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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
6945 Llei 6/2021, de 28 d’abril, per la qual es modifica la Llei 20/2011, de 21 de 

juliol, del Registre Civil.

FELIPE VI

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono:

PREÀMBUL

Aquest any 2021 es compleixen 150 anys de la creació del Registre Civil amb 
implantació a tot Espanya, ja que el Decret de 13 de desembre de 1870 va determinar que 
la Llei provisional del Registre Civil i el seu Reglament, aprovat pel Decret esmentat, serien 
aplicables a partir de l’1 de gener de 1871.

La Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, implica la implantació d’un nou model 
de Registre Civil únic per a tot Espanya, informatitzat, accessible electrònicament, la gestió 
del qual correspon a funcionaris públics diferents dels que integren el poder judicial de 
l’Estat i amb una estructura organitzativa formada per una Oficina Central, oficines generals 
i oficines consulars, que comporta la reestructuració de l’organització actual del Registre 
Civil en tot el territori nacional. A aquestes oficines cal afegir-hi les funcions de les oficines 
col·laboradores que sorgeixen de la modernització tecnològica i procedimental dels actuals 
registres civils municipals delegats en jutjats de pau; això comporta el desplegament del 
nou model del Registre Civil en tot el territori nacional, aprofitant l’organització actual com 
a punt de partida.

Atesos la complexitat de la Llei i el canvi absolut respecte al model anterior del Registre 
Civil, es necessita necessàriament un període d’implementació des del punt de vista 
tecnològic, estructural i organitzatiu, als efectes de la dotació de mitjans digitals i materials, 
la provisió de places i la formació de personal. Fonamentalment, des del punt de vista 
tecnològic, aquest període de vacatio legis ampli ha possibilitat el desenvolupament 
adequat de la plataforma digital adaptada al nou model, sobre la qual s’han d’inscriure tots 
els fets relatius a l’estat civil de les persones que hagin d’accedir al Registre, s’ha 
d’organitzar la publicitat de la informació registral en format digital i s’ha de possibilitar 
l’accés telemàtic a aquest, respecte dels ciutadans, mitjançant la seva identificació 
electrònica. Tot això s’ha estructurat amb la utilització simultània de la informació procedent 
de l’antic Registre Civil, que està digitalitzada en bona part, però que presenta una 
estructura de dades diferent, la qual cosa ha exigit una anàlisi curosa per evitar disfuncions 
en el tractament de la informació registral i la implantació de la nova estructura 
organitzativa.

Durant el període transcorregut des de la publicació de la Llei s’han mantingut diferents 
enfocaments quant al model de Registre Civil. A partir de l’abril de 2015, el Ministeri de 
Justícia va decidir revisar la reforma del Registre Civil amb l’objectiu d’assolir un consens 
que compti amb els suports necessaris, tant dels afectats com dels treballadors, els 
sindicats i els partits polítics, i així es referma la voluntat de millorar la gestió del Registre 
Civil per aconseguir un servei públic de qualitat, gratuït i pròxim als ciutadans.

En l’actualitat, aquest canvi es justifica en el sentit de redefinir alguns aspectes de la 
Llei, en primer lloc, per preservar la naturalesa del Registre Civil com un servei públic i 
gratuït. A més, la intenció de la reforma és garantir l’accés a tots els ciutadans, amb una 
xarxa d’oficines dotada de serveis electrònics i capil·laritzada adequadament en tot el 
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territori nacional, per proporcionar la proximitat necessària als usuaris del servei registral; 
aprofitar l’experiència dels empleats públics a càrrec de la seva gestió per a la 
implementació del nou model del Registre Civil i la culminació d’aquest en la data d’entrada 
en vigor i, molt especialment, respectar de manera escrupolosa i completa els seus drets i 
les seves expectatives professionals durant el període d’implantació del nou Registre i una 
vegada conclòs aquest període.

Per tant, aquest nou model ha de respectar en tot moment els principis d’un Registre 
Civil orientat a les persones i de caràcter públic, gratuït i gestionat per empleats públics. 
Un Registre Civil desjudicialitzat, però incardinat organitzativament dins de l’Administració 
de justícia. A través de les seves disposicions, es dota de la flexibilitat necessària que 
permeti poder emprendre la seva implantació efectiva des d’una perspectiva possibilista. 
En tot cas, aquest nou model garanteix la plena accessibilitat territorial al Registre Civil i la 
continuïtat dels llocs de treball que actualment presten el servei. A més, el nou model 
procura avançar cap a l’exclusivitat de funcions del personal dedicat al servei del Registre 
Civil.

Entre les novetats que cal destacar, s’estableix de manera clara una aposta decidida 
per la figura del lletrat de l’Administració de justícia com a encarregat, ja que es tracta d’un 
cos superior jurídic amb una experiència dilatada en aquest camp. La reforma també 
perfila de manera més curosa el marc de col·laboració entre les diferents administracions 
públiques concurrents en aquest servei públic, de manera que les comunitats autònomes 
participin en el disseny, els mitjans i l’execució de la prestació d’aquest servei, en virtut de 
la seva atribució de competències i dins de l’estratègia de cogovernança.

