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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
3874 Ordre JUS/577/2016, de 19 d’abril, sobre inscripció en el Registre Civil de 

determinats matrimonis celebrats en forma religiosa i aprovació del model de 
certificat de capacitat matrimonial i de celebració de matrimoni religiós.

L’entrada en vigor de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària, ha 
suposat la modificació, entre altres matèries, de la regulació del matrimoni en forma 
religiosa. En aquest sentit, mitjançant la disposició final primera, aquesta Llei modifica 
determinats articles del Codi civil i, en concret, l’article 60, l’entrada en vigor del qual es va 
produir amb data 23 de juliol de 2015. Aquesta modificació implica que, segons estableix 
l’apartat 2 de l’article esmentat, es reconeixen efectes civils al matrimoni celebrat en la 
forma religiosa prevista per les esglésies, confessions, comunitats religioses o federacions 
d’aquestes que, inscrites en el Registre d’entitats religioses, hagin obtingut el 
reconeixement d’arrelament notori a Espanya.

A data d’entrada en vigor de la present Ordre, s’ha declarat l’arrelament notori a 
Espanya de l’Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies (2003), de l’Església dels 
Testimonis de Jehovà (2006), de les comunitats budistes que formen part de la Federació 
de Comunitats Budistes d’Espanya (2007) i de l’Església ortodoxa (2010).

Així mateix, l’esmentada Llei 15/2015, de 2 de juliol, ha modificat l’article 7 de les 
lleis 24/1992, 25/1992 i 26/1992, de 10 de novembre, per les quals s’aproven, 
respectivament, els acords de cooperació de l’Estat amb la Federació d’Entitats Religioses 
Evangèliques d’Espanya, amb la Federació de Comunitats Jueves d’Espanya i amb la 
Comissió Islàmica d’Espanya. En virtut del que estableix la disposició final vint-i-unena de 
la Llei 15/2015, de 2 de juliol, aquestes modificacions, contingudes a les disposicions finals 
cinquena, sisena i setena respectivament, entren en vigor el 30 de juny de 2017.

Per tot això, a iniciativa conjunta dels directors generals dels Registres i del Notariat i 
de Cooperació Jurídica Internacional i Relacions amb les Confessions, havent donat tràmit 
d’audiència a la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya, la Federació de 
Comunitats Jueves d’Espanya, la Comissió Islàmica d’Espanya, l’Església de Jesucrist 
dels Sants dels Últims Dies, l’Església dels Testimonis de Jehovà, la Federació de 
Comunitats Budistes d’Espanya i l’Església ortodoxa, disposo:

Article 1. Objecte.

L’objecte d’aquesta Ordre ministerial és dictar les normes reguladores del mode 
d’inscriure en el Registre Civil els matrimonis celebrats en forma religiosa. Així mateix, 
s’aproven, per als matrimonis que se celebrin amb posterioritat a l’entrada en vigor de la 
Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària, els models de certificat de capacitat 
matrimonial i de certificació de la celebració del matrimoni, que s’incorporen com a annexos 
a aquesta Ordre.

Article 2. Àmbit territorial.

El règim d’inscripció en el Registre Civil dels matrimonis que preveu l’article 7 dels 
acords de cooperació de l’Estat amb la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques 
d’Espanya, amb la Federació de Comunitats Jueves d’Espanya i amb la Comissió Islàmica 
d’Espanya, aprovats respectivament per les lleis 24/1992, 25/1992 i 26/1992, de 10 de 
novembre, així com del que preveu l’apartat 2 de l’article 60 del Codi civil, relatiu al celebrat 
en la forma religiosa prevista per les esglésies, confessions, comunitats religioses o 
federacions d’aquestes que, inscrites en el Registre d’entitats religioses, hagin obtingut el 
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reconeixement d’arrelament notori a Espanya, només és aplicable als matrimonis celebrats 
a Espanya en aquestes formes religioses.

S’ha d’observar, però, que aquests matrimonis celebrats a l’estranger, si afecten algun 
ciutadà espanyol, de conformitat amb el que disposen l’article 15 de la Llei de 8 de juny 
de 1957, del Registre Civil, i l’article 66 del Decret de 14 de novembre de 1958, pel qual 
s’aprova el Reglament del Registre Civil, es poden inscriure en el Registre competent si es 
comprova que han concorregut els requisits legals exigits.

