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VIA OBERTA. REGISTRES CIVILS 

 

Carta de servei 

Darrera actualització 01/09/2020 

NOM I EMISOR DEL SERVEI 

Registres civils 

Ministeri de Justícia 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI  

El servei de consulta als registres civils posa a disposició del sol·licitant les 

dades sobre naixement, matrimoni i defunció d’un ciutadà. El cedent de les dades 

és el Ministeri de Justícia, que ho fa a través de la Plataforma d’Intermediació del 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 

Només es pot obtenir informació sobre inscripcions realitzades a partir de l’any 

1950 (Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil. Disposició transitòria 
segona). 

 

Des de l’any 2009 estan informatitzats tots el Registres Civils principals (431) i el 
Registre Civil central. Posteriorment es va abordar la informatització dels Registres 

Civils Delegats (jutjats de Pau). A data setembre de 2020 estan informatitzats el 

47% dels jutjats de Pau (3.593 d’un total de de 7.667). 

 

MODALITATS DE CONSULTA 

 

Actualment hi ha 3 modalitats de consulta actives: 

 

Consulta de defuncions: Proporciona dades d’inscripció obtinguts de la secció 3ª 

del Registre (defuncions): 

• Dades del fet registral 

• Dades registrals 

• Dades addicionals del titular (sexe, data de naixement) 

 
Consulta de matrimonis: proporciona dades de d’inscripció obtinguts de la secció 

2ª del Registre (matrimonis):  

• Dades del fet registral 

• Dades registrals  

• Dades dels cònjuges 
 

Consulta de naixements: proporciona dades d’inscripció obtinguts de la secció 1ª 

del Registre (naixements):  

• Dades del fet registral 

• Dades registrals  
• Dades addicionals del titular (sexe, data de naixement)  

• Dades dels progenitors  
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Per dur a terme qualsevol de les tres modalitats, s’han d’introduir certes dades del 
ciutadà a més d’una dada obligatòria addicional del titular i una de les dades 

següents (grups de dades):  

 
• Grup I: Consulta per documentació del titular  

• Grup II: Consulta por dades registrals (registre, tom, pàgina)  

• Grup III: Consulta per altres dades (població del fet registral, data de 
naixement)  

 

 

Important. Per garantir que s’obté una resposta amb dades es recomana l’ús del 
grup II o III ja que fins l'any 2009 no va ser obligatori adjuntar la documentació en 

les inscripcions (per exemple, l’informe mèdic del naixement). A més, quasi totes 

les inscripcions digitalitzades no en tenen. Per tant, en el cas de naixements, la 
probabilitat d’obtenir resposta amb dades fent servir la documentació és molt baixa 

ja que en el moment de la inscripció del naixement el ciutadà no en té. 

 
A més, si a la consulta s’indiquen les dades del Grup I (documentació) i d’algun 

dels altres dos grups, únicament es tindrà en compte el Grup I per retornar una 

resposta. 

 

CONSULTA DE DEFUNCIONS 

 

COM FER LES CONSULTES 

 

Aquesta modalitat permet consultar les dades en relació a la defunció d’un 

ciutadà a partir de les dades obligatòries següents: 

 
• Tipus de Procediment (Finalitat): En el desplegable, cal triar el tipus de 

procediment autoritzat per al qual es vol consultar la dada. Si no apareix el 

tipus de procediment és perquè no s’ha autoritzat la consulta per aquest 
tipus de procediment. Haureu de sol·licitar l’autorització per a la consulta 

d’aquestes dades a través del formulari corresponent. 

 
• Número d’expedient: És l’identificador de l’expedient administratiu en base al 

qual es fa la consulta d’aquestes dades. 

 

• Nom: nom del ciutadà consultat.  
 

• Primer cognom: primer cognom del ciutadà consultat.  

 
• Segon cognom: S’haurà de seleccionar en primer lloc si el ciutadà objecte de 

la consulta té o no segon cognom: 

- Sense segon cognom: En cas de ciutadans estrangers. 

- Amb segon cognom: En cas que el ciutadà consultat tingui segon 
cognom s’haurà d’indicar 
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• Cerca per: cal seleccionar obligatòriament un dels grups següents de dades 

per obtenir la resposta 
 

Un cop seleccionat el Grup de cerca s’habilitaran a sota els espais per emplenar les 

dades necessàries segons el grup escollit: 
 

 

Grup I: documentació del titular. En aquest cas serà obligatori seleccionar: 
 

- Tipus de documentació: s’haurà de triar entre NIF, NIE o Passaport 

 

- Documentació: S’haurà d’introduir el número d’identificació de la persona 
segons el tipus de documentació que s’hagi triat. Es tracta d’una sèrie de 

números i lletres segons els formats següents: 

 
•  NIF: 8 dígits numèrics+ dígit de control (lletra) 

•  NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics +dígit de control (lletra) 

•  Passaport: 3 lletres+5 dígits numèrics (en cas del passaport espanyol) 
 

El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent: 

 

 
 
 

Grup II: Dades registrals: 

- Registre: S’ha de seleccionar al desplegable la població del registre on 
volem cercar. 