A més, convé efectuar una sèrie de millores tècniques en determinats preceptes que, 
amb el pas del temps o per reformes anteriors, han quedat desajustats de la realitat actual 
o la necessitat de les quals ha sorgit en el procés de desenvolupament de l’aplicació 
informàtica. Així, s’ha vist que constitueix el suport de la institució registral que es 
preconitza l’assignació del codi personal, de manera que sigui un número invariable que 
s’atribueix a cada persona. La regulació inicial, no gaire clara en aquest aspecte, semblava 
assignar directament el número del document nacional d’identitat (DNI) als nascuts, com a 
número personal que ja romandria invariable. Tanmateix, s’ha observat que aquest sistema 
no era l’adequat, pel fet que en el supòsit freqüent en què persones amb nacionalitat 
estrangera siguin objecte d’alguna inscripció en el Registre Civil (sigui en el moment del 
seu naixement o sigui posteriorment, en el moment del seu matrimoni, de la seva defunció, 
etc.) no disposen de DNI, per la qual cosa l’assignació havia de tenir en compte tots els 
supòsits existents en la realitat. Per això, es preveu l’assignació d’un codi personal pel 
sistema informàtic del Registre Civil amb la col·laboració del Ministeri de l’Interior en la 
seva confecció, al qual s’associa de manera immediata el número del DNI quan la persona 
tingui nacionalitat espanyola, o qualsevol altre document identificatiu oficial en un altre cas, 
i és invariable durant tota la vida del subjecte.

També s’ha considerat necessari modificar la regulació de la signatura electrònica 
utilitzada en el funcionament del Registre Civil. D’una banda, s’ha de considerar que els 
encarregats i la resta de personal funcionari han de disposar de certificats d’autenticació 
per poder accedir de manera segura al sistema informàtic. I, de l’altra, quant a la signatura 
electrònica que s’incorpori al certificat esmentat, es distingeix la que s’utilitza per a la 
pràctica d’assentaments, que és la pròpia de l’encarregat que signi l’assentament, i la que 
s’utilitza per a l’expedició de certificacions, que es pot automatitzar sobre la base de la 
identificació digital prèvia del sol·licitant, i que per això s’ha de verificar amb un segell 
qualificat de sistema. A la vegada, s’ha de recollir en el text de la Llei la modificació del 
sistema introduïda per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. També és necessari actualitzar alguns termes o 
qüestions tècniques, que han quedat desfasades en el transcurs del temps.

Una altra qüestió important que s’introdueix en aquesta reforma és l’agilitació dels 
procediments de canvis de cognoms i fins i tot d’identitat, en supòsits de violència 
masclista, ja que els incorpora a l’article 54 que regula els processos que resol el mateix 
encarregat del Registre Civil.
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L’entrada en vigor de la Llei va ser sofrint ajornaments successius, ja que, si inicialment 
es va establir que aquesta es produiria al cap de tres anys de la seva publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat», és a dir, el 22 de juliol de 2014, posteriorment han estat 
necessaris períodes addicionals per les diferents vicissituds esdevingudes al llarg d’aquest 
temps. Ara es vol que l’entrada en vigor es produeixi en l’última data prevista de 30 d’abril 
de 2021, sense ajornaments ulteriors, ja que una institució de la importància del Registre 
Civil per a tot l’Estat i que amb la seva organització més moderna i eficient presenta una 
utilitat pràctica enorme per a tots els ciutadans i per a la millor prestació dels serveis 
públics justifica àmpliament el gran esforç organitzatiu, tecnològic i econòmic que la seva 
implantació exigeix.

Tanmateix, això requereix la racionalització adequada del procés. La posada en 
funcionament de manera simultània de totes les noves oficines del Registre Civil constituiria 
una forma d’organització enormement ineficient que, davant l’escassetat de recursos 
públics i en vista dels principis sobre el funcionament de les administracions públiques i els 
òrgans del sector públic, es considera inadequada (en particular, d’acord amb l’article 3 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, els principis de 
racionalització i agilitat dels procediments administratius i de les activitats materials de 
gestió, responsabilitat per la gestió pública, planificació i direcció per objectius i control de 
la gestió i l’avaluació dels resultats de les polítiques públiques, eficàcia en el compliment 
dels objectius fixats, economia, adequació estricta dels mitjans als fins institucionals i 
eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics). És imprescindible el disseny 
d’un procés coherent d’implantació de les noves oficines, amb el màxim estalvi i la 
rendibilització dels mitjans a utilitzar.

Per propiciar tot això, en aquesta reforma es vol que el joc de les disposicions 
transitòries quarta, vuitena i desena, més l’addicional segona, permeti la implantació 
progressiva esmentada, amb tres escenaris: el previ a la transformació, la implantació del 
sistema informàtic amb l’aplicació de la Llei 20/2011 i, finalment, l’aprovació de les relacions 
de llocs de treball en cada oficina o grup d’oficines en completar la transformació.

Per fer realitat això, cal aglutinar el consens polític i social necessari al voltant d’un 
projecte de transformació del Registre Civil amb aspectes de permanència en el futur, que 
permeti fer realitat el canvi de model. La modificació parcial d’alguns aspectes de la Llei 
20/2011 té per objecte adaptar la norma legal al model definitiu de Registre Civil concebut, 
sense desnaturalitzar-ne l’esperit, i amb això se’n permet la implantació. Això justifica el 
canvi propugnat, en el sentit de redefinir alguns aspectes de la Llei, però sense trencar els 
eixos fonamentals d’aquella tal com es va promulgar i que han estat ressenyats 
anteriorment.

Article únic. Modificació de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil.

Els preceptes de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, que s’enumeren a 
continuació queden modificats en els termes següents:

U. L’article 6 queda redactat de la manera següent:

«Article 6. Codi personal.

A cada registre individual obert amb el primer assentament que es practiqui se li 
assigna un codi personal constituït per la seqüència alfanumèrica generada pel 
Registre Civil, que és única i invariable en el temps.»

Dos. L’article 7 queda redactat de la manera següent:

«Article 7. Signatura electrònica.