Article 3. Àmbit personal.

S’han d’ajustar a la nova regulació els matrimonis que se celebrin a Espanya si un o 
tots dos contraents tenen la nacionalitat espanyola, i si tots dos contraents són estrangers, 
sempre que escullin contraure matrimoni en alguna de les formes religioses a què es 
refereix el dret espanyol.

Aquesta regulació no és aplicable quan els contraents estrangers optin per celebrar el 
seu matrimoni a Espanya en una altra forma religiosa admesa per la llei personal d’algun 
d’ells, de conformitat amb el que preveu l’article 50 del Codi civil, cas en què la inscripció 
en el Registre Civil requereix la comprovació dels requisits substantius exigits per 
l’article 65 del Codi civil a través dels mitjans que assenyalen els articles 256 i 257 del 
Reglament del Registre Civil.

Article 4. Règim d’inscripció.

La inscripció en el registre civil competent dels matrimonis celebrats en la forma 
religiosa prevista en els acords de cooperació de l’Estat amb la Federació d’Entitats 
Religioses Evangèliques d’Espanya, amb la Federació de Comunitats Jueves d’Espanya i 
amb la Comissió Islàmica d’Espanya, així com a l’apartat 2 de l’article 60 del Codi civil, 
requereix la tramitació prèvia d’una acta o expedient previ de capacitat matrimonial, als 
efectes d’acreditar el compliment dels requisits de capacitat dels contraents i la inexistència 
d’impediments exigits pel Codi civil.

Complert aquest tràmit, s’ha d’expedir per triplicat acta o resolució prèvia de capacitat 
matrimonial dels contraents, que aquests han de lliurar a l’oficiant davant del qual s’hagi de 
celebrar el matrimoni.

El consentiment s’ha de prestar abans que hagin transcorregut sis mesos des de la 
data de l’acta o resolució que contingui el judici de capacitat matrimonial.

Article 5. Certificació de la celebració del matrimoni i certificació de capacitat matrimonial.

El matrimoni celebrat a Espanya en alguna de les esmentades formes religioses que 
indica l’article 2 de la present Ordre s’ha de fer constar en una certificació expressiva de la 
celebració d’aquest estesa pel ministre de culte oficiant o, en el supòsit de matrimoni 
islàmic, pel representant de la comunitat islàmica, que han de signar, a més d’aquell 
davant del qual se celebra, els contraents i dos testimonis majors d’edat.

En aquesta certificació hi han de constar els requisits necessaris per a la seva 
inscripció i les mencions d’identitat dels testimonis i de les circumstàncies de l’expedient 
previ de capacitat matrimonial, que necessàriament ha d’incloure el nom i els cognoms de 
l’encarregat del registre civil corresponent que l’hagi tramitat.

Fins a l’entrada en vigor del reglament que reguli la forma de remissió per mitjans 
electrònics, la certificació expressiva de la celebració del matrimoni i la certificació 
acreditativa de la condició de ministre de culte o de la capacitat del representant de la 
comunitat islàmica per celebrar matrimonis s’han d’enviar a l’encarregat del Registre Civil 
competent per a la seva inscripció, dins dels cinc dies següents a la celebració del 
matrimoni.

L’oficiant ha d’estendre a les dues còpies de la resolució de capacitat matrimonial una 
diligència expressiva de la celebració del matrimoni, i n’ha de lliurar una als contraents i 
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conservar l’altra com a acta de la celebració en l’arxivament de l’oficiant o de l’entitat 
religiosa que representa com a ministre de culte.

Aquestes certificacions de capacitat matrimonial i de la celebració del matrimoni s’han 
d’adequar als models que s’incorporen com a annex a la present Ordre.

Els models dels certificats esmentats s’han d’editar per triplicat –un exemplar és per al 
Registre Civil competent per a la inscripció del matrimoni, l’altre per a l’arxivament de 
l’oficiant o de l’entitat religiosa que representa i l’altre per als contraents–, i els apartats 
corresponents al certificat de capacitat matrimonial els ha d’emplenar l’encarregat del 
Registre Civil competent que hagi instruït l’expedient previ.

A les comunitats autònomes amb llengua cooficial diferent del castellà, els models de 
certificats s’han de redactar en text bilingüe, això és, en castellà i en l’altra llengua oficial 
de la comunitat autònoma.

