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Exposició de motius

I. Entre els serveis que l’Església ha
prestat al llarg dels segles a la societat
civil del nostre país, el manteniment dels
registres demogràfics no és el menys im-
portant. Certament, la raó primigènia
dels llibres parroquials no era de caràcter
civil sinó canònic, encara que la llei ca-
nònica coincidia amb la civil, o més ben
dit hi havia confusió. En una societat com
la nostra, en què, fins ara, la qualitat de
ciutadà s’identificava totalment amb la de
membre de l’Església, els fets de l’estat
civil de les persones es corresponien
quasi exactament amb els fets que el
Concili de Trento, l’any 1563, va prescriu-
re que havien d’ésser registrats.

A cada fet important de la vida de la
persona —naixement, casament, defun-
ció— correspon la col.lació d’un sagra-
ment o la celebració d’un ritu. Les normes
canòniques, aplicades pels eclesiàstics
que presideixen les parròquies, han tin-
gut i tenen fins a l’actualitat una aplicació
i un resultat en el camp estrictament civil.

Però, d’una banda, l’evolució demo-
gràfica del país i, d’altra banda, l’evolució
tècnico-jurídica fan necessària la creació
del Registre Civil.

Actualment els registres eclesiàstics se-
gueixen tenint per objecte baptismes i,
per consegüent, naixements, i també ma-
trimonis i defuncions, però els fets i els
actes d’estat civil de les persones que
viuen al país i que no són batejats, que
no es casen canònicament i que no reben
les exèquies religioses no poden ésser

registrats civilment car el registre canònic
no ha estat concebut per a ells.

Nombrosos fets d’estat civil no estan
regulats per la llei canònica, i nombroses
persones no estan sotmeses a la potestat
canònica. Aquestes dues raons ja serien
per si mateixes suficients per justificar la
creació d’un Registre Civil a Andorra,
com ha estat el cas en altres països de
l’Occident cristià.

Però la promulgació de la Constitució,
i singularment els articles 5, 6, 11 i 13,
obliga necessàriament a establir un Re-
gistre Civil.

L’autoritat eclesiàstica, totalment autò-
noma en la seva esfera, com a rectora de
la societat perfecta que és l’Església, ro-
mandrà l’única responsable del registre
dels fets, els actes i els ritus que el dret
canònic prescriu inclòs el matrimoni ca-
nònic, la validesa del qual reconeix la
Constitució. Al Registre Civil seran sot-
mesos tots els actes i els fets que concer-
neixin la persona i la seva vida en
societat, independentment del fet que
professin o no una religió (condició civil
de les persones en el sentit de l’article
13.1 de la Constitució).

No obstant el principi assentat en el
punt anterior, els fets de l’estat civil ante-
riors a l’entrada en vigor de la present
Llei, que estiguin inscrits als registres
eclesiàstics, podran continuar essent cer-
tificats pels rectors —puix que el nou
sistema no pot fer desaparèixer els regis-
tres eclesiàstics, ni minvar-ne l’eficàcia—
concurrentment amb la potestat certifica-
dora que tindrà el Registre Civil per als
actes transcrits en aquest Registre provi-
nents dels registres eclesiàstics.

II. La present Llei no s’ocupa del dret
civil substantiu —al qual es remet—, com
tampoc pretén omplir eventuals llacunes
que el dit dret pugui presentar, salvada la
necessària concreció de les normes civils
vigents.

Llevat de certes disposicions puntuals,
tampoc no s’ocupa la present llei d’esta-
blir cap norma de dret internacional pri-
vat, esfera del dret d’importància capital
a partir del fet que la majoria dels habi-
tants d’Andorra són estrangers i es regei-
xen, per consegüent, per la seva llei
personal.

Tractats internacionals. Lleis.
Sentències del Tribunal Constitucional
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Les normes que conté el present text
pressuposen, totes elles, la vigència del
dret actual, però com que no són subs-
tantives poden admetre qualsevol varia-
ció que en el futur pugui afectar el nostre
dret, tant el dret civil com les normes
internes de dret internacional privat.

No obstant això, s’ha de posar de relleu
que les normes del Registre afecten de
ple altres parcel.les del dret substantiu,
sobretot pel que fa al caràcter constitutiu
de certes inscripcions.

III. A l’hora de crear de bell nou un
registre civil, són diverses les opcions
tècniques i pràctiques que s’ofereixen al
legislador. Entre totes s’ha escollit un mo-
del de registre general únic per a tot el
país adscrit a l’Administració central.

La reduïda dimensió del país, tant en
extensió com en població, fa descartar la
creació d’un Registre Civil per a cada una
de les set parròquies. La feblesa numèri-
ca dels actes desaconsella la creació de
tants registres com parròquies, no sola-
ment per la dificultat d’estructurar, per a
cada un, un cos de personal preparat i
disponible, i pel cost prohibitiu d’una tal
estructuració, sinó per la multiplicació de
les interrelacions que caldria preveure
entre set registres i el creuament d’infor-
mació i d’assentaments que s’hi produi-
ria.

Un registre general únic evitarà les ne-
cessàries correspondències que s’hau-
rien d’assegurar entre els set registres
parroquials, i a la vegada unificarà criteris
a l’hora de l’aplicació.

Per altra banda, hi havia l’opció entre
confiar la responsabilitat del Registre a
l’esfera judicial (exemple d’Espanya) o a
l’esfera de l’Administració (exemple de
França). La solució adoptada és la de
l’Administració central amb control judi-
cial.

IV. L’organització del Registre i del tre-
ball intern es presenten amb un doble
aspecte. D’una banda, un Registre Civil
és fonamentalment basat en els llibres i
en la conservació de documents; no es
pot alliberar un Registre de les servituds
del paper i de l’arxiu, car hi són quasi
consubstancials. Però, d’altra banda, s’ha
volgut introduir la informàtica per alleu-
gerir el treball mecànic i conferir la segu-
retat necessària.

La privacitat que s’ha de respectar en
totes les matèries d’estat civil fa que l’op-
ció informàtica sigui moderada i, sobre-
tot, que l’accés a la informació no pugui
ésser de cap manera facilitat per la inter-
connexió de sistemes. En aquest camp,
tota precaució és poca car és important
el bé jurídic que s’ha de preservar.

V. El Registre Civil forma part del siste-
ma de fe pública en què la publicitat
registral és el fi primari. Això no obstant,
no s’ha d’oblidar que l’activitat del Regis-
tre donarà un subproducte estadístic de
gran vàlua i interès i que, a més, tindrà
totes les garanties de veracitat i certesa.

L’estadística, que haurà de compagi-
nar-se forçosament amb la salvaguarda
de la privacitat, serà d’extrema utilitat per
a la labor de l’Administració ja que el
coneixement dels paràmetres de la vida
en societat donarà peu a l’adopció de les
mesures legislatives, administratives i
econòmiques amb més coneixement
dels fets.

VI. L’interès del Registre Civil és tenir
la màxima informació possible. Amb
aquest fi, els terminis s’han previst amb
amplitud. No s’ha sancionat la manca de
presentació al Registre i, de manera ge-
neral, s’ha facilitat al màxim que l’admi-
nistrat pugui, encara que sigui
extemporàniament, acudir al Registre
per declarar tot allò que li interessi assen-
tar. Per facilitar les declaracions es fixa
com a regla general de gratuïtat de les
declaracions, les inscripcions i les anota-
cions de tots els actes de declaració i
compareixença, i solament s’estableix el
pagament per a l’expedició de certificats
i certes prestacions.

VII. Els procediments registrals i judi-
cials han estat simplificats en la mesura
del possible. De conformitat amb l’article
89.4 de la Llei qualificada de la justícia
s’ha assegurat la intervenció del Ministeri
Fiscal en tots els processos del Registre
Civil.

VIII. La present Llei haurà d’ésser com-
pletada per un reglament —ço perquè es
dóna mandat al Govern— que contingui
el desenvolupament de certes normes
legals i de certs aspectes tècnics.

Títol I. Disposicions
generals

Article 1
Per la present Llei es crea el Registre

Civil del Principat d’Andorra com a insti-
tució pública al càrrec de la qual es troba
la constatació, la publicació i la prova
dels fets i els actes jurídics que afecten
l’existència, la identificació i la capacitat
de les persones o altres aspectes del seu
estat civil, per contribuir en alguns casos
a la constitució dels dits actes i propor-
cionar títols de legitimació d’estat.

El Registre Civil d’Andorra és únic per
a tot el Principat, i les seves competències
específiques i concretes són les que re-
sulten de la present Llei, el seu Reglament
i les disposicions legals posteriors que es
dictin sobre aquesta institució.

Article 2
Constitueixen l’objecte del Registre Ci-

vil els fets, els actes i les situacions jurídi-
ques següents, relacionats amb l’estat
civil de les persones:

a) Naixement i mencions d’identitat.

b) Filiació i adopció.

c) Situacions de guarda legal.

d) Pàtria potestat i altres representa-
cions legals.

e) Emancipació i habilitació d’edat.

f) Limitacions a la capacitat de les per-
sones.

g) Tutories, curadories i altres encàr-
recs, judicials o no, que supleixin o
completin la capacitat d’altri.

h) Nacionalitat.

i) Matrimoni, i la seva nul.litat, dissolu-
ció o separació.

j) Convencions per raó del matrimoni
i establiment d’alteracions del règim
econòmic matrimonial.

k) Defuncions, inhumacions i incine-
racions.

l) Declaracions judicials de mort i ab-
sència.

Article 3
Han de constar obligatòriament al Re-

gistre Civil tots els fets i els actes referits
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a l’article anterior, en els termes que la
present Llei especifica, i també els que en
determinin la modificació o l’extinció,
sempre que afectin persones de naciona-
litat andorrana, sigui quin sigui el lloc on
es produeixin, i aquells altres que, encara
que afectin estrangers, es produeixin en
territori andorrà.

Amb relació a les persones que adqui-
reixin la nacionalitat andorrana amb pos-
terioritat al naixement, s’han d’inscriure
al Registre els fets i els actes referits a
l’article 2 que les afectin, fins i tot els
anteriors a l’adquisició de nacionalitat.
L’assentament dels fets i els actes ante-
riors a l’adquisició de la nacionalitat es
realitza simultàniament a l’anotació
d’aquesta.

Article 4
Simultàniament a tota primera inscrip-

ció o anotació concernent un andorrà o
un nascut a Andorra, que no sigui la
inscripció de naixement, s’han d’aportar
els documents necessaris per anotar-ne
el naixement en el Registre andorrà.

Els documents que s’han d’aportar són:

a) certificacions literals de la inscripció
de naixement en el Registre oficial cor-
responent amb totes les notes margi-
nals;

b) certificació de tota altra inscripció o
anotació registral concernent la perso-
na interessada;

c) declaració escrita complementària
en relació amb dades necessàries per
a la inscripció.

Aquesta obligació recau sobre:

a) per als andorrans i els nascuts a An-
dorra, els actes d’estat civil dels quals
hagin estat inscrits als registres ecle-
siàstics d’Andorra;

b) per als andorrans i els nascuts a
Andorra i els estrangers esdevinguts
andorrans, els actes d’estat civil dels
quals hagin estat inscrits en registres
civils estrangers.

Article 5
Els fets i els actes d’estat civil inscrits a

l’estranger, per les autoritats o organis-
mes estrangers competents, que afectin
els andorrans, poden ésser assentats al
Registre Civil d’Andorra, d’acord amb els
documents que els comprovin, d’acord

amb la llei respectiva i sempre que no
vulnerin els principis d’ordre públic an-
dorrà i no constitueixin frau a la llei, i en
el cas en què siguin constituïts per sen-
tències estrangeres, sempre que aquestes
hagin estat declarades executòries a An-
dorra conforme a l’article 9.

Si els fets o els actes estrangers afecten
ciutadans estrangers, la seva constància
al Registre Civil andorrà, mitjançant la
classe d’assentaments que correspongui
a cada classe, tan sols es permet quan la
persona sol.licitant, a part d’aportar els
títols i les proves que corresponguin, hi
demostri legítim interès i tingui residèn-
cia principal i permanent a Andorra.

Article 6
Les inscripcions al Registre Civil cons-

titueixen la prova dels fets o els actes que
hi consten inscrits. Únicament poden és-
ser utilitzats altres mitjans de prova en els
casos de manca d’inscripció o bé quan
per qualsevol causa no sigui possible
certificar un assentament. En aquests ca-
sos, perquè siguin admesos altres mitjans
de prova, cal que, prèviament o simultà-
niament, s’insti mitjançant els actes o els
procediments corresponents, la inscrip-
ció omesa o la reconstrucció de l’assen-
tament.

Article 7
Els fets i els actes que resultin de les

inscripcions del Registre no poden ésser
impugnats en judici sense que, prèvia-
ment o simultàniament, sigui instada la
rectificació o la cancel.lació dels corres-
ponents assentaments del Registre.

Article 8
Els fets i els actes susceptibles d’ins-

cripció al Registre Civil només produei-
xen efectes contra tercers a partir de la
data de l’assentament corresponent.

Article 9
Les decisions de tribunals estrangers

relatives a l’estat o a la capacitat civil dels
andorrans només poden ésser inscrites o
anotades al Registre Civil després que els
òrgans judicials andorrans els hagin re-
conegut força executòria a Andorra, sal-
vat el cas de tractats i convencions
internacionals contraris.

El mateix requisit, amb la mateixa ex-
cepció, és necessari per a les decisions
dels tribunals estrangers relatives a l’estat

civil o a la capacitat dels estrangers, quan
aquests, sense perjudici del compliment
de les condicions previstes al present
article, pretenguin inscriure-les al Regis-
tre Civil d’Andorra.

