
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ I NORMATIVA DEL DISTRICTE DE LES CORTS  

 

Per demanar dia i hora per celebrar el casament civil:  

- La reserva es realitza de forma presencial i s’ha de lliurar: 

- Fotocòpia de la citació que entrega el Registre Civil, una vegada iniciat l’expedient . 

- O resolució ferma de matrimoni (últim document que expedeix el Registre Civil *). 

Documentació necessària: 

- Els interessats han d’aportar la següent documentació al districte de les Corts:  

- Ofici o resolució ferma de matrimoni (expedit pel Registre Civil). 

- Fotocòpia vigent del DNI o passaport dels contraents i de 2 testimonis. No és 
possible canviar els testimonis el mateix dia del casament. 

- Butlleta Estadística de Matrimoni omplerta pels interessats (facilitada prèviament en el 
districte). 

- Qüestionari sobre el desenvolupament de la cerimònia del matrimoni (facilitada 
prèviament en el districte). 

- Aquesta documentació s’ha de presentar com a màxim fins a 15 dies abans de la celebració del 
matrimoni a la Regidoria del districte, excepte la resolució ferma que s’ha d’entregar tan aviat 
es reculli al Registre Civil de Barcelona. 

El dia del casament 

- S’ha d’arribar 15 minuts abans de l’hora del casament (en cap cas es pot pujar al Saló del Consell), 
s’han d’esperar a la planta baixa de l’edifici o bé fora a la plaça i se’ls indicarà quan poden accedir al 
Saló del Consell. 

- Abans de la celebració als nuvis i als 2 testimonis se’ls demanarà els originals dels DNI/ passaport i si 
no els presenten, no es podrà celebrar el casament. 

- Al finalitzar la cerimònia es lliurarà als contraents una de les actes que hauran signat i amb la que al 
cap de tres setmanes han d’anar al Registre Civil de Barcelona per tal de recollir el Llibre de Família. 

Música:  

- S’ha de portar el CD amb la música de la cerimònia (una cançó per l’entrada i una altra per la sortida) 
com a màxim 1 setmana abans de la data de casament.  

- El format no pot ser mp3. 

- En acabar el casament, se’ls tornarà el CD. 

Aparcament:  

- En cap cas es pot entrar a la plaça Comas amb el cotxe.  

- L’estacionament permès d’ 1 cotxe és exclusivament per a la durada de la cerimònia. 

 

Tota la documentació s’ha de presentar, com a màxim, fins a 15 dies abans 
de la celebració del matrimoni a la Regidoria del districte.  

 
 
*Registre Civil, Pl. Duc de Medinacel.li, 3. Tel. 93 412 04 74 
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