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Contraents / Contrayentes

Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos * Document Identificatiu / Documento Identificativo*

Tipus Via / Tipo via Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación ) Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Població * / Población Codi Postal */Codigo Postal Província/Provincia

Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos  * Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

Tipus Via / Tipo via Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación ) Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Població * / Población Codi Postal */Codigo Postal Província/Provincia

Signatura contraent / Firma contrayente, Signatura contraent / Firma contrayente,

* Camps de compliment obligatori  
* Campos de complimiento obligatorio Esplugues de Llobregat,

 D'acord amb la Llei 11/2007 d'accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, el servei responsable realitzarà les consultes de dades, dels fitxers propietat de l'Ajuntament 
d'Esplugues, que siguin precises per a la tramitació i resolució de la present sol·licitud. 
  
 D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporadesa un fitxer, responsabilitat de 
l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud i fer-li arribar les comunicacions dels serveis i activitats propis de l'Ajuntament. Pot exercir els seus drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició adreçant-se al PAC de l'Ajuntament d'Esplugues  
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat
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Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónicoEstat civil / Estado civil

Correu electrònic / correo electónicoTelèfon / TeléfonoEstat civil / Estado civil

Mitjà preferent de notificació / Medio preferente de notificación email / email Telèfon / Teléfono

Data de Celebració / Fecha de celebración

Prereserva de data / Prereserva de fecha:

Hora/Hora

 Autoritzo a l'Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per  comprovar el compliment de les condicions 
requerides per a l'exercici de l'activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència  
  
Autorizo al Ayuntamiento de Esplugues a a verificar mis datos a otras administraciones u organismos para  comprobar el cumplimiento de las condiciones requeridas 
para el ejercicio de la actividad, y que pueda verificarlas durante su vigencia.

Sí

No

Autorització / Autorización

 Sí  No
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos

Indiqueu si algun dels dos contraents, o dels seus familiars de primer grau de consanguinitat (pares, fills, filles), o dels col·laterals de segon grau 
 (germans, germanes), consta empadronat/da a Esplugues / Indique si alguno de los dos contraients, o de sus familiares de primer grado de consanguinidad  
(padres, hijos, hijas), o de los colaterales de segundo grado  (hermanos, hermanas), consta empadronado/a en Esplugues

Data naixement / Fecha nacimiento

Data naixement / Fecha nacimiento



El tràmit per al casament civil s'iniciarà sempre al Registre Civil del Jutjat d'Esplugues de Llobregat (cr Tomàs Bretón, 32-38 de dilluns a divendres de 9 a 
13 hores, telèfon 934738165). Allà s'haurà de portar la documentació que demanen (veure requadre part inferior). 
  
El dia que es vagi amb el testimoni al Registre s'iniciarà allà l'expedient, i us lliuraran un full amb el número de registre. Aquest full s'haurà de portar el 
mateix dia o l'endemà al Servei de Matrimoni per fomalitzar la reserva de data. (Tot i això, fins que el servei de matrimoni no disposi del Certificat que 
posteriorment genera el Registre Civil, la reserva no es converteix en fixa). 
  
El Servei de Matrimoni lliurarà a la parella un document on s'indica el dia i l'hora en què es realitzarà la cerimònia civil i es lliurarà la informació de la 
documentació necessària per al funcionament de la cerimònia. 
  
Pel que fa a les persones contraents no empadronats a Esplugues, caldrà que paguin les taxes corresponents per poder celebrar la seva cerimònia a les 
dependències municipals, mitjançant el Full d'Autoliquidació serà facilitat al Punt d'Atenció a la Ciutadania al presentar aquesta sol·licitud. 
  
   
El trámite para el matrimonio civil se iniciará siempre en el Registro Civil del Juzgado de Esplugues de Llobregat (cl Tomàs Bretón, 32-38 de lunes a viernes de 9 a 13 horas, 
teléfono 934738165). Allí se tendrá que entregar la documentación solicitada (ver recuadro parte inferior). 
 
El día que se vaya con el testigo al registro se iniciará allá el expediente, y os entregarán una hoja con el número de registro. Esta hoja se tendrá que traer el mismo día o el día 
siguiente al servicio de matrimonio por formalizar la reserva de fecha. (Aún así, hasta que el servicio de matrimonio no disponga del Certificado que posteriormente genera el Registro 
Civil, la reserva no se convierte en fija). 
 
El servicio de matrimonio entregará a la pareja un documento donde se indica el día y la hora en que se realizará la ceremonia civil y se entregará la información de la documentación 
necesaria para el funcionamiento de la ceremonia. 
 
