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ORDENANÇA FISCAL NÚM. A20 - TAXA PER LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS  I 
CERIMÒNIES CIVILS A L’AJUNTAMENT 

 
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 de conformitat 
amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març,, aquest Ajuntament 
estableix la Taxa per la celebració de matrimoni i altres cerimònies civils a l’Ajuntament, 
que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa 
l’article 57 de l’esmentada Llei. 
 
Article 2n. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es beneficiïn del 
servei prestat per aquest municipi, a què es refereix l'article anterior. 
 
Article 3r. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre de 
tarifes següent: 
 
Tarifa Euros 
1. Persones empadronades fora de Castellar del Vallès 225,00 
2. Persones empadronades a Castellar del Vallès (almenys una de 
les dues persones contraents)  

170,00 

 
Article 4t. Obligació al pagament 
 
1. L'obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix amb la celebració 

del matrimoni o altres cerimònies civils per part de les autoritats municipals. 
 
2. El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de confirmar la petició de celebració 

de cerimònia. 
 
Article 5è. Remissió normativa 
 
En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’estarà al que al respecte determinin 
l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, la Llei reguladora de les hisendes locals, 
la Llei de Taxes i Preus Públics i altres disposicions concordants. 
 
Disposicions finals  

Primera  

S’autoritza l’Alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al 
desenvolupament i l’aplicació de la present ordenança.  

Segona  

Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives 
modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 19 de desembre de 2013; 
entrarà en vigor l’1 de gener de 2014 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva 
modificació o derogació. 