- Tom: 5 dígits. Si el número de tom té menys de 5 dígits, s’haurà de 

completar amb zeros a l’esquerra fins que s’arribi a 5 dígits. 
- Pàgina: 3 dígits. Si el número de pàgina té menys de 3 dígits, s’haurà de 

completar amb zeros a l’esquerra fins que s’arribi a 3 dígits. 
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Grup III: Altres dades: 

 

- Població fet registral: S’ha de seleccionar al desplegable la població on 
s’ha produït la defunció. També es recullen poblacions de fora 

d’Espanya. 

 
- Data naixement: En format AAAA-MM-DD 

 

- Població naixement (opcional): S’ha de seleccionar al desplegable la 

població de naixement.  
 

 
 

 
A continuació teniu un exemple de pantalla de resposta que recull les dades que 

s’han introduït a la consulta. Cal descarregar la versió imprimible per obtenir la 

informació que es sol·licita. 
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Respecte als resultats de la consulta, n’hi ha tres: “Tramitada”, “No s’han trobat 

dades”, “Amb el padró de cerca introduït, no és possible obtenir una resposta 
única”. 
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QUINES DADES S’OBTENEN 

 

Al PDF de la resposta (versió imprimible), hi trobareu sempre les evidències de la 
consulta: s’identificarà qui ha fet la consulta (nom, cognoms, NIF), data i hora i el 

codi de consulta.  A més: 

 

1. Dades de la consulta: en aquest bloc s’inclouen les dades que hem indicat a 
l’hora de fer la consulta 

 

2. Resposta de la consulta: data en la que s’ha consultat. Format DD/MM/AAAA 
 

3. Dades addicionals del titular: sexe (H/D) i la data de naixement si no s’ha 

indicat al grup III de dades 
 

4. Fet registral: 

- Data en la defunció: format DD/MM/AAAA. Important: si la data del fet registral 

és desconeguda, no apareixerà a la resposta (p.e. no s’ha pogut certificar el dia de 
la mort, arts.62 i 67 Llei del Registre Civil; art.281 Reglament de la Llei del Registre 

Civil). També cal recordar que no tots els Registres Civils estan informatitzats. 

 
- Codi població: Codi INE (5 dígits). P.e. 09059 

 

- Població: nom de la població. P.e. Burgos 
 

- Codi país: Codi del país segons codificació de l’INE. P.e. 108 

 

- País: nom del país. P.e ESPAÑA 
 

5. Dades registrals: 

 
- Codi registre civil: composat únicament por dígits. P.e 090596200111 

 

- Registre civil: població del Registre Civil. P.e. BURGOS 

 
- Tom i pàgina P.e 00001; P.e. 123 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-12628
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1958-18486
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1958-18486
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Versió imprimible 

 
 
 



 

Pàgina 8 
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CONSULTA DE MATRIMONIS 

 

COM FER LES CONSULTES 

 

Aquesta modalitat permet consultar les dades en relació al matrimoni d’un 
ciutadà a partir de la introducció de les dades obligatòries següents: 

 

• Tipus de Procediment (Finalitat): S’haurà de triar en el desplegable el tipus 

de procediment autoritzat per la que es vol consultar la dada. En cas que no 
aparegui el tipus de procediment en base al que es vol fer la consulta és 

perquè no s’ha autoritzat la consulta per aquest tipus de procediment. 

Haureu de sol·licitar l’autorització per la consulta d’aquestes dades a través 
del formulari corresponent. 

 

• Número d’expedient: És l’identificador de l’expedient administratiu en base al 
que es fa la consulta d’aquestes dades. 

 

• Nom: Nom del ciutadà consultat.  

 
• Primer cognom: Primer cognom del ciutadà consultat.  

 

• Segon cognom: S’haurà de seleccionar en primer lloc si el ciutadà objecte de 
la consulta té o no segon cognom: 

 

- Sense segon cognom: En cas de ciutadans estrangers. 
- Amb segon cognom: En cas que el ciutadà consultat tingui segon 

cognom s’haurà d’indicar obligatòriament 

 

• Data del fet registral: Camp Obligatori. S’ha d’informar de la data en la que 
es va inscriure el matrimoni. En format AAAA-MM-DD 

 

• Cerca per: Seleccionar un dels següents grups següents de dades per obtenir 
la resposta:  

 

 
Grup I: documentació del titular. En aquets cas serà obligatori seleccionar: 

 

- Tipus de documentació: s’haurà de triar al desplegable entre NIF, NIE o 

Passaport 
 

- Documentació: S’haurà d’introduir el número d’identificació de la persona 

segons el tipus de documentació que s’hagi triat. Es tracta d’una sèrie de 
números i lletres segons els formats següents: 

 

• NIF: 8 dígits numèrics+ dígit de control (lletra) 

• NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics + dígit de control (lletra) 
• Passaport: 3 lletres+5 dígits numèrics (en cas del passaport espanyol) 

 

 
 



 

Pàgina 10 
 

Grup II: Dades registrals: 

- Registre: S’ha de seleccionar al desplegable la població del registre on 
volem buscar. 