En cuanto a las personas contrayentes no empadronados en Esplugues, hará falta que paguen las tasas correspondientes para poder celebrar su ceremonia en las dependencias 
municipales, mediante la Hoja de Autoliquidación que será facilitado en el punto de Atención a la Ciudadanía al presentar esta solicitud.

Informació sobre el procediment a seguir / Información sobre el procedimiento a seguir : 

Documentació per a l'expedient de matrimoni al Registre Civil / Documentación para el expediente de matrimonio al Registro Civil

DOCUMENTS A APORTAR / DOCUMENTOS A APORTAR 
  
- Certificat literal de naixement (Registre Civil del municipi de naixement) / Certificado literal de nacimiento (Registre Civil del municipio de nacimiento) 
- Certificat d'empadronament (Ajuntament on està empadronat) / Certificado de empadronamiento (Ayuntamiento donde está empadronado) 
 
  
S'han d'acreditar els dos darrers anys de residència / Se tienen que acreditar los dos últimos años de residencia 
- Fotocopia del DNI/NIF tamany foli, sense retallar / Fotocopia del DNI/NIF tamaño folio, sin recortar 
  
En el cas de persones divorciades també cal aportar... / En el caso de personas divorciadas también hay que aportar... 
- Certificat literal de matrimoni (Registre Civil municipi on es va celebrar). Ha de constar inscrita la sentència de divorci / Certificado literal de matrimonio 
(Registre Civil municipio donde se celebró). Tiene que constar inscrita la sentencia de divorcio 
  
En en el cas de Vidus/Vídues caldrà aportar... / En en el caso de Viudos/Viudas habrá que aportar... 
- Certificat literal de matrimoni (Registre Civil municipi on es va celebrar)/ Certificado literal de matrimonio (Registre Civil municipio donde se celebró) 
- Certificat literal de defunció (Registe Civil municipi on va morir) / Certificado literal de defunción (Registe Civil municipio donde murió) 
  
Les persones estrangeres hauran d'adreçar-se al Re 
gistre Civil on han de fer la tramitació per obtenir la informació corresponent. Així mateix el Registre Civil del Jutjat atendrà qualsevol dubte sobre la 
tramitació / Las personas extranjeras tendrán que dirigirse al Registro Civil donde tienen que hacer la tramitación para obtener la información correspondiente. Así mismo el 
Registro Civil del Juzgado atenderá cualquier duda sobre la tramitación. 
  
Aquesta informació és merament informativa. Qualsevol canvi que especifiqui el Registre Civil pot no haver estat notificat a l'Ajuntament, per tant la 
informació més actual és la que ofereix el propi Registre Civil / Esta información es meramente informativa. Cualquier cambio que especifique el Registro Civil puede no 
haber sido notificado en el Ayuntamiento, por lo tanto la información más actual es la que ofrece el propio Registro Civil 
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SOLICITUD DE MATRIMONIO CIVIL
Registre d'entrada general
Contraents / Contrayentes
Document Identificatiu / Documento Identificativo*
Document Identificatiu  / Documento Identificativo 
Signatura contraent / Firma contrayente,
Signatura contraent / Firma contrayente,
* Camps de compliment obligatori 
* Campos de complimiento obligatorio
 D'acord amb la Llei 11/2007 d'accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, el servei responsable realitzarà les consultes de dades, dels fitxers propietat de l'Ajuntament d'Esplugues, que siguin precises per a la tramitació i resolució de la present sol·licitud.
 
 D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporadesa un fitxer, responsabilitat de l’Ajuntament d' Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud i fer-li arribar les comunicacions dels serveis i activitats propis de l'Ajuntament. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició adreçant-se al PAC de l'Ajuntament d'Esplugues 
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Mitjà preferent de notificació / Medio preferente de notificación
Prereserva de data / Prereserva de fecha:
 Autoritzo a l'Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per  comprovar el compliment de les condicions requerides per a l'exercici de l'activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència 
 
Autorizo al Ayuntamiento de Esplugues a a verificar mis datos a otras administraciones u organismos para  comprobar el cumplimiento de las condiciones requeridas para el ejercicio de la actividad, y que pueda verificarlas durante su vigencia.
Autorització / Autorización
Indiqueu si algun dels dos contraents, o dels seus familiars de primer grau de consanguinitat (pares, fills, filles), o dels col·laterals de segon grau
 (germans, germanes), consta empadronat/da a Esplugues / Indique si alguno de los dos contraients, o de sus familiares de primer grado de consanguinidad 
(padres, hijos, hijas), o de los colaterales de segundo grado  (hermanos, hermanas), consta empadronado/a en Esplugues
El tràmit per al casament civil s'iniciarà sempre al Registre Civil del Jutjat d'Esplugues de Llobregat (cr Tomàs Bretón, 32-38 de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, telèfon 934738165). Allà s'haurà de portar la documentació que demanen (veure requadre part inferior).
 
