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D.(PARE)________________________________________________, nascut 

el _______ de _____________ de_____, en________________________ i 

veí de Vinalesa (València), C/______________________________ i amb 

D.N.I._______________i,mòbil:______________ 

 

Dª(MARE)________________________________________________, 

nascuda el _______ de ____________ de _____, 

en_______________________ i veïna de Vinalesa (València), 

C/______________________________ i amb D.N.I. nº _______________ i, 

mòbil:______________  

 

 

 

En la nostra qualitat de pare i mare respectivament del/la nounat/a 

___________________________, la inscripció del qual sol·licitem en 

aquest acte davant el Registre Civil de Vinalesa a l'efecte del que es 

disposa en l'article 68 del Reglament del Registre Civil, en la seva 

redacció donada per Reial decret 1.063/1.991, de 5 de Julio, declarem sota 

jurament i la nostra responsabilitat, que no hem promogut la inscripció de 

naixement en el Registre Civil del lloc de l'enllumenament, signant en 

prova d'això, a Vinalesa a ___________________________. 

 

 

 

    (Signa Pare)        (Signa Mare) 
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REGISTRE CIVIL  
A L'ATENCIÓ DELS SENYORS CIUTADANS D'AQUEST MUNICIPI 

 
Informació sobre les inscripcions de naixements que es pretenen inscriure en aquest 
Registre Civil i aquest naixement ha esdevingut en una altra població diferent 
 
Quan es desitja inscriure un naixement en aquest Registre Civil, ocorregut en un altre 
municipi, ha de tenir en compte el següent:  
 
1º) En inscriure el naixement d'un nascut en un altre municipi diferent al d'aquest Registre 
Civil, serà considerat amb caràcter general legal, que el lloc de naixement del nascut és 
el d'aquest Municipi; i no el lloc on va néixer realment. 
 
2º) A fi de poder inscriure aquest naixement en aquest Registre Civil, hauran de 
comparèixer tots dos pares (encara estant casats), (no es podrà inscriure el naixement si 
només compareix com a declarant una altra persona diferent ex. l'oncle-a, avi-a.   
 
La inscripció dins de termini de fill matrimonial promoguda només pel pare, la mare, 
familiars etc. Només podrà realitzar-se en el Registre Civil del municipi on ha nascut el/la 
nen/a i dins del termini de trenta dies des del naixement, transcorregut aquest termini 
s'haurà d'obrir expedient d'inscripció fora de termini davant l'Encarregat del Registre Civil 
del Cap de partit judicial. 
 
3º) Per a la inscripció del naixement en el registre civil d'aquest municipi, hauran de 
presentar-se els següents documents: 
 
3.1) Qüestionari per a la declaració de naixement: (imprès de color groc amb l'empremta 
dactilar del nen/a facilitat per l'Hospital on ha nascut el nen) 
 
3.2) Certificació de l'Hospital on ha nascut el nen, que no s'ha promogut la inscripció de 
naixement pel personal sanitari (Certificat amb la capçalera, segell i signatura del 
responsable del Centre Sanitari on s'ha produït el part, ho lliuren juntament amb el 
qüestionari anterior 3.1) 

3.3) Declaració jurada de tots dos pares, en la qual manifesten sota la seva 
responsabilitat, que no han promogut la inscripció en el Registre Civil corresponent al lloc 
del naixement. (Model facilitat per aquest Registre Civil)  

3.4) Fotocòpia del D.N.I. de tots dos pares, haurà de constar el domicili actual en aquest 
Municipi, en el cas de no coincidir hauran d'aportar el certificat d'empadronament d'aquest 
Ajuntament. (Atenció: Si no s'acredita la residència en aquest municipi de tots dos pares 
no es podrà realitzar la inscripció en aquest Registre Civil)  

3.5) Butlletí d'estadística de naixement (Es facilita per aquest Registre Civil). 
Per tot l'exposat, la inscripció de naixement que es desitgi inscriure en aquest 
Registre Civil d'un nascut en diferent població, obliga a la compareixença de 
TOTS DOS PARES per ser necessari que la decisió que consti inscrit en aquest 
Municipi sigui presa de mutu acord per tots dos i manifestada aquesta voluntat 
en el mateix moment de la inscripció, una vegada realitzat aquest tràmit el nen/a 
constarà amb caràcter general legals (DNI, passaport, veïnatge civil etc.) com 
nascut en aquesta població. Tot això en virtut del Reial decret 1063/91 de 5 de 
Julio, en el qual es modificava l'article 16 de la Llei del Registre Civil i 68 del seu 
Reglament 


