
SOLICITUDE PARA A CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL 

 1.º SOLICITANTE / CONTRAENTE (1)
Apelidos Nome DNI/NIF/Tarxeta residencia

Enderezo Localidade Correo electrónico

Provincia Código Postal Teléfono/ Móbil

2.º SOLICITANTE / CONTRAENTE (1)
Apelidos Nome DNI/NIF/Tarxeta residencia

Enderezo Localidade Correo electrónico

Provincia Código Postal Teléfono / Móbil

REPRESENTANTE (se é o caso) (2)
Apelidos Nome DNI/NIF/Tarxeta residencia

Enderezo Localidade Correo electrónico

Provincia Código Postal Teléfono / Móbil

EXPOÑO:
- Que desexo celebrar matrimonio civil o día_______ ás ________ horas,  do mes de ___________ do ano 

___________
- Que  desexamos  que  oficie  a  cerimonia  o/a  Sr./a.  alcalde/sa  ou  o/a  Sr./a.  concelleiro/a:  

______________________________________________________
- Que acompaño certificación de empadroamento no Grove.
- Que achego xustificante do ingreso da taxa correspondente.

(1) contraentes empadroados no Grove: 100 euros
(2) contraentes non empadroados no Grove: 200 euros
(3) Bonificación do 50% nos casos que se acredite que ambos contraentes perciban retribucións que non 

alcancen  1´1 veces o salario mínimo interprofesional.
- Que  achego  fotocopia  do  DNI  das  dúas  persoas,  maiores  de  idade,  que  exercerán  como testemuñas  na 

cerimonia.
- Que achego guión para ter en consideración para o desenvolvemento da cerimonia.

Por todo iso, SOLICITO:
Que se teña en conta o exposto para a celebración do matrimonio civil solicitado.

Data

O Grove,             de                       do  20

Sinatura do/a solicitante ou representante

SR./A. ALCALDE/SA DO ILMO. CONCELLO DO GROVE

(1) Deberá achegar unha fotocopia do documento de identidade da/s persoa/s que solicita/n.
(2) No caso de  actuar  en representación,  fotocopia dos documentos de  identidade do/a  representante  e  do/a  

solicitante, coa autorización escrita deste/a ou copia do poder para representalo/a. Se quen solicita é unha 
sociedade, débese achegar a súa escritura de constitución.

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito  
confidencial.  Poderán ser incorporados  aos ficheiros  do Concello do Grove relacionados  con este trámite,  coa finalidade de utilizalos para as  
xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia a persoa interesada nesta solicitude. En calquera momento poderá exercitar  
os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante un escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello. 


