Sol·licitud de celebració de casament civil a l’Ajuntament de Mataró
Nom i cognoms

Document d'identitat

Adreça
Codi Postal

Població

Telèfon

Correu electrònic

NOTIFICACIONS
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit (en cas de nomenar un representant serà aquest qui
les
rebrà).
Tingueu en compte que rebreu un avís per correu electrònic i/o per SMS per accedir al contingut de la notificació electrònica. En cas
de nomenar representant serà aquest qui rebrà l’avís de notificació. Aquest avís només té efectes informatius i la falta d’accés a la
notificació electrònica no impedirà que es consideri realitzada un cop transcorregut 10 dies naturals des de la seva posada a
disposició, d’acord amb l’art. 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques. En el cas que sigueu persona física, podeu modificar en qualsevol moment la vostra elecció sobre notificacions
electròniques fent una sol·licitud a través de www.mataro.cat/oficinavirtual o a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

SOL·LICITO
L’assignació de data per a la celebració del meu casament civil al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Mataró
DATA ASSIGNADA*
Número d’expedient matrimonial del Registre Civil:
Data d’expedient matrimonial del Registre Civil (*):
Dia provisional de la cerimònia (a emplenar per l’Ajuntament) (**):
Hora provisional de la cerimònia (a emplenar per l’Ajuntament):
(*) La data que consta en el full de les dades dels contraents entregat pel Registre Civil.
(**) El servei de Protocol confirmarà la data en el moment que es demanin els detalls per a la cerimònia.

DADES TESTIMONIS
Testimoni 1
Nom i cognoms:

Testimoni 2
Nom i cognoms:

Data de naixement:

Data de naixement:

Adreça:

Adreça:

Estat civil:

Estat civil:

DOCUMENTACIÓ
Original de l’expedient de matrimoni civil facilitat pel Registre Civil corresponent.
Original i fotocòpia per a la seva compulsa, o fotocòpia compulsada del document d’identitat dels
contraents, que ha de ser vigent en la data de celebració del casament.
Original i fotocòpia per a la seva compulsa, o fotocòpia compulsada del document d’identitat dels
testimonis, que ha de ser vigent en la data de celebració del casament.
Declaro que he estat informat/da dels meus drets en matèria de dades personals i que n’accepto el tractament per a
les finalitats indicades per aquest procediment.
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Mataró,

Signatura

En cas d’anul·lació del casament caldrà que els contraents facin una renúncia d’aquesta petició per escrit a qualsevol
Oficina d’Atenció Ciutadana.
Oficines d’atenció ciutadana: La Riera, 48 / Pg. de Ramon Berenguer III, 82-84 / c. de Josep Punsola, 47 / c. Juan Sebastián Elcano, 6 /
c. Nicolau Guañabens, 23-25 / c. de Cadis, 1
Telèfons d’atenció ciutadana: Des de Mataró 010. Des de fora de Mataró 807 11 70 10 - www.mataro.cat/oficinavirtual
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PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui,
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:
Responsable del
tractament

Ajuntament de Mataró – CIF P0812000H – La Riera, 48 - 08301 Mataró – Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo

Finalitat

Gestionar les sol·licituds de celebració de casaments civils a l’ajuntament de Mataró.

Legitimació

El tractament de les dades queda legitimat pel compliment d’una obligació legal aplicable a l’Ajuntament de Mataró.

Destinataris

No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les
dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt, accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO
(http://mataro.cat/dpo) Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades.

Conservació de les
dades

Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides
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Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificarnos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades. L’Ajuntament de
Mataró l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL
• Compulsa de documents.
La compulsa és una certificació de que la còpia del document es correspon a l’original. Es pot fer a
qualsevol oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.
Per a realitzar-la, és imprescindible dur l’original i una fotocòpia.
Si es fa a l’Ajuntament, no tindrà cap cost si és per a un matrimoni civil a celebrar a Mataró.
Es pot fer la compulsa a altres administracions o a la policia, podent tenir aquesta algun cost.
• Dates de celebració del casament.
La celebració del casament es farà divendres a les 17.00, a les 18.00 o a les 19.00 hores, o
dissabtes a les 11.00, a les 12.00 o a les 13.00 hores en funció de la disponibilitat i d’acord al
calendari que s’aprova cada any (no són tots els caps de setmana).
Tot i això, no es celebren casaments: per Sant Jordi, per Sant Joan, per Les Santes (festa major de
la ciutat), per Setmana Santa, durant el mes d'agost, o per Nadal.
• Taxa.
A les Ordenances Fiscals (3.20. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I APROFITAMENT
ESPECIAL DELS EDIFICIS MUNICIPALS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE
CASAMENTS) s’estableix la taxa que s’ha de pagar per a la celebració del matrimoni civil a
l’Ajuntament.
Es concedeix una subvenció del 100% del pagament de la taxa a aquelles parelles en les quals un
del seus membres resideix a Mataró des de fa més de sis mesos que s’acreditarà amb un
certificat d’empadronament.
• Cerimònia.
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El servei de Protocol contactarà amb els contraents per citar-los un dia i tancar els detalls de la
cerimònia què seran els següents:
◦

Idioma de la cerimònia

◦

Número de convidats (l’aforament de la sala és de 100 persones)

◦

Entrada (junts o separats)

◦

Música (es poden posar dues peces: una per a l’entrada i l’altra per a la signatura de les actes).

◦

Si es farà l’intercanvi d’anells

◦

Parlaments (màxim dos)

En cas d’anul·lació del casament caldrà que els contraents facin una renúncia d’aquesta petició per escrit a qualsevol
Oficina d’Atenció Ciutadana.
Pàgina 3 de 3