1. Els encarregats del Registre Civil disposen de certificats electrònics 
qualificats. Mitjançant els certificats electrònics esmentats se signen els 
assentaments del Registre Civil amb signatura electrònica avançada. Les 
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certificacions de les inscripcions electròniques, o les que s’expedeixin per mitjans 
electrònics, han de ser segellades directament pel sistema, amb un segell electrònic 
avançat basat en un certificat de segell electrònic qualificat, tret dels supòsits en què 
aquesta opció no sigui possible, cas en què han de ser signades per l’encarregat 
amb signatura electrònica avançada mitjançant el seu certificat electrònic qualificat.

Així mateix, el personal del Registre Civil que es determini reglamentàriament 
pot disposar d’un certificat electrònic qualificat amb signatura electrònica avançada.

2. S’ha de garantir la verificabilitat de les signatures i els segells electrònics 
dels assentaments esmentats, fins i tot una vegada hagi caducat o s’hagi revocat el 
certificat amb el qual es va practicar l’assentament mitjançant la utilització de formats 
o serveis que preservin la longevitat de les signatures i els segells electrònics durant 
el temps exigit per la legislació vigent.

3. Les persones es poden identificar electrònicament davant el Registre Civil a 
través de qualsevol dels sistemes que preveuen l’article 9 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així 
com la normativa vigent en matèria d’identificació i signatura electrònica.»

Tres. L’apartat 2 de l’article 10 queda redactat de la manera següent:

«2. Els ciutadans poden sol·licitar en qualsevol de les oficines del Registre 
Civil o per mitjans electrònics l’accés a la informació que hi figura a través dels 
mitjans de publicitat que preveu aquesta Llei.»

Quatre. L’article 20 queda redactat de la manera següent:

«Article 20. Estructura del Registre Civil.

1. El Registre Civil depèn del Ministeri de Justícia i s’organitza en:

1r Oficina Central.
2n Oficines generals.
3r Oficines consulars.

2. Les inscripcions i altres assentaments registrals els practiquen els 
encarregats de les oficines del Registre Civil.

Sota la seva responsabilitat i en els termes i amb els límits que es determinin per 
reglament, l’encarregat pot delegar funcions en el personal al servei de l’oficina del 
Registre Civil.

3. Els ciutadans poden presentar la sol·licitud i la documentació requerida 
davant qualsevol oficina del Registre Civil o remetre-la electrònicament. Igualment, 
poden presentar a les oficines col·laboradores la sol·licitud i la documentació 
necessària per a les actuacions davant el Registre Civil.»

Cinc. L’apartat 2 de l’article 21 queda redactat de la manera següent:

«2. L’Oficina Central del Registre Civil exerceix les funcions següents:

1a Practicar les inscripcions que derivin de resolucions dictades per la Direcció 
General dels Registres i del Notariat, referides a fets o actes susceptibles d’inscripció 
en el Registre Civil.

2a Practicar la inscripció dels documents autèntics estrangers judicials i 
extrajudicials i certificacions d’assentaments estesos en registres estrangers, 
excepte aquells la competència dels quals pugui correspondre a les oficines 
consulars del Registre Civil.

3a Practicar la inscripció de mort de les persones de nacionalitat estrangera al 
servei de les Forces Armades i de les forces i cossos de seguretat, sempre que 
aquesta mort hagi ocorregut durant una missió o operació fora d’Espanya i que el 
sistema registral de l’Estat on es va produir el fet no practiqués la inscripció pertinent. 
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El que s’ha esmentat és sense perjudici de traslladar la inscripció realitzada al 
Registre de l’Estat del qual sigui nacional la persona morta.

4a També du a terme totes les funcions que li siguin atribuïdes per les lleis.»

Sis. L’article 22 queda redactat de la manera següent:

«Article 22. Oficines generals del Registre Civil.

1. Hi ha d’haver una Oficina General del Registre Civil en totes les poblacions 
que siguin seu de la capital d’un partit judicial.

2. Al capdavant de cada Oficina General del Registre Civil hi ha un encarregat 
del Registre Civil, que exerceix les seves funcions sota la dependència funcional de 
la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública. Per necessitats del servei es 
pot designar més d’un encarregat en una oficina, cas en què s’ha d’incloure en la 
relació de llocs de treball corresponent la consideració d’un dels llocs d’encarregat 
com a encarregat coordinador sense rellevament de funcions, als efectes 
d’organització interna i distribució de tasques de conformitat amb les instruccions o 
els protocols que aprovi la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

3. Són funcions de les oficines generals del Registre Civil:

a) Rebre i documentar declaracions de coneixement i de voluntat en matèries 
pròpies de la seva competència, així com expedir certificacions.

b) Rebre per via electrònica o presencial sol·licituds o formularis, així com 
altres documents que serveixin de títol per practicar un assentament en el Registre 
Civil.

c) Tramitar els expedients de Registre Civil que els atribueixi l’ordenament 
jurídic i emetre’n resolució.

d) Practicar les inscripcions i altres assentaments de la seva competència.
e) Expedir certificacions dels assentaments registrals.
f) Qualssevol altres funcions que els atribueixi la Direcció General de Seguretat 

Jurídica i Fe Pública.»

Set. Es modifica l’apartat 4 de l’article 27, que queda redactat de la manera següent:

«4. Els documents presentats a les oficines del Registre Civil i a les oficines 
col·laboradores s’han de custodiar i s’han de conservar en els termes que estableix 
la normativa reguladora d’aquesta matèria per a les administracions públiques.»

Vuit. Es modifica l’article 34, que queda redactat de la manera següent:

«Article 34. Assentaments de resolucions judicials.

