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Abstract*

 
 

Malgrat que des de feia ja molt de temps existien raons socials, mediques i jurídiques més que suficients, 
han tingut de passar més de cent vint anys (1889-2011) per a que es dugués a terme la necessària reforma 
de l’obsolet article 30 CC. mitjançant la qual s’ha prescindit, per fi, de l’estranya, per anòmala, i criticada 
condicio iuris – figura humana i supervivència independent més enllà de les primeres 24 hores – que 
caracteritzava l’adquisició de la personalitat civil en el Dret espanyol, sense parangó en els ordenaments del 
seu entorn jurídic. El nou criteri, fonamentat únicament en el naixement entès des de la seva consideració 
jurídica – despreniment del claustre matern -, permet prescindir, des d’aquest “moment”, de qualsevol 
limitació a la projecció jurídica, tant personal com patrimonial, del nounat, incloent per tant els efectes 
successoris mortis causa. El desencadenant de la novetat legislativa, vehiculada per la nova Llei del 
Registre Civil (2011), no fou un altre que la regulació dispensada amb anterioritat (2010) per l’article 211-
1.1 del Codi civil de Catalunya, que va fer descansar ja en el mer naixement l’atribució de la personalitat 
civil. Tant la tramitació parlamentària de la modificació de l’art. 30 CC. com el desenvolupament de la 
qüestió competencial plantejada pel Govern de l’Estat en contra del precepte català, confirmen, en un procés 
de mútua interferència, la influencia determinant que sobre la reforma duta a terme va tenir la decisió de 
Catalunya de legislar sobre aquesta matèria. 
 
Even though there were more than enough social, medical and legal reasons, the necessary reform of the 
obsolete Art. 30 CC has lapsed for over a hundred and twenty years (1889-2011), whereby it has finally 
dispensed the strange, anomalous, and criticized condicio iuris- independent human figure and survival 
beyond the first 24 hours- that characterized the acquisition of legal personality on Spanish law 
unparalleled in neighbor legal systems. The new approach, based solely on the birth understood as a legal 
consideration -detachment of the womb- discharges from this "moment" of any limitation to the legal 
projection, personal and patrimonial, of the newborn, thus including successoral effects mortis causa. The 
trigger for the new legislation, conveyed by the new Civil Registry Act (2011), was none other than the 
previously approved regulation in 2010 of the Catalonian Civil Code, which of links the attribution of legal 
personality on the mere fact of birth (Article 211-1.1). Both the parliamentary process of the amendment of 
art. 30 CC as well as the development of the issue of jurisdiction raised by the State Government against 
the Catalan law, confirms, in a process of mutual interference, the decisive influence that the reform carried 
out in Catalonia had on the decision to legislate on this matter. 
 
Title: The change in the criteria to acquire the civil personality: an analysis from the Catalan civil law 
 
 
Paraules clau: naixement, condicio iuris, adquisició de la personalitat, efectes personals i patrimonials, dret civil 
català, conflicte competencial 
Keywords: birth, condicio iuris, acquisition of legal personality, personal and patrimonial effects, catalan civil law, 
conflict of jurisdiction 
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1. Introducció: les qüestions plantejades  
 
La Disposició Final 3a (“Reforma del Codi Civil”) de la nova Llei del Registre Civil (en endavant, 
LRC)1 modifica l'art. 30 del Codi civil (en endavant, CC.), el qual entra immediatament en vigor2

 

 i 
queda redactat en els termes següents: 

“Artículo 30. La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez 
producido el entero desprendimiento del seno materno”. 

