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 Per fer la pre-reserva: S’ha d’omplir i enviar el formulari amb la
documentació sol·licitada a través de l’enllaç del web de
museusdesitges.cat
https://museusdesitges.cat/ca/noticies/casaments-civils-oficials-al-palau-de-maricel.
 Suggerim que poseu més d’una data o hora possible per si hagués
coincidències, i tingueu més opcions.
 Confirmació de la vostra petició: Enviarem un e-mail al gener de
2022 de confirmació de la vostra petició on es fixarà un termini
per fer el pagament en concepte d’avançament (280€ per
empadronats a Sitges o 380€ no empadronats), per tal de
considerar la reserva en ferm. La resta de la tarifa s’haurà
d’abonar quan rebeu la factura, aproximadament un mes abans
de la data.
 Tarifes: Les tarifes i condicions vigents en aquests moments son:
Empadronats a Sitges, 600€
No empadronats a Sitges, 800€
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CALENDARI DE CASAMENTS CIVILS 2022.
12 MARÇ
30 ABRIL
14 MAIG
4 JUNY
2 i 16 JULIOL
17 SETEMBRE
1 OCTUBRE
5 NOVEMBRE
10 DESEMBRE

Horaris: 11h,12h,13h, 17h, 18h, 19h
CANCEL·LACIÓ
En cas que s’anul·li la reserva no es tindrà dret a la devolució de la paga
i senyal.
PROTOCOL DE CONDICIONS
Abans de la data de la cerimònia s’haurà de signar el protocol de
condicions on es concretaran les responsabilitats per a ambdues parts, i
que rebreu juntament amb la factura final.
EXPEDIENT MATRIMONIAL
S’ha de tramitar l’Expedient de Matrimoni Civil en el Registre Civil on
estigueu empadronats, aproximadament tres o quatre mesos abans de la
data del casament (per a més informació poseu-vos en contacte amb el
Jutjat de Sitges, tel. 93 894 00 69, i consulteu terminis). Com a límit 20
dies abans de la data del casament l’expedient degudament tramitat ha
d’estar en poder del Registre Civil de Sitges; en cas contrari no es podrà
celebrar la cerimònia.
PALAU MARICEL

OFICINES:

C/ Fonollar, s/n

C/Davallada, 12, 3ª planta

08870 SITGES

08870 SITGES

Tel. 93 894 03 64

Fax. 93 894 85 29

www.museusdesitges.cat

ISABEL EROLES:
erolessi@diba.cat
MÒNICA PORTA
portagm@diba.cat

Informació casaments civils oficials
PALAU DE MARICEL

2022

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
El Palau Maricel no disposa d’un ascensor públic per accedir al Saló
d’Or, així que els assistents amb problemes de mobilitat hauran de
contactar amb alguna empresa que faci aquest servei.
CAPACITATS
La capacitat del Saló d’Or és de 90 persones assegudes en situació de
normalitat però que, va variant depenent de les mesures aprovades en
cada moment contra la pandèmia COVID19, en cap cas es podrà
sobrepassar l’aforament de l’espai per motius de seguretat.

NOTA
La informació d’aquest document és susceptible de canvis o
modificacions en qualsevol moment.
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