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GUIA DE TRÀMITS LEGALS PER CASAR-TE A SITGES 

 

QUINA CERIMÒNIA VOLS?   
 
CASAMENTS RELIGIOSOS  
Els casaments religiosos són els que es realitzen per l'Església, difereixen de la resta de 
casaments tant pels tràmits que requereixen com per la cerimònia. Els casaments religiosos 
només es poden celebrar en espais religiosos o a altres espais en cas de que el sacerdot ho 
accepti 
*A Sitges es poden fer a la parròquia de Sitges (església parroquial de Sant Bartomeu i Santa 
Tecla), al Santuari del Vinyet, a l’Ermita de Sant Sebastià i a l’Ermita de la Trinitat. 

 
CASAMENTS CIVILS  
Els casaments civils es realitzen davant del Jutge de Pau, Alcalde o Regidor a qui es delegui, 

Secretari judicial, notari o funcionari diplomàtic o consular encarregat del Registre Civil.  

Per tal de que tinguin validesa legal s’han de celebrar a la sala de plens de l’Ajuntament, al 
Jutjat o a edificis públics que compten amb el dret de celebrar casaments civils.  
A diferència dels casaments religiosos, els casaments civils permeten la celebració de 

casaments LGTB. 

*En el cas de Sitges es poden celebrar al Palau de Maricel o al Jutjat de Pau de Sitges.  
 

CASAMENTS SIMBÒLICS  

Els casaments no oficials són aquelles cerimònies simbòliques que no disposen de validesa 

legal. Les cerimònies poden ser similars als dels casaments religiosos o civils. No requereix que 

es celebri a cap establiment determinat. Tot i així, per a la celebració de cerimònies 

simbòliques a espais públics s’ha de complir la normativa d’usos vigent. 

*A Sitges i els seus voltants tens espais com el Palau Maricel, hotels, masies i cases  

espectaculars per la celebració de la teva festa.  
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TRÀMITS LEGALS SEGONS LA NACIONALITAT DELS CONTRAENTS  
 
PARELLES NACIONALS 
La formalització de casaments civils de parelles nacionals a Sitges requereix els següents 
tràmits i documentació: 

- Tramitar un expedient de matrimoni civil. L’expedient es tramita en el lloc 
d’empadronament d’un dels dos membres de la parella i té una validesa legal d’un any 
des del dia en el que s’inicia l’expedient. 

- Aportar la següent documentació:  
o Certificat literal de naixement actualitzat 
o Certificat d’empadronament dels darrers 2 anys. En cas de no disposar del 

certificat la parella ha de comparèixer acompanyant de dos testimonis per 
testificar la seva residència. 

o En cas d’estar divorciat, el certificat literal de l’anterior matrimoni amb nota 
marginal de divorci. 

o En cas de ser vidu, certificat literal de l’anterior matrimoni i certificat literal de 
defunció de l’anterior cònjuge. 

Passats 20 dies des de la celebració del casament el matrimoni haurà de sol·licitar per 
via telefònica els llibres de família al jutjat de pau. 
 

Els casaments religiosos a banda del certificat d'estat civil, el certificat d'empadronament i el 
DNI, també requereixen la presentació de la partida de baptisme i el justificant del curs 
prematrimonial. Els cursos prematrimonials són cursos o xerrades que l'Església estableix com 
requisits indispensables per contraure matrimoni per l'església. Les celebracions es realitzen 
a les esglésies. 
 

PARELLES NO NACIONALS 

El procés que han de seguir les parelles estrangeres per poder celebrar el seu casament religiós 

o civil a Espanya difereix del procés requerit a les parelles nacionals. El procés és més 

burocràtic, requereix més temps i varia lleugerament en funció del país de procedència de la 

parella. A les parelles estrangeres se’ls requereix els següents tràmits i documentació: 

Tramitar un expedient de matrimoni civil. L’expedient es tramita en el lloc d’empadronament 

d’un dels dos membres de la parella i té una validesa legal d’un any des del dia en que s’inicia 

l’expedient. En cas de que els dos membres de la parella siguin estrangers l’expedient es 

tramita a l’estranger i trasllada al jutjat de pau de Sitges. 

Aportar la següent documentació:  

- Certificat literal de naixement actualitzat, legalitzat i traduït o certificat de naixement 
multilingüe (països de la C.E. que no necessiten traducció) 



Sitges Weddings 
 
 

 

- Certificat d’empadronament dels darrers 2 anys o certificat consular, en el que ha de 
constar el domicili de residència. En cas de no disposar del certificat la parella ha de 
comparèixer acompanyant de dos testimonis per testificar la seva residència. 

- En cas d’estar divorciat, el certificat literal de l’anterior matrimoni amb nota marginal 
de divorci. 

- En cas de ser vidu, certificat literal de l’anterior matrimoni i certificat literal de 
defunció de l’anterior cònjuge. 