El lletrat de l’Administració de justícia de l’òrgan judicial que hagi dictat una 
resolució que tingui un contingut que hagi de causar un assentament en el Registre 
Civil, perquè afecta l’estat civil de les persones, ha de remetre per mitjans electrònics 
a l’oficina del Registre Civil el testimoni o la còpia electrònica de la resolució judicial 
esmentada.»

Nou. Es modifica l’ordinal 4t de l’article 53, que queda redactat de la manera següent:

«4t La regularització ortogràfica dels cognoms a qualsevol de les llengües 
oficials corresponent a l’origen o el domicili de l’interessat i l’adequació gràfica a les 
llengües esmentades de la fonètica de cognoms també estrangers.»
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Deu. Es modifica l’article 54, que queda redactat de la manera següent:

«Article 54. Canvi de cognoms o d’identitat mitjançant expedient.

1. L’encarregat del Registre pot autoritzar el canvi de cognoms, previ expedient 
instruït en forma reglamentària.

2. Són requisits necessaris de la petició de canvi de cognoms:

a) Que el cognom en la forma proposada constitueixi una situació de fet, i 
l’interessat l’utilitzi habitualment.

b) Que el cognom o cognoms que s’intenten unir o modificar pertanyin 
legítimament al peticionari.

c) Que els cognoms que resultin del canvi no provinguin de la mateixa línia.

Es pot formular oposició fundada únicament en l’incompliment dels requisits 
exigits.

3. N’hi ha prou que concorri el requisit de l’ús habitual del cognom proposat, 
sense que es compleixin els requisits b) i c) de l’apartat 2, si el cognom o cognoms 
sol·licitats corresponen a qui tingui acollit a l’interessat, sempre que aquell o, per 
haver mort, els seus hereus donin el consentiment al canvi. En tot cas es requereix 
que, per si mateixos o els seus representants legals, estiguin d’acord amb el canvi 
el cònjuge i descendents del titular del cognom.

4. Per canviar o modificar un cognom contrari a la dignitat o que ocasioni 
inconvenients greus no és necessari que concorri l’ús habitual del cognom proposat; 
n’hi ha prou que es compleixin els requisits b) i c) que preveu l’apartat 2.

5. Quan es tracti de víctimes de violència de gènere o dels seus descendents 
que estiguin o hagin estat integrats en el nucli familiar de convivència, es pot 
autoritzar el canvi de cognoms sense la necessitat de complir els requisits que 
preveu l’apartat 2, d’acord amb el procediment que es determini reglamentàriament.

En aquests casos, es pot autoritzar per raons d’urgència o seguretat el canvi 
total d’identitat sense la necessitat de complir els requisits que preveu l’apartat 2, 
d’acord amb el procediment que es determini reglamentàriament.»

Onze. Es modifica l’article 55, que queda redactat de la manera següent:

«Article 55. Autorització del canvi de cognoms o d’identitat en circumstàncies 
excepcionals.

Quan raons d’urgència o seguretat que no prevegi l’article 54.5 o altres 
circumstàncies excepcionals ho requereixin, es pot autoritzar el canvi de cognoms o 
el canvi total d’identitat, mitjançant una ordre del Ministeri de Justícia, en els termes 
fixats reglamentàriament.»

Dotze. Es modifiquen la rúbrica i l’apartat 3 de l’article 58, que queden redactats de 
la manera següent:

«58. Procediment d’autorització matrimonial.»

«3. El procediment finalitza amb una resolució en la qual s’autoritzi o es 
denegui la celebració del matrimoni. La denegació ha de ser motivada i expressar, 
si s’escau, amb claredat la falta de capacitat o l’impediment en què es funda la 
denegació.»

Tretze. Es modifica l’article 61, que queda redactat de la manera següent:

«Article 61. Inscripció de la separació, nul·litat i divorci.

El lletrat de l’Administració de justícia del jutjat o tribunal que hagi dictat la 
resolució judicial ferma de separació, nul·litat o divorci ha de remetre el mateix dia o 
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el següent hàbil i per mitjans electrònics testimoni o còpia electrònica d’aquesta 
resolució a l’Oficina General del Registre Civil, la qual ha de practicar de manera 
immediata la inscripció corresponent. Les resolucions judicials que resolguin sobre 
la nul·litat, la separació i el divorci poden ser objecte d’anotació fins que adquireixin 
fermesa.

El notari que hagi autoritzat l’escriptura pública que formalitzi un conveni 
regulador de separació o divorci té la mateixa obligació.

Les resolucions judicials o les escriptures públiques que modifiquin les 
adoptades o convingudes inicialment també s’han d’inscriure en el Registre Civil.

Les resolucions sobre dissolució de matrimoni canònic, dictades per una 
autoritat eclesiàstica reconeguda, s’hi han d’inscriure si compleixen els requisits que 
preveu l’ordenament jurídic.»

Catorze. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 68, amb la redacció següent:

«3. Les declaracions de voluntat relatives a l’adquisició de la nacionalitat 
espanyola per residència, carta de naturalesa i opció, així com la seva recuperació, 
conservació o pèrdua, i les declaracions de voluntat relatives al veïnatge, es poden 
fer davant l’encarregat del Registre Civil, el notari, o el funcionari diplomàtic o 
consular encarregat del Registre Civil.»

Quinze. Es modifica l’article 86, que queda redactat de la manera següent:

«Article 86. Presentació del recurs i termini de resolució.

1. El recurs s’ha d’adreçar a la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe 
Pública i s’ha de formular en els termes que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L’interessat pot presentar el recurs en qualsevol dels llocs previstos per a la 
presentació d’escrits i sol·licituds fent ús dels mitjans que preveu l’ordenament 
jurídic.

