
 

 

 

PROTOCOL CERIMÒNIES CIVILS AJUNTAMENT D´ELX 

FASE: NOVA NORMALITAT. 

Resolució 05 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat 
Universal i Salut Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICACIONS ASSISTENTS PRESENCIALS CERIMÒNIES CIVILS FASE: NOVA 

NORMALITAT. 

OBSERVACIONS PER A L'ACCÉS I L’ÚS ZONES COMUNES 

• Els contraents facilitaran un llistat a través del correu electrònic matrimonios@elx.es amb 
les dades personals (nom complet i dos cognoms) i DNI de les persones que acudisquen al 
Saló de Plens durant la cerimònia civil. 
 

• Per aforament del saló, els contraents podran vindre acompanyats per 10 convidats 
presencials (els menors d'edat, amb edats compreses de 0 a 18 anys, també compten en 
l'aforament). 

 
 

• L'entrada i l'eixida de totes les persones assistents a la cerimònia civil es realitzarà de 
manera que s'efectue un accés escalonat, per reduir així la possible concurrència a les 
instal·lacions. 
 

• Les persones que pensen a acudir al matrimoni civil no han de fer-ho si presenten 
símptomes. 

 
 

• No es permet l'accés a persones acompanyades, excepte casos de força major, i en aquest 
cas, hauran de comunicar-ho amb 72 hores d'antelació al correu matrimonios@elx.es per a 
assegurar l'aforament màxim permés. 
 

• S'hauran de mantindre, entre les persones i que acudisquen, les distàncies recomanades i 
així com evitar encreuar-se quan utilitzen corredors o zones comunes. 

 
 

• Es recomanem la preferència d'ús de la part dreta en caminar per corredors, escales i zones 
comunes. 
 

• És preferible l'ús d'escales a l'ascensor. Si és necessari l'ús d'ascensor es farà de manera 
individual. 

 
 

• En compliment de les mesures d'higiene i de prevenció establides preguem la màxima 
puntualitat per a poder complir els horaris establits de les cerimònies civils. 
 

• Música: en el cas que els contraents opten per l'opció de música en directe, els membres 
que la componguen es reduiran al número total d'aforament de convidats, sempre que es 
complisquen les mesures sanitàries. En el cas de música enregistrada (no directe) s'ha de 
facilitar al correu electrònic matrimonios@elx.es per a evitar la manipulació d'objectes (cd, 
USB…etc.), amb 10 dies hàbils d'antelació a la data de la cerimònia. 

 



OBSERVACIONS SOBRE ELS ESPAIS AL SALÓ DE PLENS: 

• Per la disposició del Saló de Plens els dos contraents, els dos testimonis i l'autoritat local 
que oficie el matrimoni civil ocuparan el lloc assignat per a això. S'identificaran igualment 
els seients que no han de ser ocupats. 
 

• Els assistents, una vegada situats al seu lloc corresponent, evitaran realizar desplaçaments 
per la sala. Hauran d'evitar també compartir tot tipus d'objectes (documents, bolígrafs, 
telèfons mòbils, etc.) entre ells. Disposaran de gel hidroalcohòlic a l'interior de la sala per al 
seu ús. 

 

 

ALTRES OBSERVACIONS: 

• L'ús de lavabos es farà de manera individual. 
 

• Els assistents han d'evitar saludar-se o acomiadar-se d'altres persones amb abraçades o 
salutacions amb la mà. S'ha d'evitar el contacte físic. I hauran de seguir pautes correctes 
sobre higiene de mans (rentada de mans sovint, sobretot, després d'haver tossit o 
esternudat), i una bona higiene respiratòria (en tossir o esternudar haurà de tapar-se la 
boca i el nas amb un mocador d'un sol ús, o amb la mànega de l'avantbraç o la flexura del 
colze; els mocadors s'han de tirar immediatament després del seu ús. Han d'evitar tocar-se 
la boca, el nas o els ulls amb les mans). 

 
• En cap cas es permetrà l'ús d'artefactes pirotècnics, llançament d’arròs o pètals de flors, i 

l’afegiment de cap decoració als espais reservats per a la cerimònia. 
 

• Solament es permet el moviment a la sala per als fotògrafs i videògrafs professionals i 
degudament protegits. 

 
• No es permet la realització de fotografies de grup a l'interior del Saló de Plens ni a les 

portes d'accés a l'Ajuntament. 
 

 

MESURES VIGENTS: 

RESOLUCIÓ de 05 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. 

5. Mesures relatives a celebracions. 5.1. Les cerimònies no religioses podran realitzar-se en 
tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, ja siga a espais a l'aire lliure o espais tancats, 
sempre que no se supere 1/3 del seu aforament, amb un màxim de 25 persones a espais a 
l'aire lliure o de 15 persones a espais tancats, entre familiars i persones reunides, i que es puga 
garantir la distància interpersonal de seguretat i mesures d'higiene. 5.2. Les celebracions que 
impliquen servei d'hostaleria i de restauració, s'ajustaran al que es regula en aquesta matèria, 
amb un màxim de 25 persones a espais a l'aire lliure o de 15 persones a espais tancats, entre 
familiars i persones reunides. 