 
Amb la nova redacció desapareixen, per fi, els requisits que encara en el segle XXI determinaven, 
a manera de conditio iuris, l'adquisició de la personalitat: tenir figura humana i viure vint-i-quatre 
hores desprès del claustre matern. Contra aquest anacronisme, la doctrina i el Dret positiu 
s'havien enfrontat amb sort distinta: la doctrina, intentant dotar d'un nou significat, més 
coincident amb els temps, a l'expressió “figura humana”, encara que en cap cas aconseguint 
defugir que per a “reputar-se nascut” i, per tant, adquirir personalitat civil (ex art. 29 CC.), a 
aquell requisit s’hi hagués d'unir el de la viabilitat legal3 ; per la seva banda, el Dret 
convencional4

 

 sí que va aconseguir, mitjançant la seva incorporació al Dret intern, corregir en 
part el desencert que des del punt de vista social, mèdic i tècnic la regla jurídica imposava, de 
manera que, si més no, determinats aspectes jurídics substantius de l'esfera personal del nounat 
quedaven protegits encara que no s'hagués complert aquella conditio iuris. Ara, l'abast de la 
reforma determina que, definitivament, els efectes civils de l'adquisició de la personalitat no 
quedin limitats a cap dels dos àmbits, personal i patrimonial, en què s’acostuma a dividir la 
projecció jurídica de la persona. 

La nova llei del Registre Civil ha estat un vehicle apropiat per dur a terme la reforma de l'art. 30 
CC5

                                                        
1 

. És cert que el nou art. 44.1 LRC, anàlogament a com ho fa l'encara vigent art. 40 LRC 1957, 

Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil; publicada al BOE, núm. 175, de 22.7.2011. 
 
2 La modificació de l'art. 30 CC. és presentada amb caràcter inajornable, ja que la vacatio legis de tres anys 
(22.7.2014) prevista per a la pràctica totalitat de la Llei 20/2011 no li afecta: segons la Disposició Final 10.a, la nova 
redacció va entrar en vigor l'endemà de la seva publicació, és a dir, el 23.7.2011.  
No devia ser aliè a aquesta “urgència” el fet que el nombre dels nascuts vius que moren abans de les primeres 24 
hores en els darrers dos anys, per bé que proporcionalment pot ser que no sigui important, tampoc no pot ser 
titllat d’anecdòtic: l’any 2010, 281 a Espanya; l’any 2011, 235 a tota Espanya i 26 a Catalunya (Font: INE, 
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_mnp.htm). 
 
3 El terme “viabilitat legal”, referit a la vida extrauterina més enllà de les vint-i-quatre hores, va ser encunyat amb 
motiu de la Llei Provisional del Matrimoni Civil de 18 de juny de 1870 (Gaceta de Madrid, núm. 172, de 21.6.1870); 
en concret, es va utilitzar en el seu Preàmbul o Exposició de Motius (Apèndix del Diario de Sesiones, núm. 185, de 
17.12.1869). Vegeu la nostra nota 23. 
 
4 Entenem com a tal el constituït pels tractats internacionals dels què Espanya és part. 
 
5Semblava una bona oportunitat la de la tramitació de la nova Llei del Registre Civil per dur a terme una 
modificació que, en bona mesura, tingués com a objectiu ajustar la dicció de la Llei a la pròpia realitat jurídica i 
social i a la del nostre entorn jurídic, màximament quan la inscripció del naixement en el Registre Civil ha anat 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/07/22/pdfs/BOE-A-2011-12628-C.pdf�
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_mnp.htm�
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continua determinant la inscriptibilitat de les persones “conforme a allò previst a l'art. 30 del 
Codi Civil”, per bé que a partir d'ara i per primera vegada des de la publicació del Codi Civil el 
1889, l'adquisició de la personalitat es desentén de qualsevol altre requisit que no sigui el del 
naixement, entès aquest com un fet fonamentalment natural i no subjecte a cap artifici legal6

 
. 

Considerant aïlladament la modificació esdevinguda i tenint en compte la matèria legislada, 
podria pensar-se que el legislador espanyol va emprendre la tasca reformadora en la millor 
ocasió que va tenir, espontàniament convençut de la necessitat de fer-ho tant per adequar el seu 
contingut a l'actualitat, i equiparar-se així al Dret dels països del seu entorn jurídic, com per un 
exercici de coherència amb relació als convenis internacionals ratificats per Espanya. Les raons 
apuntades han coadjuvat sens dubte a la novetat legislativa, però el seu veritable desencadenant, 
com ho confirma l'iter parlamentari de la tramitació de la nova Llei del Registre Civil7, es troba en 
la regulació de l'adquisició de la personalitat dispensada, prèviament, per l'art. 211-1 
(“Personalitat civil”) del Codi Civil de Catalunya (en endavant, CCCat.8

 

), l'apartat 1 del qual 
disposa:  

“Article 211-1. Personalitat civil 
1. La personalitat civil és inherent a la persona física des del naixement”. 

