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Llei 20/2011, de 21 de juliol (BOE i suplement en llengua 
catalana núm. 175, de l'endemà), del Registre Civil, amb 
modificacions 
Art. 11.g, 37, 50.4, 53.1r a 4t, 54, 57, 81.2, 95.1 i disposició transitòria 5a. Art. 
53.4t, 54 i disposició transitòria cinquena, 2, redactats d’acord amb la Llei 
6/2021, de 28 d’abril. 
 
Enllaç al BOE 
 
CAPÍTOL SEGON 
Drets i deures davant el Registre Civil 
Article 11. Drets davant el Registre Civil. 
Són drets de les persones davant el Registre Civil: 
g) El dret a utilitzar davant el Registre Civil qualsevol de les llengües oficials al lloc on radiqui l’oficina. 
 
Article 37. Llengües oficials. 
Els ciutadans que instin la inscripció d’un fet o acte en el Registre Civil poden sol·licitar 
que la inscripció es practiqui en qualsevol de les llengües oficials del lloc on radiqui l’oficina 
general del Registre Civil. 
 
TÍTOL VI 
Fets i actes inscriptibles 
CAPÍTOL PRIMER 
Inscripció de naixement 
Secció 2a. Contingut de la inscripció de naixement 
Article 50. Dret al nom. 
4. A petició de l’interessat o del seu representant legal, l’encarregat del Registre 
substitueix el nom propi d’aquell pel seu equivalent en qualsevol de les llengües espanyoles. 
 
Article 53 [en vigor des del 30 de juny de 2017]. Canvi de cognoms mitjançant declaració de voluntat. 
L’encarregat pot autoritzar, mitjançant una declaració de voluntat de l’interessat, el 
canvi de cognoms en els casos següents: 
1r. La inversió de l’ordre de cognoms. 
2n. L’anteposició de la preposició «de» al primer cognom que sigui usualment nom 
propi o comenci per nom propi, així com les conjuncions «y» o «i» entre els cognoms. 
3r. L’acomodament dels cognoms dels fills majors d’edat o emancipats al canvi de 
cognoms dels pares quan aquells expressament ho consentin. 
4t. [redactat d’acord amb la Llei 6/2021] 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. 
 
Article 54. [redactat d’acord amb la Llei 6/2021] Canvi de cognoms 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 
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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 el segon i tercer requisit que preveu l’apartat 2. 
 
Article 57. Regles comunes al canvi de nom i cognoms. 
1. El canvi de cognoms afecta totes les persones subjectes a la pàtria potestat i també els altres 
descendents que el consentin expressament. 
2. El canvi de nom i cognoms s’ha d’inscriure en el registre individual de l’interessat. Aquesta inscripció 
té caràcter constitutiu. 
3. Els canvis assenyalats en els paràgrafs anteriors els pot sol·licitar el mateix interessat si és més gran 
de setze anys. 
 
TÍTOL VII 
Publicitat del Registre Civil 
CAPÍTOL PRIMER 
Instruments de publicitat registral 
Article 81. Expedició de certificacions 
2. Les certificacions s’han d’expedir per mitjans electrònics. Excepcionalment, també 
es poden expedir per mitjans no electrònics. A petició de l’interessat, les certificacions 
poden ser bilingües. 
 
TÍTOL X 
Normes de dret internacional privat 
Article 95. Traducció i legalització. 
1. Els documents no redactats en una de les llengües oficials espanyoles o escrits en 
lletra antiga o poc intel·ligible s’han d’acompanyar d’una traducció efectuada per un òrgan 
o funcionari competents. No obstant això, si a l’encarregat del Registre li consta el contingut 
del document pot prescindir de la traducció. 
 
Disposició transitòria cinquena. Publicitat formal del Registre Civil no digitalitzat. 
1. La publicitat formal de les dades incorporades a llibres no digitalitzats es continua 
regint pel que preveu la Llei del Registre Civil de 8 de juny de 1957. 
2. [redactat d’acord amb la Llei 6/2021] S’han d’adequar els formats i models de certificacions a fi de 
possibilitar l’ús de les llengües oficials. 


