
INSTRUCCIONS PER A REGISTRAR LA RESERVA DE NOCES 

Una vegada triada la data i l'hora per a la celebració de les noces en el calendari de reserves, i 
havent emplenat totes les dades requerides, rebran en el seu correu electrònic la instància en la qual 
sol·liciten contraure matrimoni a l'Ajuntament d'Alacant. 

Aquesta instància ha de signar-la la persona que encapçale la sol·licitud i registrar-la per a 
formalitzar la reserva. 

Existeixen dues opcions per a registrar aquest document: 

1.- De manera telemàtica per Seu Electrònica: 

Si disposen de certificat digital, poden procedir a realitzar el registre a través de “Accés al tràmit” 
que apareix en la nostra web dins de l'apartat “Formes de presentació”. 

Hauran d'adjuntar escanejada (en format pdf o jpg) la instància de la reserva, i el DNI, NIE o 
passaport dels contraents i els testimonis. 

Els documents s'hauran registrat correctament quan aparega la sol·licitud amb un codi de barres i 
una referència que comença per E202....... 

Aquest és el justificant de la seua reserva degudament formalitzada. 

Si no disposen de certificat digital, poden autoritzar un representant per a tramitar el registre de la 
reserva de noces. Per a això, han d'adjuntar, a més de la documentació exposada anteriorment, el model 
d'atorgament de representació emplenat i signat. 

2.- De manera presencial: 

En les oficines del SAIC situades al carrer de Cervantes 3, al carrer de Portugal 17, i al carrer de 
Pino Santo 1 (Centre Social Comunitari Gastón Castelló)

Per a això, han d'agafar cita prèvia:

- a través del telèfon 010 o 900 153 862, indicant el tràmit “Registre de documents”. 
L'horari d'atenció telefònica per a solictar cita prèvia és de dilluns a divendres de 9.00 a 18.00 

hores. 

El dia que acudisquen a la cita hauran de lliurar la instància de la reserva signada i adjuntar còpia 
llegible del DNI, NIE o passaport de contraents i testimonis. 

En el moment que la seua instància quede registrada li la lliuraran amb un segell en el qual apareix
un número d'entrada (E202......). Aquest és el justificant de la seua reserva degudament formalitzada. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amb aquestes actuacions quedaria realitzada formalment la seua reserva per a celebrar el seu 
matrimoni a l'Ajuntament d'Alacant. Davant qualsevol dubte, poden posar-se en contacte amb el Servei 
d'Alcaldia a través dels telèfons 965 148 126 i 965 148 127, o bé, per mitjà del correu: bodas@alicante.es 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Independentment a la formalització de la reserva, han d'iniciar el seu expedient matrimonial en el 
Registre Civil de la localitat on residisca un dels dos contraents. 

Aquest tràmit és imprescindible, i s'ha de tenir en compte que cal iniciar-lo amb una antelació 
mínima de 3 mesos i màxima d'un any respecte a la data de noces. 

El Registre Civil d'Alacant es troba al carrer Els Dos-cents 3. Allí els indicaran personalment 
quina documentació resulta necessària per a realitzar el seu expedient matrimonial. 


