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Nom del Tràmit
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Imprimeix Comparte:

CERTIFICAT NAIXEMENT, MATRIMONI, DEFUNCIÓ, FE DE VIDA O D'ESTAT

Cultura
Certificat emès pel registre civil que acredita l'estat

Educació
Empresa, formació i ocupació

Detall del tràmit

Esport i lleure
- El certificat de naixement és el document expedit per l’encarregat del Registre Civil o Consular corresponent, que dóna fe del
fet del naixement, de la data en què ha tingut lloc, del sexe del nadó i, si escau, de l’hora del naixement i de la filiació de l’inscrit.

Gestionar tributs
Habitatge

- El certificat de defunció és el document oficial que acredita la mort de la persona.

La ciutadania
Medi ambient
Mobilitat i transport
Participació ciutadana
Urbanisme i via pública

- El certificat de fe de vida i d’estat és el document que acredita que una persona és viva, així com el seu estat civil.
La vida i els estats de solter, vidu o divorciat s’acrediten per la corresponent fe de l’Encarregat del Registre Civil (després de la
compareixença de l’interessat). La vida s’acredita també per compareixença del subjecte o per acta notarial de presència, i els
estats de solter, vidu o divorciat, per declaració jurada o afirmació solemne del subjecte mateix o per acta de notorietat.
L’entitat responsable d’emetre aquests certificats és el Ministeri de Justícia. S’expedeixen al Registre civil on es trobi inscrit el
naixement, el matrimoni o la defunció (A Reus el Registre Civil es troba a l’edifici dels jutjats, Av. Marià Fortuny).
Tant els formularis de sol·licitud com ampliació de la informació sobre aquests tràmits es poden trobar al web del Ministerio de
Justicia www.mjusticia.es
Categoria: tràmits d’altres administracions

Calendari del contribuent
Fraccionament de tributs

Departament responsable
Registre Civil de Reus

Incidència tècnica
Sol.licitud de certificat
Autoliquidacions

Com puc accedir a tota la meva informació?

Cita Prèvia
Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus
d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema,
podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc.
com a interessat si és:
- Ciutadà: Carpeta ciutadana
- Empresa: Carpeta empresa
- Proveïdor: Carpeta proveïdor

Ajuntament de Reus

Plaça del Mercadal · 43201 REUS

977 010 010

ajuntament@reus.cat
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