                                                                                                                                                                             
tradicionalment unida, en clau d'exigència prèvia, al compliment dels requisits exigits per l'art. 30 CC. (vegeu els 
arts. 40 i 42 LRC 1957 i 165 i 171 RRC). El canvi de paradigma del Registre Civil articulat per la nova Llei afavoria, 
sens dubte, aquesta proposta de modificació de l'art. 30 CC.: va ser el propi Govern qui, amb motiu de l'aprovació 
del Projecte de Llei, va manifestar que “se sustituye el registro de hechos per un registro civil de personas” (nota 
de premsa de 23.7.2010). El Preàmbul (I, 4) constata que “ las personas son su [del Registre Civil] única razón de 
ser “. Així, posant l'èmfasi no en el fet jurídic del naixement (art. 30 CC.: “ sólo se reputará nacido”), sinó en la 
persona com a centre d'interès jurídic des que succeeix el fet natural del naixement, la tramitació de la nova Llei 
del Registre Civil emergia com un vehicle idoni per a la reparació inajornable d'aquest anacronisme històric 
legislatiu. 
 
6 L'art. 40 LRC 1957 i, concordantment, els arts. 42 LRC 1957 i 165 del seu Reglament (1958), en la seva 
consideració de normes instrumentals com ho són les del Registre (RODRÍGUEZ GAYÁN, 1995, p.162), han 
d'emmotllar-se al nou criteri material d'adquisició de la personalitat, per la qual cosa fins que no entri en vigor la 
nova Llei o es reformi el seu Reglament cal considerar-les, concretament les dues últimes, no aplicables, si no 
derogades, amb relació als naixements esdevinguts després de l'entrada en vigor de l'art. 30 CC. Per tant, en 
virtut del principi general de veracitat dels fets inscrits conforme a la norma material - la del nou art. 30 CC. -, 
hom no podrà caure en la temptació d'imposar en cap cas un expedient de convalidació, ex art.165 Regl., a l'inscrit 
abans de les 24 hores de vida.  
 
7 Sense que per això calgui desconèixer que l'èxit de la iniciativa no hauria estat possible sense la necessària 
col·laboració del Govern i del grup majoritari del Congrés. 
La influència sobre la modificació és vista des de perspectives diferents segons el govern consultat: mentre la 
Generalitat de Catalunya informa que “El Codi Civil espanyol adopta el criteri del Codi Civil de Catalunya en les 
inscripcions de nadons acabats de néixer” (nota de premsa de 10.5.2011), el govern d'Espanya al·ludeix a l’ “acord 
entre els grups parlamentaris” (nota de premsa de 5.5.2011, reiterat en la de 14.7.2011). 
 
8 Constata la referència catalana, DE LA IGLESIA (2011, p. 3409): “la reforma operada en el artículo 30 del Código 
civil sigue las líneas actuales, como se puede observar en la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del 
Código civil de Catalunya … en su artículo 211-1 …”. 
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Per tractar d'aquestes qüestions estructurem el treball en tres apartats, cronològicament ordenats: 
el primer, destinat a descriure la situació legal i doctrinal sobre la regulació de l'adquisició de la 
personalitat conforme a l'antic art. 30 CC.; el segon, relatiu a la irrupció a Espanya, a través del 
Codi Civil de Catalunya, d'un nou criteri legislatiu per determinar l'adquisició de la personalitat; 
i el tercer, orientat a l'anàlisi de la reforma de l'art. 30 CC. duta a terme per la nova Llei del 
Registre Civil. 
 
