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NORMES PER A LA INSCRIPCIÓ DEL NAIXEMENT DINS EL TERMINI EN EL REGISTRE 
CIVIL DE DOMICILI COMÚ DELS PARES 
 
 Els pares poden escollir entre registrar el nadó al Registre Civil del municipi on ha 

succeït el part, o bé fer-ho al Registre Civil del domicili comú dels mateixos. 
 Al registrar-lo al Registre Civil de domicili, el lloc de naixement del nadó serà a tots 

els efectes legals el de Lliçà d'Amunt.  
 Es podrà posar un nom o dos noms simples com a màxim o un de compost. 
 De comú acord es pot consignar com a primer cognom el de la mare, hauran de 

comparèixer ambdós progenitors. 
 El termini per a la pràctica de la inscripció és de TRENTA dies naturals com a 

màxim. 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
 Qüestionari per la declaració del naixement en el Registre Civil (fulla groga) 

totalment omplerta i signada per ambdós pares. 
 Certificat de la clínica indicant que no han promogut la inscripció en el lloc de 

naixement. 
 Butlletí estadístic degudament omplert. 
 DNI originals i en vigència dels pares. 
 Si en els DNI el domicili no és correcte, certificació d'empadronament actual 

(caduca als tres mesos) 
 Llibre de família 
 
A) CASATS FA MÉS DE SIS MESOS 
 
 Han de comparèixer ambdós pares amb el DNI respectiu o un d'ells amb 

l'autorització de l'altre i el DNI dels dos. 
 
B) SOLTERS, CASATS QUE FACI MENYS DE SIS MESOS, SEPARATS I DIVORCIATS: 
 
 Han de comparèixer obligatòriament els dos progenitors. 
 Si l'estat civil de la mare NO és el de SOLTERA, haurà d'acreditar la SEPARACIÓ 

O DIVORCI mitjançant certificació literal del matrimoni anterior actualitzada o 
bé sentència ferma original de la separació o divorci.  

 
 
 


