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629 LLEI 4/1991, de 10 de gener, per la qual es fa 
una nova redacció de l’article 16 de la Llei del 
Registre Civil. («BOE» 10, d’11-1-1991.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA
A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

PREÀMBUL
L’extensió de l’assistència sanitària a diversos grups 

socials per la Seguretat Social provoca un increment 
constant de casos en què els naixements es produeixen 
en centres sanitaris situats generalment en ciutats o loca-
litats diferents d’aquelles en què els pares tenen el domi-
cili o la residència habitual.

Aquests naixements, per disposició de l’article 16 de 
la Llei de 8 de juny de 1957, que consagra el principi tradi-
cional de competència en funció del lloc en què s’esdeve-
nen, s’han d’inscriure sempre en el Registre Civil, munici-
pal o consular corresponent al lloc esmentat. La realitat és 
que no sempre es fa així, bé per ignorància de la norma, o 
bé pel desig dels pares d’inscriure els fills en el Registre 
Civil que correspon als seus domicilis per tenir, així, més 
facilitat en l’obtenció de les certificacions dels assenta-
ments respectius.

Això comporta que els dits naixements quedin moltes 
vegades sense inscriure’s i que calgui acudir més tard al 
tràmit de l’expedient d’inscripció fora de termini, sempre 
més complicat i onerós, i que altres s’inscriguin, o s’inten-
tin inscriure, en el registre del domicili o la residència 
habitual acudint a subterfugis com el d’obtenció de certi-
ficacions mèdiques de favor en les quals es faci constar 
que s’hi han produït els naixements i no al lloc en què 
veritablement s’han esdevingut, amb la qual cosa es 
burla, quan s’aconsegueix el fi proposat, el principi de 
competència territorial sancionat a l’article 16, paràgraf 
primer, de la Llei esmentada i reguladora del Registre 
Civil.

La mateixa situació es dóna o es pot donar quan els 
naixements s’esdevenen en el curs d’un viatge.

En conseqüència, i per ajustar la norma a la realitat 
social imperant, sembla convenient modificar-la en el sen-
tit de fer possible que la inscripció dels naixements 
esmentats es pugui fer o bé en el Registre del lloc en què 
es produeixen, o bé en el del domicili o la residència habi-
tual dels pares quan siguin diferents d’aquell i els tinguin 
a Espanya.

Fer-ho així produiria, a més, un alleugeriment en la 
feina dels registres civils situats en les ciutats o llocs en 
què estan ubicats els centres sanitaris en què s’esdeve-
nen els naixements, ja que s’evitaria la pràctica d’actuaci-
ons que serien innecessàries com passa quan cal acudir a 
demanar el trasllat dels assentaments d’inscripció a un 
altre registre diferent del corresponent al del territori en 
què s’han produït, amb la qual cosa també s’eviten les 

molèsties i despeses que han de suportar els interessats 
en haver d’acudir generalment, per formular les seves 
pretensions, als serveis d’agències o professionals del 
dret.

Article únic

L’article 16 de la Llei del Registre Civil queda redactat 
de la manera següent:

«Article 16

1. Els naixements, els matrimonis i les defuncions 
s’inscriuen en el registre municipal o consular del lloc en 
què s’esdevenen.

Si es desconeix l’esmentat lloc, la inscripció de naixe-
ment o defunció es fa en el registre corresponent a aquell 
en què es trobi el nen abandonat o el cadàver.

És registre competent per a la inscripció dels esdevin-
guts en el curs d’un viatge, el del lloc en què aquest fina-
litzi. Si es tracta de mort, el del lloc on s’ha d’efectuar l’en-
terrament o, si no, el de primera arribada.

En cas de naufragi, el registre competent és el del lloc 
on s’instrueixin les primeres diligències.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, els 
naixements esdevinguts en territori espanyol, quan la 
seva inscripció se sol·liciti dins el termini escaient, es 
poden inscriure en el Registre Civil municipal correspo-
nent al domicili del progenitor o progenitors legalment 
coneguts.

La sol·licitud l’han de formular, de comú acord, els 
representants legals del nascut o, si escau, l’únic repre-
sentant legal d’aquest, i cal adjuntar a la petició la docu-
mentació que s’estableixi per reglament per justificar el 
domicili comú dels pares o de l’únic progenitor conegut.

En les inscripcions de naixement esteses com a con-
seqüència del que s’estableix en aquest apartat, es consi-
dera a tots els efectes legals que el lloc de naixement de 
l’inscrit és el municipi en què s’ha practicat l’assentament. 
Les certificacions en extracte només han de fer menció 
d’aquest terme municipal.»

DISPOSICIONS FINALS
Primera.–El Govern ha de modificar el Reglament de 

la Llei del Registre Civil de conformitat amb la redacció 
que s’ha fet de l’article 16 de la Llei esmentada.

Segona.–Aquesta Llei entra en vigor al cap de sis 
mesos de la seva publicació i només és aplicable als nas-
cuts a partir de la seva vigència. 

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 10 de gener de 1991.

JUAN CARLOS R. 

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


