
     

1238. Sol·licitud celebració cerimònia civil

Nom i Cognoms               Document Identitat

Nom i Cognoms           Document Identitat

Adreça postal de Notificació 

Població                      Codi Postal   Telèfon

Vull rebre les notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud a la següent 
adreça electrònica. 

EXPOSEN

Que en data ,                                  han iniciat l’expedient matrimonial número                                 ,

davant el Jutjat de Pau de Martorelles.

Que manifesten el seu interès en que l’Alcalde/ssa o regidor/a Sr./a, 

celebri la 

cerimònia, el dia                                    a les   hores.

Que està previst que assisteixin  persones.

Està previst que assisteixi  persona/es amb mobilitat reduïda.

Que desitgen que la cerimònia es realitzi en Català    Castellà



Que són coneixedores de l’ordenança fiscal número 13 “Taxa per a la celebració de matrimonis i
cerimònies civils a l’Ajuntament de Martorelles”, que obliga al pagament de 150€ en el moment
que es confirmi la petició de celebració de cerimònia.

Que compleixen els requisits per gaudir de la bonificació que recull l’art. 6 de l’esmentada
ordenança.

Que  NO  compleixen  els  requisits  per  gaudir  de  la  bonificació  que  recull  l’art.  6  de
l’esmentada ordenança.

DEMANEN

Que s’autoritzi la celebració de la cerimònia segons l’exposat anteriorment.

Consentiment i Deure d’Informar als Interessats sobre Protecció de Dades.

He  estat  informat  de  què  l'Ajuntament  de  Martorelles  tractarà  i  guardarà  les  dades
aportades  en  la  instància  i  en  la  documentació  que  l’acompanya  per  a  la  realització
d’actuacions administratives.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del 
tractament

Ajuntament de Martorelles.

Finalitat
Identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment 
de les actuacions i comunicació d’actuacions i notificació de resolucions.

Legitimació Compliment d’obligacions legals

Destinataris
Altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el 
procediment.

Drets de les persones 
interessades

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació adreçant-se a la Plaça de l’Ajuntament, 1  - 08107 
Martorelles.

Informació Addicional Podeu consultar més informació a http://www.martorelles.cat/proteccio-dades

Martorelles,  

Signatura
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