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INFORMACIÓ GENERAL DELS MATRIMONIS CIVILS 
 
A Barcelona se celebren matrimonis civils a :  
 

- Registre Civil de Barcelona: se celebren casaments els matins feiners, excepte dissabtes, i es 
demana hora al mateix Registre Civil. 

- Saló de Cent, de la seu de l’Ajuntament de Barcelona (plaça Sant Jaume): per demanar hora per 
casar-vos, s’ha de sol·licitar per instància. Per a més informació podeu consultar 
www.bcn.cat/tramits. 

- Als 10 Districtes Municipals de Barcelona: Podeu trucar al telèfon 010. 
 
 
Per celebrar matrimonis civils fora de Barcelona (de contraents residents a Barcelona) cal iniciar el tràmit 
al Registre Civil de Barcelona, però dient que el matrimoni vol celebrar-se fora. Posteriorment els 
interessats hauran d’adreçar-se a l’encarregat del Registre Civil, jutge de pau o alcalde de la població que 
es desitgi per tal de concretar la data.  
 
 

INFORMACIÓ PER A CASAMENTS CIVILS AL DISTRICTE DE  
SANTS-MONTJUÏC 

 
En primer lloc, cal obtenir la documentació exigida per formalitzar el matrimoni civil:  

- Original de l’Expedient de matrimoni civil: aquest document s’expedeix únicament al Registre 
Civil de Barcelona. Per aquest motiu us heu d’adreçar per tal d’iniciar el tràmit a:  
Pl. Duc de Medinaceli, 2 
Telèfon: 93 412 04 74 i Fax: 93 412 66 45 
Horari d’atenció:  
Dilluns i dimecres: de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h (per la tarda nomes donen informació 
i lliuren certificats) 
Dimarts, dijous i divendres: de 09.00 h a 14.00 h. 
 
Aquest document triga, aproximadament, uns dos mesos en tramitar-se i un cop lliurat té vigència 
d’un any. Si el document caduca s’ha d’iniciar un expedient nou. És un document obligatori i es 
necessita l’original: sense ell no es pot celebrar el matrimoni civil. 
 
El Registre Civil és una Administració estatal. Ni l’Ajuntament de Barcelona, ni el Districte de 
Sants-Montjuïc tenen competència ni poden incidir en la tramitació d’aquest document. 
 

 
En segon lloc, un cop disposi de l’inici d’expedient del Registre Civil de Barcelona es necessari presentar 
instància a la Oficina d’Atenció al Ciutadà del Districte de Sants-Montjuïc (c/ Creu Coberta, 104, planta 
baixa. Horari : de dilluns a dimecres i divendres de 8.30 a 14.30 h; dijous de 8.30 a 19.30 h) per casar-se 
a la Seu del Districte de Sants-Montjuïc. En breu, rebreu la resposta per escrit de la disponibilitat, segons 
el calendari de reserves del Districte. Es imprescindible per fer la reserva presentar :  

- Full de sol·licitud de reserva per contraure matrimoni (disponible al web i a les OAC dels 
Districtes) 

- Auto provisional del Registre Civil (conforme s’ha iniciat el tràmit d’expedient en el Registre Civil 
de Barcelona.) 

- Còpia dels DNI, NIE o passaport dels contraents. 

Altres documentes a aportar al Districte de Sants-Montjuïc:  
- Còpia del DNI, NIE o passaport de dues persones, majors d’edat, que facin de testimoni al vostre 

casament.  
- Full Estadístic de Matrimoni (es facilita al Districte) 
- Full amb detalls de la cerimònia (es facilita al Districte) 

 
NOTA:  
NO ES FARÀ, EN CAP CAS, RESERVA DE CASAMENT SENSE L’APORTACIÓ D’AQ UESTA 
DOCUMENTACIÓ. 
TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA CELEBRACIÓ DEL MATRI MONI CIVIL HAURÀ 
D’HAVER ESTAT PRESENTADA, COM A MOLT TARD, 60 DIES ABANS DE LA CERIMÒNIA. 
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INFORMACIÓ GENERAL DELS CASAMENTS A SANTS-MONTJUÏC  

 
Per tal de conèixer les dates disponibles per l’any, podeu consultar el calendari al web. 
www.bcn.cat/sants-montjuïc. 
 
La cerimònia es realitza a la sala de Plens del Districte de Sants-Montjuïc (carrer Creu Coberta, 104, pl. 
1a). Aquesta sala té aproximadament un aforament per a 150 persones. Es tracta d’un Saló de planta 
rectangular, amb dues naus separades per pilars: una lateral, estreta i baixa, que sosté una tribuna 
elevada amb balconades i una nau principal (on es situen els vitralls que donen al carrer), que és l’espai 
destinat a les cerimònies.  
 
Aquesta sala està equipada amb megafonia, i reproductors de música. Per la celebració de matrimonis 
civils, en quant a ambientació musical, el Districte ofereix la possibilitat de reproduir la marxa nupcial (si 
així ho demanen els contraents), o bé es dona l’opció de que es portar la música que es desitgi (CD 
original o ipod –aparell reproductor que tingui entrada d’auriculars). 
 
La durada de la cerimònia es aproximadament de 20’. Recomanem que s’arribi 10’ abans de l’hora que es 
té reservada. 
 
Els nuvis podran visitar la sala on es farà la cerimònia (poden adreçar-se a la Recepció del Districte o 
trucar al telèfon 932916392). 
 
El Districte s'encarrega de l'ornament de la sala. 
 
El Districte no disposa de fotògraf. 
 
Per qualsevol dubte o consulta poden trucar al 932914229 i/o al 932916374.o enviar missatge a: 
casaments_sants-montjuïc@bcn.cat 
 
Recomanem us informeu dels pàrquings que hi ha a la zona si és que porteu cotxe per aquest dia.  
 
 
 
 


