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Com inscriure un nounat 
Un dels tràmits que es poden fer durant l’ingrés, si la família vol fer-ho a l’Hospital del Mar, és la inscripció del nadó al 
Registre Civil. L'Hospital només pot comunicar el naixement del nen o nena durant les primeres 72 hores de vida del nadó 
i aportar les dades per garantir-ne la identificació correcta i la filiació materna. Per poder fer el tràmit és imprescindible la 
presència dels dos progenitors excepte en el cas de fills NO primogènits de parelles amb llibre de família. El tràmit dona fe 
del fet, la data, l'hora i el lloc de naixement del nounat, així com del sexe i del nom dels progenitors. A la web del Ministeri 
de Justícia pots trobar tota la informació referent a aquest certificat.  
 

En quins casos es pot fer la sol·licitud d'inscripció del nounat des de l’Hospital del Mar?  
• Fill mare soltera, espanyola, major d'edat.  

• Fill matrimonial d'espanyols majors d'edat.  

• Fill NO matrimonial d'espanyols, majors d'edat sense canvi d'ordre de cognoms.  

• Fill mare soltera, estrangera, major d'edat.  

• Fill NO matrimonial d'espanyol i estranger, majors d'edat sense canvi d'ordre cognoms.  

• Fill NO matrimonial d'estrangers, majors d'edat sense canvi d'ordre cognoms.  

• Fill matrimonial de dues dones casades o Documentació d'identificació (DNI, NIE o passaport) mare.  
 

On es fa el tràmit? 
 El tràmit el realitza el servei de Documentació Clínica en horari de dilluns a divendres de 8:00 a 13:00 hores.  
 

Quina documentació és necessària per inscriure el nadó des de l’Hospital?  

Fill mare soltera, espanyola, major d'edat  

• Documentació d'identificació (DNI, NIE o passaport) de la mare.  

• Certificat de naixement. 
 

Fill matrimonial d'espanyols majors d'edat  

• Documentació d'identificació (DNI, NIE o passaport) mare.  

• Documentació d'identificació (DNI, NIE o passaport) pare.  

• Certificat de naixement.  

• Llibre de família  

• Certificat de matrimoni. 
 

 Fill NO matrimonial d'espanyols, majors d'edat sense canvi d'ordre de cognoms  

• Documentació d'identificació (DNI, NIE o passaport) mare.  

• Documentació d'identificació (DNI, NIE o passaport) pare.  

• Certificat de naixement.  
 

Fill mare soltera, estrangera, major d'edat  

• Documentació d'identificació (DNI, NIE o passaport) mare.  

• Certificat de naixement.  
 

Fill NO matrimonial d'espanyol i estranger, majors d'edat sense canvi d'ordre cognoms  

• Documentació d'identificació (DNI, NIE o passaport) mare.  

• Documentació d'identificació (DNI, NIE o passaport) pare.  

• Certificat de naixement. 
  

Fill NO matrimonial d'estrangers, majors d'edat sense canvi d'ordre cognoms  

• Documentació d'identificació (DNI, NIE o passaport) mare.  

• Documentació d'identificació (DNI, NIE o passaport) pare.  

• Certificat de naixement.  
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Fill matrimonial de dues dones casades  

• Documentació d'identificació (DNI, NIE o passaport) mare.  

• Documentació d'identificació (DNI, NIE o passaport) progenitor no gestant.  

• Certificat de naixement.  

• Llibre de família o certificat de matrimoni.  

• Certificat reproducció assistida.  
 

L’Hospital no pot efectuar la comunicació en els casos següents:  
• Fill de mare soltera menor d'edat.  

• Fill NO matrimonial sent ambdues dones.  

• Fill NO matrimonial, espanyols, progenitors menors d'edat.  

• Mare sense document identificador.  

• Fill NO matrimonial amb absència o mort de el pare.  

• Fill NO matrimonial amb la mort d'ambdós progenitors o de la mare. 

• Fill matrimonial amb la mort de pare o progenitor no gestant.  

• Si no es coneix el nom del nascut.  

• No es presenta certificat mèdic.  

• Fill matrimonial on no s'acredita matrimoni ni per certificat, ni per llibre de família.  

• Fill on han transcorregut més de 72 h des del naixement.  
 

Si no vols registrar el bebè o no compleixes les condicions requerides:  
Has d' anar al Registre Civil i presentar la documentació requerida en cada cas. Pots trobar més informació sobre aquesta 
qüestió a la web de la Generalitat de Catalunya.  
 
Per a qualsevol consulta sobre el registre podeu escriure un correu electrònic a:  
usuaris-doc@psmar.cat 
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