
TRAMITACIÓ RESERVA I EXPEDIENT PER A MATRIMONIS   CIVILS

Si vol celebrar el seu matrimoni civil a l'ajuntament d'Alacant , ha de
fer els tràmits següents: 

1. Acudir  a  les  oficines  del  Servei  d'Alcaldia  (matrimonis  civils),
situades al carrer de Jorge Juan 1-3, 2a planta. Ací els informaran
sobre la disponibilitat de dates i horaris. Una vegada seleccionen la
data i l'hora, el personal funcionari els entregarà una instància on ha
de  constar  aquesta  data  i  l'hora,  així  com  el  nom  de  les  dues
persones que vagen a contraure matrimoni i de les dues persones
que actuaran com a testimonis el dia de la cerimònia.
L'únic requisit per a actuar com a testimoni és ser major d'edat.

2. A continuació, han de presentar aquesta instància, juntament amb
les fotocòpies del DNI, NIE o passaport de les persones contraents i
testimonis, en el Registre General de l'ajuntament :
-  De forma presencial,  al  carrer  de Cervantes,  3 (edifici  de l'antic
Hotel Palas o Cambra de Comerç). La còpia que els entreguen amb
el  segell  del  registre  la  necessitaran  per  al  seu  expedient
matrimonial.
- De forma telemàtica, sempre que dispose de certificat digital, a 
través de l'enllaç: https://sedeelectronica.alicante.es/servicios.php
- Altres sol·licituds no normalitzades.
- Presentació online d'instància genèrica.

Amb aquestes actuacions quedaria realitzada formalment la reserva
per a celebrar el seu matrimoni a l'ajuntament d'Alacant.

Davant  de  qualsevol  dubte,  poden  posar-se  en  contacte  amb  el
Servei d'Alcaldia   a   través   dels   telèfons següents: 965 148 126 i
965 148 127, o bé, per mitjà del correu: bodas@alicante.es
-------------------------------------------------------------------------------------------
Independentment del lloc on vaja a celebrar-se la seua boda, ja siga
a  l'ajuntament  d'Alacant  o  d'una  altra  localitat,  al  Registre  Civil  o
davant  de  notari,  han  d'iniciar  el  seu  expedient  matrimonial  al
Registre Civil  de la localitat on residisca un dels dos contraents.
 
Aquest tràmit és imprescindible, i s'ha de tindre en compte que cal
iniciar-lo amb una antelació mínima de 3 mesos i màxima d'un any
respecte a la data de la boda.

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



NORMES PER A LA CELEBRACIÓ DELS MATRIMONIS CIVILS

Amb la finalitat de donar el millor servei possible durant la celebració de les
cerimònies  de  matrimonis  civils  que  es  realitzen  els  dissabtes  a  l'Excm.
Ajuntament  d'Alacant,  es  prega  complir  les  normes  que  s'enumeren  a
continuació:

- El dia de la cerimònia les persones contraents i le s que actuen com
a testimoni  hauran d'identificar-se  amb el  DNI  orig inal  o  amb el
document acreditatiu que el substituïsca.

- El  temps  disponible  per  a  la  celebració  de  cada  boda  civil  és
d'aproximadament 30 minuts, durant els quals es realitzarà la cerimònia i
s'efectuaran les fotos de record.  El  permís  per  a  la  utilització  dels
salons  només  concerneix  a  la  celebració  dels  matrim onis  civils,
segons la legislació vigent.  En cap cas, estan permeses altres tipus de
cerimònies, bodes o ritus que no s'ajusten a la legislació vigent.

- Cal ser puntuals amb l'horari establit per a l'inici de l'acte, els convidats
poden  estar  10  minuts  abans  de  l'hora  prevista,  amb  això  evitarem
retards innecessaris i  que les bodes que se celebren amb posterioritat
s'hi vegen afectades.

- Tingueu en compte que, per motius de seguretat i evacuació, la capacitat
dels salons és limitada:  el    Saló Blau   (on se celebra la cerimònia)   té un
aforament   màxim de   56 persones . Superat aquest nombre, els invitats
hauran de distribuir-se a la galeria dels alcaldes (avantsala al Saló Blau)
amb un aforament de 34 persones i el vestíbul de la 1a planta amb un
aforament de 50 persones. 

- El lloc  habitual  de celebració  de les bodes civils  és el  Saló Blau.  No
obstant això, es podrà canviar aquest si per qualsevol motiu sobrevingut
es fan necessàries obres de rehabilitació o condicionament dels salons.

- Seguiu en tot moment les instruccions del personal de servei (no es pot
llançar arròs dins de l'ajuntament, respecteu els temps marcats per a fer
les fotos,  etc.),  ja  que la seua labor  consisteix  a fer que tot  funcione
correctament. 

- Comuniqueu  prèviament  l'assistència  de  persones  discapacitades  que
necessiten utilitzar les plataformes elevadores que faciliten l'accés a la
planta on se celebren les cerimònies. Per a evitar retards i les presses
d'última hora, aquestes persones hauran d'acudir amb una antelació a la
celebració de l'acte, de vint minuts, per la plaça de Santa Faç.

- Poden estacionar dos vehicles per boda (durant la celebració d'aquesta)
a la  zona reservada a vehicles municipals,  situada al  carrer  de Jorge
Juan. Per a això, és imprescindible que faciliten les matrícules i models
dels cotxes, amb una antelació mínima de 3 dies a la data de la boda, a
través del correu: bodas@alicante.es, indicant l'hora de la boda i el nom
de les persones contraents.

NOTA:  L'edifici  de l'Excm.  Ajuntament  d'Alacant  està  declarat  Bé d'Interés
Cultural (BIC),  per la qual cosa es prega als assistents a la cerimònia de les
bodes, celebrades al Saló Blau, que mantinguen una conducta respectuosa en
la utilització d'aquest per contribuir a la seua conservació. 