Article 10
Correspon al registrador, o si és el cas

al registrador suplent, la funció de quali-
ficació registral, per determinar, per allò
que resulti de les declaracions, dels do-
cuments i de les proves aportades, i tam-
bé dels assentaments del mateix registre,
el següent:

a) Si un fet, un acte o una situació
jurídica és o no és susceptible d’accés
al Registre Civil i la classe d’assenta-
ment que correspongui practicar en
cas afirmatiu.

b) Si l’objecte de l’assentament reuneix
o no els requisits substantius i de forma
exigits per les lleis aplicables per a la
seva validesa i eficàcia.

c) Si les declaracions i els documents o
els mitjans de prova aportats complei-
xen o no els requisits de forma esta-
blerts legalment, i també si s’adapten
als efectes registrals pretesos, de la ma-
teixa manera que s’ha d’examinar la
seva eficàcia provatòria segons les nor-
mes legals i les regles de la sana crítica.

d) Pel que fa a les declaracions, la
qualificació comprèn l’examen de la
capacitat i la identitat de la persona
declarant. La de les sentències i les
resolucions es limita a la comprovació
de la competència de l’òrgan que les
dicta, la classe de procediment seguit,
les formalitats extrínseques dels docu-
ments presentats i els assentaments del
mateix registre; si són de tribunals o
òrgans estrangers, la qualificació s’es-
tén a l’examen de la seva executorietat
a Andorra.

Com a conseqüència de la qualificació,
el registrador pot admetre o denegar l’as-
sentament sol.licitat en els terminis i en
la forma assenyalats a l’article 49 de la
present Llei. La denegació ha de fer-se
mitjançant resolució motivada, contra la
qual es pot interposar recurs en el termini
de tretze dies hàbils davant d’un batlle en
Tribunal Unipersonal.
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Títol II. Organització del
Registre Civil

Capítol I. El registrador i el
personal del Registre Civil

Article 11
Són òrgans del Registre Civil, les res-

pectives competències dels quals es fi-
xen legalment, l ’organisme o el
departament de l’Administració central
que aquesta determini a l’efecte de la
seva relació amb el Registre, el registra-
dor de l’estat civil, el registrador suplent
de l’estat civil, la Inspecció del Registre
Civil i el Ministeri Fiscal.

De les tasques auxiliars i d’oficina se
n’ocupa el personal administratiu.

Sense perjudici de l’adscripció del Re-
gistre Civil a l’Administració central i de
la relació jeràrquica que els òrgans del
Registre Civil o del seu personal puguin
tenir respecte d’aquella, el registrador té
autonomia en les seves qualificacions i
en les seves decisions, encara que la seva
actuació sigui objecte de la vigilància de
la Inspecció del Registre i que les seves
resolucions estiguin subjectes als recur-
sos legalment previstos.

En el compliment de les seves funcions
el personal adscrit al Registre Civil no rep
ordres d’altra persona que no sigui el
Registrador i, si és el cas, del registrador
suplent.

Llevat de la Inspecció del Registre i els
batlles i els tribunals de l’Administració
de Justícia d’Andorra, en l’exercici de les
seves funcions, cap persona revestida o
no d’autoritat no pot tenir coneixement
o trasllat del material documental del Re-
gistre, sense perjudici del dret d’obtenir
certificacions, segons el previst en el ca-
pítol IV, del títol VII.

Article 12
El Registre Civil va a càrrec del regis-

trador de l’estat civil. Aquest càrrec es
proveeix per oposició i ha de recaure en
una persona titulada en dret. Previ a la
convocatòria el Govern fa públiques les
proves i la composició del jurat. Així ma-
teix, un cop realitzades les proves i ob-
tinguts els resultats es fa pública la llista
dels candidats per ordre decreixent de
resultats.

De la mateixa forma es procedeix per
al nomenament del registrador suplent
de l’estat civil.

Article 13
Mentre actuï el registrador, el suplent

fa les funcions i compleix les tasques que
el titular li encomani i li està subordinat,
però quan estigui cridat a suplir-lo per
vacant, absència, delegació, impediment
o qualsevol altra causa, el registrador su-
plent no té cap lligam de subordinació
respecte del registrador titular.

Article 14
El Registre Civil, en el seu aspecte de

servei administratiu, depèn directament
del cap de Govern, o del ministre en què
aquest delegui aquesta competència, el
qual no pot delegar aquesta responsabi-
litat en cap altre càrrec o persona.

Article 15
El registrador, i també el registrador

suplent, tenen l’estatut de funcionaris
mentre estigui en vigor el seu nomena-
ment.

Article 16
El càrrec i la dotació pressupostària del

registrador i el registrador suplent han
d’ésser inscrits sempre en el pressupost
sigui quina sigui la permanència en el
càrrec de les persones que l’exerceixin.

Article 17
El Registre només pot disposar de per-

sonal eventual no funcionari per a tas-
ques específiques de durada limitada
que no excedeixin sis mesos. En cap cas
no es pot encarregar al personal eventual
la redacció d’actes, inscripcions, anota-
cions i certificacions, com tampoc no
poden rebre declaracions ni actuar en
instrucció d’expedients.

Article 18
El personal del Registre queda sotmès

a les lleis i els reglaments que regulin
successivament la seva funció, tant en
l’ordre administratiu general com en la
seva específica funció registral, i a la di-
recció del registrador.

Article 19
1. El registrador no pot realitzar ni par-

ticipar en actes o expedients en què in-
tervingui, com a part interessada o com
a procurador o representant, ell mateix i

quan concorrin els casos previstos en
l’article 115 del Codi de l’Administració.

2. El mateix impediment o incompati-
bilitat referit al paràgraf precedent
d’aquest article afecta el registrador su-
plent i la resta del personal del Registre
Civil.

3. En el supòsit que els impediments o
les incompatibilitats a què es refereixen
els paràgrafs 1 i 2 d’aquest article afectin
simultàniament el registrador i el registra-
dor suplent, caldrà posar aquests fets en
coneixement del cap de Govern o del
ministre que tingui encomanades les
competències en matèria de justícia amb
la finalitat que autoritzi expressament
l’un o l’altre a realitzar l’acte o participar
en l’expedient.

4. El personal esmentat als paràgrafs
anteriors no pot dedicar-se a la professió
d’advocat, gestor, procurador ni, en ge-
neral, realitzar serveis al públic, remune-
rats o gratuïts, relacionats amb el dret i el
procediment. De la mateixa manera, l’ac-
tivitat pròpia del personal del Registre
Civil és incompatible amb qualsevol altra
dins de la funció pública i l’Administració
de Justícia, llevat d’altres activitats regis-
trals quan per llei se’ls atribueixi funcions
d’aquest tipus.

Article 20
Els òrgans i el personal del Registre

Civil que en l’exercici de les seves fun-
cions i missions infringeixin les lleis o no
compleixin els deures que els imposa
aquesta Llei, són responsables civilment,
i si és el cas penalment, dels seus actes.

Article 21
Totes les persones adscrites al Registre

Civil o que hi prestin servei estan obliga-
des a guardar secret respecte de tot el que
coneguin per raó de la tasca que se’ls ha
confiat. A més de les responsabilitats pe-
nals i civils que corresponguin, la viola-
ció del secret és motiu de pèrdua del
càrrec, expulsió del cos de funcionaris,
i/o ruptura del contracte de treball sense
necessitat de preavís i sense dret a in-
demnització.

Article 22
El registrador i, si és el cas, el registra-

dor suplent que deliberadament:

a) ometi de fer un assentament,
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b) el practiqui de manera incompleta,
no veraç o falsa.

c) lliuri certificats o faci declaracions
no conformes amb el contingut dels
llibres i els arxius,

se sanciona d’acord amb el que preveu
l’article 72 del Codi de l’Administració.

Capítol II. Les seccions, els llibres i
els lligalls del Registre Civil

Article 23
El Registre Civil consta de quatre sec-

cions que són les següents:

a) Secció Primera: De naixements. És
la dirigida a fer constar als seus llibres,
que s’anomenen “Llibres de naixe-
ments”, els fets i els actes que integren
l’existència i l’estat civil de les persones
físiques, llevat dels assentaments que
corresponguin a altres seccions.

b) Secció Segona: De matrimonis. Té
per objecte la constància i la publicitat
registral, per mitjà dels seus llibres ano-
menats “Llibres de matrimonis” dels
fets, i els actes relatius al matrimoni de
les persones, a les seves modificacions
jurídiques i dissolucions, com també al
seu règim econòmic.

c) Secció Tercera: De defuncions. Mit-
jançant els seus llibres, anomenats “Lli-
bres de defuncions”, té per finalitat la
constància i la publicació dels fets i
circumstàncies de la mort legalment
certa de les persones físiques.

d) Secció Quarta o General: mitjançant
llibres auxiliars, es fa càrrec dels ser-
veis comuns a les seccions Primera,
Segona i Tercera i altres generals del
Registre Civil.

Article 24
La Secció Quarta o General s’ocupa de

les funcions i els serveis que puguin afec-
tar les altres seccions del Registre i les
altres que no hi estiguin específicament
atribuïdes, entre elles les inherents a la
modificació dels assentaments registrals,
a l’auxili registral i les comunicacions, al
control d’activitats, als inventaris, al per-
sonal, la inspecció, la caixa i la compta-
bilitat i els mitjans mecànics.

Aquests serveis comuns s’organitzen
de la forma i amb els llibres que es deter-

minin al Reglament del Registre Civil i a
les disposicions complementàries.

Article 25
Els llibres del Registre Civil s’obren

amb una diligència que redacta i signa el
registrador en la primera plana de cada
llibre. En aquesta diligència s’ha de fer
constar a quina secció del Registre cor-
respon el llibre, la quantitat de planes
que conté —les quals han d’ésser sege-
llades, numerades i signades pel registra-
dor— així com la data d’obertura del
mateix llibre.

Una vegada esgotades les pàgines del
llibre o sempre que, per qualsevol causa,
s’hagi de tancar, el registrador ha d’esten-
dre dins el termini de 3 dies una altra
diligència en què ha de fer constar la
causa i la data del tancament, i el nombre
d’inscripcions.

Article 26
Els assentaments dels llibres d’inscrip-

cions i els altres assentaments d’estat ci-
vil, a què es refereix l’article 23 i que són
els principals, s’estenen sense deixar folis
o espais en blanc, i si n’hi ha, s’han d’inu-
tilitzar tant en els textos dels impresos
encasellats com en qualsevol altre amb
els corresponents ratllats, i només s’hi
poden utilitzar les abreviatures o els gua-
rismes legalment permesos. Són nul.les
les addicions, les postil.les, els interli-
neats, les raspadures o les esmenes que
no se salvin abans de firmar els assenta-
ments.

Article 27
Tot el contingut dels llibres del Registre

Civil i els seus índexs ha de ser copiat en
un altre suport, fotogràfic, magnètic o
òptic, amb la finalitat de permetre, si
escau, la reconstrucció o la recerca dels
seus assentaments.

Article 28
Els llibres a què es refereixen els arti-

cles precedents segueixen els models ofi-
cials fixats pel Reglament del Govern.

Capítol III. Reconstitució dels
llibres

Article 29
Si, per qualsevol causa, s’extravia o

s’inutilitza, totalment o parcialment al-
gun llibre del Registre Civil, s’ha de pro-
cedir a la seva reconstitució, sense

perjudici de les accions que s’empren-
guin contra les persones que hagin pogut
incórrer en responsabilitat pels fets que
hagin motivat la inutilització o l’extravia-
ment dels llibres. La reconstitució s’ha
d’ajustar a les normes reglamentàries i ha
de tenir la publicitat prevista en aquestes
normes per a coneixement dels possibles
interessats.

Article 30
En qualsevol procediment de reconsti-

tució dels llibres del Registre Civil, l’acti-
vitat del registrador ha d’ésser
supervisada, des del començament del
procediment fins al final, per l’inspector
del Registre Civil al qual el registrador ha
de comunicar, des del mateix moment
que en tingui coneixement, els esdeveni-
ments que motiven la reconstitució.

Capítol IV. Arxiu i conservació dels
llibres, els lligalls i els documents

Article 31
Es conserven, incorporant-los als lli-

galls que corresponguin a la seva classe
i al seu contingut, i establint-hi la classi-
ficació convenient, els documents i els
papers següents:

a) Els expedients del Registre Civil ín-
tegrament.

b) Els documents, els actes i les decla-
racions escrites, que serveixin de títols
o base als assentaments de l’estat civil.

c) Els documents relatius a criatures
abortives, establerts i comunicats se-
gons el que disposi el reglament del
Govern.

d) Les comunicacions i les ordres d’au-
toritats, tribunals i òrgans de les admi-
nistracions públiques, andorranes o
estrangeres, menys aquelles la devolu-
ció de les quals a la procedència sigui
exigida o necessària i les altres comu-
nicacions i els altres escrits que es rebin
al Registre Civil. No obstant això, les
unes i els altres s’han d’unir als expe-
dients quan es refereixin exclusiva-
ment a actuacions que es cursin al
Registre Civil del Principat d’Andorra.

e) Les còpies de les comunicacions
que es lliurin per al Registre Civil, amb
la mateixa previsió del paràgraf ante-
rior quant a les que es relacionen amb
expedients registrals.
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f) Els documents i els comprovants de
caixa i comptabilitat i els referents als
altres serveis comuns del Registre.

Article 32
Cada secció del Registre disposa del

seu propi arxiu, en el qual es dipositen
ordenadament i es custodien els llibres,
els lligalls i els altres papers que tinguin
relació amb les missions o les activitats
que s’hi desenvolupen.

El registrador és responsable de la cus-
tòdia dels arxius, els llibres, els lligalls i
els papers del Registre Civil, sense perju-
dici de la responsabilitat que per una altra
part correspongui als autors directes de
la conducta maliciosa o negligent cau-
sant de la destrucció, l’extraviament, la
sostracció o la deterioració de tot el rela-
cionat.

Els llibres del Registre Civil no poden
treure’s del local que en sigui la seu sota
cap pretext, llevat dels casos en què es
traslladi aquesta seu, o en què hi hagi
perill de destrucció.

Les còpies de seguretat dels docu-
ments originals s’han de guardar en un
lloc segur i diferent del lloc on es conser-
ven els originals.

Capítol V. La inspecció del Registre
Civil

Article 33
La Inspecció del Registre Civil corres-

pon a un magistrat de la Sala Civil del
Tribunal Superior de Justícia o a un batlle
adscrit a la Secció Civil, designats l’un o
l’altre pel Consell Superior de la Justícia.

