SOL·LICITUD PER CELEBRAR MATRIMONI CIVIL A L'AJUNTAMENT DE SALT

103 - B0009

DADES DE LES PERSONES QUE VOLEN CONTRAURE MATRIMONI CIVIL
DADES CONTRAENT 1
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES CONTRAENT 2
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

EXPOSO

Que volem contraure matrimoni civil a l'Ajuntament de Salt en la data i hora senyalada a continuació:
Dia
Mes
Any
Hora
SOL·LICITO

Que es procedeixi a la reserva del Saló de Plens Municipal, per la data i hora indicada, per la qual cosa, i d’acord
amb les vigents ordenances fiscals, adjuntem el justificant de pagament de les taxes fixades.

Salt,

de

de 20

Signatura:

IMPORTANT
Consulteu condicions a la pàgina
següent

(Contraent 1)

(Contraent 2) (opcional)

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de registre dels escrits que rep o notificacions i
correspondència que lliura l'Ajuntament. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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CONDICIONS PER CELEBRAR MATRIMONI CIVIL A L'AJUNTAMENT DE SALT
1.- L'expedient s'ha de tramitar totalment davant del Registre Civil de Salt ubicat al Jutjat de Pau (passatge de la
Sagrada Família, s/n http://www.viladesalt.cat/entitat.php?id=1626), perquè faciliti a les persones interessades
l'autorització necessària per al casament a l'Ajuntament.
2.- Els casaments se celebren els dissabtes no festius als matins, a les 12 h o a les 13 h, a excepció del mes
d'agost.
3.- L'espai previst per a la celebració dels casaments és el Saló de Plens, en la planta baixa del mateix
Ajuntament.
4.- Una vegada celebrada la cerimònia, l'acalde/-essa expedeix l'acta de matrimoni al Registre Civil del Jutjat de
Pau de Salt per obtenir el Llibre de Família.
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