SOLICITUDES

DE

INSCRICIÓN DE

NACEMENTO

AO

REXISTRO

CIVIL

CENTRAL:
Os documentos que se indican a continuación están recollidos para os efectos
simplemente informativos, podendo no momento da cualificación ser requiridos
cantos datos oportunos estimase o Maxistrado Xuíz Encargado, a quen corresponde
a cualificación rexistral ou o Secretario do Rexistro na tramitación dos expedientes
nos que interviñese.
1. Inscrición directa de nacemento de español ocorrido no estranxeiro. O interesado
deberá achegar:
Certificado de nacemento do Rexistro Civil Local estranxeiro, cando
corresponda, legalizado e traducido. Se o interesado non o posúe, pode iniciar
unha inscrición fóra de prazo.
Certificado literal de nacemento expedido polo Rexistro Civil español do pai
ou nai que lle transmite a nacionalidade española.
Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte español do pai ou nai
español/a.
Certificado literal de matrimonio dos pais.
Acreditación do domicilio do promotor en España.
Folla declaratoria de datos.
2. Inscrición como española a estranxeira casada con español, antes da Lei
14/1975, do 2 de maio.
2.a) Inscrición directa de nacemento, da nacionalidade española e nota de
referencia ao matrimonio con cidadán español. A interesada deberá achegar:
Certificado de matrimonio de Rexistro español.
Certificado literal de nacemento do cónxuxe expedido polo Rexistro Civil
español.
Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, en vigor, do cónxuxe.
Documentación española, en vigor, coa que se identifica á esposa.
Certificación de nacemento da interesada expedido polo Rexistro Civil
estranxeiro.
Acreditación do domicilio do promotor en España.
Folla declaratoria de datos.
2.b) Inscrición de nacemento con inscrición da recuperación da nacionalidade
española. A interesada deberá achegar:
Certificado de matrimonio.
Certificado de nacemento do cónxuxe.
Documento Nacional de Identidade do cónxuxe.

Documentación da interesada en vigor: Pasaporte estranxeiro e permiso de
residencia ou dispensa de residencia concedida polo Ministro de Xustiza.
Certificación de nacemento da interesada.
Acta de recuperación.
Acreditación do domicilio da promotora en España.
Folla declaratoria de datos.
3. Inscrición de nacemento con inscrición da nacionalidade española por opción. O
interesado deberá achegar:
Certificado de nacemento expedido por Rexistro Civil local estranxeiro.
Certificado literal de nacemento do proxenitor/es español/españois.
Certificado literal de matrimonio dos pais.
Acta de opción.
Folla declaratoria de datos.
4.

Inscrición

de

nacemento

con

inscrición

da

nacionalidade

española

por

recuperación. Para que se poida proceder á inscrición do seu nacemento ocorrido
no estranxeiro, haberá de terse en conta se a persoa que pretende a súa inscrición
se atopa nun dos seguintes casos:
Español de orixe: esíxense os documentos sinalados no apartado 1.
Casada con español antes de 1975: esíxense os documentos sinalados no
apartado 2.b).
Ademais, deberán achegar:
Acta de recuperación.
No caso de non ser emigrante nin fillo de emigrante: permiso de residencia
legal en España ou dispensa da residencia legal outorgada polo Ministro de
Xustiza.
5. Inscrición de nacemento con inscrición da nacionalidade española por residencia
ou carta de natureza. O interesado deberá achegar:
Certificado de nacemento do Rexistro Civil Local estranxeiro, no seu caso,
legalizado e traducido. Se o interesado non o posúe, pode iniciar unha
inscrición fóra de prazo.
Testemuña do traslado da concesión da nacionalidade española por
residencia ou carta de natureza.
Acta de aceptación da nacionalidade española cos requisitos esixidos polo
artigo 23 do Código Civil.
Folla declaratoria de datos.
6. Inscrición de nacemento e adopción constituída no estranxeiro: Os promotores
deberán achegar:

Certificado de nacemento do Rexistro Civil Local estranxeiro, cando
corresponda, legalizado e traducido.
Resolución ou sentencia de adopción, cando corresponda, legalizada e
traducida.
Certificado

de

idoneidade

expedido

polo

organismo

competente

Comunidade Autónoma.
Certificados literais de nacemento e matrimonio dos adoptantes.
Fotocopias dos documentos identificativos dos adoptantes.
Folla declaratoria de datos.

da

