
¿QUÉ HAI QUE FACER PARA CASAR NO CONCELLO?
As vodas civís no Concello de Ferrol están reguladas pola Ordenanza núm. 33. De 

conformidade co establecido no art. 2 celébranse sempre no CENTRO CULTURAL TORRENTE 
BALLESTER, antigo hospital de Caridade, situado na rúa Concepción Arenal s/n,

AUDITORIO, SALA DE XUNTAS, PATIO (soamente en primavera e verano)

No Rexistro Civil do domicilio dun dos contraentes

a) Tramitar o expediente correspondente, indicando o réxime económico.
b) Manifestar que se desexa prestar o consentimento diante do Alcalde de Ferrol.
c) Solicitar  un  xustificante  de  inicio  da  tramitación  para presentar no Concello.
d) Unha  semana  despois  da  celebración  da  cerimonia, requirir o libro de Familia.

No Concello (Negociado da Secretaría da Alcaldía-Protocolo)

e) Consultar o calendario de datas e horas establecidas. 
-  Agás  festivos e  pontes,  xeralmente cásase de  luns a venres (en horario de  oficina),  
os venres pola tarde e  dous sábados ao mes. 
 - As datas están  condicionadas  polos  actos   municipais  e polas  actividades propias do  
Centro Cultural Torrente Ballester (culturais, sociais, artísticas...).

f)  Concretar a data e hora da cerimonia.
  g) Aboar a taxa sinalada para o ano 2016 na Ordenanza núm. 33 (de non acreditar o nivel de  

renda aplicarase o último tramo sinalado):
- Rendas anuais inferiores a 10.000 Euros: Non suxeito
- Rendas anuais superiores a 10.000 Euros: 80,00 euros

       Para acollerse ao primeiro tramo débense presentar os seguintes documentos:
-  Fotocopia  íntegra  da  declaración  da  renda  dos  contraentes  ou  certificado  negativo  da  

Axencia Tributaria.
-  Xustificante  dos  ingresos  dos  contraentes.  En  caso  de  non  ter  ingresos  presentarán  

certificado de paro non subsidiado e certificado de non recibir ingresos da Seguridade  
Social.

  h) Facilitar copia dos DNI dos contraentes ou pasaportes (nacionalidade estranxeira).
i)  Cubrir  a  solicitude de casamento  en impreso  normalizado  que facilita  o  Negociado da  

Secretaría da Alcaldía-Protocolo, unindo os documentos sinalados nos apartados c),  g) e  
h), e presentala no Rexistro Xeral do Concello.

j) Dúas   semanas  antes  da   celebración  é  necesario: a) Presentarse no  Negociado coas  
dúas  persoas  (maiores de idade)  que   van  ser  testemuñas  do  consentimento o día do  
casamento,  provistas  do  DNI  ou  pasaporte  (nacionalidade  estranxeira),  e  que  
acompañarán  aos  contraentes  no  escenario.  b)  Concretar  os  datos  da  organización,  
sempre de conformidade co cerimonial aprobado polo Concello.

O cerimonial

Este cerimonial pode reducirse, a petición dos contraentes, ao sinalado nas disposicións 
oficiais que regulan o matrimonio civil e que se corresponde cos apdos. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9,  
10 e 14. Datos necesarios para a organización da cerimonia

1.- Anuncio do comezo da cerimonia
2.- Palabras de benvida do Alcalde/Concelleiro-a 
3.- Lecturas dos artigos 66, 67 e 68 do Cód. civil
4.- Fórmula do matrimonio civil
5.- Prestación do consentimento
6.- Colocación de aneis
7.- Lectura pública da acta

   8.- Sinaturas das actas
  9.- Sinaturas no Libro de Vodas do Concello
10.-Entrega de certificación matrimonial           
11.- Palabras dun familiar ou amigo
12.-Brinde con cava 
13.- Palabras despedida Alcalde ou Concelleiro/a 
14.- Entrega dun agasallo institucional