- Certificat de l’estat civil actual expès pel Consolat o Ambaixada.  
- Presentar un Certificat de Capacitat Matrimonial en el cas de que els membres de la 

parella siguin dels següents països: França, Alemanya, Luxemburg, Àustria, Itàlia, 
Portugal, Països Baixos i Antilles neerlandeses, Suïssa o Turquia.  

 

El tret més rellevant i diferenciador del requisits establerts pels matrimonis estrangers a Sitges 
es el període mínim de residència al municipi de Sitges: quan cap de les parts té la ciutadania 
espanyola, un membre de la parella ha de ser resident legalment a Espanya durant dos anys 
previs a la sol·licitud del casament, tot i que el període de residència varia segons el Registre 
Civil propi de la localitat on decideixen casar-se. Els matrimonis celebrats a Sitges depenen del 
Registre Civil de Vilanova i la Geltrú, el qual estableix un període mínim de residència a la vila 
de Sitges de 6 mesos. 

Per formalitzar el casament de parelles en les que un o els dos membres són estrangers, els 
documents dels membres estrangers han de ser presentats degudament legalitzats i traduïts 
per intèrprets jurats, havent d’aportar l’original i la traducció.  

De la mateixa manera que els casaments de parelles nacionals, passats 20 dies des de la 
celebració del casament el matrimoni haurà de sol·licitar per via telefònica els llibres de família 
al jutjat de pau. 

Tant en el cas dels casaments nacionals com els casaments de parelles estrangeres, una 
vegada reunida tota la documentació indicada prèviament, la parella ha de comparèixer amb 
un testimoni major d’edat per tal d’iniciar l’expedient. El dia del casament han d’assistir dos 
testimonis, un d’ells pot coincidir o no amb l’anterior. 

En cas de que la parella disposi de Llibre de Família en comú ho han de comunicar al Registre 
Civil. 
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CELEBRACIÓ DE CERIMÒNIES A LES PLATGES DE LA VILA DE SITGES 

El Reial decret 1404/2007, de 29 d’octubre, atribueix la competència a la Generalitat de 

Catalunya per atorgar les autoritzacions en el domini públic marítimoterrestre i amb el Decret 

2/2020 de 8 de gener, de modificació de l’estructura del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, el director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral és l’òrgan competent 

per resoldre. 

Hi ha 6 platges de Sitges en les quals s’hi permeten fer cerimònies nupcials; Garraf, Cala 
Morisca, Aiguadolç, 
 
Requeriran d’autorització municipal, i es regiran sota les condicions següents: 
 
a) En cap cas s’autoritzarà la celebració de banquets, càterings o activitats anàlogues, i només 
la celebració de les cerimònies. 
b) S’autoritzaran únicament a les platges de Garraf, Cala Morisca, Aiguadolç, Cala Balmins, la 
Barra i les Anquines. 
c) D’acord amb les limitacions imposades pel Servei de Gestió del litoral de la 
Generalitat de Catalunya, es podran autoritzar tot l’any, però de l’1 al 15 de juliol, només entre 
setmana, i del 16 de juliol al 31 d’agost només entre setmana i en horari de 20h a 09h. 
d) Els organitzadors vetllaran perquè durant la celebració de l’activitat, els espais utilitzats i 
els seus elements no es deteriorin, restant obligats, en el seu cas, a la seva reparació. 
e) Els organitzadors hauran d’abonar la taxa municipal corresponent, d’acord amb l’ordenança 
fiscal núm. 22. Si els serveis tècnics municipals ho consideren oportú, la taxa prevista es veurà 
incrementada i ajustada a l’import real, d’acord amb els serveis efectivament prestats, i 
degudament justificats. 
 
Procediment per sol·licitar l’autorització d’activitat:  

1- Cal que l’organitzador sol·liciti autorització d’ocupació del DPMT al Servei de Costes de 
la Generalitat de Catalunya a través del següent enllaç 
http://territori.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-docupacio-del-
domini-public-maritimoterrestre 
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Les guinguetes de platja de la vila es gestionen per concessió de l’Ajuntament de Sitges. 
Actualment la concessió està atorgada a l’Associació Turística de Serveis de Platges de Sitges, 
qui a la seva vegada coordina la gestió de les diferents guinguetes de platja entre els seus 
associats. 

 

 

*L’ordenança municipal d’ús i aprofitament de les platges que regula les cerimònies nupcials 

en aquest espai està actualment en revisió, per tant recomanem consulteu possibles 

actualitzacions de la informació.  

 

 

 

 

(1) En base a l’estudi Sitges, destinació casaments de Wedding You Barcelona i Expertus Turismo y Ocio.  

(2 A l’Estat Espanyol el registre els matrimonis es regula per la Llei 20/2011 del Registre Civil, tenint en compte tant els 
casaments civils com els casaments religiosos. Consulteu aquesta llei per tal d’ampliar informació i actualitzacions.  

 

 


