Full informatiu – Matrimonis Civils 2016
Els casaments civils estan regulats per l'ordenança fiscal 3.15
La quota tributària es determina per l'aplicació de les tarifes següents:
1.- Matrimonis civils amb celebració al Saló de Plens - 232,30 euros
3.- Matrimonis civils a la Sala de Govern (inclou casaments sense cerimònia) - gratuïts
Les persones físiques que estiguin empadronades en el municipi de Sabadell amb
una antiguitat mínima d'un any, gaudiran d'una bonificació del 50% de la tarifa de l’apartat 1r.
Un cop feta la reserva de data, per tal de confirmar-la, s'haurà d'abonar la taxa.
L'autoliquidació implica una obligació de pagament amb l'Ajuntament. Transcorregut
el període d'ingrés indicat a l'autoliquidació sense haver-se fet efectiu al pagament,
s'iniciarà el procediment de constrenyiment que comportarà el pagament del
recàrrec, interessos de demora i la resta de despeses legalment aplicables.
El sol·licitant, en el cas que hagi d’abonar una taxa, haurà d'acreditar el pagament d'aquesta
per confirmar la petició per fer la celebració. L'acreditació de pagament, si s’escau, i la resta de
documentació necessària (DNI dels testimonis, Certificat definitiu del Registre Civil, Guió de la
cerimònia omplert) s'ha de lliurar com a màxim 2 mesos abans de la data de
celebració. En cas contrari, no es podrà oficiar el casament.
Canvis o anul·lacions: 30 dies hàbils abans de la data prefixada
- Canvi de data o anul·lació de la cerimònia: sense recàrrec fins a 30 dies
hàbils abans de la data prefixada.
- Canvi de sala o de tipus de cerimònia: s'anul·larà la reserva i es farà una
nova liquidació, atès que pot comportar canvis en el preu.
Obligacions el dia del casament:
- Puntualitat: Si us plau, calculeu el temps que necessiteu abans de començar
la cerimònia. Es demana que els assistents a la cerimònia arribin 15 minuts
abans de l'hora en el cas de celebracions a la Sala de Govern, i 30 minuts
abans per a les celebracions a la Sala de Plens. Si 15 minuts després de
l'hora establerta no es pot iniciar la cerimònia (per l'absència d'un dels dos
contraents o dels testimonis) l'Ajuntament no n'assegura la celebració
- Aforament:
Sala de Govern: Comprèn els casaments sense cerimònia i amb cerimònia, amb un màxim de
20 persones (comptant contraents i testimonis). Si el dia de la cerimònia venen més
persones no hi podran accedir.
- No es faran canvis de Sala el mateix dia de la cerimònia
Us recordem que només es podrà acompanyar la cerimònia amb ornamentació floral
i música en cas que hagueu reservat la Sala de Plens.

