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L’Ajuntament de Palma celebra matrimonis civils els divendres, de 17.30 a 18.30 h, només a 
l’Ajuntament (al saló de sessions), i els dissabtes d’11.30 a 12.30 h, a l’Ajuntament o al castell de 
Bellver (sala del Tron). Les cerimònies se celebren sempre amb un interval de 30 minuts i tenen una 
durada aproximada de 15 minuts.  
Cada dia només se celebren a un dels dos llocs esmentats. Els dies festius no hi ha servei.  
 
Els mesos de gener, agost i desembre no se celebren noces. 
 
Per a contreure matrimoni civil a l’Ajuntament de Palma, us recomanam que seguiu les passes 
següents: 
 

1. Heu de tramitar a través del Registre Civil corresponent l’AUTORITZACIÓ DEL JUTGE O DE 
LA JUTGESSA. El de Palma es troba al carrer Pare Ventura, 23. Cita Prèvia 

2. Una vegada que tingueu aquesta autorització heu de enviar correu electrònic  al Gabinet de 
Protocol (tel. 971 225 592, ceremonial@palma.cat)  per a concertar el dia i l’hora de celebració. 

 
A més, és imprescindible que hi presenteu: 
 

a. Fotocòpia dels DNI dels/de les contraents 
b. Fotocòpia dels DNI dels dos testimonis (majors d’edat) 

 
 
En el moment de presentar aquests documents us facilitaran el document d’ingrés de la taxa 
corresponent, que haureu d’abonar durant els dos dies hàbils següents. 
 
 
Les taxes aprovades pel Ple de l’Ajuntament per a l’any 2017 són: 
 
 
Sala del Tron del castell de Bellver: si qualsevol dels/de les contraents està empadronat/ada al 
municipi de Palma, 159,14 euros. 
Si cap dels/de les contraents està empadronat/ada al municipi de Palma, 424,36 euros. 
 
 
Sala de sessions de l’Ajuntament de Palma: si qualsevol dels/de les contraents està empadronat/ada 
al municipi de Palma, 74,26 euros. 
Si cap dels/de les contraents està empadronat/ada al municipi de Palma, 159,14 euros. 
 
Totes les sol·licituds i la documentació es poden presentar al Registre General de l’Ajuntament, a la 
plaça de Santa Eulàlia, 9, o bé a qualsevol de les OAC (adreces i horaris, al web de l’Ajuntament de 
Palma).  
L'horari és el següent: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. SEMPRE, abans de presentar la instància a 
qualsevol registre de l'Ajuntament, s’han de posar en contacte amb el Gabinet de Protocol. 
 
No es permet tirar arròs, confeti o pètals ni servir cap tipus de còctel a l’interior dels recintes. 
 
Nota: l’Ajuntament de Palma celebra els matrimonis civils segons l’article 51 de la Llei 35/1994, de 23 
de desembre, de modificació del Codi civil en matèria d’autorització del matrimoni civil per part de batles 
i batlesses. 
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