ARRIBADA I ACCÉS DE PERSONES 

L'accés de les persones que acudisquen de manera presencial a la cerimònia civil es realitzarà 
per l'entrada situada a la plaça de Baix, en el supòsit de requerir ascensor, el convidat 
accedirà per la plaça Menéndez Pelayo, 1, sempre prèvia acreditació per porta principal a plaça 
de Baix. 

El control d'assistència s'efectuarà a través del personal tècnic municipal de l'ajuntament, 
totes les persones que accedisquen al Saló de Plens i totes les persones que accedisquen, 
hauran d'acreditar-se mostrant el seu DNI (imprescindible per a l'accés). És obligatori l'ús de 
màscara. 

Els convidats han d'accedir directament al Saló de Plens per a situar-se en aquest, i no podrán 
esperar els contraents, amics o familiars a la porta d'accés de l'Ajuntament. 

 

 

ENTRADA Al CONSISTORI 

Una vegada els convidats es troben a l'interior del consistori, el personal tècnic municipal els 
indicarà la seua ubicació al Saló de Plens. 

Seguidament, tindrà lloc l'arribada dels contraents: 

Arribada del contraent 1. Accés per l'arc. 
Arribada del contraent 2. Accés per l'arc. 

Cas a) Els contraents es troben prèviament a la cerimònia: en aquest supòsit tots dos 
contraents acudiran a la sala del Consell, accediran de manera individual a la seua ubicació al 
Saló de Plens i mantindran la distància de seguretat entre ells mateixos, així com amb l'alcalde 
o regidor/a delegat/da que oficie el matrimoni civil. L'accés es realitzarà quan tots els 
convidats estiguen situats als bancs.  

 

Cas b) Els contraents no es troben prèviament a la cerimònia: en aquest supòsit tots dos 
contraents accediran de manera escalonada des de l'exterior i mantindran la distància de 
seguretat entre ells mateixos, així com amb l'alcalde o regidor/a delegat/da que oficie el 
matrimoni civil. L'accés es realitzarà quan tots els convidats estiguen situats als bancs. 

 

1. Inici de la cerimònia 

En el supòsit d'incloure parlaments per part dels convidats, els contraents han d'informar a 
través de correu electrònic matrimonios@elx.es amb una antelació de 10 dies hàbils a la 
cerimònia civil, amb la finalitat d'establir el protocol. 
 

2. Consentiment dels cònjuges 
 

 



3. Signatura de l'acta. 

Els bolígrafs per a la signatura han de ser d'un sol ús individual, el signant una vegada 
realitzada la rúbrica ha de guardar-se el bolígraf per a evitar la manipulació d’aquest pels 
presents. El personal tècnic municipal facilitarà els bolígrafs i aproximarà a cada signant l'acta 
matrimonial. 

En primer lloc, l'alcalde o regidor/a delegat/da se situa dempeus a l’estrada per a presenciar 
la signatura. 

En segon lloc, accedeix a l'estrada el testimoni 1. Una vegada realitzada la signatura el 
testimoni 1 pren seient a l'escó assenyalat per a presenciar la signatura. 

En tercer lloc, accedeix a l'estrada el testimoni 2 una vegada realitzada la signatura el 
testimoni 2 pren seient a l'escó assenyalat per a presenciar la signatura. 

En quart lloc, accedeixen a l'estrada els cònjuges de manera ordenada, una vegada realitzades 
les signatures, els cònjuges es mantenen en la taula presidencial per a presenciar la signatura 
per part de l'alcalde o regidor/a delegat/da. 

I, finalment, l'ordenança facilita l'acta matrimonial a l'alcalde o regidor/a delegat/da perquè 
realitze la seua signatura des del faristol. 

 

4. Eixida dels convidats de manera ordenada.  

El procediment per a abandonar la cerimònia civil, es realitzarà escalonadament, s’iniciarà pels 
bancs pròxims a la porta d'entrada del Saló de Plens i així successivament. Finalment, els últims 
a abandonar la cerimònia seran els testimonis i els cònjuges, que hauran de mantindre les 
distàncies de seguretat. 

 

 

RETRANSIMISIÓ STREAMING 

A causa de les restriccions d'aforament amb motiu de l'emergència sanitària de la Covid-19, 
l’Ajuntament d´Elx facilitarà als contraents la possibilitat de la retransmissió en streaming a 
través YouTube de la cerimònia civil. El gabinet de protocol facilitarà dies previs a la cerimònia 
l'enllaç perquè els contraents puguen fer-lo arribar als seus convidats. 

 

 

Contacte 

Alcaldia-Protocol 
Correu electrònic: matrimonios@elx.es 
Tel. 966 658 024 
Plaça de Baix, 1-1r 
03202 Elx 


