REGISTRE CIVIL DE LA JONQUERA
Plaça de l’Ajuntament núm. 4
17700 LA JONQUERA
En/na a)_____________________________________________________________
i en/na b)_____________________________________________________________,
per tal de contraure matrimoni,
DECLAREM:
1. Que les nostres dades personals són les següents:
a. Dades del/de la futur/a espòs/osa
Nascut/da a __________________________, província (o país) _______________,
el dia _____________, amb DNI/NIE núm. ___________________, inscrit/a al tom
_____, pàgina ______, fill/a de/d’________________ i de/d’_____________ d’estat
civil _______________, amb nacionalitat _____________________, amb domicili a
_____________________________________________________________, telèfon
___________ i amb residència els últims dos anys a _________________________
• En cas d’haver matrimoni anterior:
Nom i cognoms del cònjuge _____________________________________________ data de
defunció del cònjuge anterior / data de dissolució del matrimoni anterior _________________

b. Dades del/de la futur/a espòs/osa
Nascut/da a __________________________, província (o país) ________________,
el dia _____________, amb DNI/NIE núm. ___________________, inscrit/a al tom
_____, pàgina ______, fill/a de/d’________________ i de/d’_____________ d’estat
civil _______________, amb nacionalitat _____________________, amb domicili a
_____________________________________________________________, telèfon
___________ i amb residència els últims dos anys a __________________________
• En cas d’haver matrimoni anterior:
Nom i cognoms del cònjuge _____________________________________________ data de
defunció del cònjuge anterior / data de dissolució del matrimoni anterior _________________

2. Que desitgem contraure matrimoni civil.
3. Que no hi ha cap impediment per celebrar el matrimoni.
4. Que volem celebrar el matrimoni al Registre Civil
/ Ajuntament
de/d’______________________________________ ( _____________ ).
5. Que adjuntem els documents següents:

.

a. Documents acreditatius d’ambdós.
b. Certificats literals de naixement
c. Certificats d’empadronament o de residència durant els dos últims anys.
d. Altres _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Que triem el català

/ el castellà

com a llengua de celebració.

Per això,
DEMANEM que s’autoritzi la celebració del matrimoni que volem contraure
La Jonquera a ______ de/d’ ____________________ de _________.
Signatures,

TRÀMITS I DOCUMENTS NECESSARIS PER CONTRAURE MATRIMONI CIVIL
•

ON ES TRAMITA

En el Registre Civil del domicili de qualsevol dels dos contraents.
L’expedient s’ha de començar a tramitar, almenys, 3 mesos abans de la data en què es desitja contraure
matrimoni, si bé la seva durada pot ser superior o inferior en funció de diverses circumstàncies (publicació o
no d’edictes, domicili dels contraents a diferents localitats, càrrega de treball del propi Registre Civil, etc.)
•

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

El primer pas és comparèixer al Registre Civil del municipi on vius per iniciar l’expedient oportú. És
necessària la següent documentació:
AMB CARÀCTER GENERAL
1. Instància del Registre Civil, una sola per a tots dos contraents.
2. Fotocòpia del DNI, passaports o targeta de residència d’ambdós.
PER PERSONES AMB NACIONALITAT ESPANYOLA
1. Certificat literal de naixement dels contraents, expedit pel Registre Civil del lloc de naixement (que siguin
recents, és a dir, que no tinguin una antiguitat superior a 6 mesos). Les persones estrangeres que hagin
adquirit la nacionalitat espanyola hauran d’aportar el certificat de naixement expedit pel Registre Civil
espanyol.
2. Certificat/s d’empadronament acreditatiu del domicili en els 2 últims anys, que s’obté a l’ajuntament del
municipi on s’hagi residit els dos últims anys. La data d’expedició no pot excedir els tres mesos.
PER PERSONES ESTRANGERES
1. Certificat de naixement original, expedit pel Registre Civil del lloc de naixement, legalitzat per les
autoritats competents representatives del país d’origen (ambaixada o consolat). Si el certificat no està
redactat en espanyol, s’haurà d’adjuntar la traducció feta per un intèrpret jurat (a la mateixa ambaixada o
consolat li seran facilitats noms i domicilis d’intèrprets).
2. Certificat/s d’empadronament acreditatiu del domicili en els 2 últims anys, que s’obté a l’ajuntament del
municipi on s’hagi residit els dos últims anys. La data d’expedició no pot excedir els tres mesos. Si no es
porten 2 anys vivint a Espanya, cal presentar un certificat expedit pel consolat o per l’autoritat competent a
seu país d’origen que acrediti el lloc de residencia durant els dos últims anys.
3. Certificat de l’estat civil actual (que sigui recent, és a dir, que no tingui una antiguitat superior a 6 mesos),
expedit pel Consolat, ambaixada o autoritat competent de país d’origen. En el cas de ciutadans de França,
Alemanya, Luxemburg, Àustria, Itàlia, Portugal, Països Baixos, Antilles Neerlandeses, Suïssa i Turquia, que
desitgin celebrar el seu matrimoni civil a Espanya, hauran de presentar un certificat de capacitat matrimonial
o un certificat de la impossibilitat d’expedir-lo i és necessari que vagin a seu Consolat per sol·licitar-lo i per a
més informació.
- Tots els documents estrangers seran originals, estaran traduïts (si fos necessari) al castellà i/o al català i
legalitzats pel Consolat. Es presentarà l’original i la traducció.
En els següents casos, A MÉS d’allò citat anteriorment s’hauran d’aportar els documents següents:

VIDUS / VIDUES
1. Certificat literal del matrimoni anterior que expedeix el Registre Civil on es va celebrar el matrimoni.
2. Certificat literal de defunció del cònjuge anterior.
DIVORCIATS/DES O MATRIMONIS NULS
1. Certificat literal del matrimoni anterior on consti l’anotació marginal de divorci o de nul·litat del mateix. Si
aquesta no s’hagués practicat serà necessari un testimoni de la sentència de divorci amb declaració de
fermesa, que expedirà el Jutjat en el qual es va tramitar el mateix.
MENORS D’EDAT
1. Si un és menor d’edat necessitarà obtenir, prèviament, una dispensa judicial del impediment de prohibició
d’edat, excepte si es té entre 16 i 18 anys i s’ha obtingut l’emancipació per concessió dels seus pares o s’és
dispensat, d’acord amb el que disposen els articles 46 i 48 del Codi Civil.
PERSONES REFUGIADES i PERSONES APÀTRIDES
1. Si no poden aportar la documentació indicada, hauran d’acreditar tal condició per mitjà del document que
amb aquesta finalitat expedeixin les autoritats governatives espanyoles i també les seves circumstàncies
personals (lloc i data de naixement, nom i cognoms dels pares, estat civil i lloc de residència dels dos últims
anys) mitjançant un certificat de la Creu Roja o de ACSAR.

