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CASAMENT CIVIL
DOCUMENTACIÓ
Documentació necessària per contraure matrimoni civil

Cal dir que aquesta informació por variar sensiblement en algun cas particular. Instància sol·licitant
promoure l'expedient. Certificació literal de naixement. FE D'ESTAT, acreditativa del seu estat civil de
solteria, divorciat o viduïtat. Certificació dels Ajuntaments on s’ha residit en els dos últims anys,
acreditativa de la residència durant aquest període de temps. Al moment de presentar la documentació,
els promotors hauran d'acompanyar-se de dues persones que testifiquin sobre la veracitat dels extrems
continguts en l'escrit de sol·licitud.

Si un dels contraents és estranger

Haurà d’acompanyar la mateixa documentació, legalitzada i traduïda al català o castellà, per les
autoritats competents. A més, haurà de presentar, certificació del Consolat o Ambaixada del seu país a
Espanya, en la que s'especifiqui quins són els requisits de capacitat per contraure matrimoni, segons la
seva legislació nacional. Si el promotor hagués residit en el seu País en els dos últims anys, haurà de
presentar certificació del Consolat o Ambaixada, que determini si conforme la legislació del seu País és
necessari la publicació o no d'edictes anunciant la pretensió de contraure matrimoni.

Si un dels promotors és divorciat

Certificació literal de matrimoni en la que consti el divorci. S’haurà d’acompanyar testimoni de la
sentència de divorci, en la que consti la fermesa de la mateixa. Si la sentència de divorci està dictada per
un Tribunal Estranger, s’haurà d'acreditar haver obtingut l'exequàtur per la Sala 1ª del Tribunal Suprem.
Si un dels promotors té declarada la nul·litat del matrimoni anterior per un Tribunal Eclesiàstic, en aquest
cas s’haurà d'aportar testimoni de l'auto dictat pel Jutjat de 1ª Instància competent declarant la
conformitat amb el Dret de l'Estat de la resolució canònica, Auto que haurà de recollir, com inscripció
marginal en la certificació literal del matrimoni de l'interessat.

Si un dels promotors és menor d'edat

Els menors d'edat, només poden contraure matrimoni si estant emancipats (l'emancipació és possible a
partir dels setze anys) A partir dels 14 anys es pot contraure matrimoni si ho autoritza el Jutge de 1ª
Instància. Els menors d'aquesta edat no poden contraure matrimoni en cap cas.
* La data i l'hora del matrimoni es podrà determinar una vegada estigui complet i aprovat l'expedient
previ.
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Contingut

La cerimònia civil es celebra a la sala d'actes de l’Ajuntament.
La cerimònia dura aproximadament 15 minuts i la presideix el jutge i
el secretari.
El jutge llegeix en veu alta el nom dels contraents i el dels testimonis
i els recorda els deures i drets dels que es casen.

També llegeix els articles 66, 67 i 68 del Codi Civil, i igual com a la
cerimònia religiosa es demana a la parella que facin un compromís de
fidelitat i ajuda mútua.
L’intercanvi dels anells es pot fer, encara que no és obligatori.
Després, firmen el registre amb dos testimonis.
Finalment el jutge els lliura el llibre de família.
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