2. La Direcció General ha de resoldre el recurs en el termini de sis mesos 
següents a la recepció de l’escrit d’interposició.

Transcorregut aquest termini sense que la Direcció General de Seguretat 
Jurídica i Fe Pública hagi dictat i notificat resolució expressa, s’entén desestimada 
la pretensió, i queda expedida la via jurisdiccional corresponent.»

Setze. Es modifica l’apartat 2 de l’article 88, que queda redactat de la manera 
següent:

«2. La tramitació del procediment s’ha d’ajustar a les regles que preveu la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en els termes que es disposin per reglament. El silenci administratiu en 
els procediments registrals és negatiu.»

Disset. La disposició addicional primera queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional primera. Ubicació i dotació de les oficines del Registre Civil.

1. Les oficines generals del Registre Civil s’han d’ubicar a les mateixes 
localitats que corresponguin a les seus dels actuals registres civils municipals 
principals, existents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei a les seus de la capital d’un 
partit judicial.

El Ministeri de Justícia, d’ofici, amb l’informe previ de la comunitat autònoma 
afectada, o a iniciativa de la comunitat autònoma afectada, pot modificar el nombre 
d’oficines generals del Registre Civil.
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2. Els llocs de treball de les oficines del Registre Civil només els pot cobrir 
personal de l’Administració de justícia, i s’han d’ordenar d’acord amb el que 
estableixen les relacions de llocs de treball corresponents.

3. Mitjançant el procediment que preveu la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del poder judicial, per a l’ordenació i la integració de les unitats que formen les 
oficines judicials s’han de determinar les relacions de llocs de treball corresponents 
i les dotacions del personal de l’Administració de justícia necessari per a les oficines 
del Registre Civil. Les relacions de llocs de treball poden disposar la compatibilitat 
amb funcions en una oficina judicial en els casos en què així es prevegi 
reglamentàriament.

Divuit. La disposició addicional segona queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional segona. Règim jurídic dels encarregats del Registre Civil.

1. En la forma i amb els requisits que es determinin per reglament, les places 
d’encarregats del Registre Civil s’han de proveir entre lletrats de l’Administració de 
justícia. La convocatòria i la resolució dels concursos per proveir les places 
corresponen al Ministeri de Justícia. No obstant això, les places d’encarregats de 
l’Oficina Central i d’encarregats de les oficines generals que s’ubiquin a les localitats 
on es trobaven registres civils exclusius les ha de proveir el Ministeri de Justícia pel 
sistema de lliure designació. El nomenament i el cessament de les places proveïdes 
pel sistema de lliure designació són a proposta de les comunitats autònomes amb 
competències executives en registre civil o assumides en matèria de justícia quan 
l’Oficina General esmentada estigui situada en el seu àmbit territorial. L’encarregat 
del Registre Civil rep la formació específica que determini el Ministeri de Justícia.

2. L’exercici d’aquesta funció pels membres del cos de lletrats de l’Administració 
de justícia es considera una situació de servei actiu en el cos esmentat i pot ser 
compatible amb funcions en una oficina judicial en els casos en què es prevegi així 
reglamentàriament i en la relació de llocs de treball corresponent.

3. El règim de substitució dels encarregats del Registre Civil s’ha de regular 
per reglament.

4. L’incompliment o la inobservança de les instruccions, resolucions i circulars 
de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública que derivin de les facultats 
de supervisió i inspecció dels registres civils que corresponen a aquest centre 
directiu o es posin de manifest per una altra via es consideren una falta disciplinària 
de conformitat amb el que es tipifica reglamentàriament.»

Dinou. Es modifica la disposició addicional cinquena, que queda redactada de la 
manera següent:

«Disposició addicional cinquena. Oficines col·laboradores del Registre Civil i punt 
d’accés en ajuntaments.

Totes les secretaries de jutjats de pau o les unitats processals de suport directe 
a jutjats de pau, o bé les oficines de justícia en el municipi o d’altres del mateix tipus 
que s’implantin en substitució de les anteriors o com a complement d’aquestes en 
virtut de reformes legislatives ulteriors, han de col·laborar amb el Registre Civil 
exercint, en la forma que es desplegui reglamentàriament, les funcions següents:

a) Han de rebre per via presencial i han de registrar electrònicament 
sol·licituds, declaracions o formularis, així com altres documents necessaris per a la 
tramitació dels procediments del Registre Civil.

b) Han d’informar els ciutadans en matèries relacionades amb els procediments 
del Registre Civil.
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c) Han d’expedir certificacions dels assentaments registrals que consten en els 
llibres físics de Registre Civil que estiguin a càrrec seu i no es puguin certificar per 
mitjans electrònics.

d) Han d’expedir certificacions electròniques dels assentaments registrals, que 
s’hi sol·licitin presencialment.

e) Han d’expedir certificats de fe de vida.
f) Han de practicar les actuacions auxiliars no resolutives que es determinin 

reglamentàriament.
g) Qualssevol altres que determini la Direcció General de Seguretat Jurídica i 

Fe Pública.

En els municipis on no s’ubiqui una Oficina General, a més d’haver-hi les oficines 
col·laboradores amb les funcions descrites anteriorment, els ajuntaments poden 
sol·licitar al Ministeri de Justícia que els habiliti les connexions necessàries, com es 
reguli reglamentàriament, perquè els ciutadans puguin presentar en els ajuntaments 
esmentats sol·licituds i la documentació necessària per a les actuacions davant el 
Registre Civil.

