AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

SOL·LICITUD PER CONTRAURE MATRIMONI CIVIL A L’AJUNTAMENT
DADES PERSONALS
Nom i cognoms 1r cònjuge

DNI / CIF

Nom I cognoms 2n cònjuge

DNI / CIF

Carrer, plaça,.....

Núm. / pis / porta

Població

CP

Telèfon

Correu electrònic

SOL.LICITEN

Contraure matrimoni civil a la Sala de plens de l’Ajuntament
................................................ de l’any ................

a les .......................... hores del dia ................... de

Celebrar la cerimònia de matrimoni civil en :

Català
Castellà

Celebrar la cerimònia de matrimoni civil per :

L’alcalde/ssa
El/La Regidor/a ............................................

DOCUMENTS APORTATS
Fotocòpia dels DNI / CIF dels contraents
Fotocòpia dels documents de les dues persones majors d’edat que faran de testimonis
Fotocòpia d’autorització del Jutge per celebrar matrimoni civil
Justificant de pagament de la taxa corresponent
OBSERVACIONS
-

La sol.licitud de casament únicament es pot realitzar si es disposa de l’expedient matrimonial tramitat pel
Registre civil corrersponent.
A efectes de coordinació i organització, cal que aquesta sol·licitud es presenta en un termini màxim de 15 dies
abans de la realització del casament
No està permès de tirar arròs o altres elements dins les dependències municipals

Sant Fruitós de Bages, a ...................... de ............................... de ....................
IL.LUSTRÍSSIM SR./ SRA. ALCADE/ESSA – PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
En compliment del què disposa al Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal., l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages li fa avinent que, per tal de realització la tramitació sol.licitada, les seves dades personals seran incloses en un fitxer de titularitat municipal.
Si ho desitja, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel.lació, previstos per la Llei, dirigint un escrit a l’Ajuntament ( Carretera de Vic, 35-37,
08272 Sant Fruitós de Bages )

Ctra. De Vic, 35-37

08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
N.I.F. P- 0821200 – C
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

Tel. 93 878 97 00

Fax 93 876 04 86

