SOL·LICITUD DE CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL
DADES PERSONALS (llegiu la informació en la pàgina següent sobre protecció de dades)
Nom i cognoms
Domicili
Adreça per a notificacions (si és distinta del domicili indicat)
CP
Població
NIF
Telèfon
Correu electrònic (*)
* (per a notificació electrònica, si està disponible aquest canal i si és l’opció escollida per
l’interessat, la qual cosa s’indicarà expressament.)
Nom i cognoms
Domicili
Adreça per a notificacions (si és distinta del domicili indicat)
CP
Població
NIF
Telèfon
Correu electrònic (*)
* (per a notificació electrònica, si està disponible aquest canal i si és l’opció escollida per
l’interessat, la qual cosa s’indicarà expressament.)
SOL·LICITEN
PRIMER. Celebrar matrimoni civil en l’ajuntament de Tavernes de la Valldigna, en els
termes que s’indiquen a continuació:
Data de RESERVA per a la celebració
de matrimoni

Dia de la
setmana

Data
Dia, mes i any

Hora

Testimonis del matrimoni:
Sr./a. ______________________________________________________________
DNI______________________________
Sr./a._______________________________________________________________
DNI_______________________________
Nuvis

Testimonis

Nom de pila familiar amb què volen que
els anomenen el dia de la celebració.
Volen adornar la sala de sessions?
Música
Intercanvi d’anells
Idioma en la celebració del matrimoni
Volen contraure matrimoni expressament
davant el regidor/a:

SÍ
NO
Música presencial (a càrrec dels contraents)
Musica seleccionada pels contraents (CD/USB)
No volen música.
SÍ
NO
Valencià
Castellà

1

SEGON. Que coneixen i accepten les instruccions reguladores del procediment per a la
celebració de matrimonis civils en este ajuntament i, consegüentment, presenten esta sol·licitud,
que és únicament un document de reserva de data de celebració del matrimoni en els termes
exposats, conjuntament amb el resguard del pagament del dipòsit previ que estableix l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per la celebració de matrimonis civils en l’ajuntament.
TERCER. Que saben i accepten que esta sol·licitud de RESERVA està condicionada a
omplir tots els apartats del requadre anterior i a presentar els documents que a continuació
s’indiquen, com a mínim, un mes abans de la celebració del matrimoni. En cas contrari,
s’entendrà que els sol·licitants han desistit de la celebració del matrimoni.
En tot cas, els documents indicats han de presentar-se en l’ajuntament
Tavernes de la Valldigna, _____ d _________________________ de _______.
SOL·LICITANT

SOL·LICITANT

Firmat: ______________________

Firmat. ___________________

Sr. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
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Documentació que s’hi adjunta
Còpia dels DNI dels contraents.
Còpia dels DNI dels testimonis.
Autorització del jutge del Registre Civil de Sueca per a la celebració del matrimoni
civil (el facilita el Jutjat de Pau als mateixos contraents quan el Jutjat de Sueca envia
l’autorització).
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DADES PERSONALS
Us informem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, les
dades de caràcter personal que s'obtinguen de la vostra sol·licitud s’arreplegaran en el fitxer
Registre d’Entrada i Eixida de documents, que té com a finalitat registrar esta sol·licitud i
tramitar-la en el procediment administratiu i que és responsabilitat de l’Ajuntament. El fitxer
no té previstes cessions. El fitxer s’ha notificat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i
disposa de les mesures de seguretat necessàries per a garantir la total seguretat de les
dades. En tot cas, subscriure la sol·licitud implica que el sol·licitant està informat i dóna el seu
consentiment al tractament i la cessió de les seues dades per a la finalitat mencionada. Us
recordem la possibilitat d'accedir a les dades facilitades i de sol·licitar, si és el cas, la
rectificació, oposició o cancel·lació, en els termes establits per la Llei, dirigint una
comunicació escrita a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament a l’adreça indicada amb les
dades següents: nom i cognoms, domicili a l’efecte de notificacions, petició en què es
concreta la sol·licitud, data, firma de la persona interessada i nom del fitxer.
Per a la vostra comoditat, podeu exercir estos mateixos drets a través de la web municipal
en l’adreça indicada.
Qui facilita les seues dades personals manifesta que la informació facilitada és certa i que
no ha sigut omesa o alterada cap informació que puga ser-li desfavorable. Quedeu informat
que la falsedat o omissió d'alguna dada suposarà la impossibilitat de prestar correctament el
servici.
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