. 

 

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 

 

2. Coeficient per número d’alumnes: 

− 1 a 10 = x 1 

− 11 a 25 = x 1,50 

− 26 a 50 = x 2 

− + 51 = x 3 

 



 

3.    Coeficient per número 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 2,50 

 

Article 5. Obligació de pagament 

1. L’obligació de contribuir neix en el moment de sol·licitar la llicència d’utilització de les instal·lacions. 

2. El pagament de la taxa es realitzarà per ingrés directe en la tresoreria municipal o allà on estableixi 
l’Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència d’utilització corresponent. 

 

Article 6. Exempcions 

Les entitats de Binissalem sense afany de lucre estaran exempts de pagar la taxa per la utilització de les 
instal·lacions de Can Gelabert per reunions, assajos, cursos, tallers o conferencies. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, aprovada per acord de l’Ajuntament Ple, de 3 de novembre de 2015, entrarà en vigor el 
mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i serà d’aplicació a partir del dia 1 de 
gener de 2016, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 