Article 34
Anyalment l’inspector visita personal-

ment les oficines del Registre Civil per
realitzar-hi una inspecció ordinària. Exa-
mina els llibres i els expedients, i també
qualsevol altre document que estimi con-
venient, per constatar el compliment de
la legislació vigent.

De la inspecció i del seu resultat se’n
redacta una acta que s’estén en el Llibre
d’inspeccions i que han de signar l’ins-
pector i el registrador.

Article 35
A més de la inspecció ordinària a què

es refereix l’article precedent, l’inspector

pot realitzar les inspeccions extraordinà-
ries que consideri necessàries.

Article 36
Si, en qualsevol de les seves inspec-

cions, l’inspector constata alguna ano-
malia, l’ha de fer constar en l’acta
d’inspecció en què s’han de ressenyar
també les instruccions donades al regis-
trador per esmenar-la.

Article 37
En el cas que l’inspector, després de

qualsevol inspecció, consideri que de les
anomalies constatades es pot derivar res-
ponsabilitat del registrador o del seu per-
sonal, n’ha de donar coneixement al cap
de Govern i, si és el cas, al Ministeri
Fiscal, perquè aquests emprenguin les
accions que corresponguin.

Títol III. Els actes del
registre

Capítol I. Actes del Registre en
general

Article 38
Estan legitimats per ésser subjectes ac-

tius per intervenir en els actes del Regis-
tre Civil:

a) Les persones a les quals afectin di-
rectament o indirectament els fets o els
actes inscriptibles o anotables al Regis-
tre Civil.

b) Les persones cridades per les nor-
mes legals a formular declaracions so-
bre fets o actes d’estat civil aliens, o a
intervenir en aquests.

c) Aquelles altres persones del consen-
timent de les quals depengui la valide-
sa o l’eficàcia del fet o l’acte registrat o
registrable.

d) Les persones no esmentades als pa-
ràgrafs anteriors que promoguin da-
vant el Registre i en matèries de la
competència d’aquest, qualsevol sol.li-
citud o expedient, sempre que tinguin
interès legítim en el seu objecte.

Article 39
Les persones relacionades a l’article

anterior poden ésser representades en
l’actuació registral de què es tracti per
aquelles altres que posseeixin la seva

representació legal, o per un advocat o
un procurador que exerceixin legalment
la professió a Andorra i disposin de po-
der especial per a l’acte registral, llevat
del cas que la Llei exigeixi la intervenció
personal i directa de la persona interes-
sada.

Article 40
A més de les persones autoritzades pel

dret en general, també poden intervenir
com a testimonis els parents consangui-
nis i afins als interessats i el personal del
Registre Civil.

Article 41
L’idioma que s’ha d’utilitzar en els as-

sentaments i els altres actes i documents
del Registre Civil és el català, amb les
excepcions legalment autoritzades.

Article 42
Són títols d’inscripció o anotació al Re-

gistre Civil andorrà, les manifestacions de
persones privades, o les resolucions ju-
dicials, administratives o del registrador
civil, que segons aquesta Llei o les dispo-
sicions reglamentàries, i instrumentalit-
zades per declaracions verbals o per
documents que compleixin els requisits
legals, serveixen de base per als assenta-
ments mencionats i donen, d’aquesta
manera, accés al Registre a fets i actes
d’estat civil.

Les declaracions poden ésser de conei-
xement o de voluntat. Els documents, per
constituir títol d’inscripció han d’ésser
públics i autèntics, llevat d’aquells d’un
altre tipus que, en els casos respectius,
siguin autoritzats per les normes legals
amb aquest efecte.

Les declaracions verbals han d’ésser
transcrites directament al llibre i a l’assen-
tament que correspongui del Registre Ci-
vil, en el cas que el registrador sigui
l’òrgan competent per rebre-les i per
practicar l’assentament registral. Si no és
competent per practicar-lo, s’estén da-
vant el registrador una acta de la declara-
ció per a la transmissió ulterior al Registre
Civil estranger o a l’autoritat competent.
Si el registrador té competència per a la
pràctica de la inscripció o l’assentament,
però no en té per rebre la declaració, el
destinatari legal d’aquesta última ha d’es-
tendre i firmar acta de la declaració per a
la seva transmissió immediata al Registre
Civil del Principat d’Andorra.
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Als títols documentals s’hi poden ad-
juntar actes de declaracions verbals i per-
sonals dels interessats, fetes davant el
registrador civil andorrà, per completar
dades omeses en els títols documentals.

Article 43
Les persones declarants o sol.licitants

han d’ésser identificades en els assenta-
ments o les actuacions en què intervin-
guin amb el nom, els cognoms, la filiació,
el domicili i la documentació personal.

Els documents establerts a l’estranger,
de conformitat amb la llei local, poden
servir de base a actes del Registre, sense
perjudici de l’excepció d’ordre públic i
de la legalització corresponent i sempre
que no signifiquin frau de llei. La legalit-
zació no és necessària per als documents
lliurats o intervinguts per autoritats de
països que no exigeixin la legalització
dels documents andorrans.

Els documents escrits en llengua es-
trangera han d’anar acompanyats de la
traducció corresponent al català. Les de-
claracions verbals que es realitzin per
ignorància d’aquest idioma en un altre
idioma estranger s’han de practicar amb
intervenció d’un intèrpret jurat d’acord
amb el que disposa la Llei de la traducció
i/o interpretació jurades que les tradueixi
a la llengua catalana. El registrador, no
obstinat això, pot eximir d’aquests requi-
sits quan els documents siguin redactats
o les declaracions realitzades en llengua
francesa o castellana.

Article 44
A l’efecte del Registre Civil són hàbils

tots els dies i totes les hores de l’any. No
obstant això, el registrador determina els
dies i les hores d’oficina i d’atenció al
públic, tenint en compte que fora
d’aquests horaris puguin atendre’s, si és
necessari, les declaracions i les inscrip-
cions de defunció i llicència de sepultura
i incineració a Andorra, o altres actes
urgents i inajornables.

Capítol II. De les inscripcions, les
anotacions i els altres assentaments

Article 45
Els assentaments del Registre Civil es

realitzen per mitjà d’inscripcions, anota-
cions i notes marginals. A l’efecte de la
present Llei, s’entén per:

Inscripció: Assentament destinat a do-
nar publicitat i a servir de prova a fets de
l’estat civil, la veracitat o legalitat dels
quals hagin estat degudament acredita-
des, i a la rectificació, la modificació o la
cancel.lació d’inscripcions. Les inscrip-
cions són els únics assentaments que
gaudeixen de fe pública registral i pro-
dueixen els efectes jurídics establerts als
articles 6, 7 i 8 d’aquesta Llei.

Anotació: Assentament destinat a in-
formar de l’existència de fets d’estat civil,
la realitat o legalitat dels quals no hagi
estat degudament comprovada, el con-
tingut dels quals no resulti del mateix
Registre, o de fets que només afecten
l’estat civil en virtut d’una llei estrangera
o no corresponguin pròpiament a l’estat
civil o representin situacions provisio-
nals. El seu valor és simplement informa-
tiu i no gaudeixen de l’eficàcia provatòria
de la inscripció.

L’anotació també pot practicar-se per
obrir foli registral constitutiu de suport
d’inscripcions marginals, en els casos en
què no sigui possible la pràctica imme-
diata de la inscripció principal i en lloc
d’aquesta. En tot cas, l’anotació ha de fer
menció del seu caràcter i de la manca de
força provatòria pròpia de la inscripció.

Nota marginal: Assentament que cons-
titueix una simple referència a altres as-
sentaments del mateix Registre o d’altres
registres i que té una finalitat informativa
i de relació entre els diferents assenta-
ments i llibres registrals en què es troben
disperses dades relatives a les mateixes
persones.

Article 46
Perquè els assentaments d’estat civil,

existents en registres civils estrangers o
eclesiàstics parroquials andorrans, refe-
rents a andorrans i a persones nascudes
a Andorra puguin causar inscripció al
Registre Civil d’Andorra, cal que, a més
dels altres requisits legalment exigibles,
produeixin segons la legislació de l’estat
on hagin estat practicats els primers o la
legislació canònica els segons, els efectes
de fe pública i provatoris i d’altres de
previstos per a cada assentament per la
legislació andorrana. Per constatar
aquests efectes, s’actuarà segons el que
resulti dels termes de l’assentament que
es desitja traslladar a assentament regis-
tral andorrà, o del títol documental pre-

sentat com a vàlid per al trasllat o, en
defecte de tot això, de la prova comple-
mentària perquè es practiqui per altres
mitjans.

Pel que fa a la inscripció de sentències
i resolucions judicials o administratives,
la titulació documental que hagi d’ésser
la base de l’assentament ha de contenir
la indicació que són fermes i executòries,
a part de complir la resta dels requisits
legals corresponents.

Article 47
Les inscripcions han de contenir, a més

dels que siguin específics, els elements
següents:

1. Número d’ordre, dia, mes i any en
què es practiquen.

2. Mencions d’identitat dels interessats
i declarants i, si cal, de testimonis, intèr-
prets i altres intervinents.

3. Relació dels fets de què fan fe se-
gons la seva classe, i indicació de les
seves circumstàncies conegudes de data,
hora i lloc on s’esdevenen i les altres
exigibles legalment en cada cas.

4. Menció de la classe d’assentament
que s’estén, i també del títol o els títols en
virtut dels quals es practica.

5. Identificació del registrador, titular o
suplent.

6. Signatures dels interessats i decla-
rants, testimonis, intèrprets i funcionaris
que estenguin l’assentament, o d’altres
intervinents, deixant constància dels que
no sàpiguen o no puguin signar, pels
quals ho han de fer dos testimonis.

Article 48
Estan obligats a promoure sense retard

les inscripcions:

1. Els designats en cada cas per la llei.

2. Aquells a qui es refereix el fet ins-
criptible, o els seus hereus.

3. El Ministeri Fiscal en els casos de la
seva competència.

Poden anotar-se, a petició de qualse-
vol interessat, ciutadà andorrà o estran-
ger resident a Andorra, o del Ministeri
Fiscal en matèria de la seva competència,
amb valor simplement informatiu i amb
expressió de les seves circumstàncies:
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a) El procediment judicial o adminis-
tratiu que pugui afectar el contingut
del Registre.

b) El fet la inscripció del qual no pugui
practicar-se per no estar acreditat le-
galment algun dels seus aspectes.

c) El fet relatiu a andorrans o succeït a
Andorra que afecti l’estat civil única-
ment segons la llei estrangera.

d) La sentència o la resolució estrange-
ra que afecti l’estat civil mentre no
s’obtingui l’exequàtur quan proce-
deixi.

e) La sentència o la resolució canònica
l’execució de la qual no hagi estat de-
cidida per la jurisdicció civil, en els
casos en què tal decisió sigui necessà-
ria.

f) El matrimoni celebrat en perill de
mort mentre no s’acreditin tots els re-
quisits legals necessaris per a la seva
validesa i eficàcia.

g) Les resolucions que posin fi a expe-
dients registrals de declaració amb va-
lor de simple presumpció.

h) Els altres fets l’anotació dels quals
sigui permesa per la llei o les disposi-
cions reglamentàries.

Les anotacions queden també sotme-
ses al principi de legalitat i al control
sobre aquesta i sobre la realitat dels fets
anotables, que resulten de la funció qua-
lificadora del registrador, que ha de va-
lorar els títols en què pretén basar-se
l’anotació i la prova o el principi de prova
necessaris en cada cas per poder practi-
car-la d’acord amb la naturalesa del fet
objecte d’aquella.

A l’anotació ha de constar el fet que
informa i, per tant, tant a l’assentament
com a la seva certificació, el seu caràcter,
el seu valor simplement informatiu i que
en cap cas no constitueix la prova que
proporciona la inscripció. S’apliquen a
les anotacions supletòriament les regles
de les inscripcions, en tot allò en què
siguin compatibles amb la naturalesa
d’aquelles.

Article 49
El mateix dia o l’endemà de formular-

se les declaracions o de presentar-se els
documents, s’han d’estendre els assenta-
ments que corresponguin, o es dictarà

pel registrador resolució raonada, en
l’exercici de la seva qualitat qualificado-
ra, denegant-lo. Si el registrador té dubtes
fonamentats sobre l’exactitud d’aquelles
declaracions, sobre l’autenticitat dels do-
cuments en general, o sobre els requisits
de les unes o dels altres per ésser regis-
trables, ordena i practica, en un termini
de quinze dies, els aclariments i les com-
provacions pertinents abans de procedir
a la denegació de l’assentament.

Els assentaments s’inscriuen a mà o a
màquina però sempre utilitzant caràcters
ben nítids i materials que garanteixin la
inalterabilitat i la duració de l’escriptura.

Article 50
Els assentaments poden ésser estesos

pel registrador, o pel personal en el qual
delegui ell mateix sota la seva responsa-
bilitat, amb l’excepció prevista en l’article
17. Han d’ésser signats pel registrador o,
si escau, pel suplent. A les seves signatu-
res els han de precedir les dels decla-
rants, interessats, intèrprets, testimonis i
altres persones que legalment concorrin
en la pràctica de l’assentament registral.
Si els declarants o altres persones de les
indicades no saben o no poden signar,
ho han de fer dos testimonis a petició dels
declarants i s’ha de fer constar la seva
identitat.

Article 51
Una vegada signats, els assentaments

no poden ésser alterats. Tota modificació
ha de practicar-se d’acord amb les previ-
sions del capítol I del títol VIII de la
present Llei.

Article 52
Una vegada realitzat l’assentament, el

registrador és responsable de les omis-
sions o les irregularitats que contingui la
declaració, excepte en el cas que no hagi
estat possible subsanar la deficiència
constatada. En aquest cas, s’ha de fer
especial menció de la deficiència en el
text de l’assentament.

Capítol III. Assentaments marginals

Article 53
En la columna al marge de les inscrip-

cions, s’hi assenten totes les variacions
que es produeixin en els seus elements.