En el cas de remissió d’aquestes certificacions per mitjans electrònics, s’han d’ajustar 
als principis i les directrius d’interoperabilitat en l’intercanvi i la conservació de la informació 
electrònica per part de les administracions públiques que estableix l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat.

Disposició transitòria única. Expedients matrimonials iniciats amb anterioritat al 30 de 
juny de 2017 i amb posterioritat a aquesta data.

Els expedients matrimonials que s’iniciïn amb anterioritat al 30 de juny de 2017 els ha 
d’instruir l’encarregat del Registre Civil competent de conformitat amb les disposicions de 
la Llei del Registre Civil.

A partir del 30 de juny de 2017, amb l’entrada en vigor de les disposicions finals 
cinquena, sisena i setena de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària, la 
tramitació de l’acta o expedient previ de capacitat matrimonial competeix al notari, lletrat 
de l’Administració de justícia o encarregat del Registre Civil del lloc del domicili d’algun 
dels contraents, d’acord amb la normativa del Registre Civil.

Disposició derogatòria única. Derogació de normes.

Queda derogada l’Ordre del Ministeri de Justícia de 21 de gener de 1993 per la qual 
s’aprova el model de certificat de capacitat matrimonial i de celebració de matrimoni 
religiós.

Queda derogada la Instrucció de 10 de febrer de 1993, de la Direcció General dels 
Registres i del Notariat, sobre la inscripció en el Registre Civil de determinats matrimonis 
celebrats en forma religiosa.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 19 d’abril de 2016. - El ministre de Justícia, Rafael Catalá Polo.

ANNEX I

Certificat de capacitat matrimonial

El senyor/La senyora........................................................................................................
encarregat/ada del Registre Civil/notari/lletrat de l’Administració de justícia (ratlleu el que 
no sigui procedent) de............................. certifica, com a resultat de l’acta/expedient instruït 
a aquest efecte que, de conformitat amb el Codi civil, tenen capacitat per contraure 
matrimoni entre si:

El senyor/La senyora............................................................................................... fill/a 
de......................................... i de...................................., nascut/uda a..............................., 
el dia..... de....................... de..........., el naixement del qual/de la qual consta inscrit en el 
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Registre Civil de..........................., tom......., pàgina........, estat civil.........., domiciliat/ada a..
............................................., nacionalitat..........................

I el senyor/la senyora........................................................................................................, 
fill/a de....................................... i de....................................., nascut/uda a..........................
....., el dia..... de.......... de........., el naixement del qual/de la qual consta inscrit en el 
Registre Civil de................., tom......., pàgina...... estat civil.................., domiciliat/ada a.....
....................................., nacionalitat...........................

Expedit a......................................, el dia............... de............................ de...........

Signatura de l’encarregat/ada, o notari o lletrat de l’Administració de justícia

Nota: la validesa d’aquest certificat expira als sis mesos de la seva expedició.

Certificació de la celebració del matrimoni

El senyor/La senyora.................................................................................................., en 
la seva qualitat de (1)............................................................................................... certifica 
que les persones a què es refereix el certificat anterior de capacitat matrimonial estès per 
l’encarregat/ada del Registre Civil/notari/lletrat de l’Administració de justícia (ratlleu el que 
no sigui procedent) de    ........................ senyor/senyora........................................................., 
han celebrat matrimoni religiós.......................................................... davant el senyor/la 
senyora.......................................................... en la seva qualitat de   .................................. 
i els testimonis majors d’edat senyor/seny ora......................................................................
............., DNI ............................ i senyor/seny ora............................................................, 
DNI...........................

El matrimoni s’ha celebrat a........................................................................................ 
(terme municipal, carrer i número) el dia......... de....................... de……….....

Signatura de l’oficiant/signatura dels contraents/signatura dels testimonis

(1) Assenyaleu: ministre de culte oficiant/representant de la comunitat islàmica en què s’hagi contret el 
matrimoni, en el cas de matrimoni celebrat segons la forma religiosa que estableix la llei islàmica.

Nota: la intervenció del notari o del lletrat de l’Administració de justícia s’ha de produir 
a partir del 30 de juny de 2017, amb l’entrada en vigor de les modificacions contingudes a 
les disposicions finals cinquena, sisena i setena de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la 
jurisdicció voluntària.
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