Datos necesarios para a celebración da ceremonia

 Invitados  :  Núm.  aprox.  (dentro  das  instalacións  antes  da  chegada  dos  
contraentes).
 Nome de pila dos contraentes  : Para utilizar no cerimonial.
 O cerimonial   : galego ou castelán.
 Entrada dos contraentes e das testemuñas no auditorio  . Posibilidades:

 Opción  1  :  Un  dos  contraentes  e  unha  testemuña  diante;  detrás  o  outro  
contraente coa outra testemuña. Por esta orde acceden á presidencia.

 Opción 2  :  A entrada como na opción anterior,  pero un contraente espera ao  
outro para acceder xuntos á presidencia. Detrás deles as testemuñas.

 Opción 3  : Os contraentes diante; detrás as testemuñas.
 Opción 4  : Coas testemuñas sentadas, entran os/as contraentes.

 Música  .- A través da megafonía das instalacións pódense emitir as gravacións  
de que dispón o Concello para as vodas civís ou outro tipo de música (hai que facilitala  
en CD, sinalando o número e o título da canción). Tamén poden os/as contraentes  
contratar persoalmente música en directo. Neste caso, un representante da agrupación  
musical  deberá  poñerse  en  contacto  co  persoal  de  protocolo  para  coordinar  a  
actuación.  Non están autorizadas conexións á megafonía das instalacións.
 Flores  .-  Comunicar  si  se  vai  adornar,  ben persoalmente  ou a  través dunha  
florería. Horarios para adornos individuais: 15 minutos antes do comezo da cerimonia e  
retirada ao finalizar a mesma. Horarios para adornos conxuntos (o Concello facilitará  
os teléfonos de contacto dos/as contraentes, de non recibir indicacións en contra): 30  
minutos antes da primeira cerimonia. O prazo máximo para a retirada é o seguinte día  
laborable  ás  cerimonias,  antes  das  13.00  horas.  Si  algunha  parella  non  estivera  
interesada nos adornos florais, serán os contraentes da cerimonia anterior á súa, ou a  
florería, os que os retiren  e volvan a colocalos para a seguinte cerimonia que teñan  
contratada. Por razóns operativas non se permiten adornos florais sobre as mesas do  
auditorio nin tirar pétalos, arroz e similares no interior das instalacións do CC Torrente  
Ballester.
 Aneis  .- No caso de que se utilicen indicar a persoa que os levará. Si é unha  
persoa distinta aos contraentes e as testemuñas acompañará a estas últimas.
 Palabras dun familiar ou amigo  .- Debe facilitarse ao negociado para incluír no  
cerimonial: copia por escrito da intervención e nome da persoa que dirixirá as verbas.  
Non deben superar os dous minutos aproximadamente. 
 Informacións complementarias  

 Aparcadoiro de  vehículos  .-  Entregaránselles aos noivos/as dúas tarxetas de  
reserva de aparcadoiro, coas matrículas dos vehículos, na rúa cega inmediata  
ao CC Torrente Ballester para dous vehículos autorizados. Deberanse colocar  
nun lugar visible do parabrisas. Para reservar espazo para un número maior de  
vehículos, débese tramitar a reserva no Negociado de Facenda (planta baixa do  
pazo municipal).

 Por motivos de seguridade recórdase que non está permitido prender lume no  
interior  das  instalacions  a  velas,  bengalas  e  similares  nin  o  lanzamento  de  
elementos explosivos tipo petardos, tracas e similares.

 A sinatura das actas  : Os/as contraentes desprazan a carpeta pola mesa sen  
moverse do seu lugar, evitando deste xeito situarse un diante do outro.

Atendendo á clasificación civil deste acto non se deben utilizar no cerimonial, na  
ornamentación,  na  música  nin  nas  intervencións  referencias,  pezas  ou  
elementos pertencentes a ritos relixiosos.
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