Article 54
Al marge de les inscripcions de naixe-

ment s’assenten especialment les cir-
cumstàncies següents:

a) El canvi o la rectificació de noms i
cognoms.

b) L’establiment o la modificació de
paternitat o de maternitat.

c) El matrimoni dels pares posterior al
naixement del fill inscrit.

d) L’adopció, la guarda i l’acolliment
de menors o altres maneres de protec-
ció d’aquests establertes legalment, ai-
xí com les decisions judicials
recaigudes amb relació a aquestes cir-
cumstàncies.

e) Les modificacions de la pàtria potes-
tat i del seu exercici s’inscriuen tant al
marge de la inscripció de naixement
del pare o de la mare com a la inscrip-
ció de naixement del fill.

f) Emancipació i habilitació d’edat.

g) Limitacions, declarades judicial-
ment, a la capacitat de les persones:
concurs, fallida, suspensió de paga-
ments sempre que afectin la capacitat,
la inhabilitació per fer-se càrrec de cu-
radories, tuteles o administració de
béns, i declaracions d’interdicció, d’in-
habilitació o d’incapacitat i, en general,
qualsevol altra limitació a la capacitat
civil.

h) Tutories, curadories, defenses judi-
cials o altres situacions de substitució
o complement de la capacitat d’altres
persones.

i) Les declaracions judicials d’absència
i de mort.

j) Modificacions de la nacionalitat.

k) El matrimoni, la nul.litat, la dissolu-
ció del vincle, la separació i la reconci-
l iació dels cònjuges separats
judicialment, com també tota altra cir-
cumstància o resolució judicial que
afecti el vincle o els seus efectes.

l) Les cancel.lacions d’assentaments
del mateix foli.

m) La defunció.

n) En general, qualsevol fet jurídic o
circumstància que modifiqui o com-
pleti els elements d’identificació, els
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drets, o l’estat civil de la persona regis-
trada.

Els anteriors assentaments tenen la for-
ma i el caràcter d’inscripcions excepte els
assenyalats amb les lletres c), k) i m) que
es practiquen com a notes marginals.

Article 55
Al marge de les inscripcions de matri-

moni s’inscriuen les circumstàncies se-
güents:

La nul.litat del matrimoni, la dissolució
del vincle, la separació i la reconciliació
dels cònjuges separats judicialment i, en
general, totes aquelles circumstàncies i
aquells fets jurídics que afectin el vincle
o els seus efectes.

I són objecte de nota marginal:

a) Defunció de qualsevol dels cònju-
ges.

b) Les núpcies posteriors dels cònju-
ges.

Article 56
Al marge de les inscripcions de defun-

ció s’inscriuen totes les variacions que
procedeixin respecte al contingut de la
inscripció principal i qualsevol element
d’identificació del difunt que sigui cone-
gut després de la inscripció.

I són objecte de nota marginal:

a) El trasllat del cadàver.

b) L’expedició de permís per incinera-
ció o cremació i exhumació.

c) El trasllat de sepultura de les restes
de les persones inhumades.

Títol IV. Secció de
naixements

Capítol I. Declaració de naixements

Article 57
Tots els naixements esdevinguts al ter-

ritori del Principat d’Andorra han d’ésser
inscrits al Registre Civil en el termini mà-
xim de quinze dies naturals o trenta dies
naturals quan s’acrediti causa justa, que
ha d’apreciar el registrador i que ha de
constar, si escau, en la inscripció.

Així mateix, s’han d’inscriure al Regis-
tre Civil els naixements esdevinguts a

l’estranger sempre que almenys un dels
progenitors tingui la nacionalitat andor-
rana o tingui residència principal i per-
manent a Andorra. En aquests casos, el
termini per procedir a la inscripció és de
trenta dies naturals.

Article 58
L’obligació de declarar el naixement

recau en les persones següents successi-
vament:

a) Els pares, conjuntament o separada-
ment.

b) El parent més pròxim que es trobi al
lloc on esdevingui el naixement.

c) El director de l’establiment o el cap
de família del domicili on es produeixi
el part.

d) El metge, la llevadora o qualsevol
altra persona que hagi assistit a la mare
en el part.

e) La persona a qui el pare o la mare
del nascut hagi encarregat d’efectuar la
declaració o sigui coneixedora del fet.

La persona declarant ha d’ésser major
d’edat, excepte en el cas que es tracti del
pare o la mare.

El compliment de l’obligació per part
d’una de les persones esmentades n’exo-
nera les altres.

Article 59
Transcorregut el termini legal sense

haver-se efectuat la declaració de naixe-
ment, qualsevol persona que n’hagi tin-
gut coneixement està obligada a
comunicar-lo al Ministeri Fiscal, el qual
promou expedient del Registre Civil o bé,
en el cas a què es refereix el tercer parà-
graf de l’article 61, promou judici civil
declaratiu ordinari davant del Tribunal
dels Batlles. Tant en l’expedient com en
el judici s’han de verificar tots els ele-
ments necessaris per procedir a la ins-
cripció del naixement.

Article 60
La declaració espontània de les perso-

nes obligades a declarar els naixements
segons l’article 58, que tingui lloc després
que s’hagin iniciat els procediments civils
a què es refereix l’article precedent posa
terme a aquests procediments.

Article 61
La declaració voluntària d’un naixe-

ment no inscrit en el termini legal només
pot ésser realitzada pel pare o la mare i
per qui justifiqui que té al seu càrrec
l’infant.

Per practicar la inscripció de naixe-
ment després que hagi transcorregut el
termini legal i abans dels catorze anys
posteriors al naixement, cal tramitar ex-
pedient registral d’acord amb les dispo-
sicions del capítol I del títol VIII de la
present Llei.

Si el naixement ha tingut lloc més de
catorze anys abans, la inscripció només
es pot realitzar per mitjà d’un procedi-
ment civil declaratiu seguit davant la ju-
risdicció civil ordinària amb la
intervenció del Ministeri Fiscal.

En l’expedient davant del Registre i en
el procediment civil declaratiu al.ludit en
els paràgrafs anteriors, hi ha d’intervenir
el Ministeri Fiscal i han d’ésser oïts els
pares del nadó que no siguin declarants,
sempre que sigui possible i sense perju-
dici que puguin ésser part en l’expedient
o en el procediment.

Article 62
A més dels requisits generals previstos

a l’article 47, la inscripció de naixement
ha d’incloure les mencions següents:

a) El dia, el mes, l’any i l’hora del nai-
xement.

b) El lloc de naixement.

c) El sexe anatòmic.

d) El nom i els cognoms.

e) El nom, els cognoms, l’edat, l’estat,
la nacionalitat i la residència habitual
dels pares, si consten o queden deter-
minats legalment.

f) El matrimoni dels pares entre si ma-
teixos, en el cas que existeixi, amb
expressió del lloc i la data de la cele-
bració.

Les mencions referides les ha d’aportar
el declarant i s’exigeix l’exhibició de la
documentació acreditativa de la identitat
dels pares.

L’exactitud de les declaracions realitza-
des ha d’ésser comprovada pel registra-
dor mitjançant els documents exhibits,
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les dades del Registre al seu càrrec, i tota
altra informació al seu abast.

El lloc, el dia i l’hora del naixement, el
sexe del nadó i la maternitat es proven
per document oficial que expedeix el
metge o la llevadora que hagi assistit al
part. En defecte d’aquest document,
s’acredita amb tota classe de proves en
expedient registral. Les dades relatives al
pare s’acrediten amb certificació o prova
del matrimoni dels progenitors, o amb el
reconeixement voluntari o la declaració
judicial, amb els documents pertinents o
les dades del mateix Registre. A manca
de la prova del matrimoni, s’ha de fer
constar la declaració que es faci sobre el
mateix matrimoni per anotació marginal.

Article 63
En cas de part múltiple s’han d’inscriu-

re els nascuts seguint l’ordre de naixe-
ment i s’ha de fer constar l’hora i el minut
exacte de naixement de cada un, i qual-
sevol particularitat física de caràcter per-
manent que individualitzi els que siguin
del mateix sexe. Així mateix, queden ar-
xivades al Registre Civil les còpies de les
empremtes de les plantes del peu en cas
que s’hagin obtingut.

Capítol II. Nom i cognoms

Article 64
La persona declarant, si és un dels pro-

genitors o el seu representant legal, o
presenta autorització d’aquests en docu-
ment fefaent, ha d’indicar el nom propi
de l’infant i, si no l’indica o no el vol
indicar, ho ha de fer el registrador.

Article 65
El nom propi pot ésser simple o com-

post si bé, en aquest darrer cas, no pot
contenir més de dos noms simples, units
per un guió.

Els cognoms han d’ésser en primer lloc
el patern i, seguidament, el matern. S’en-
tén per cognom patern el primer cognom
del pare i per cognom matern, el primer
dels personals de la mare. Tanmateix, si
els pares conjuntament ho sol.liciten, en
el moment de la inscripció, es podrà in-
vertir l’ordre i inscriure en primer lloc el
cognom matern i en segon lloc el patern.

Quan la filiació sigui determinada le-
galment tan sols respecte de l’un dels
progenitors, la criatura portarà els dos
cognoms d’aquest pel mateix ordre.

Els fills naturals reconeguts únicament
pel pare conserven els cognoms del pare.
Els reconeguts únicament per la mare
conserven els cognoms de la mare. En un
cas o en altre, el pare o la mare poden
decidir lliurement l’ordre dels cognoms.

Els cognoms poden ser invertits mit-
jançant una simple declaració de l’inscrit
major d’edat davant el registrador.
Aquesta inversió no té efecte fins que no
és inscrita.

El representant legal de l’inscrit pot
sol.licitar la inversió dels cognoms quan
concorri justa causa que ha d’apreciar el
registrador. Contra la decisió negativa
d’aquest es pot interposar recurs davant
del Tribunal Unipersonal del Batlle.

Article 66
Els noms propis estrangers són perme-

sos. Si tenen traducció al català, es con-
signa en la versió que esculli la persona
que hagi d’indicar el nom.

Resten prohibits els noms propis que
per si sols o en combinació amb els cog-
noms, resultin contraris a la dignitat de la
persona. De la mateixa manera, no es
poden inscriure noms que facin confusa
la designació o que indueixin a error
sobre el sexe, ni tampoc s’admeten cog-
noms per noms propis.

No pot ésser imposat el mateix nom
propi a diferents germans, ni tan sols en
el cas de premoriència.

La negativa del registrador a la inscrip-
ció proposada és recurrible davant del
Tribunal Unipersonal del Batlle.

Article 67
Quan no consti la filiació, el registrador

ha d’atribuir nom propi i cognoms a l’in-
teressat, que ha d’escollir d’entre els més
usuals evitant sempre qualsevol referèn-
cia a la seva condició d’abandonat.

S’han de respectar les indicacions es-
crites que s’hagin trobat en poder de
l’infant abandonat, sempre que no com-
portin atribució de paternitat o materni-
tat, o les altres indicacions que pugui
fornir la pròpia persona interessada.

Article 68
Només es pot canviar el nom i els

cognoms per resolució recaiguda en l’ex-
pedient registral, amb intervenció del Mi-
nisteri Fiscal i audiència de tots els que

acreditin interès suficient en el canvi o en
resultin afectats, a petició del titular
d’aquells i si hi ha justa causa. El registra-
dor inscriu el canvi a petició d’aquest
titular i amb aportació de certificació o
còpia autoritzada de la resolució ferma
que així ho acordi. Contra la decisió del
registrador es pot interposar recurs da-
vant del batlle en Tribunal Unipersonal.

La menció del canvi es fa per inscripció
marginal en el foli de naixement i per
nota marginal en els fulls de matrimoni
de l’interessat, i també en els de naixe-
ment dels seus fills.

Les resolucions judicials estrangeres
relatives a canvis de cognoms o de nom
que afectin persones no andorranes no
cal que siguin sotmeses a exequàtur si
consta al registrador que la resolució és
ferma i compleix l’ordenament jurídic del
país on és dictada, salvat el cas de reci-
procitat.

Article 69
Ultra el que es diu a l’article anterior,

els cognoms són canviats d’ofici pel re-
gistrador, segons les normes legals, quan
es produeixin declaracions de paternitat
i maternitat, reconeixement i legitima-
cions, i adopcions plenes.

Les mencions han de fer-se en tots els
llocs previstos a l’article anterior.

Capítol III. Abandonats

Article 70
S’inscriu al Registre Civil el naixement

dels abandonats dins del territori andor-
rà, sempre que no en consti la inscripció
en un altre registre civil, cosa que ha de
comprovar el registrador amb audiència
del Ministeri Fiscal, prèviament a la ins-
cripció. A l’efecte de la present Llei, es
consideren abandonats tots aquells nou-
nats de pares desconeguts que siguin
trobats en estat d’abandonament en qual-
sevol lloc d’Andorra i, així mateix, els
menors de 10 anys, o els deficients els
pares dels quals —coneguts o descone-
guts— s’hagin absentat, sense que es co-
negui el lloc on es troben, i els hagin
deixat desemparats.

Article 71
Qualsevol persona que trobi un aban-

donat l’ha de presentar immediatament
al batlle de guàrdia o al Servei de Policia.
El batlle a qui s’ha presentat l’abandonat
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ha de comunicar el fet al Ministeri Fiscal,
el qual promou la corresponent inscrip-
ció de naixement mitjançant el corres-
ponent procediment regulat en l’article
59.

Article 72
La inscripció del naixement de l’aban-

donat es realitza d’acord amb les dades
resultants de la resolució judicial corres-
ponent, en què s’han de fer constar totes
les dades d’identificació de l’abandonat,
així com el lloc, el dia i l’hora en què ha
estat trobat, i també les altres que exigeix
l’article 62, si són coneguts. A l’efecte
registral, es considera lloc i data del nai-
xement el lloc, el dia i l’hora en què ha
estat trobat, i per any, aquell que corres-
pongui a la seva edat aparent.

Si posteriorment a aquesta inscripció
són coneguts el lloc i la data de naixe-
ment, i altres dades d’identificació de
l’abandonat, que s’han de comprovar en
l’expedient registral amb audiència del
Ministeri Fiscal, s’han de fer constar al
marge de la inscripció del naixement.