 
2. La situació anterior a la reforma de l'art. 30 CC. i la seva oportunitat  
 
2.1. L'anacronisme (de la solució legislativa) de l'antic art. 30 CC. 
 
La important qüestió de determinar a partir de quin moment el Dret reconeix l’ésser humà com a 
subjecte de drets i digne de tutela, la resol el Dret civil mitjançant l'atribució de la personalitat 
jurídica. Aquesta, segons l'art. 29 CC., es determina pel naixement i, conforme a l'art. 30 CC., 
havien de reunir-se dos requisits perquè el fet natural produís “efectos civiles”, és a dir, perquè la 
persona es “reputara” nascuda: 
 

“Artículo 30. Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y 
viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno”. 

 
La regulació sobre l'adquisició de la personalitat en el Codi Civil espanyol (arts. 29 i 30 CC.) 
podia qualificar-se d'anacrònica, sense por d'equivocar-se, tenint en compte no només la 
valoració que la societat actual atorga al fet natural del naixement, sinó també a les seves 
conseqüències jurídiques. En efecte, des de feia molt de temps resultava socialment poc edificant 
defensar que una dona pogués donar a llum un ésser humà viu que no tingués, des d'aquest 
mateix moment, la consideració de persona a tots els efectes; en altres paraules, no semblava que 
en ple segle XXI s'hagués de postular la negativa a reconèixer la personalitat civil i, en 
conseqüència, els drets subjectius que de qualsevol natura es deriven d'aquesta qualitat jurídica, a 
aquell ésser humà que moria per qualsevol causa abans de les primeres vint-i-quatre hores de 
vida. Afegeixi's a això que aquest ésser humà nascut viu havia de constar, conforme a la legislació 
registral9

                                                        
9 Arts. 45 de la Llei (LRC 1957) i 171 i 174 del Reglament (1958) amb relació, aquests dos últims, amb als arts. 98.2 i 
116 del mateix Reglament. 

, en un assentament practicat en el corresponent lligall d'avortaments, com si ho fos 
veritablement i adquirint aquesta consideració jurídica en virtut de la inscripció practicada. A 
més a més, tant els requisits legals exigits per l'art. 30 CC. com el mecanisme jurídic de la 
retroacció d'efectes al moment del naixement formaven part d'una construcció jurídica pròpia 
d'èpoques passades que, malgrat mantenir inalterada la seva vigència durant ni més ni menys 
que cent vint-i-dos anys, és actualment innecessària i inapropiada al statu quo de la ciència i de la 

D'acord amb la nova LRC, el lligall d'avortaments serà substituït per un arxiu de defuncions prenatals sotmès a 
un règim de publicitat restringida, molt més coincident amb els valors socials i jurídics actuals, per a les 
defuncions que es produeixin a partir dels sis mesos de gestació i fins al moment del naixement (Vegeu la 
Disposició Addicional 4a. LRC i la nostra nota 101). 
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tècnica mèdica i jurídica.  
 
Tenir “figura humana” i viure “veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno” 
són dos requisits formulats en períodes històrics distints que, reunits, potser tinguessin sentit en 
l'època de promulgació del Codi (1889), però que ara tenien escàs predicament i justificació. El 
criteri de la viabilitat legal, adoptat pel Codi Civil de 188910 en el seu art. 3011, es trobava 
absolutament superat per la valoració social, per la resposta legislativa del Dret convencional i 
per la baixa taxa de mortalitat dels nounats en virtut del desenvolupament de la ciència mèdica: 
d'acord amb les condicions legalment disposades, el nounat adquiria personalitat jurídica si 
arribava a complir vint-i-quatre hores de vida, amb independència de com hagués arribat a viure-
les i si per a això havia intervingut decisivament l'auxili de la ciència mèdica12

 
. 

Tampoc des de la perspectiva de la seva conseqüència jurídica la norma oferia actualment la 
consistència necessària a la llum dels nous requeriments jurídics i de les convencions socials. La 
conseqüència se circumscrivia als “efectos civiles”, que no eren altres que l'adquisició i eventual 
transmissió de drets subjectius privats, bàsicament en matèria de Dret patrimonial successori13

                                                        
10 El Dret espanyol va optar per apartar-se del Dret francès codificat, seguint també una línia consolidada per 
alguns antecedents legislatius (Fuero Juzgo, Ley 13 de Toro) que van adoptar la concepció formalista germànica 
favorable al criteri de la “viabilidad legal”. Vegeu la nota següent.  