- Tomo: 5 dígits. Si en número de tomo té menys de 5 dígits, s’haurà de 

completar zeros a l’esquerra fins que s’arribi a 5 dígits. 
- Pàgina: 3 dígits. 

 

Grup III: Altres dades: 
- Població fet registral: S’ha de seleccionar al desplegable la població del 

fet registral. 

- Data naixement: Camp obligatori. En format AAAA-MM-DD 

- Població naixement: S’ha de seleccionar al desplegable la població de 
naixement. 

 

Un cop seleccionat un grup de cerca s’habilitaran a sota els espais per emplenar les 
dades necessàries segons el grup escollit. 

 

Important: Fins l'any 2009 no ha estat obligatori indicar la documentació en les 
inscripcions, per tant, tingueu en compte que moltes de les inscripcions 

digitalitzades no tenen informat aquest camp.  

 

El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent: 
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QUINES DADES S’OBTENEN 

 

 
 
Respecte als resultats de la consulta, n’hi ha tres: “Tramitada”, “No s’han trobat 

dades”, “Amb el padró de cerca introduït, no és possible obtenir una resposta 

única”. 
 

Codi registre Civil: És el codi del Registre on està inscrit el matrimoni. Estarà 

únicament composat per dígits. 
  

Tom: : És el tom del llibre de registre on està inscrit el matrimoni. 5 dígits.  

 

Pàgina: És la pàgina del llibre de registre on està inscrit el matrimoni. 3 dígits. 
 

Resposta completa: S’haurà de descarregar la versió imprimible per obtenir la 

informació que es sol·licita. 
 

Versió imprimible 

Al PDF de la resposta, hi trobareu sempre les evidències de la consulta: sempre 

s’identificarà qui ha fet la consulta (nom, cognoms, NIF), data i hora i el codi de 

consulta.  A més: 
 

1. Dades de la consulta: en aquest bloc s’inclouen les dades que hem indicat a 

l’hora de fer la consulta 
 

2. Resposta de la consulta: data en la que s’ha consultat. Format DD/MM/AAAA 

 

3. Fet registral: 
 

- Data del matrimoni: format DD/MM/AAAA.  

 
- Codi població: Codi INE (5 dígits). P.e. 09059 

 

- Població: nom de la població. P.e. Burgos 

 
- Codi país i país: Codi del país segons codificació de l’INE. P.e. 108 (ESPAÑA) 
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4. Dades registrals: 

 
- Codi registre civil: composat únicament por dígits. P.e 090596200111 

 

- Registre civil: població del Registre Civil. P.e. BURGOS 
 

- Tom i pàgina P.e 00001; P.e. 123 

 
5. Cònjuge: s’indica el nom, primer i segon cognom, sexe i data de naixement dels 

conjugues 
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CONSULTA DE NAIXEMENTS 

COM FER LES CONSULTES 

 

Aquesta modalitat permet consultar les dades en relació al naixement d’un ciutadà 

a partir de les dades obligatòries següents: 
 

• Tipus de procediment (Finalitat): En el desplegable, s’haurà de triar el tipus 

de procediment autoritzat per al qual es vol consultar la dada. Si no apareix 

el tipus de procediment és perquè no n’està autoritzada la consulta. Haureu 
de sol·licitar l’autorització per a la consulta d’aquestes dades a través del 

formulari corresponent. 

 
• Número d’expedient: És l’identificador de l’expedient administratiu en base al 

qual es fa la consulta d’aquestes dades. 

 
• Nom: Nom del ciutadà consultat.  

 

• Primer cognom: Primer cognom del ciutadà consultat.  

 
• Segon cognom: Cal seleccionar una de les opcions següents:  

 

- Sense segon cognom: En cas de ciutadans estrangers. 
- Amb segon cognom: En cas que el ciutadà consultat tingui segon cognom 

caldrà indicar-lo obligatòriament  

 
• Data del fet registral: S’ha d’informar de la data en la que es va produir el 

naixement. En format AAAA-MM-DD 

 

• Cerca per: Cal seleccionar un dels grups de dades següents per obtenir la 
resposta. Un cop seleccionat Grup de cerca s’habilitaran a sota els espais per 

emplenar les dades necessàries segons el grup escollit. 