Capítol IV. Inscripcions de
paternitat i maternitat

Article 73
1. En la inscripció de naixement es fa

constar la identitat de la mare, d’acord
amb les dades que resultin del certificat
mèdic o del document expedit per qui
hagi assistit al part, o de la declaració de
la mateixa mare o del pare de l’inscrit.

2. En defecte d’aquests documents, o
de la declaració de la mare o del pare de
l’inscrit, o si no consta que la mare és
casada, es notifica personalment a la ma-
re la declaració de maternitat, amb aper-
cibiment que, en cas d’incompareixença,
en el termini de quinze dies, d’ella o d’un
apoderat, davant del Registre Civil per
contradir aquella declaració, aquesta ro-
mandrà eficaç i només podrà quedar sen-
se efecte per sentència judicial. Tant la
notificació com la impossibilitat de fer-la
ha de constar per nota marginal.

3. No és necessària la notificació a què
es refereix el paràgraf anterior quan hi
hagi reconeixement formal de la mater-
nitat, o hagi estat declarada aquesta judi-
cialment.

4. La declaració contrària a la materni-
tat feta per la presumpta mare es fa cons-

tar en inscripció al marge de la del naixe-
ment.

Article 74
La paternitat del nadó de dona casada

s’inscriu quan resulti del matrimoni de la
mare amb el pretès pare, resultant de la
seva constància al Registre Civil o acredi-
tada documentalment. En defecte
d’aquestes proves, es fa constar la decla-
ració que es faci sobre el matrimoni, i les
dades aportades, per anotació marginal
a la inscripció del naixement.

Article 75
1. Si l’inscrit ha nascut dins els 180 dies

següents a la celebració del matrimoni, el
marit de la mare pot deixar sense efecte
la seva presumpta paternitat per declara-
ció contrària davant el Registre Civil o en
document públic que s’aporti al Registre
en el termini dels sis mesos següents al
naixement. En aquest cas, no hi ha lloc a
la inscripció de la paternitat del marit, o
bé es cancel.la la que ja s’ha efectuat, per
expedient en el qual ha de constar que
s’ha formulat en temps i forma la decla-
ració contrària a la paternitat.

2. No hi ha lloc a la declaració contrària
a la presumpta paternitat, o queda inefi-
caç, si el marit ha reconegut expressa-
ment o tàcitament la seva paternitat, o ha
conegut l’embaràs abans de contreure
matrimoni, cosa que s’ha de fer constar,
si és el cas, en l’expedient registral.

Article 76
1. Quan el naixement ha tingut lloc

després dels 300 dies següents a la sepa-
ració conjugal, sigui de fet, provada do-
cumentalment o per testimonis en
expedient registral, sigui judicial, provi-
sional o per sentència ferma, sense que
hi hagi hagut reconciliació posterior, úni-
cament es pot inscriure la paternitat del
marit de la mare si resulta del consenti-
ment o el reconeixement d’aquest sense
oposició de l’esposa, a la qual s’ha de
notificar, si és el cas, el dit reco-
neixement.

2. La constància de la separació dels
cònjuges, del reconeixement o del con-
sentiment del marit i de la notificació a
l’esposa, mare de l’inscrit, s’efectua per
expedient registral.

A manca del consentiment o el reco-
neixement del marit, a què es refereix el

paràgraf anterior, únicament és inscripti-
ble la paternitat resultant de declaració
judicial.

Article 77
Si el matrimoni dels progenitors se ce-

lebra després del naixement de l’inscrit,
s’ha de fer constar per nota marginal de
referència, una vegada quedi determina-
da la maternitat i la paternitat d’aquell
d’acord amb les normes respectives de la
filiació no matrimonial.

Article 78
1. La paternitat no matrimonial només

pot inscriure’s en virtut de la sentència
judicial ferma, o de reconeixement so-
lemne realitzat:

a) en acta de naixement;

b) en testament vàlid;

c) en document públic;

d) mitjançant expedient registral, a ins-
tància del reconeixedor i amb inter-
venció del Ministeri Fiscal, del
reconegut si és major d’edat, o del seu
representant si és menor o incapacitat.

2. El reconeixement fet en acta de nai-
xement, en document públic o en expe-
dient registral, un cop finalitzat el termini
legal per declarar el naixement, reque-
reix per a la seva eficàcia i la seva inscrip-
ció al Registre Civil: a) el consentiment
del fill major d’edat o, b) de la mare si el
reconegut és menor d’edat o, c) aprova-
ció judicial del batlle en Tribunal Uniper-
sonal en procediment de jurisdicció
voluntària, si és incapacitat.

3. No és inscriptible el reconeixement
fet en testament fins a la mort del reco-
neixedor, acreditada amb la certificació
corresponent.

4. A manca dels consentiments o
l’aprovació mencionats en l’apartat 2 úni-
cament és possible la inscripció de la
paternitat que queda determinada per
declaració judicial en el procediment
corresponent.

Article 79
La paternitat o la maternitat determina-

da per sentència judicial ferma o aquella
per a la determinació o l’eficàcia de la
qual s’hagi seguit expedient registral,
s’inscriuen al marge de la inscripció de
naixement i d’acord amb el que resulti de

1248 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 57 - any 8 - 14.8.1996

 



la sentència o de la resolució pertinents,
que queden arxivades al Registre Civil.

Article 80
1. No es poden inscriure la maternitat

o la paternitat que estiguin en contradic-
ció amb la filiació materna o paterna
resultant d’inscripcions anteriors o de la
paternitat resultant de la presumpció le-
gal pertinent.

2. Per poder inscriure una maternitat o
una paternitat incompatibles amb una
altra ja inscrita, o legalment presumpta,
ha de recaure prèviament sentència judi-
cial que deixi sense efecte la inscripció
anterior o la presumpta.

Capítol V. Declaració judicial
d’absència

Article 81
1. Les declaracions judicials d’absència

s’inscriuen al marge de la inscripció de
naixement, i s’hi han de fer constar totes
les dades compreses en aquelles i que
tinguin relació amb fets inscriptibles al
Registre, i particularment la identitat del
representant de l’absent, les seves facul-
tats específiques, les limitacions en
l’exercici del càrrec, i la fiança que hagi
de prestar si escau.

2. La declaració judicial de la termina-
ció de la situació d’absència, amb expres-
sió de la seva causa, i la resta dels fets que
la determinin, s’han de fer constar al mar-
ge de la inscripció del naixement i a
continuació de la d’absència.

Article 82
L’autoritat judicial andorrana que dicti

resolució ferma de declaració d’absèn-
cia, o de la seva terminació, remet d’ofici
al Registre certificació d’aquella resolu-
ció per a la seva inscripció.

Estan obligats a instar la inscripció de
la declaració d’absència l’anomenat re-
presentant de l’absent i les persones legi-
t imades legalment per demanar
l’esmentada declaració d’absència.

Poden sol.licitar la inscripció tots els
interessats en la mateixa que acreditin
estar-hi; l’interès és apreciat pel registra-
dor. Contra la decisió negativa del regis-
trador es pot interposar recurs davant del
batlle.

Capítol VI. Adopció

Article 83
1. Al marge de la inscripció de naixe-

ment s’inscriu l’adopció, mitjançant cer-
tificació o còpia autèntica de la resolució
judicial o administrativa que la constituïa,
a la qual s’ha de fer menció expressa.

2. De la preadopció es realitza anota-
ció marginal, que queda cancel.lada
quan es converteix en adopció o quan
queda sense efecte per qualsevol altre
motiu.

Article 84
S’han d’inscriure al Registre Civil:

a) Les adopcions d’andorrans i perso-
nes nascudes a Andorra realitzades al
Principat, sigui quina sigui la naciona-
litat i el domicili de l’adoptant.

b) Les adopcions d’andorrans i perso-
nes nascudes a Andorra realitzades a
l’estranger, amb independència, igual-
ment, de la nacionalitat i el domicili de
l’adoptant.

c) Les adopcions d’estrangers realitza-
des a Andorra, també amb indepen-
dència de la nacionalitat i el domicili
de l’adoptant.

d) Les adopcions d’estrangers realitza-
des a l’estranger, sempre que l’adop-
tant sigui de nacionalitat andorrana o
resident a Andorra.

Article 85
Quan el naixement de l’adoptat no si-

gui inscrit al Registre Civil d’Andorra, a
més dels documents referits a l’article
precedent, cal aportar un certificat literal
de naixement del registre estranger on
hagi estat inscrit. Prenent per base aquest
certificat, es procedeix a transcriure al
Registre d’Andorra el seu naixement. En
el cas que no es pugui aportar certificació
literal del naixement, es practica una
anotació de suport fent constar que
aquesta s’ha practicat a l’efecte únic de
servir de suport a la inscripció d’adopció.

Capítol VII. Emancipació

Article 86
1. Al marge de la inscripció de naixe-

ment s’inscriu l’emancipació d’andor-
rans, de persones nascudes a Andorra o
d’estrangers residents que hagin estat
emancipats a Andorra d’acord amb la

seva llei personal o la legislació andor-
rana, mitjançant certificat o còpia auten-
ticada de l’escriptura notarial o la
resolució judicial corresponents.

2. També és inscriptible l’emancipació
dels estrangers residents a Andorra, efec-
tuada en un país diferent, aportant certi-
ficat de l’acta o la resolució mitjançant la
qual s’hagi obtingut.

Article 87
1. Estan obligats a promoure la inscrip-

ció de l’emancipació l’emancipat i
l’emancipador.

2. Pot instar la inscripció de l’emanci-
pació qualsevol persona que al.legui te-
nir-hi interès legítim, interès que ha de
justificar davant del registrador. La nega-
tiva d’aquest a la inscripció instada així
és recurrible davant del batlle.

3. L’emancipació no produeix efectes
enfront de tercers fins que no hagi estat
inscrita al Registre Civil.

Article 88
Quan es tracta de l’emancipació d’es-

trangers residents a Andorra, el naixe-
ment dels quals no consta inscrit al
Registre Civil, cal aportar, a més de la
còpia corresponent de l’escriptura, un
certificat literal de naixement, i s’ha de
procedir a la inscripció del naixement
observant-se el previst en l’article 46 de
la present Llei. En el cas que no es pugui
aportar certificació literal del naixement,
s’ha de practicar una anotació de suport
fent constar que és a l’efecte únic de
servir de suport a la inscripció d’emanci-
pació.

Capítol VIII. Limitacions de la
capacitat i representacions legals

Article 89
Totes les resolucions judicials dictades

per òrgans jurisdiccionals andorrans que
declarin qualsevol limitació a la capacitat
general d’obrar d’una persona, i també
les dictades per jutges o tribunals estran-
gers sempre que afectin persones de na-
cionalitat andorrana o residents a
Andorra, han d’ésser inscrites al marge
de la inscripció de naixement de la per-
sona afectada.

Article 90
Quan es tracti d’òrgans jurisdiccionals

nacionals, el jutge o el tribunal que hagi
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dictat la resolució n’ha d’enviar, una ve-
gada sigui ferma, al registrador, una cò-
pia autèntica amb menció de la seva
fermesa, perquè es procedeixi immedia-
tament a la seva inscripció. La resolució
judicial ha de contenir totes les dades
d’identificació de la persona o les perso-
nes afectades a l’efecte, si és necessari, es
pugui procedir a una anotació del naixe-
ment que serveixi de suport per a la
inscripció de la incapacitació.

Article 91
Si es tracta de resolucions dictades per

òrgans jurisdiccionals estrangers, estan
obligats a promoure la inscripció el tutor
o el curador de la incapacitat sense dila-
ció des del moment de prendre possessió
del càrrec, salvat que hi hagi conven-
cions internacionals contràries. També
poden promoure la inscripció d’aquestes
resolucions les persones que en tinguin
coneixement i acreditin tenir interès legí-
tim en la inscripció.

Article 92
En la inscripció de la limitació de la

capacitat s’ha d’expressar l’àmbit de la
capacitació afectada per la limitació i el
seu abast, i si és el cas, el nomenament
de tutor o curador de la incapacitat amb
expressió de les facultats i les limitacions
que afectin el nomenament, si són dife-
rents de les legals d’aquests càrrecs. S’hi
ha de fer constar també l’òrgan jurisdic-
cional que hagi dictat la resolució i la data
d’aquesta resolució.

Article 93
Al marge de la inscripció de naixement

del fill, del pare i de la mare, s’inscriu la
pèrdua, la suspensió, la privació, la mo-
dificació i, si és el cas, la recuperació de
la pàtria potestat, amb expressió del fet
que la motiva, així com la resolució judi-
cial i el procediment en què s’hagi acor-
dat.

Article 94
S’ha d’inscriure al marge de la inscrip-

ció de naixement, amb expressió del fet
o l’acte que la motiva, la pèrdua, la sus-
pensió, la privació, la modificació i, si és
el cas, la recuperació de la pàtria potestat
que afecti, de forma activa o passiva,
persones de nacionalitat andorrana o re-
sidents al Principat, així com totes
aquelles que, afectant persones estrange-

res no residents, siguin declarades pels
òrgans jurisdiccionals andorrans.

Article 95
En el cas que el naixement del pare, la

mare o el fill o, si escau, el de tots ells, no
consti inscrit al Registre Civil d’Andorra,
es procedeix a anotar-ne el naixement,
fent constar que es realitza l’assentament
a l’efecte únic de servir de suport a la
inscripció de la limitació o la recuperació
de la pàtria potestat.

Article 96
L’òrgan jurisdiccional que declari la

pèrdua, la suspensió, la privació, la mo-
dificació o la recuperació de la pàtria
potestat està obligat a enviar una còpia
autèntica de la resolució ferma al Registre
Civil perquè es procedeixi immediata-
ment a la seva inscripció. En aquesta
resolució judicial hi han de constar les
dades necessàries per procedir, quan cal-
gui, a l’anotació del naixement de les
persones afectades.

Article 97
Quan les resolucions judicials a què es

refereix l’article anterior siguin dictades
per un òrgan jurisdiccional estranger, la
persona que exerceix la pàtria potestat,
o la persona afectada per aquelles reso-
lucions, estan obligades a promoure,
sense dilació, la inscripció.