; a 

El Code (1804) va regular la qüestió en seu de capacitat successòria i no amb vocació general, com ho fa l'art. 30 
CC, adoptant clarament el criteri de la viabilitat; així, l'art. 725 original va determinar que “sont incapables de 
succéder: …/… 2º l'enfant qui est pas ne viable” (també, l'art. 906, 3: “Néanmoins la donation ou li testament 
n'auront leur effet qu'autant que l'enfant serà ne viable”. La viabilitat natural exigida era la pròpia encara que, 
amb posterioritat, la doctrina francesa va advocar també en favor de la viabilitat impròpia.  
Com és conegut, en la viabilitat natural es va distingir històricament la denominada viabilitat pròpia o maduresa 
fetal, de la impròpia o carència de vicis teratològics: la primera atén a l'estat de desenvolupament intrauterí que 
garanteixi una mínima aptitud per viure; la mateixa que exigeix la segona en virtut de l'absència de defectes 
orgànics de conseqüències mortals (vegeu, per tots, DE CASTRO; 1952 [1984], pp. 105 i ss.). 
 
11 Tributari de l'art. 107 del Projecte de Codi Civil de 1851 (“Para los efectos legales solo se reputa nacido el feto 
que, desprendido enteramente del seno materno, nace con figura humana y vive cuarenta y ocho horas 
naturales“) i, sobretot, de l'art. 60 de la, al seu dia vigent, Llei Provisional de Matrimoni Civil, el redactat del qual 
coincideix pràcticament amb el de l'art. 30 CC. abans de la recent modificació: “Art. 60. Para los efectos civiles no 
se reputará nacido el hijo que no hubiere nacido con figura humana, y que no viviere veinticuatro horas 
enteramente desprendido del seno materno “.  
 
12 Fins i tot abans del naixement; diuen LACRUZ (2004, p. 12), que “el progreso médico ha alterado alguno de los 
datos que determinaban la viabilidad de un feto. Los Códigos parecen presuponer la coincidencia entre 
nacimiento y autonomía fisiológica del individuo, pero tal coincidencia ya no es necesaria, pues el empleo de 
innovaciones tecnológicas idóneas sustituye a la madre en los últimos meses de embarazo”. 
 
13 Ja GARCÍA GOYENA (1852 [1974], p. 123), amb relació a la locució “para los efectos legales” que encapçalava l'art. 
107, antecedent històric legislatiu i concordant amb l'antic art. 30 CC., assenyalava: “Sobre herencias: en este 
sentido han hablado todos los códigos antiguos y modernos “. 
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aquest àmbit se solia associar des de sempre l'origen, raó o propòsit14 de la norma de l'antic art. 
30 CC., que tenia per objectiu evitar la “injustícia” (?) de reconèixer com a adquirent i transmitent 
de drets successoris a qui moria immediatament després de néixer i, així, impedir un destí de 
l'herència “distint” al què hagués tingut en cas contrari: d'aquí, precisament, portava causa la 
decisió de negar personalitat a un nascut amb una existència efímera15. Per il·lustrar aquesta 
situació els autors solien acudir a exemples basats en l'ordre successori ab intestato, com el de 
l'herència del fill pòstum16 que, al seu torn, mor abans de les vint-i-quatre hores de vida. 
L'esquema, des de la perspectiva del Codi Civil, era clar: sense la interposició del nounat, 
l'herència del causant intestat podria ser adquirida pels seus pares o ascendents (tronc familiar); 
en canvi, si al pòstum se li reconeix personalitat i hereta al seu pare (causant), els béns hereditaris 
seran adquirits finalment per la seva mare viuda. La regla de l'antic art. 30 CC. va sorgir, doncs, 
com un antídot per a tan “flagrant expropiació”, impossibilitant que una vida tan breu17

 

 
interfereixi en la successió hereditària i provoqui un canvi de trajectòria dels béns familiars. 