Les oficines col·laboradores del Registre Civil no disposen d’encarregat propi i 
per a l’acompliment de les seves funcions s’han de relacionar amb l’Oficina General 
i l’encarregat del seu àmbit territorial. L’encarregat de l’Oficina General de l’àmbit 
territorial del qual depengui una oficina col·laboradora pot delegar funcions en el 
funcionari dels cossos generals de l’Administració de justícia de categoria superior 
que presti servei a les oficines col·laboradores o bé en el funcionari de l’Administració 
local que sigui designat expressament per cada ajuntament per atendre aquesta 
oficina de la localitat que no estigui servida per funcionaris de l’Administració de 
justícia.»

Vint. La disposició addicional sisena queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional sisena. Uniformitat i dotació dels sistemes i les aplicacions 
informàtiques en les oficines del Registre Civil.

Totes les oficines del Registre Civil han d’utilitzar els mateixos sistemes i 
aplicacions informàtiques. El Ministeri de Justícia ha de proveir, tant en el seu 
desenvolupament com en la seva explotació, el conjunt d’aplicacions que suporten 
l’activitat dels processos operatius que es tramiten en el Registre Civil.

El Ministeri de Justícia i les comunitats autònomes amb competències executives 
en la matèria o transferides en mitjans materials d’Administració de justícia han 
d’establir els mecanismes de coordinació necessaris per proporcionar els serveis 
d’accés als sistemes del Registre Civil, suport microinformàtic, formació i atenció a 
usuaris.»

Vint-i-u. La disposició transitòria segona queda redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria segona. Registres individuals.

El Ministeri de Justícia ha d’adoptar les disposicions necessàries per a la 
incorporació progressiva de les dades digitalitzades que constin en la base de dades 
del Registre Civil a registres individuals.

A aquest efecte, s’han d’incorporar als registres individuals totes les inscripcions 
de naixement practicades en els registres civils municipals, tant principals com 
delegats, consulars i central, des del 1920, i totes les inscripcions de matrimoni, 
defuncions i tuteles i altres representacions legals practicades en els registres civils 
municipals, tant principals com delegats, consulars i central, des del 1950.

El Ministeri de Justícia ha de procedir a la recuperació informàtica dels 
assentaments relatius a inscripcions anteriors als anys esmentats progressivament, 
en funció de les possibilitats pressupostàries.»
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Vint-i-dos. La disposició transitòria tercera queda redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria tercera. Llibres de família.

A partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei no s’expedeixen llibres de 
família.

Els llibres de família expedits amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei 
segueixen tenint els efectes que preveuen els articles 8 i 75 de la Llei del Registre 
Civil de 8 de juny de 1957.»

Vint-i-tres. La disposició transitòria quarta queda redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria quarta. Extensió i pràctica d’assentaments.

Fins que el Ministeri de Justícia aprovi, mitjançant una resolució de la Direcció 
General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, l’entrada en servei efectiva de les 
aplicacions informàtiques que permetin el funcionament del Registre Civil de manera 
íntegrament electrònica de conformitat amb les previsions que conté aquesta Llei, 
els encarregats de les oficines del Registre Civil han de practicar en els llibres i les 
seccions corresponents que regula la Llei de 8 de juny de 1957 els assentaments 
relatius a naixements, matrimonis, defuncions, tuteles i representacions legals. No 
és aplicable, en aquests casos, el que preveu aquesta Llei respecte del codi 
personal.

Amb aquests fins, mantenen les seves tasques i funcions de registre civil segons 
el que preveu l’article 2.2 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, 
en relació amb els articles 10 a 22 de la Llei del Registre Civil de 8 de juny de 1957, 
els que fins al moment de l’entrada en vigor completa d’aquesta Llei hagin anat 
exercint en els registres civils d’encarregats, encarregats per delegació, lletrats de 
l’Administració de justícia i personal funcionari dels cossos generals de 
l’Administració de justícia i es continua aplicant l’article 27 de la Llei 38/1988, de 28 
de desembre, de demarcació i de planta judicial.

Per a la tramitació de procediments, l’expedició de publicitat i la pràctica 
d’assentaments en els termes del paràgraf anterior, mentre no es produeixi l’entrada 
en servei de les aplicacions informàtiques esmentada, són competents les oficines 
del Registre Civil que ho anaven sent de conformitat amb les regles que preveuen 
els articles 15, 16, 17, 18 i 19 de la Llei del Registre Civil de 8 de juny de 1957, que 
se segueixen aplicant transitòriament a aquests únics efectes.

A fi de facilitar i agilitar l’entrada en servei efectiu de les aplicacions informàtiques, 
així com per agilitar la incorporació de dades digitalitzades als registres individuals, 
de conformitat amb el que disposa la disposició transitòria segona d’aquesta Llei, el 
Ministeri de Justícia, en col·laboració amb les comunitats autònomes amb 
competències en matèria de justícia, han de desenvolupar i presentar projectes 
adequats en el marc del Pla de transformació, recuperació i resiliència.

El Govern, a través del Ministeri de Justícia, ha d’informar periòdicament les 
Corts Generals sobre el procés d’implantació del nou model de Registre Civil.»

Vint-i-quatre. Es modifica l’apartat 2 de la disposició transitòria cinquena, que queda 
redactat de la manera següent:

«2. S’han d’adequar els formats i models de certificacions a fi de possibilitar 
l’ús de les llengües oficials.»
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Vint-i-cinc. La disposició transitòria vuitena queda redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria vuitena. Creació d’oficines del Registre Civil. Encarregats i 
règim transitori dels lletrats de l’Administració de justícia. Continuïtat del personal 
al servei de l’Administració de justícia destinat en el Registre Civil.