Poden promoure també la inscripció
d’aquesta resolució les persones que en
tinguin coneixement i que acreditin tenir
interès legítim en la inscripció.

Article 98
Les tutories, les curadories, els encàr-

recs i les representacions legals, i qualse-
vol càrrec, judicial o no, que tingui per
objecte suplir o completar la capacitat
d’una persona, s’han d’inscriure al marge
de la inscripció de naixement de la per-
sona la capacitat de la qual se supleixi o
es completi i de la persona a favor de la
qual es discerneixi el càrrec.

Són d’aplicació a les inscripcions mar-
ginals a què es refereix aquest precepte
les normes contingudes en el capítol VIII
del títol IV.

Capítol IX. Nacionalitat

Article 99
1. S’han de fer constar per anotació

marginal, en la inscripció de naixement,

les resolucions administratives i judicials
andorranes dictades per l’Administració i
pels tribunals andorrans relatives a l’ad-
quisició, la pèrdua o la recuperació de la
nacionalitat de persones de nacionalitat
andorrana o de residents a Andorra, així
com les dictades per autoritats o tribunals
estrangers relatives a la mateixa matèria
i les mateixes persones.

2. Amb aquesta finalitat, les autoritats i
els òrgans jurisdiccionals andorrans que
dictin les resolucions a què fa referència
l’apartat 1 han de trametre d’ofici al Re-
gistre Civil una certificació o una còpia
autèntica d’aquestes resolucions i de la
seva fermesa, amb expressió de les dades
personals de la persona afectada per pro-
cedir, si és necessària, a una anotació del
naixement que serveixi de suport per a
l’anotació marginal relativa a la naciona-
litat.

3. Si es tracta de resolucions dictades
per autoritats o tribunals estrangers, es-
tan obligades a promoure l’anotació mar-
ginal les persones afectades en la seva
nacionalitat o els seus representants le-
gals. Poden promoure l ’anotació
d’aquestes resolucions les persones que
en tinguin coneixement i acreditin tenir
interès legítim en l’anotació.

4. Les mencions de nacionalitat que es
facin en virtut del present article i, en
general, les que es facin en qualsevol
assentament, no tenen caràcter constitu-
tiu i no són, per si mateixes, prova de
nacionalitat.

Títol V. Secció de
matrimonis

Capítol I. Expedient civil de
matrimoni i proclames

Article 100
Per formalitzar l’expedient previ a la

celebració del matrimoni civil a Andorra,
ambdós contraents, almenys un d’ells re-
sident al Principat, han de comparèixer
davant del Registre Civil d’Andorra, per
formular i signar la sol.licitud corres-
ponent que ha de contenir la declaració
circumstanciada, segons el model esta-
blert pel Reglament del matrimoni que
desitgi contreure, i ha d’anar acompa-
nyada de certificació literal de naixe-
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ment, certificat o justificació documental
d’estat civil i certificació de residència i
en què s’ha de demanar, així mateix, que
es procedeixi a la publicació de procla-
mes, o se’n dispensi. Una vegada rebuda
la declaració, el registrador n’examina la
suficiència i també la procedibilitat del
matrimoni celebrador, examinant tant els
requisits de validesa com els de licitud, i
pren una de les decisions següents:

a) Suspendre la tramitació de l’expe-
dient per insuficiència de dades o per
improcedència.

b) Denegar motivadament la continua-
ció de l’expedient.

c) Continuar l’expedient.

En els dos primers casos la decisió del
registrador és recurrible per la via previs-
ta en el tercer paràgraf de l’article se-
güent.

En el tercer cas, disposa que es facin
les proclames que seran fetes d’acord
amb el Reglament del Govern.

Article 101
Cinc dies després d’haver-se esgotat el

temps d’exhibició de les proclames i a la
vista de les eventuals denúncies d’impe-
diments i de la formalització de les opo-
sicions al matrimoni, el registrador pren
una de les decisions següents:

a) Declara que autoritza la celebració,
en el cas en què cumulativament es
compleixin les dues condicions se-
güents: 1) que no hi hagi cap element
que el registrador en la seva funció
qualificadora estimi que s’oposa a la
validesa i la licitud del matrimoni pro-
jectat i, 2) no hi hagi cap denúncia ni
oposició.

b) En el cas en què hi hagi denúncies
d’impediments o bé formalització
d’oposició al matrimoni, el registrador
ha d’oir els contraents i els opositors
per valorar-ne la veracitat i els fets en
què es basen i practica pel que fa a
aquestes, les diligències de prova que
estimi pertinents, tot això en el termini
màxim de trenta dies, transcorreguts
els quals, després d’audiència del Mi-
nisteri Fiscal, dicta resolució motivada
autoritzant o denegant la celebració
del matrimoni. Contra aquesta resolu-
ció poden, qualsevol dels contraents i
dels que formulen l’oposició, o el Mi-

nisteri Fiscal, recórrer en alçada, en el
termini de deu dies des de la seva
notificació, davant del Tribunal dels
Batlles, Secció Civil. En aquest cas la
celebració del matrimoni queda en
suspens fins a la resolució del recurs.

Article 102
En el cas en què el matrimoni civil sigui

celebrador a l’estranger entre futurs con-
traents un dels quals sigui andorrà o re-
sident a Andorra, el registrador fa les
proclames en la forma que s’ha dit en els
articles anteriors, a petició dels con-
traents o a petició de l’òrgan estranger
que les demani.

En el cas en què l’òrgan estranger de-
mani la pràctica de les proclames a An-
dorra, a un cònsol o a un òrgan judicial
andorrà, aquests han de trametre la peti-
ció, l’exhort o la comissió rogatòria re-
buts sense proveir res, encara que
provingui d’un òrgan judicial estranger,
al registrador el qual ha de qualificar la
petició i donar-li el curs oportú. Les res-
postes a les comissions rogatòries, els
exhorts i les peticions, les adreça el regis-
trador pel canal que es fixi per reglament
del Govern.

Article 103
Si de resultes de les proclames fetes en

virtut de l’article anterior, el Registre Civil
andorrà rep denúncies d’impediment o
es formalitzen oposicions a Andorra, les
lleis aplicables per entendre dels impedi-
ments i de les oposicions són:

a) La llei andorrana quan ambdós con-
traents siguin andorrans.

b) La llei nacional comuna quan els
dos contraents siguin de la mateixa
nacionalitat estrangera.

c) Les respectives lleis nacionals quan
els dos contraents siguin de nacionali-
tats diferents. El registrador notifica la
decisió a l’òrgan estranger que hagi
sol.licitat les proclames, fent esment
explícit d’aquest capítol.

En cap cas no es poden fer proclames
a Andorra quan aquestes proclames o el
matrimoni celebrador constitueixin frau
a la llei andorrana o contravinguin l’ordre
públic intern.

Article 104
Les dispenses d’impediments i les dis-

penses de proclames són acordades per

un batlle adscrit a la Secció Civil, a petició
conjunta dels dos contraents, oït el Minis-
teri Fiscal i el registrador. Les dispenses
s’anoten en la inscripció de matrimoni al
mateix moment d’estendre-la.

Article 105
Un cop sigui ferma la resolució que

aprovi el matrimoni, aquest es pot cele-
brar davant del cònsol legalment autorit-
zat durant un termini màxim de sis
mesos. Transcorregut aquest termini sen-
se que hagi tingut lloc la prestació en
forma legal del consentiment matrimo-
nial, caduquen els efectes de la resolució.

Article 106
No és necessària la tramitació de l’ex-

pedient civil previ per a la celebració dels
matrimonis següents:

a) El de qui es troba en perill de mort.

b) El canònic que se celebra a Andorra.

c) Els altres que a l’efecte del present
article siguin assenyalats per les nor-
mes legals.

Capítol II. Inscripció dels
matrimonis

Article 107
S’inscriuen en el Registre Civil els ma-

trimonis celebrats a Andorra d’acord amb
les lleis andorranes sobre matrimoni i els
celebrats d’acord amb la llei canònica.

També s’hi inscriuen els matrimonis
civils, canònics i els altres establerts en
les lleis andorranes sobre matrimonis,
celebrats a l’estranger entre cònjuges
dels quals almenys un és andorrà o resi-
dent a Andorra.

Els efectes produïts per la celebració
del matrimoni tenen reconeixement ple,
legitimació i fe pública amb la pràctica de
la seva inscripció. No obstant això, fins al
moment de la inscripció al Registre Civil,
el matrimoni no inscrit no pot perjudicar
els drets adquirits de bona fe per tercers.

Article 108
La inscripció dels matrimonis celebrats

a Andorra s’ha de fer com segueix:

a) Per als matrimonis civils que se ce-
lebren a Andorra, el cònsol autoritzant
estén una acta de la celebració del
matrimoni en dos exemplars segons el
model fixat pel Reglament, i la signa
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juntament amb els cònjuges i dos tes-
timonis hàbils. Un exemplar de l’acta
resta a la casa comuna, a l’efecte únic
d’arxiu, sense que es pugui lliurar cap
certificació a partir d’aquesta acta. L’al-
tre exemplar es tramet al Registre el
mateix dia o el dia hàbil següent en els
termes de l’article 131 del Codi de l’Ad-
ministració, i dins un altre termini igual
al de la recepció, l’acta s’ha d’inscriure
amb la signatura exclusivament del re-
gistrador, i s’ha d’arxivar en el lligall
corresponent. El registrador acusa re-
cepció de l’acta al cònsol remitent.

b) Per als matrimonis canònics cele-
brats a Andorra, el rector de la parrò-
quia en què s’inscrigui, o la persona
que segons les disposicions canòni-
ques tingui facultats per estendre l’acta
sagramental, lliura la certificació literal
de cada assentament practicat que tra-
met al Registre Civil el mateix dia o el
dia hàbil següent en els termes de l’ar-
ticle 131 del Codi de l’Administració.
D’acord amb aquest document, en un
altre termini igual a comptar al de la
seva recepció, es procedeix a fer la
inscripció civil del matrimoni, amb
l’acta signada exclusivament pel regis-
trador. S’arxiva i se n’acusa recepció
conforme s’ha dit en el paràgraf ante-
rior.

c) Per la resta de matrimonis que tingui
en compte la legislació andorrana de
matrimoni, la inscripció es fa seguint el
que disposi la referida legislació.

Article 109
La inscripció dels matrimonis celebrats

a l’estranger entre cònjuges, dels quals
almenys un és andorrà o resident a An-
dorra, ha d’ésser promoguda pel cònjuge
andorrà o resident, i

a) si el matrimoni és civil pot inscriure’s
mitjançant la certificació literal legalit-
zada de la inscripció al Registre Civil
del país on s’hagi celebrat el matrimo-
ni;

b) si el matrimoni és canònic s’ha d’ins-
criure la certificació literal canònica
lliurada per l’òrgan canònic compe-
tent, notificada a través de l’ordinari
d’Andorra;

c) si el matrimoni és d’una altra classe,
diferent del canònic o del civil, segons
la llei del lloc de celebració, s’ha d’ins-

criure al Registre d’Andorra la certifica-
ció literal legalitzada de la inscripció
del matrimoni en qüestió al Registre
Civil del país on s’hagi celebrat el ma-
trimoni. En defecte d’inscripció en un
Registre Civil, per poder fer inscriure el
matrimoni els dos cònjuges s’han
d’adreçar a la jurisdicció civil per obte-
nir una resolució judicial que declari
l’existència, la validesa i la licitud del
matrimoni i, en especial, l’absència de
frau a la llei nacional i la conformitat
de l’ordre públic, així com la seva efi-
càcia a Andorra; el Ministeri Fiscal ha
d’ésser part en el procés.

En els tres casos la petició d’inscripció
ha d’ésser signada pels dos contraents o
els seus apoderats, els quals han de sig-
nar també la inscripció juntament amb el
registrador.

Capítol III. Inscripció de
convencions matrimonials i
resolucions judicials que afecten el
matrimoni

Article 110
Els capítols matrimonials i les altres

convencions matrimonials sobre el règim
econòmic matrimonial efectuades per es-
criptura pública autoritzada per un dels
notaris d’Andorra, han d’ésser notifica-
des per aquests al Registre Civil dins els
tres dies següents al dia en què s’ator-
guin. La comunicació només comprèn el
tipus o la denominació de l’instrument,
la data de l’atorgament, el número del
protocol i el nom dels atorgants i del
notari que autoritza, i se n’exclou qualse-
vol referència al contingut de les conven-
cions. La menció de la comunicació, s’ha
d’inscriure al marge de la inscripció de
matrimoni dels atorgants i de la inscrip-
ció de naixement de cada un dels cònju-
ges.

Article 111
Els capítols i les convencions matrimo-

nials entre cònjuges dels quals almenys
un és andorrà, i les dels estrangers que
hagin contret matrimoni a Andorra, que
siguin autoritzades fora d’Andorra, han
d’ésser inscrites a diligència d’ambdós
cònjuges o d’un d’ells, sense dilació, pre-
sentant al registrador un testimoni o una
còpia fefaents de l’instrument públic pel
qual ha estat atorgat el conveni, expedits
en les condicions de fons i de forma

exigides al país on hagi tingut lloc l’ator-
gament.

La inscripció conté les dades identifi-
catòries del títol d’inscripció i, pel que fa
al contingut d’aquest, la seva part essen-
cial i adequada al caràcter i la finalitat de
l’assentament.

Article 112
Els capítols matrimonials i les conven-

cions matrimonials entre estrangers resi-
dents a Andorra, el matrimoni dels quals
s’hagi celebrat fora d’Andorra, són ins-
criptibles a petició dels interessats, amb
els mateixos requisits i en la forma pre-
vistos en l’article anterior.

Article 113
Les inscripcions practicades a l’empara

dels precedents articles 110 i següents
només donen fe i prova del fet que ha
motivat l’atorgament de l’instrument pú-
blic i de la data d’aquest, i també de la
resta de dades identificatòries del títol, i
solament poden perjudicar tercers a par-
tir del moment en que es facin les inscrip-
cions.

