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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER CONTREURE 

MATRIMONI CIVIL 

 

La sol·licitud l’han de fer els dos contraents, que han de comparèixer 

conjuntament al Registre Civil. Cal que almenys un d’ells estigui 

empadronat al municipi dels Pallaresos.  

Han d’aportar la documentació següent: 

- Certificat literal de naixement, expedit pel Registre Civil del lloc de 

naixement. 

- Certificat de residència o empadronament que acrediti el domicili dels 

dos últims anys (l’expedeix l’Ajuntament i caduca als tres mesos). 

- Fe de vida i declaració jurada de l’estat civil dels sol·licitants. 

- Fotocòpia del DNI. 

A més de tots els documents anteriors, s’han d’aportar els següents en 

funció de cada cas: 

MINORIA D’EDAT 

Si són majors de 14 anys i menors de 16, han d’obtenir prèviament la 

dispensa judicial per poder contreure matrimoni civil. 

Si són majors de 16 anys, el certificat literal de naixement amb 

l’anotació marginal d’emancipació. 

DIVORCI O NUL·LITAT DE MATRIMONI ANTERIOR 

Certificat literal del matrimoni anterior, amb l’anotació marginal del 

divorci o nul·litat. 

VIDUÏTAT 

Certificat literal del matrimoni anterior i certificat literal de la defunció 

del cònjuge anterior. 

Si està empadronat/da en una localitat de menys de 25.000 habitants, 

s’haurà de publicar un edicte durant 15 dies a la població corresponent. 
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ESTRANGERS 

Han de presentar tota la documentació exigida als espanyols, traduïda 

per un traductor jurat i legalitzada pel Consulat corresponent, tant 

l’original com la traducció.  

Han de presentar també una fotocòpia del passaport o de la targeta de 

residència. 

També han de presentar un certificat de la inscripció consular, on 

consti el domicili de la persona interessada, el temps de residència a 

Espanya i el lloc de procedència. 

INFORMACIÓ DE CARÀCTER GENERAL 

Per a la presentació dels documents i la tramitació de l’expedient s’ha 

de demanar dia i hora al telèfon d’aquest Registre Civil: 977 62 71 33.  

Han de comparèixer dos testimonis no familiars, majors d’edat i amb la 

fotocòpia del DNI, i que coneguin els dos contraents, perquè manifestin 

que el matrimoni que es vol realitzar no incorre en cap prohibició. 

La documentació s’ha de presentar 2 mesos abans de la celebració del 

matrimoni, com a mínim. 

Els casaments se celebren els dilluns o els divendres. 

Els casaments que desitgin celebrar-se en dissabte o diumenge hauran 

de sol·licitar-ho per tal que sigui realitzat per part de l’Alcalde/ssa o un 

Regidor/a autoritzat per el/la mateix/a. 

A partir de l’1 de gener de 2009 els matrimonis civils celebrats en cap 

de setmana per part de l’Alcalde/ssa o un/a Regidor/a autoritzat per 

el/la mateix/a, tindran el cost indicat en les Ordenances Municipals 

vigents de l’any en curs. 

 

 