1. A l’entrada en servei efectiva de les aplicacions informàtiques que permetin 
el funcionament del Registre Civil de manera íntegrament electrònica quan ho 
estableixi així la resolució o resolucions que es dictin a l’empara de la disposició 
transitòria quarta, queden suprimits els jutjats que, de manera exclusiva, hagin anat 
exercint funcions de Registre Civil Exclusiu i de Registre Civil Central i, en lloc 
d’aquests, es creen les oficines generals del Registre Civil i l’Oficina Central del 
Registre Civil.

A les altres poblacions seus de la capital d’un partit judicial, a l’entrada en servei 
efectiva de les aplicacions informàtiques segons el que indica el paràgraf anterior, 
els jutjats de primera instància o de primera instància i instrucció que han anat duent 
a terme les funcions de Registre Civil les continuen duent a terme, igualment en 
qualitat d’oficines generals del Registre Civil.

2. Els lletrats de l’Administració de justícia que, en el moment de l’entrada en 
servei efectiva de les aplicacions informàtiques que permetin el funcionament del 
Registre Civil de manera íntegrament electrònica de conformitat amb les previsions 
que conté aquesta Llei, estiguin prestant serveis amb destinació definitiva en el 
Registre Civil Central o en els registres civils exclusius allà on n’hi hagi, així com els 
que tinguin assignades funcions de Registre Civil en els jutjats de primera instància 
o de primera instància i instrucció, passen a exercir les funcions d’encarregats del 
Registre Civil, i les compatibilitzen amb les pròpies del càrrec de lletrat de 
l’Administració de justícia de l’oficina judicial a la qual hagi estat adscrit el Registre 
Civil a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Les retribucions són les que es determinin 
en les relacions de llocs de treball corresponents, en atenció a les funcions dutes a 
terme.

3. El personal funcionari al servei de l’Administració de justícia que, en el 
moment de l’entrada en servei efectiva de les aplicacions informàtiques que permetin 
el funcionament del Registre Civil de manera íntegrament electrònica de conformitat 
amb les previsions que conté aquesta Llei, estigui prestant serveis amb destinació 
definitiva en el Registre Civil Central i els registres civils exclusius allà on n’hi hagi o 
tingui assignades funcions de registre en les oficines judicials amb adscripció de 
Registre Civil, continua duent a terme les seves funcions respectives de Registre 
Civil, i les compatibilitza, si s’escau, amb les que exerceixi dins de l’Administració de 
justícia en l’oficina judicial a la qual estigui adscrit el Registre Civil, amb abonament 
de la totalitat de les retribucions que anava percebent.

4. Mentre no s’implantin les estructures i relacions de llocs de treball oportunes 
en l’àmbit del Registre Civil, es mantenen els centres de destinació actuals segons 
el que preveu la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. Les noves 
oficines del Registre Civil que s’implantin de conformitat amb aquesta Llei es 
consideren centre de destinació per als funcionaris de l’Administració de justícia.

Les mencions que es fan de l’article 521 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del poder judicial, al Registre Civil s’han d’entendre fetes a les oficines generals, 
central i col·laboradores del Registre Civil que s’estableixin en el territori de l’Estat 
en virtut del que preveu aquesta Llei.

5. Tant l’elaboració de les relacions de llocs de treball com els processos 
d’acoblament del personal funcionari que s’emprenguin per a la creació d’oficines 
del Registre Civil es regeixen per les normes sobre implantació d’oficina judicial que 
contenen la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, així com la 
normativa de desplegament.»
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Vint-i-sis. La disposició transitòria desena queda redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria desena. Destinació dels jutges encarregats dels registres 
civils exclusius i dels encarregats del Registre Civil Central.

1. Els jutges i magistrats que en el moment de l’entrada en servei efectiva de 
les aplicacions informàtiques que permetin el funcionament del Registre Civil de 
manera íntegrament electrònica de conformitat amb les previsions d’aquesta Llei 
estiguin prestant serveis amb destinació definitiva com a encarregats dels registres 
civils exclusius i del Registre Civil Central poden optar per mantenir-se exercint les 
funcions esmentades en situació de serveis especials en la carrera judicial, sempre 
que hagin accedit a aquesta plaça abans del 22 de juliol de 2011, data de publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» d’aquesta Llei. Aquestes places s’han de declarar a 
extingir, però mantenen transitòriament les mateixes retribucions que s’estaven 
percebent abans de canviar a la situació de serveis especials i s’amortitzen quan 
cessin els titulars que les ocupaven. Els jutges que no vulguin o no puguin romandre 
en aquestes funcions queden en la situació que preveuen els apartats finals 
d’aquesta disposició.

2. Els assumptes jurisdiccionals pendents de resoldre es reparteixen entre els 
jutjats de primera instància o de primera instància i instrucció segons que 
correspongui.

3. Les competències jurisdiccionals atribuïdes a jutges i magistrats pel fet de 
tenir la condició d’encarregats del Registre Civil passen a correspondre als jutjats de 
primera instància o de primera instància i instrucció de conformitat amb les normes 
de competència que estableixen les lleis processals.

4. Els jutges encarregats dels registres civils exclusius que d’acord amb el que 
disposa aquesta Llei deixin de tenir aquesta condició queden provisionalment a 
disposició del president del Tribunal Superior de Justícia corresponent, sense minva 
de les retribucions que anaven percebent. Mentre romanguin en aquesta situació, 
han de prestar els seus serveis en els llocs que determinin les sales de govern 
respectives, i meriten les indemnitzacions corresponents per raó del servei quan 
aquests es prestaven en un lloc diferent al del Registre Civil en el qual estaven 
destinats; tot això, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica del poder 
judicial. Aquests jutges han de ser destinats als jutjats o tribunals del lloc i l’ordre 
jurisdiccional de la seva elecció, en la primera vacant que es produeixi en l’òrgan 
elegit, a menys que es tracti de places de president, de nomenament discrecional o 
reservades legalment a magistrats procedents de proves selectives, llevat que 
aquests tinguin aquesta condició, sempre que compleixin la resta de condicions 
objectives que preveu la Llei orgànica del poder judicial per poder accedir a aquestes 
places.