Article 114
Les sentències dels tribunals civils o

canònics, andorrans o estrangers, que
afectin vàlidament matrimonis inscripti-
bles o inscrits al Registre d’Andorra, es
porten al foli registral en què es trobi
l’assentament del matrimoni corres-
ponent o ha de practicar-se, si escau, una
anotació de suport, i s’inscriu marginal-
ment. Igualment s’inscriuen en el foli de
naixement dels fills menors d’edat tinguts
en el matrimoni.

Aquestes inscripcions exigeixen que
les sentències reuneixin els requisits ge-
nerals previstos per la llei per les resolu-
cions nacionals o estrangeres o
canòniques segons el cas.

Títol VI. Secció de
defuncions

Capítol I. Inscripció de defuncions

Article 115
La defunció de qualsevol persona, es-

devinguda a Andorra, ha d’ésser declara-
da al Registre Civil immediatament
després de produir-se la mort, a partir del
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moment en què sigui trobat el cadàver, o
a partir del moment en què es practiqui
o es dispensi l’autòpsia.

Article 116
També s’inscriu la defunció dels an-

dorrans o els residents a Andorra quan
aquesta s’hagi produït a l’estranger o el
cadàver hagi estat trobat a l’estranger. Les
persones que, d’acord amb el que preveu
l’article 117, estan obligades a fer la de-
claració, l’han de prestar sense dilació.

Article 117
Estan obligades a prestar la declaració

de defunció, successivament, les perso-
nes següents:

a) El cap de casa on s’esdevingui la
defunció.

b) El parent més pròxim del difunt,
que sigui present.

c) La resta dels parents del difunt.

d) El responsable de l’establiment, pú-
blic o privat, on s’hagi produït la defun-
ció.

e) Els ministres del culte presents en el
moment de la mort.

f) Les autoritats administratives o poli-
cials, en els casos de cadàvers trobats.

g) Els veïns del lloc on es produeixi la
mort o sigui trobat el cadàver, o la
persona o l’entitat encarregades del
funeral, de la inhumació o de la incine-
ració.

Article 118
En el moment de la declaració s’ha de

presentar el certificat mèdic de defunció
lliurat per un metge en exercici legal de
la professió on hagi esdevingut la defun-
ció. Dit certificat ha d’ésser estès meca-
nogràficament o en lletres majúscules
clarament llegibles, i ha de restar arxivat.
En el certificat ha de constar l’existència
de senyals inequívoques de mort.

Article 119
Quan no es presenti el corresponent

certificat mèdic de defunció, el registra-
dor requereix del metge forense, o d’un
altre metge en defecte del forense, que
comprovi la defunció i en lliuri el certifi-
cat.

Article 120
Si hi ha indicis de mort violenta o sos-

pites de crim, o si el metge certificant
declara que ignora la causa de la mort, el
registrador ha de comunicar al batlle de
guàrdia i al Ministeri Fiscal els fets perquè
es promoguin les diligències necessàries
per a la investigació de les causes i les
circumstàncies de la mort i, si és el cas,
perquè es realitzi l’autòpsia. El resultat
d’aquestes diligències es comunica al Re-
gistre Civil i les indicacions donades
s’han d’incloure en la inscripció.

Article 121
Si en el termini de 48 hores no s’ha

declarat la defunció, és d’aplicació, amb
les adaptacions necessàries, el previst a
l’article 59 amb relació a la declaració de
naixement.

Article 122
La declaració espontània de les perso-

nes obligades a declarar la mort, que
tingui lloc un cop iniciats els procedi-
ments civils a què es refereix l’article
precedent, posa fi a aquests procedi-
ments.

Article 123
La inscripció de defunció ha d’inclou-

re, a més de les generals, les mencions
següents:

a) El nom i els cognoms, el sexe, l’edat,
l’estat civil, la nacionalitat i el domicili
del difunt.

b) El nom i els cognoms dels pares i del
cònjuge, si és el cas.

c) El lloc, la data i l’hora en què ha
tingut lloc la mort o ha estat trobat el
cadàver.

d) Les causes, antecedents i immedia-
tes, de la mort

e) La referència al certificat, acreditatiu
de la defunció i de les seves causes, així
com les mencions d’identitat del met-
ge.

f) El cementiri o el lloc on hagi d’ésser
inhumat o incinerat.

Article 124
En el cas de defunció de persones des-

conegudes, a la inscripció, a més
d’aquelles mencions referides a l’anterior
article que es coneguin, s’ha de fer cons-
tar l’edat aparent, la descripció del vestit,

els documents i els objectes que portava,
fotografies del cadàver i tota altra cir-
cumstància que pugui facilitar-ne la iden-
tificació.

Article 125
Practicada la inscripció de defunció,

se’n fa una nota marginal de referència al
marge de les inscripcions de naixement
i, si és el cas, de matrimoni del difunt.

La inscripció fa fe de la mort certa d’una
persona i de la data, l’hora i el lloc on ha
ocorregut.

Capítol II. Inhumacions i
incineracions

Article 126
Per procedir a la inhumació o la inci-

neració d’un cadàver, s’ha d’obtenir la
llicència corresponent lliurada pel regis-
trador en els casos en què s’hagi procedit
a la inscripció, o bé per un dels batlles en
els casos en què no hagi estat possible,
per qualsevol causa, la inscripció prèvia
de la defunció al Registre.

No es pot procedir a la inhumació a la
incineració del cos o les restes de la per-
sona difunta, i més especialment si la
mort ha estat sobtada, fins després d’ha-
ver transcorregut un interval de temps
que no pot ésser inferior a dotze hores ni
superior a quaranta-vuit, comptades des
de la defunció o el trobament del cadà-
ver, llevat que l’autoritat judicial disposi
un altra cosa.

Article 127
Els trasllats de sepultura no poden és-

ser duts a terme sense, prèviament, haver
comunicat al Registre Civil l’obtenció de
l’autorització judicial d’exhumació i tras-
llat i el lloc de la nova sepultura. Aquestes
mencions s’inscriuen al marge de la ins-
cripció de defunció.

Capítol III. Declaració judicial de
mort

Article 128
Les declaracions judicials fermes de

mort fetes en aplicació de la legislació
vigent s’inscriuen al marge de la inscrip-
ció de naixement, i s’hi ha de fer constar
totes les dades que continguin aquestes
relatives a la identitat de la persona de-
clarada morta i les circumstàncies de la
seva desaparició, així com la data a partir
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de la qual s’entén ocorreguda la mort,
salvat que hi hagi prova contrària.

Igualment són inscriptibles les resolu-
cions judicials que deixin sense efecte les
declaracions de mort, amb expressió de
la seva causa; si es deu a l’aparició del
cadàver de la persona declarada morta,
s’expressen totes les dades que hi hagi en
la seva inscripció de defunció, si és pos-
sible, i el lloc d’inhumació o d’incinera-
ció.

Article 129
L’òrgan judicial que hagi dictat la de-

claració de mort o la resolució que l’hagi
deixat sense efecte, tramet d’ofici al Re-
gistre Civil la certificació d’aquestes reso-
lucions per a la seva inscripció marginal
en la del naixement de la persona decla-
rada morta.

Estan obligades a instar la inscripció de
la declaració de mort les persones que
l’hagin sol.licitat i el Ministeri Fiscal que
hagi intervingut en el procediment cor-
responent.

Poden sol.licitar aquesta inscripció, o
en acabar aquesta situació, les persones
que acreditin tenir-hi interès legítim.

Article 130
Abans que hagi recaigut la resolució

judicial ferma declarant la mort, els ins-
tants, el Ministeri Fiscal o els òrgans juris-
diccionals, poden promoure l’anotació
d’una referència del procediment incoat,
amb efecte simplement informatiu, apor-
tant una còpia, autenticada per l’òrgan
jurisdiccional que l’ha rebut, de l’escrit en
el qual s’exercita l’acció. Els desistiments,
les prescripcions i la caducitat esdevin-
guts abans de la resolució judicial han
d’ésser comunicats immediatament per
l’òrgan jurisdiccional al Registre Civil.

Títol VII. Funcionament i
règim econòmic del
registre civil

Capítol I. Funcionament

Article 131
Per Reglament del Govern s’ha de fixar

el funcionament del Registre Civil, en els
camps següents:

1. Explotació manual i mecànica del
Registre Civil.

2. Seguretat i conservació dels llibres i
els documents del Registre Civil.

3. Les altres particularitats del servei no
previstes en aquesta Llei.

Capítol II. Règim econòmic

Article 132
Les despeses d’inversió i funciona-

ment del Registre Civil s’inclouen al pres-
supost nacional.

Article 133
Els expedients registrals són gratuïts i

sense costes, llevat de la repercussió de
les despeses dels peritatges i les comuni-
cacions sobre qui els sol.liciti. Els proce-
diments judicials es regeixen pel que
disposin les normes aplicables a la matè-
ria.

Article 134
El Reglament del Govern, tot salva-

guardant el principi general de gratuïtat
dels actes del Registre Civil, ha de fixar la
tarifació del que cal percebre pel lliura-
ment de certificats i còpies, i pel reem-
bossament de les despeses fetes a
demanda i en interès de les parts.

Capítol III. Estadístiques

Article 135
La Llei ha de fixar les condicions d’ac-

cés a les dades del Registre amb finalitat
estadística i científica —preservant la pri-
vacitat i la confidencialitat—, i la forma,
el contingut i la periodicitat de les publi-
cacions estadístiques.

Capítol IV. Publicitat i certificacions

Article 136
El Registre Civil és públic per a les

persones que tinguin interès legítim per
conèixer els assentaments. Aquest inte-
rès es presumeix en la persona que sol.li-
cita la certificació.

No obstant això, la publicitat per exhi-
bició i examen de llibres i documents ha
de realitzar-se després d’autorització prè-
via del registrador. Han d’observar-se,
també, les altres restriccions de publicitat
establertes en la Llei o en el Reglament.

Els fets subjectes al registre i a l’estat
civil de les persones es prova mitjançant
certificacions lliurades pel Registre Civil.

L’expedició de certificat ha de realit-
zar-se per referència exclusiva als llibres
manuals i als documents originals del
Registre i d’acord amb les dades que s’hi
contenen. Les dades que apareixen en
aquests prevalen en tot cas sobre les da-
des resultants dels ordinadors.

Article 137
El Registre Civil expedeix dues classes

de certificacions:

a) La certificació en extracte.

b) La certificació literal.

Per Reglament del Govern s’han d’es-
pecificar les mencions que han de tenir
cada una d’aquestes certificacions i els
models de document.

Article 138
En les certificacions en extracte es

mencionen els elements corresponents a
cada assentament en els termes que re-
sultin de l’assentament que corres-
pongui, completats i modificats amb les
notes marginals i els altres assentaments
complementaris de l’assentament princi-
pal del qual es lliuri certificació, llevat de
les mencions secretes.

Article 139
En les certificacions en extracte del

Registre de naixement de fills adoptius,
s’ha de mencionar la filiació dels pares
adoptius.

La filiació biològica de la persona
adoptada, si és coneguda, només es pot
mencionar en les certificacions de naixe-
ment en extracte, si la persona adoptada
així ho indica. No obstant això, en totes
les certificacions que es lliuren per ésser
aportades a expedients de celebració de
matrimoni civil de la persona inscrita,
s’ha de mencionar sempre la filiació
adoptiva, i la biològica quan aquesta es
conegui.

Les certificacions en extracte del fet del
naixement només fan fe del mateix nai-
xement, de la seva data i del lloc i del sexe
de la persona inscrita.

Article 140
En les certificacions literals es transcriu

íntegrament l’assentament del punt so-
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bre el qual que se sol.licita certificació i
el text de tots els altres assentaments, de
qualsevol classe que integrin el foli regis-
tral.

Si les necessitats dels serveis ho acon-
sellen, els certificats sobre assentaments
dels llibres de naixements, matrimonis i
defuncions poden efectuar-se mitjançant
fotocòpies de la totalitat del foli registral,
certificades per diligència estesa i signa-
da sobre les fotocòpies pel registrador.
Aquestes fotocòpies així autenticades te-
nen el caràcter i els efectes de certifica-
cions literals.

Article 141
Quan es lliurin certificacions d’un as-

sentament que contingui irregularitats,
deficiències o llacunes no rectificades,
s’ha de fer menció expressa en les certi-
ficacions i ben visible de les dites irregu-
laritats, deficiències i llacunes.

Article 142
Tota persona està legitimada per de-

manar certificació en extracte de les ins-
cripcions de naixement, matrimoni i
defunció, de conformitat amb l’establert
en l’article 136 de la present Llei, amb les
limitacions que s’hi estableixen o les que
resulten del Reglament del Govern.

Quant a les certificacions literals, no
poden lliurar-se sense autorització del
batlle competent i sense petició expressa
de persones especialment legitimades,
quan per pròpia natura hagin de donar
publicitat dels extrems i les circumstàn-
cies següents:

1. De la filiació extramatrimonial o
adoptiva i de la legitimació.

2. De les causes de nul.litat o separació
d’un matrimoni, o de les de privació o
suspensió de la pàtria potestat.

3. Del matrimoni celebrat sense publi-
cació de proclames.

4. Del lligall de criatures abortives.

5. De qualsevol altra circumstància
que es consideri que pugui vulnerar el
dret a la intimitat o a l’honor.

Són persones especialment legitima-
des per sol.licitar l’expedició de les men-
cionades certificacions literals, les
inscrites, els seus ascendents, descen-
dents i hereus, els representants legals de
les primeres i l’autoritat judicial.

Article 143
L’autoritat eclesiàstica pot requerir lliu-

rament de certificacions integrals de ma-
trimoni i de naixement, fins i tot de fills
fora de matrimoni i adoptius després de
presentació prèvia d’un certificat emanat
de la mateixa autoritat eclesiàstica que
provi que s’està instruint un expedient de
matrimoni canònic o s’està substanciant
una causa sobre nul.litat, dispensa o se-
paració canòniques sempre que n’hagi
donat coneixement previ als interessats.

Article 144
Els mateixos requisits i les mateixes

limitacions establertes en l’article 142,
són aplicables al lliurament de certifica-
cions o còpies autèntiques dels docu-
ments arxivats o que es troben en
actuacions i expedients del Registre.

