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ORDENANÇA FISCAL 3.15 

TAXA PER LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS EN DEPE NDÈNCIES DE 
L’AJUNTAMENT DE SABADELL 

 
 
 
 
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 del règim local, i 
d’acord amb el que disposen els articles 15 al 27 del Real Decret Legislatiu 2/2004 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest municipi estableix la taxa per la celebració de matrimonis civils en 
dependències de l’Ajuntament de Sabadell, que es regirà per aquesta ordenança 
fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Real 
Decret Legislatiu 2/2004. 
 
Article 2n. Fet imposable  
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la celebració de matrimonis civils en els 
espais de l’Ajuntament de Sabadell per part de les persones físiques que ho 
sol·licitin. 
 
Article 3r. Subjectes passius  
 
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones que constitueixin la parella que 
vol celebrar el matrimoni civil en els espais de l’Ajuntament de Sabadell.  
 
Article 4r. Quota Tributària  
 
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents: 
 
 
1.- Matrimonis civils amb celebració al Saló de Plens 230 euros 
2.- Matrimonis civils amb celebració a la Sala de govern 180 euros 
3.- Matrimonis civils sense celebració 40 euros 
 
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 les tarifes dels 
apartats 1r i 2n. 
 
Article 5è.  Acreditament  
 
La taxa es merita i, per tant, l’obligació de pagar es genera en el moment que es 
confirma la petició per fer el matrimoni en una hora i dia determinats. 
 
Les tarifes establertes en aquesta ordenança seran exigibles, si s’escau,  sense 
perjudici d'aquelles que s'acreditin per a l'actuació administrativa a desenvolupar per 
la instrucció de l’expedient previ al matrimoni i l’autorització de la seva celebració. 
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Article 6è. Normes de gestió, liquidació i ingrés  
 
Els interessats en la celebració del matrimoni civil hauran de presentar la sol·licitud i 
documentació que indiqui el departament de relacions institucionals de l’Ajuntament 
de Sabadell, així com en l’antelació de temps que també s’indiqui. 
 
Tanmateix, serà l’esmentat departament qui determinarà els aspectes de protocol de 
les celebracions. 
 
L’Ajuntament determinarà, en funció dels assistents previstos i de les 
característiques de l’acte, quin és l’espai més apropiat per celebrar la cerimònia del 
matrimoni civil. 
 
L’Ajuntament exigirà aquesta taxa en règim d’autoliquidació i el sol·licitant haurà 
d’acreditar el seu pagament en l’acte de confirmació de la seva petició per fer la 
celebració. En cas contrari, no es tramitarà la corresponent sol·licitud. 
 
Article 7è. Devolucions  
 
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l’ús de les estances municipals 
no es pugui dur a terme, serà procedent la devolució de l’import corresponent. 
 
Donarà dret a la devolució del 100 per cent de l’import de la taxa abonada, les 
anul·lacions presentades amb una anticipació mínima de 30 dies hàbils respecte a la 
data de celebració del matrimoni.  
 
Article 8è.- Indemnitzacions per la destrucció o de teriorament del domini 
públic  
 
De conformitat amb el que preveu l'article 24, paràgraf cinquè del RD legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, quan la utilització privativa o l'aprofitament especial comporti la 
destrucció o deterioració del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del 
pagament de la taxa que fos procedent, estarà obligat al reintegrament del cost total 
de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i fer-ne el dipòsit previ del 
seu import.  
 
Si els danys són irreparables, el municipi serà indemnitzat amb una quantia igual al 
valor dels béns destruïts o l'import de la deterioració dels danyats.  
 

Disposició transitòria. 
 
No s’exigirà la taxa en aquells supòsits en què la sol·licitud de la celebració del 
matrimoni civil s’hagi presentat abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança.. 
 

Disposició final. 
 
Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió celebrada el dia 5 de novembre de 2013 i, definitivament el dia 23 de 
desembre del mateix any, començarà a regir el dia següent de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i es mantindrà en vigor mentre no 
s'acordi de modificar-la o derogar-la. 
 
 