 
 

Grup I: documentació del titular. En aquest cas serà obligatori seleccionar: 

 
- Tipus de documentació: Al desplegable, caldrà triar entre NIF, NIE o 

passaport 

- Documentació: caldrà introduir el número d’identificació de la persona segons 

el tipus de documentació que s’hagi triat. Es tracta d’una sèrie de números i 
lletres segons els formats següents: 

• NIF: 8 dígits numèrics+ dígit de control (lletra) 

• NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics + dígit de control (lletra) 
• Passaport: 3 lletres+5 dígits numèrics (en cas del passaport 

espanyol) 
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Pantalla resultant: 

 

 
 

 

 

Grup II: Dades registrals: 
 

• Registre: S’ha de seleccionar al desplegable la població del registre on 

volem buscar. 
• Tomo: 5 dígits. Si en número de tomo té menys de 5 dígits, s’haurà de 

completar amb zeros a l’esquerra fins que s’arribi a 5 dígits. 

• Pàgina: 3 dígits. 
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Resposta: 

 
 
 

 

Grup III: Altres dades: 
▪ Població fet registral: S’ha de seleccionar al desplegable la població del 

fet registral. 

▪ Data naixement: Camp obligatori. En format AAAA-MM-DD 

▪ Població naixement: S’ha de seleccionar al desplegable la població de 
naixement. 

 

El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent: 
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Pantalla de resposta que s’obté:  

 

 
 

 

QUINES DADES S’OBTENEN: 

Respecte als resultats de la consulta, n’hi ha tres: “Tramitada”, “No s’han trobat 
dades”, “Amb el padró de cerca introduït, no és possible obtenir una resposta 

única”. 

 
Codi registre Civil: És el codi del Registre on està inscrit el naixement. Estarà 

únicament composat per dígits. 

  

Tom: : És el tom del llibre de registre on està inscrit el naixement. 5 dígits.  
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Pàgina: És la pàgina del llibre de registre on està inscrit el naixement. 3 dígits. 
 

Resposta completa: S’haurà de descarregar la versió imprimible per obtenir la 

informació que es sol·licita. 
 

Versió imprimible 

Al PDF de la resposta, hi trobareu sempre les evidències de la consulta: sempre 

s’identificarà qui ha fet la consulta (nom, cognoms, NIF), data i hora i el codi de 

consulta.  A més: 
 

1. Dades de la consulta: en aquest bloc s’inclouen les dades que hem indicat a 

l’hora de fer la consulta 
 

2. Resposta de la consulta: data que es consulta. Format DD/MM/AAAA 

 

3. Dades addicionals del titular: 
 

- Data de naixement: format DD/MM/AAAA.  

 
4. Fet registral 

 

-Data. Format DD/MM/AAAA. 
 

- Codi població: Codi INE (5 dígits). P.e. 08019 

 

- Població: nom de la població. P.e. BARCELONA 
 

- Codi país i país: Codi del país segons codificació de l’INE. P.e. 108 (ESPAÑA) 

 
4. Dades registrals: 

 

- Codi registre civil: composat únicament por dígits. P.e 080196100111  

 
- Registre civil: població del Registre Civil. P.e. BARCELONA 

 

- Tom i pàgina P.e 12700; P.e. 557 
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Casos d’ús 

 

Procediments més habituals per als que les administracions catalanes requereixen 

certificats de naixement: 
 

• Gestió de registres, p. ex. el padró municipal d’habitants 

• Per a inscripcions i matrícula a ensenyaments i activitats 
• Sol·licitud de la targeta sanitària 

• Per accedir a un lloc de treball d’un organisme oficial 

 
Procediments més habituals per als que les administracions catalanes requereixen 

certificats de matrimoni: 

 

• Gestió d’ajuts socials 
• Tràmits de separació, divorci o nou matrimoni 

• Per a la inscripció al registre de parelles de fet – en desús per la Llei 25/2010, 

de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i 
la família  

• Per contraure matrimoni a l’estranger 

• Accedir a la nacionalitat espanyola 
 

Procediments més habituals per als que les administracions catalanes requereixen 

certificats de defunció: 

 
• Gestió de registres, p. ex. el padró municipal d’habitants 

• Canvi de titularitat d’una parada del mercat per actes mortis causa 

• Autoritzacions i llicències, p. ex. concessió de nínxol al cementiri municipal 
• Gestió patrimonial, p. ex. tràmits de declaració de pèrdua o caducitat de la 

concessió de nínxol 

• Gestió i recaptació tributària “en via executiva” front a successors 
• Liquidació d’impostos de successió i cobrament d’assegurances 

• Altres: Accés a una herència, obtenir la pensió de viduïtat i orfandat, etc.  

 


