EXPEDIENT MATRIMONIAL
Què he de fer per tramitar l'Expedient Matrimonial amb un
notari?
Si un dels futurs contraents resideix en la comunitat dels Illes Balears, la
parella pot tramitar el seu EXPEDIENT MATRIMONIAL amb un notari
d'aquesta comunitat autònoma.
Per sol·licitar l'assignació de notari, segueixi els següents passos:
1. Baixi i imprimiu el document SOL·LICITUD DE DESIGNACIÓ
PRÈVIA DE NOTARI PER A LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT
MATRIMONIAL.
2. Empleni la sol·licitud.

Pot presentar la sol·licitud per una d'aquestes vies:
1. Per correu electrònic: enviar PDF de la sol·licitud emplenada i signada,
els DNI o Passaports i el certificat d'empadronament al correu electrònic
TURNOS@BALEARES.NOTARIADO.ORG.
Important: enviar PDF, no fotografies.
2. Presencialment en el Col·legi Notarial, Vía Roma, 4 de Palma en horari
de 9.00 a 13.00, i tardes de dilluns a dijous de 16.00 a 18.00, portant
DNI original d'ambdós contraents i original i fotocòpia del certificat
d'empadronament.

Següents passos
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Una vegada presentats, en un termini breu de temps, el Col·legi Notarial
dels Illes Balears, li remetrà al correu electrònic que ha indicat com a
contacte el nom, direcció i el telèfon del notari que tramitarà el seu
EXPEDIENT MATRIMONIAL.
Llavors, vostè trucarà al notari assignat i ell s'encarregarà de donar-li hora i
fer tot el tràmit.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS
 Puc triar el notari
MATRIMONIAL?

que

tramiti

l'EXPEDIENT

No, la tramitació de l'EXPEDIENT MATRIMONIAL haurà de fer-se en el
notari assignat pel Col·legi Notarial.

 Quant trigaran els notaris a tramitar l'EXPEDIENT
MATRIMONIAL?
L'EXPEDIENT MATRIMONIAL té com a finalitat constatar que els futurs
contraents estan capacitats per casar-se i no tenen cap impediment, com a
edat o matrimoni anterior, per fer-ho.
El notari assignat serà l'encarregat de fixar els terminis en funció de la
documentació que necessiti i la complexitat de l'expedient.

 Puc tramitar el meu EXPEDIENT MATRIMONIAL amb
un notari si soc estranger?
Sí, el procediment de tramitació és el mateix per als espanyols i per als
estrangers, sempre que un dels contraents estigui empadronat en la
Comunitat dels Illes Balears
Serà el notari assignat l'encarregat de sol·licitar la documentació pertinent
en cada cas.

 Quant costa l'EXPEDIENT MATRIMONIAL?
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L'EXPEDIENT MATRIMONIAL és un document denominat ACTA i el
seu preu dependrà de la documentació que sigui necessari aportar. El notari
que tramiti el seu EXPEDIENT MATRIMONIAL li dirà quin és el cost.

 M'ha de casar el mateix notari que va tramitar el meu
EXPEDIENT MATRIMONIAL?
No. Una vegada obtingut el document, vostè podrà casar-se amb el notari
que desitgi o qualsevol altra autoritat competent.

 Puc tramitar el meu EXPEDIENT MATRIMONIAL en
qualsevol comunitat autònoma?
No, només és possible tramitar l'EXPEDIENT MATRIMONIAL en la
comunitat autònoma de residència d'un dels contraents.

 Puc casar-me en qualsevol comunitat autònoma?
Una vegada tramitat el seu EXPEDIENT MATRIMONIAL vostè pot
casar-se davant notari o davant qualsevol autoritat competent en qualsevol
comunitat autònoma.

 Si tramito l'EXPEDIENT MATRIMONIAL amb un notari
i em caso amb un altre he de pagar als dos notaris?
Es tracta de dos documents diferents i ambdós tenen un cost.
 Quant temps tinc per casar-me una vegada obtingut l'EXPEDIENT
MATRIMONIAL?
L'acta notarial, en cas de resultar positiva, reconeix el dret a contreure
matrimoni en el curs d'un any
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