El dia que es vagi amb el testimoni al Registre s'iniciarà allà l'expedient, i us lliuraran un full amb el número de registre. Aquest full s'haurà de portar el mateix dia o l'endemà al Servei de Matrimoni per fomalitzar la reserva de data. (Tot i això, fins que el servei de matrimoni no disposi del Certificat que posteriorment genera el Registre Civil, la reserva no es converteix en fixa).
 
El Servei de Matrimoni lliurarà a la parella un document on s'indica el dia i l'hora en què es realitzarà la cerimònia civil i es lliurarà la informació de la documentació necessària per al funcionament de la cerimònia.
 
Pel que fa a les persones contraents no empadronats a Esplugues, caldrà que paguin les taxes corresponents per poder celebrar la seva cerimònia a les dependències municipals, mitjançant el Full d'Autoliquidació serà facilitat al Punt d'Atenció a la Ciutadania al presentar aquesta sol·licitud.
 
  
El trámite para el matrimonio civil se iniciará siempre en el Registro Civil del Juzgado de Esplugues de Llobregat (cl Tomàs Bretón, 32-38 de lunes a viernes de 9 a 13 horas, teléfono 934738165). Allí se tendrá que entregar la documentación solicitada (ver recuadro parte inferior).El día que se vaya con el testigo al registro se iniciará allá el expediente, y os entregarán una hoja con el número de registro. Esta hoja se tendrá que traer el mismo día o el día siguiente al servicio de matrimonio por formalizar la reserva de fecha. (Aún así, hasta que el servicio de matrimonio no disponga del Certificado que posteriormente genera el Registro Civil, la reserva no se convierte en fija).El servicio de matrimonio entregará a la pareja un documento donde se indica el día y la hora en que se realizará la ceremonia civil y se entregará la información de la documentación necesaria para el funcionamiento de la ceremonia.En cuanto a las personas contrayentes no empadronados en Esplugues, hará falta que paguen las tasas correspondientes para poder celebrar su ceremonia en las dependencias municipales, mediante la Hoja de Autoliquidación que será facilitado en el punto de Atención a la Ciudadanía al presentar esta solicitud.
Informació sobre el procediment a seguir / Información sobre el procedimiento a seguir : 
Documentació per a l'expedient de matrimoni al Registre Civil / Documentación para el expediente de matrimonio al Registro Civil
DOCUMENTS A APORTAR / DOCUMENTOS A APORTAR
 
- Certificat literal de naixement (Registre Civil del municipi de naixement) / Certificado literal de nacimiento (Registre Civil del municipio de nacimiento)
- Certificat d'empadronament (Ajuntament on està empadronat) / Certificado de empadronamiento (Ayuntamiento donde está empadronado)
 
S'han d'acreditar els dos darrers anys de residència / Se tienen que acreditar los dos últimos años de residencia
- Fotocopia del DNI/NIF tamany foli, sense retallar / Fotocopia del DNI/NIF tamaño folio, sin recortar
 
En el cas de persones divorciades també cal aportar... / En el caso de personas divorciadas también hay que aportar...
- Certificat literal de matrimoni (Registre Civil municipi on es va celebrar). Ha de constar inscrita la sentència de divorci / Certificado literal de matrimonio (Registre Civil municipio donde se celebró). Tiene que constar inscrita la sentencia de divorcio
 
En en el cas de Vidus/Vídues caldrà aportar... / En en el caso de Viudos/Viudas habrá que aportar...
- Certificat literal de matrimoni (Registre Civil municipi on es va celebrar)/ Certificado literal de matrimonio (Registre Civil municipio donde se celebró)
- Certificat literal de defunció (Registe Civil municipi on va morir) / Certificado literal de defunción (Registe Civil municipio donde murió)
 
Les persones estrangeres hauran d'adreçar-se al Re
gistre Civil on han de fer la tramitació per obtenir la informació corresponent. Així mateix el Registre Civil del Jutjat atendrà qualsevol dubte sobre la tramitació / Las personas extranjeras tendrán que dirigirse al Registro Civil donde tienen que hacer la tramitación para obtener la información correspondiente. Así mismo el Registro Civil del Juzgado atenderá cualquier duda sobre la tramitación.
 
Aquesta informació és merament informativa. Qualsevol canvi que especifiqui el Registre Civil pot no haver estat notificat a l'Ajuntament, per tant la informació més actual és la que ofereix el propi Registre Civil / Esta información es meramente informativa. Cualquier cambio que especifique el Registro Civil puede no haber sido notificado en el Ayuntamiento, por lo tanto la información más actual es la que ofrece el propio Registro Civil
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