Fora d’aquests casos les certificacions
o les còpies poden lliurar-se ajustant-se
a la norma de l’article 142 de la present
Llei.

Article 145
Els òrgans judicials poden tenir comu-

nicació del material documental com se-
gueix:

En el cas en què se segueixin els pro-
cediments previstos en els capítols I i II
del títol VIII, sol.liciten mitjançant ofici
les dades, les certificacions i les còpies
que siguin necessàries per a la instrucció
dels recursos i poden compulsar els ori-
ginals en el Registre, sense necessitat de
desplaçar-los.

En el cas en què se segueixin procedi-
ments previstos en el capítol III del títol
VIII, els òrgans judicials d’instrucció i de
decisió poden sol.licitar les mateixes da-
des i els mateixos documents previstos
en l’article anterior i compulsar els origi-
nals en el Registre, i poden desplaçar el
material documental únicament a l’efecte
de les necessitats de la prova judicial.

Cap òrgan judicial no pot ordenar el
comís ni la destrucció del material docu-
mental, ni tan sols del que resulti anul.lat
per Sentència ferma o que constitueixi el
cos del delicte.

Títol VIII. La modificació
del registre

Capítol I. Competència i
procediments

Article 146
És, en general, competència del regis-

trador de l’estat civil, la modificació del
Registre Civil, pels tràmits de l’expedient
registral, en primera instància i pel pro-
cediment establert per la present Llei i en
les disposicions reglamentàries.

En canvi, correspon a la jurisdicció ci-
vil, a través dels batlles i els tribunals que
la integren i pels tràmits del procediment
declaratiu ordinari:

a) el coneixement de les accions civils
que tinguin per objecte la declaració
de la nul.litat o la ineficàcia de les
inscripcions que es troben en el Regis-
tre civil andorrà i dels corresponents
títols que li serveixen de base;

b) la modificació d’assentaments que
canviï el contingut de sentències judi-
cials en virtut de les quals s’hagin prac-
ticat;

c) la modificació de sexe que s’admeti
per llei i sigui posterior al naixement
d’una persona;

d) els recursos contra les resolucions
del registrador en els expedients de la
seva competència en els casos asse-
nyalats legalment;

e) la resta de matèries excepcional-
ment reservades per aquesta Llei.

Article 147
Les modificacions del Registre Civil

que han de portar-se a cap mitjançant
expedient registral en el mateix Registre,
són les següents:

a) Rectificació d’errors en les dades
contingudes en els assentaments, per
substituir les dades falses per altres de
veritables.

b) Supressió total d’assentaments per
referir-se a fets inexactes, a fets o situa-
cions extingits, o a títols manifesta-
ment il.legals.

c) Addició o supressió de dades o cir-
cumstàncies d’assentaments, que no hi
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constaven inicialment i en són pròpies,
o que hi figuren indegudament.

d) Correcció de defectes formals que
no afectin el fons de la inscripció, sinó
al compliment de les regles registrals
establertes per al bon ordre del Regis-
tre i la garantia dels seus assentaments.

e) Pràctica de nous assentaments subs-
tantius de fets i actes no inscrits, inclo-
ses la inscripció fora de termini i la
reinscripció per reconstitució.

f) Qualsevol altra actuació del Registre
Civil per adequar-lo a la realitat, que
no tingui tractament competencial i
procedimental específic per aquesta
Llei o altres normes vigents.

Tots els expedients registrals sobre
qualsevol de les matèries que s’han rela-
cionat, així com els recursos que s’inter-
posin contra la resolució del registrador
que posi fi a aquells expedients es trami-
ten amb la intervenció del Ministeri Fis-
cal.

Article 148
Per al coneixement i la resolució dels

expedients registrals de modificació del
Registre Civil d’Andorra, és competent el
registrador de l’estat civil al càrrec del
qual es trobi l’oficina, o si és el cas, el
registrador suplent de l’estat civil, sigui
quina sigui la matèria objecte del proce-
diment d’entre els assenyalats en l’article
precedent.

Estan legitimades per promoure i inter-
venir com a interessades en el procedi-
ment registral, la persona o les persones
a què es refereix o s’hagi de referir la
inscripció objecte de l’expedient, i totes
aquelles que acreditin segons el parer del
registrador, tenir-hi interès legítim, sem-
pre que les unes i les altres tinguin la
capacitat processal corresponent segons
les lleis. Per aquelles persones que no es
trobin en aquest últim cas, i salvat el cas
de prohibició legal, hi poden intervenir
els seus representants legals.

Article 149
El procediment especial i abreujat s’ini-

cia davant del registrador amb la sol.lici-
tud presentada per l’interessat o el
Ministeri Fiscal. En el primer cas, abans
de tot, el registrador trasllada la sol.lici-
tud al Ministeri Fiscal perquè aquest ma-
nifesti, en un termini de sis dies, la seva

conformitat o la seva oposició respecte
de allò sol.licitat. Transcorregut el termi-
ni indicat, el registrador publica una no-
tificació general de la substanciació, dels
subjectes i de l’objecte de l’expedient,
mitjançant edictes que s’han d’exhibir al
tauler públic i que s’han de publicar al
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra,
en què s’estableix un termini de quinze
dies naturals per a la compareixença en
les actuacions dels tercers que tinguin
legítim interès en l’assumpte debatut. Al
mateix temps es fixa el dia d’iniciació del
període de prova que s’ha d’expressar
igualment en els edictes, per després que
hagi transcorregut el termini mencionat.

La proposició i la pràctica de la prova,
a través de qualsevol dels mitjans adme-
sos en dret, té lloc en el termini comú
d’un màxim de trenta dies. Una vegada
practicada la prova o transcorregut el
termini, el registrador pot acordar altres
proves per millor proveir a practicar en
el termini de trenta dies hàbils. Trans-
correguts els terminis o practicades les
proves, el registrador posa de manifest
els autes als interessats i al Ministeri Fis-
cal, els quals podran adreçar escrits de
conclusions en el termini de 10 dies hà-
bils. Esgotat el termini o presentades les
conclusions, el registrador dicta la reso-
lució motivada que posi fi a l’expedient,
la qual no serà executiva si en el termini
de tretze dies hàbils següents a la seva
notificació s’hi formula en contra el re-
curs que correspongui.

Article 150
Contra l’anterior resolució es pot inter-

posar recurs, a ambdós efectes, o bé da-
vant un batlle constituït en Tribunal
Unipersonal, o bé davant la Secció Civil
del Tribunal de Batlles. Davant el batlle,
quan l’expedient i la resolució recorregu-
da es refereixin a la matèria indicada en
els apartats a), c) i d) de l’article 147 de la
present Llei; i davant el Tribunal dels
Batlles quan la matèria sigui la que està
continguda en els apartats b) e) i f) del
mateix precepte. La substantació del re-
curs és la mateixa en tots els casos. El
termini per formular el recurs és de tretze
dies hàbils a comptar de la notificació de
la resolució del registrador. S’ha d’anun-
ciar el recurs al registrador i, simultània-
ment, s’ha d’adreçar l’apel. lació
directament al batlle o al Tribunal dels
Batlles exposant, en el mateix escrit, els

greuges contra la resolució recorreguda.
El batlle o el Tribunal dels Batlles traslla-
da els greuges al registrador i al Ministeri
Fiscal, els quals poden al.legar el que
estimin procedent en el termini d’uns
altres tretze dies hàbils, transcorreguts els
quals, hagin o no hagin fet ús el registra-
dor i el Ministeri Fiscal de la facultat de
formular al.legacions, el batlle o el Tribu-
nal dels Batlles dicten aute motivat en el
termini màxim de tretze dies hàbils.

Article 151
L’aute és notificat al registrador mitjan-

çant ofici i a la persona interessada per
compareixença. La resolució produeix
efectes a partir del moment en què és
comunicada al registrador, independent-
ment que hagi estat o no notificada a la
persona interessada.

Contra l’aute del batlle o del Tribunal
dels Batlles es poden interposar els re-
cursos ordinaris previstos per les lleis.

Article 152
Totes les costes derivades del procedi-

ment especial i abreujat registral són
d’ofici, sense que es pugui percebre res
ni per honoraris, ni per despeses, ni per
accessoris.

Capítol II. Procediments civils
ordinaris

Article 153
Les accions destinades a l’obtenció

d’un títol apte per la inscripció o per la
pràctica d’un altre assentament registral
relatiu a l’estat civil o a fets inscriptibles
o anotables en el Registre s’exerciten da-
vant dels tribunals i es tramiten conforme
a les lleis processals.

Article 154
En els procediments seguits per a

l’exercici de les accions a què es refereix
l’article anterior intervé, a més de les
parts legitimades en cada cas, el Ministeri
Fiscal sempre que la resolució que recai-
gui pugui afectar menors o incapacitats.

Intervé, també, el Ministeri Fiscal, com
part processal o com a informador, en
tots els altres casos en què ho estableixin
les lleis substantives o processals.
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Capítol III. Procediments penals i
disciplinaris

Article 155
1. Els delictes i les faltes relatives a

l’estat civil comesos pel registrador i per
altre personal del Registre, o per perso-
nes alienes, són competència de la juris-
dicció penal d’acord amb l’establert en la
legislació penal i processal.

2. Les sancions disciplinàries que es
poden imposar al registrador i al perso-
nal del Registre en aplicació del capítol I
del títol II ho són sense perjudici de la
responsabilitat penal en què hagin pogut
incórrer.

Article 156
La comissió de delicte o falta relatius a

l’estat civil, o les sancions disciplinàries a
què es refereix l’article anterior, no afec-
ten per si soles l’eficàcia provatòria i la
publicitat material dels assentaments del
Registre afectats per aquells fets mentre
no es dicti resolució judicial que n’acordi
la nul.litat o un altre tipus d’ineficàcia, o
la seva modificació en el sentit pertinent.

Article 157
1. Si no hi ha hagut un pronunciament

en aquest sentit en la causa penal opor-
tuna, i no és possible anul.lar, declarar
ineficaç o modificar l’assentament afectat
per un dels procediments establerts en la
present Llei o en una altra norma proces-
sal, el Ministeri Fiscal ha d’instar, en pro-
cediment civil, la nul.litat, la ineficàcia o
la modificació dels assentaments afectats
per un delicte o una falta contra l’estat
civil, o per irregularitat registral motiva-
dora de sanció disciplinària.

2. Estan legitimades per instar en pro-
cediment civil la nul.litat, la ineficàcia o
la modificació al.ludides en l’apartat an-
terior, les persones a què es refereix l’as-
sentament afectat, i qualsevol altra
persona que acrediti tenir-hi un interès
legítim.

Disposició transitòria primera

S’han d’inscriure tots els fets i els actes
d’estat civil esdevinguts a partir de les 0
hores del 180è dia comptat des de l’en-
trada en vigor de la present Llei.

Disposició transitòria segona

Els actes d’estat civil inscrits en els re-
gistres eclesiàstics d’Andorra fins a les 24
hores del dia anterior a aquell expressat
en la disposició transitòria primera, po-
dran ésser certificats pels encarregats
dels dits registres eclesiàstics, segons les
normes vigents del dret canònic.

El Govern, en el termini màxim de sis
mesos iniciarà negociacions amb les au-
toritats eclesiàstiques competents per fa-
cilitar la transcripció al Registre Civil dels
actes d’estat civil inscrits en els registres
eclesiàstics d’Andorra especificats en el
paràgraf precedent.

Quan en virtut de la present llei s’hagin
transcrit en el Registre Civil les inscrip-
cions contingudes en els registres ecle-
siàstics o en els registres civils estrangers,
el Registre Civil podrà lliurar certifica-
cions de les transcripcions fent menció
expressa que es tracta d’una transcripció
i de la seva data.

Disposició transitòria tercera

Aquesta Llei regeix respecte dels fets
ocorreguts a partir del dia expressat en la
disposició transitòria primera, i quant als
anteriors, subjectes a inscripció, una ve-
gada tinguin accés al Registre en la forma
i amb el tipus d’assentament que la ma-
teixa Llei estableixi.

Disposició final

La present Llei entrarà en vigor el dia
mateix de la seva publicació en el Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 11 de juliol de 1996

Josep Dallerès Codina
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació
en el Butlletí Oficial del Principat d’An-
dorra.

Jacques Chirac Joan Marti Alanis
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Llei
de modificació de la
Tarifa general de taxes del
consum

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 11 de juliol de 1996 ha
aprovat la següent:

Llei de modificació de la
Tarifa general de taxes del
consum

Exposició de motius

Vist l’article 2 de la Llei de taxes sobre
el consum de 30 de desembre de 1985,

Vist l’article 5 de la Llei d’Organització
de l’Administració General de 24 de maig
de 1985,

Vist l’article 5 i els concordants de la
llei del Codi de l’Administració de 29 de
març de 1989,

D’acord amb el que preveu l’article 12
de l’Acord entre la Comunitat Econòmica
Europea (avui Unió Europea) i el Princi-
pat d’Andorra, de data 28 de juny de
1990,

Atès que la indústria andorrana del
tabac, mitjançant els tradicionals conve-
nis establerts amb els colliters, ha permès
i permet encara el manteniment del sec-
tor agrícola i ramader, sense una exces-
siva intervenció de l’Estat, d’acord amb
els principis constitucionals consagrats
en la Constitució en els articles 28, 31 i
32, referents, respectivament, a la lliber-
tat d’empresa dins de l’economia del
mercat; a la utilització del sol i la defensa
de la flora autòctona; i a la intervenció de
l’Estat en l’ordenació del sistema econò-
mic i mercantil dins el marc de l’econo-
mia de mercat,

Atesa la importància en l’economia de
la terra que la pagesia tradicional andor-
rana té en la conservació de l’entorn na-
tural del territori, mantenint alhora els
orígens de les activitats pròpies del sector
primari i l’estreta relació entre la imatge
que els conreus ofereixen tant al turisme
com als ciutadans,

Atès que el conjunt del sector agrícola,
industrial i comercial, representa una de
les primeres fonts d’ingressos públics per
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