Davant aquest supòsit de fet no hauria de passar inadvertida l'objecció que pot suposar la reserva 
troncal de l'art. 811 CC., l'operativa de la qual ja evitava tendencialment aquests canvis 
“indesitjables” en el destí successori dels béns, si bé de manera ajornada a la mort del reservista18

                                                        
14 La doctrina, unànimement, no discuteix el “origen” (DÍEZ PICAZO i GULLÓN), “razón” (CABANILLAS) o 
“propósito” (LACRUZ) de la norma, entenent que els antecedents històric legislatius expliquen clarament el seu 
objectiu. Vegeu DE CASTRO (1952 [1984], p. 104); DÍEZ PICAZO i GULLÓN (2005, p. 215); LACRUZ (2004, p. 13); ROCA 
(1991a, p. 228); CABANILLAS (1993, p. 797); LETE (1996, p. 42); ALBADALEJO (2002, pp. 218 i 1997, p. 183). 

: 
el nounat és el descendent que ha adquirit béns a títol lucratiu d'un ascendent (pare premort, en 
l'exemple) i que, a causa de la seva pròpia mort i per ministeri de la llei (successió intestada), 
l’hereta el seu ascendent supervivent (la seva mare) la qual, per tant, ha de (“se halla obligado”) 
reservar els béns rebuts del seu fill a favor dels parents dins el tercer grau del pare. Òbviament, la 

 
15 GARCÍA GOYENA (1852 [1974], p. 122 i ss.), en comentar el termini de les vint-i-quatre hores, dóna compte de que 
“la Comisión creyó que este importantísimo punto para la materia de herencias no debía pender de un solo 
instante de vida, como lo establecieron las leyes romanas y de las Partidas”; afegint que “había en el seno de la 
Comisión sujetos respetables que miraban como un despojo hecho a la familia del padre o madre difuntos esta 
súbita trasmisión de bienes por la sola circunstancia de sobrevivir la criatura veinte y cuatro horas, y pretendían 
prolongarla mucho más allá de los diez días del Fuero Juzgo “. 
 
16 LACRUZ (2004, p. 11), descriuen un supòsit de fet eloqüent. En qualsevol exemple sempre es parteix d'un nounat 
que és cridat a l'herència d'un dels seus progenitors i l'existència del qual no aconsegueix tenir “un mínimo de 
entidad”. A l'exemple arquetípic del fill pòstum pot afegir-se el del nounat que mor abans de les 24 hores 
següents al part durant el qual ha mort la seva mare, a la que està cridat a succeir. 
 
17 Una qüestió important és què ha de considerar-se com una “vida breu” a aquests efectes i quant hauria de viure 
el nounat per ser mereixedor de reconeixement als efectes successoris. Partint de la base de que qualsevol termini 
no deixa de ser una convenció (GARCÍA GOYENA, 1852 [1974], p. 123), parla que “el señalamiento será siempre 
arbitrario”), vint-i-cinc hores és un termini tan extremament breu com el de vint-i-tres, però tampoc una vida que 
hagués durat un any podria ser qualificada d'una altra manera que de “breu”. 
 
18 Sempre que, en aquest moment de la mort, existeixin els reservataris: en cas contrari, els béns inicialment 
reservats seguiran la mateixa trajectòria prevista per als altres del causant reservista. 
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norma pressuposa que el descendent té personalitat i, per tant, en la hipòtesi de que se li 
atribueixi al nascut que mor abans del transcurs de les vint-i-quatre hores, la seva presència 
successòria no alteraria el destí final dels béns heretats del seu pare (en l'exemple proposat) ja 
que, tot i que en primer terme succeirà al nounat la seva mare, haurien de “tornar” a aquell tronc 
o línia paterna que és, precisament, el que es volia aconseguir amb la norma de l'art. 30 CC. Es 
posaria així en dubte la necessitat de l'art. 30 CC. des del punt de vista successori19, en tant que el 
resultat pretès – evitar la desviació dels béns hereditaris - s'aconseguiria ja a través d'altres 
disposicions del mateix Codi civil20

 
. 

Amb la recent reforma, per fi, ha desaparegut de manera definitiva el que des de pràcticament la 
seva publicació representava una anomalia inexplicable i, en el millor dels casos, la generalització 
injustificada d'una pretesa incapacitat successòria. 
 