5. Els encarregats dels registres civils centrals que per virtut d’aquesta Llei 
deixin de tenir aquesta condició queden adscrits a disposició del president del 
Tribunal Superior de Justícia de Madrid. Mentre romanguin en aquesta situació, han 
de prestar els seus serveis en els llocs que determini la Sala de Govern i han de ser 
destinats a la primera vacant que es produeixi en qualssevol seccions civils de 
l’Audiència Provincial de Madrid, a determinar pel president, a menys que es tracti 
de les places de president o reservades legalment a magistrats procedents de 
proves selectives, i per a les quals no es reconegui una preferència o reserva 
especial a un especialista.

6. No obstant això, el temps durant el qual els jutges i magistrats afectats 
poden romandre en situació d’adscripció provisional a les presidències dels tribunals 
superiors de justícia es pot estendre, a petició del mateix interessat, a dos anys a 
comptar del moment en què van perdre la condició d’encarregats del Registre Civil.»
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Vint-i-set. S’introdueix una nova disposició transitòria onzena, amb la redacció 
següent:

«Disposició transitòria onzena. Referències a resolucions judicials en els 
expedients en tramitació.

Les mencions existents en altres normes a interlocutòries i providències que es 
puguin dictar en els expedients que estiguin en tramitació en els registres civils 
d’acord amb el que disposen la Llei de 8 de juny de 1957, del Registre Civil, i el 
Decret de 14 de novembre de 1958, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei del 
Registre Civil, s’entenen referides a resolucions de l’encarregat del Registre Civil.»

Vint-i-vuit. La disposició derogatòria queda redactada de la manera següent:

«Disposició derogatòria. Llei de 8 de juny de 1957, del Registre Civil, Llei 38/1988, 
de 28 de desembre, de demarcació i de planta judicial, i Codi civil.

Queden derogades totes les normes que s’oposin al que preveu aquesta Llei i, en 
particular, les següents:

1a La Llei de 8 de juny de 1957, del Registre Civil, excepte el que disposen les 
disposicions transitòries tercera, quarta i cinquena d’aquesta Llei.

2a Els números 1 i 2 de l’article 27 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de 
demarcació i de planta judicial, excepte el que estableix la disposició transitòria 
quarta d’aquesta Llei.

3a Els articles 325 a 332 del Codi civil.»

Vint-i-nou. La disposició final primera queda redactada de la manera següent:

«Disposició final primera. Dret supletori.

En tot el que es preveu en relació amb la tramitació administrativa dels 
procediments que regula aquesta Llei s’hi aplica la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.»

Trenta. Es modifica l’apartat 2 de la disposició final segona, que queda redactat de la 
manera següent:

«2. Les referències que es trobin en qualsevol norma al jutge, l’alcalde o el 
funcionari que sigui competent per autoritzar el matrimoni civil s’han d’entendre 
referides al notari, l’encarregat del Registre Civil o el funcionari diplomàtic o consular 
encarregat del Registre Civil, per acreditar el compliment dels requisits de capacitat 
i la inexistència d’impediments o la seva dispensa, i al jutge de pau, l’alcalde o el 
regidor en qui aquest delegui, l’encarregat del Registre Civil, el notari, o el funcionari 
diplomàtic o consular encarregat del Registre Civil, per a la celebració davant ells 
del matrimoni en forma civil.»

Trenta-u. La disposició final setena queda redactada de la manera següent:

«Disposició final setena. Competències de les comunitats autònomes en matèria 
de registre civil.

Les comunitats autònomes tenen participació en aquest àmbit exercint les 
competències executives en matèria de registre civil o les que derivin de 
competències assumides en matèria de mitjans materials i personals de 
l’Administració de justícia; d’acord amb els seus estatuts d’autonomia, la Llei 
orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, i aquesta Llei, així com les altres 
disposicions normatives.»
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Trenta-dos. La disposició final vuitena queda redactada de la manera següent:

«Disposició final vuitena. Títol competencial.

Aquesta Llei es dicta a l’empara de l’article 149.1.5a i 8a de la Constitució 
espanyola, a excepció de la disposició final quarta, que ho fa sobre la base de 
l’article 149.1.6a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva per dictar la legislació processal.»

Disposició addicional única. Modificació del termini que preveu la Llei 16/1985, de 25 
de juny, del patrimoni històric espanyol, en relació amb l’Inventari de béns mobles de 
l’Església.

S’amplia per cinc anys el termini que preveu la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol, en relació amb l’Inventari de béns mobles de l’Església, i en 
relació al seu torn amb la disposició addicional segona de la Llei 4/2004, de 29 de 
desembre, de modificació de taxes i de beneficis fiscals d’esdeveniments d’interès públic 
excepcional, amb la disposició transitòria primera de la Llei 42/1994, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, i amb la disposició transitòria cinquena 
de la mateixa Llei 16/1985, de 25 de juny.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Llei es dicta a l’empara de l’article 149.1.5a i 8a de la Constitució, que atribueix 
a l’Estat la competència exclusiva en matèria d’Administració de justícia i d’ordenació dels 
registres i instruments públics.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la 

facin complir.

Madrid, 28 d’abril de 2021.

FELIPE R.

El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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