ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.14. TAXA PER LA CELEBRACIÓ DE
MATRIMONIS I CERIMÒNIES CIVILS A L’AJUNTAMENT
ARTICLE 1. Fonaments 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 2. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les
persones físiques que vulguin gaudir dels serveis de celebració de matrimonis i
cerimònies civils a l’ajuntament.
ARTICLE 3. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes que es contenen en l’annex
d’aquesta Ordenança la tarifa següent.
Quan qualsevol dels nuvis acrediti, mitjançant el corresponent justificant del Padró
municipal d’habitants, la seva residència a Mollet del Vallès, s’aplicarà una tarifa reduïda
del 50%, aplicables a les taxes establertes a l’apartat 1 i 2.
Quan ambdós nuvis acreditin que es troben en situació d’atur, mitjançant certificat emès
per l’Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya, s’aplicarà una tarifa reduïda del
50% en totes les tarifes.
ARTICLE 4. 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 5. Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General i a
l’Ordenança General.
ARTICLE 6. Remissió normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s'aplicaran
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics i altres
disposicions concordants que les desenvolupin i complementin.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2022 i seguirà
vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX DE TARIFES
Concepte

Taxa

1. Per cada celebració de matrimoni

256,29 €

2. Altres cerimònies civils

128,14 €

3. Per la incorporació de música a l’Acte
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74,04 €

