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AdministrAción LocAL
municipAL
Boiro

Aprobación definitiva do Regulamento de funcionamento da celebración de matrimonios civís do concello de Boiro

ANUNCIO DE APROBACION DEFINITIVA DO REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS 
CIVÍS DO CONCELLO DE BOIRO

En virtude de Decreto ditado por esta Alcaldía-Presidencia no día de hoxe foi elevado a definitivo o acordo adoptado polo 
Pleno desta Corporación en sesión de data 12 DE ABRIL DE 2012 relativo á aprobación inicial do EXPEDIENTE DE APROBA-
CIÓN DO REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVÍS DO CONCELLO DE BOIRO, toda 
vez que, rematado o prazo de 30 días hábiles de exposición pública do expediente, non foron presentadas reclamacións 
en ningún dos expedientes, motivo polo que, de conformidade co previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
Reguladora das bases do réxime local, se procede á publicación íntegra do dito regulamento.

TEXTO INTEGRO DO REGULAMENTO DA CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVÍS NO CONCELLO DE BOIRO

Descrición

Trámite para a celebración de vodas civís no Concello de Boiro

Dirixido a Persoas que desexen celebrar matrimonio civil no Concello de Boiro (A Coruña).

Requisitos

Para celebrar matrimonio civil no Concello de Boiro deberá:

lº.-Tramitar a solicitude no Rexistro Civil (Xulgado de Paz) que corresponda ao lugar de empadroamento dalgún dos con-
traentes. No Rexistro Civil (Xulgado de Paz) indicaranlles a documentación que deben aportar para iniciar a tramitación.

(Os datos do Rexistro Civil de Boiro: Casa do Concello, Praza de Galicia, s/n, 15930, Boiro. Tlf: 981.84.48.00).

2º.- Solicitar data de voda no Concello de Boiro (Secretaría Particular de Alcaldía), aportando os seguintes 
documentos:

-Copia da súa solicitude ante o Rexistro Civil, con selo de entrada do mesmo.

-Modelo de solicitude que se lIe entregará no Rexistro Xeral do Concello, cos -datos dos contraentes, data e hora elixida 
para a celebración do matrimonio, e os datos das dúas persoas que actuarán como testemuñas da cerimonia ( nome, DNI 
e residencia; teñen que ser maiores de idade e poden ser ambos familiares)

-Solicitude de liquidación da taxa nas entidades bancarias autorizadas.

-A data e hora de celebración fixaranse de acordo co Gabinete da Alcaldia. As vodas civís terán lugar de luns a venres 
de 12.00 a 15.00 h. ( sen custo algún) e sábados laborables de 11.30 a 13.30 horas e de 17.00 a 19.30 horas, agás os 
festivos. Se por causa de forza maior fose necesaria algunha modificación por parte dos peticionarios razoarase debida-
mente por escrito que se resolverá por parte do Servizo de Protocolo.

-Os interesados deberán acudir ó Gabinete de Alcaldía para reservar a data e hora do enlace de acordo co calendario 
de actos oficiais.

-As solicitudes deberán presentarse no Rexistro no momento de concretar a data da cerimonia.

-A documentación necesaria para contraer matrimonio civil no Concello de Boiro haberá que presentala no Gabinete da 
Alcaldía cunha antelación mínima de quince días hábiles respecto da data da voda.

-A reserva da data quedará formalizada logo de tela solicitada por escrito, previo pago da taxa correspondente.

3º.- As reservas de data e hora faranse por rigoroso orde de solicitude e o seu outorgamento quedará supeditado ás 
necesidades propias do Concello respecto ao uso do Salón de Plenos.



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Viernes, 15 de junio de 2012 • Número 113 

Página 2 / 3

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
2/

74
87

Notas para o cidadán

1º.- Na data e hora sinalada para a celebración do matrimonio, persoal do Concello recibirá aos contraentes, testemu-
ñas e invitados, invitándolles a acceder ao Salón de Plenos. Unha vez acomodados no mesmo fará acto de presenza o 
Alcalde ou Concelleiro delegado, que presidirá a cerimonia e autorizará o matrimonio.

2º.- Permitirase a colocación de adornos florais e actuacións musicais no Salón, sempre que non causen danos.

Dende o inicio e durante a cerimonia poderán realizarse reportaxes fotográficas ou gravacións de vídeo.

Dentro da Casa Consistorial non se poderán lanzar flores, pétalos, arroz ou outros obxectos habituais neste tipo de 
cerimonias.

A duración da cerimonia é de aproximadamente 15 - 20 minutos.

3º.- Durante o tempo da cerimonia unicamente os vehículos dos contraentes ( 2 ) terán reservado un espazo de apar-
camento preto da Casa Consistorial, no lugar que lIe indique o persoal do Concello.

4º.- A celebración farase en galego ou castelán, segundo elección dos contraentes.

5º.- Celebrado o matrimonio, o Concello de Boiro remitirá a acta de matrimonio ao Rexistro Civil do Concello de Boiro 
para a súa inscrición, o cal expedirá o correspondente libro de Familia .

Información sobre o custo

Normativa municipal reguladora: Ordenanza fiscal reguladora da taxa pota prestación de servizos municipais asociados 
á celebración de matrimonios civís.

Solicitase en

Rexistro Xeral do Concello de A Boiro

Tlf: 981.84.48.00

Fax: 981.84 .40.08

Correo : alcaldia@boiro.org

Horario: de luns a venres (agás festivos) de 09:00 a 14:00 h. Os sábados e os días 24 e 31 de decembro de 10:00 
a 13:00 h.

Tramitase en

Gabinete da Alcaldía

Enderezo: Praza de Galicia, s/n, Boiro, 15930

Tlf : 981.84.32.81

Correo: alcaldia@boiro.org

Horario: de 09:00 a 14:00 h de luns a venres, agás festivos.

INSTANCIA XERAL

Interesado

Dni                                            Nome e apelidos

Rúa/núm/Porta

CP                                  Municipio                                               Provincia                                                 Teléfono

Correo electrónico

Expón:

Solicito

Boiro…………………..de……………………….de 20………….

Asinado:, _

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Boiro.
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Consonte o 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 de Boiro relacionados con 
este trámite,coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia 
o interesado con esta solicitude. En calquera momento podará exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e 
oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

PARA CUMPLIMENTAR A SOLICITUDE.

INSTRUCCIÓNS XERAIS

A.- O impreso pódese cumprimentar a man (con maiúsculas tipo imprenta) ou electrónicamente, enchendo os campos 
correspondentes.

B.- Logo de cumprimentado, imprímao e presénteo asinado no Rexistro do Concello de Boiro, nos rexistro da Adminis-
tración Xeral do Estado, das comunidades autónomas ou en calquera outra oficina de rexistro establecida nas disposicións 
vixentes.

C.- Tamén se pode remitir mediante as formas previstas no artigo 38.4 da Lei  30/1992 de 26 de novembro.

INSTRUCCIÓNS PARTICULARES

1.- Representante: Os seus datos só se cumprimentan cando se teña designado. A representación deberá acreditarse con 
poder bastante, mediante documento público ou privado con sinatura lexitimada notarialmente, ou por comparecencia.

2.- Deberá acompañar á solicitude unha copia de documento de identidade( NIF/CIF/NIF )”

Boiro, 6 de xuño de 2012

O alcalde-Presidente

Juan José Dieste Ortigueira

2012/7487
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