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LA SÍNDICA RECOMANA REDUIR EL TEMPS D’ESPERA 

PER CASAR-SE A L’AJUNTAMENT I MILLORAR 

NOTABLEMENT LA INFORMACIÓ QUE ES FACILITA 

Segons l’informació del web municipal, només dos districtes, Sarrià-Sant Gervasi i 

Sant Martí, informen que tenen dates per casar-se a partir del novembre  

El consistori no preveu un calendari adient per donar resposta a la demanda en un 

termini raonable de temps i no facilita suficient informació sobre les dates 

disponibles a través del web municipal 

Casar-se a l’Ajuntament de Barcelona no és fàcil. El temps d’espera és massa llarg i la 

informació que els ciutadans tenen al seu abast és insuficient. La síndica de greuges de 

Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha conclòs en un informe que, tot i que el consistori 

preveu la celebració de matrimonis i destina espais físics a aquest efecte, no preveu un 

calendari adient per donar resposta a la demanda en un termini raonable de temps i no 

facilita suficient informació sobre les dates disponibles a través del web municipal. 

Vilà ha recomanat l’Ajuntament que promogui les accions necessàries perquè es redueixi 

de forma significativa el temps d’espera per a poder contraure matrimoni a les 

dependències municipals i que la informació sobre la celebració de matrimonis i les dates 

estiguin disponibles al web municipal de forma permanentment actualitzada. 

Ara per ara, les dates disponibles que es poden confirmar, a través del web municipal, per 

a poder casar-se en dependències municipals aquest any són molt limitades. De fet, 

només Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí concreten, de manera explícita, alguns dies 

disponibles per novembre i desembre. És a dir que, segons la informació a la que ha 

tingut accés la síndica, el temps d’espera per casar-se a l’Ajuntament és, en el millor del 

casos, de més de mig any. 

Als webs de la resta de districtes o bé ja no queden dates disponibles o no es dona 

informació sobre el calendari o la informació que es dona no inclou les dates disponibles 

per casar-se i cal trucar a un telèfon d’informació. Sobre la possibilitat de contraure 

matrimoni al Saló de Cent, tampoc apareix cap informació amb les dates disponibles al 

web municipal. En conclusió, la informació és desigual i poc transparent. 
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L’informe que el consistori ha fet arribar a la defensora només inclou informació del Saló 

de Cent i no hi ha cap referència a la situació als districtes, tot i l’obligació de l’Ajuntament 

de respondre a les peticions de la síndica. El limitat informe rebut, juntament amb les 

mancances i diferències detectades al web, fan presumir que no existeix una coordinació 

municipal suficient per realitzar el seguiment de quina és la cobertura que es dona a la 

ciutat sobre peticions de casaments que es reben. 

Si es confirma que a Barcelona sols hi ha possibilitat de celebrar casaments en seu 

municipal a partir del novembre, la síndica considera que el dret a contraure matrimoni a 

la ciutat es veu postergat en el temps, amb les conseqüències que se’n poden derivar, i el 

vincle jurídic que el matrimoni estableix també queda ajornat. 

La síndica considera que l’Ajuntament ha de millorar en eficàcia per tal de garantir a la 

ciutadania de Barcelona el dret a casar-se en un termini raonable de temps. 

  

 

 

  


