Plaça de la Vila, 1
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel. 93 721 68 00
www.santquirzevalles.cat

INFORMACIÓ SOBRE LES CELEBRACIONS DE CASAMENTS CIVILS

Àrea gestora

Alcaldia

Servei gestor

Protocol i Relacions Institucionals

Descripció

Sol·licitar la celebració de matrimoni civil, amb la seva reserva
d'espai d'equipament municipal i data de celebració.

MARC LEGAL
-

Instrucció de 26 de gener de 1995, de la Direcció Generals dels Registres i del Notariat, sobre
autorització del matrimoni civil pels Alcaldes/esses (BOE núm. 35, de 10 de febrer de 1995)
Llei 13/2005, d’1 de juliol, per la qual es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure
matrimoni. (BOE núm. 157, de 2 de juliol de 2005)
Ordenances fiscals vigents 4.15

ELS SOL·LICITANTS
Tots els ciutadans i ciutadanes que ho sol·licitin.
Si un dels membres de la parella figura empadronat en el municipi amb una antiguitat mínima de 6
mesos o anteriorment ho ha estat, per un període mínim d’1 any, els sol·licitants estan exempts de
pagament.

TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ
Les parelles que es volen casar a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès han d’iniciar els tràmits en el
Registre Civil de la seva localitat.
El Registre Civil iniciarà un expedient que finalitzarà amb l’expedició d’un certificat.
En el cas que els contraents no estiguin empadronats a Sant Quirze del Vallès, hauran de comunicar
al Registre Civil on han iniciat els tràmits la seva voluntat de casar-se a Sant Quirze, i hauran de
sol·licitar el trasllat de l’expedient al Registre Civil del municipi.
Aquest tràmit té una durada de tres mesos aproximadament, per tant la data de celebració del
casament civil s’ha de triar tenint en compte aquest període de tramitació.
1. Prereserva de data i espai:
Cal reservar la data, hora i sala a http://casamentscivils.santquirzevalles.cat. Aquesta prereserva
és provisional fins que els contraents presentin el certificat emès pel Registre Civil.
2. Confirmació de la reserva i pagament de la taxa:
Quan el Registre Civil hagi emès el certificat, els interessats l’han de portar a l’OAC i entrar-ho per
registre, junt amb les còpies dels DNI dels dos contraents i dels testimonis.
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Pel que fa el pagament de la taxa, si un dels membres de la parella figura empadronat en el
municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos o anteriorment ha estat empadronat per un
període mínim d’1 any, els sol·licitants estan exempts de pagament. En cas contrari, els
sol·licitants hauran de fer efectiu el pagament de la taxa corresponent.

Quota tributària

Dependència municipal

Dies laborables

Dies festius

Celler de Can Barra

300 €

380 €

Casa Pintor Vila Puig

100 €

150 €

Casal Serra de Galliners

200 €

260 €

Torre Julià

100 €

150 €

3. Protocol de la cerimònia:
El servei de protocol es posarà en contacte amb els contraents per concretar els aspectes de la
cerimònia.
4. Acta matrimonial i Llibre de Família:
Un cop celebrada la cerimònia, l’Alcaldia farà arribar al Registre Civil còpia de l’acta matrimonial,
amb la qual s’expedirà el Llibre de Família.

ESPAIS DISPONIBLES
Casa Vila Puig: c. Pintor Vila Puig, 45 (aforament 1r pis, 25 persones)
Celler de Can Barra: pg. de Can Barra, s/n (aforament 120 persones)
Sala Muriel Casals: c. Pintor vila Puig, 22 (aforament 160 persones)
Torre Julià: c. Josep Mitats, 10 Les Fonts (aforament 90 persones)
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