2.2. Cap a la reforma: els factors predisposants i el significat de la locució “efectos civiles” de 
l'art. 30 CC. 
 
2.2.1. La base doctrinal 
 
El vigent art. 30 CC. és molt més fidel a la regla del Dret romà; per a aquest, en paraules de 
GARCÍA GOYENA, n’havia prou amb que el fill nasqués viu, entenent-se “nascut” quan quedava 
desprès del claustre matern encara que no fos viable i encara que morís al moment21. El 
codificador espanyol, en canvi, va optar el 1889 per la regla germànica de la presumpció legal de 
viabilitat malgrat que en l'Exposició de Motius de la Llei del Matrimoni Civil de 1870, l'art. 6022

                                                        
19 És cert que la reserva no afecta els béns que el nounat que mor abans de les 24 hores hagi pogut heretar o rebre 
d'un altre subjecte diferent del seu pare o germà, ex art. 811 CC., contràriament a l'efecte absolut de l'art. 30 CC; 
però en aquest últim cas també han de tenir-se en compte els drets del cònjuge vidu, ex art. 837 CC, a l'hora de 
ponderar els avantatges d'una privació total dels drets successoris. No és menys cert, també, que en el senzill 
exemple proposat en el text la reserva beneficia la mare en major grau que l'aplicació de l'art. 30 CC, el qual no li 
permetria el gaudi temporal dels béns mentre visqui com sí ho permet l'art. 811 CC. al reservista. 

 
de la qual és l'antecedent directe de l'art. 30 CC., s'afirmava que “en rigor, el feto que se 
desprende enteramente del seno materno en estado de vida, por más que fallezca al momento 

 
20 La idea matriu d’aquest argument entorn la reserva troncal pertany a LAMARCA (2002), el qual afegeix d'altres 
solucions possibles, com ara la previsió testamentària d'una substitució pupil·lar per al cas de la mort del fill 
impúber, instituint-se els substituts que es tinguin per convenient.  
 
21 GARCÍA GOYENA; (1852 [1974], p. 121) cita, en suport de la seva motivació, els següents passatges del Digest i del 
Codi: D. 50, 16, 129; D. 1, 5, 14; D. 50, 16, 135; D. 28, 2, 12; D. 50, 16, 141 (no 41, com equivocadament consta en una 
primera cita de l'autor, encara que més endavant es rectifica) i C. 6, 29, 2 i 3.  
Als passatges D. 50, 16, 141 i D. 28, 2, 12, s’adverteix del requisit del sencer despreniment de la mare mitjançant 
els termes “exsecto ventre” i “excisso úter matriu editus sit”; GARCÍA GOYENA els cita en comentar la locució 
“desprendido enteramente”. 
 
22 Vegeu el seu redactat en la nostra nota 11.  
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siguiente, no puede negarse que ha tenido en el único instante que ha vivido la capacidad 
necesaria para su personalidad jurídica”23

 
. 

En aquesta tessitura han d'emmarcar-se els acreditats i seriosos intents de justificar el complet 
supòsit de fet de l'antic art. 30 CC. interpretant el requisit de la “figura humana”24 conforme al 
temps i a la realitat social en què ha d'aplicar-se la norma (ex art. 3.1 CC.), si bé a costa d'acostar-
se al criteri legalment rebutjat de la viabilitat natural25. DE CASTRO va sostenir que, en 
consideració al requisit de la “figura humana”, havien d'excloure's “seres que, aunque nazcan 
vivos, el sentir popular no permite se les considere como personas”, incloent entre els seus 
supòsits a “ la inmadurez fetal en los casos en que, sin producir la muerte biológica inmediata, la 
misma falta de forma humana manifiesta su ineptitud para vivir”26; mentre que LACRUZ27

 

, temps 
després, remetia la “figura humana” al “cuerpo humano en su estructura esencial”, de tal manera 
que si la disposició dels òrgans vitals demostra la ineptitud per continuar vivint, no s’adquirirà 
personalitat civil a pesar del transcurs de les vint-i-quatre hores. 

Però és ben cert que el criteri legal permet l'adquisició de la personalitat civil malgrat que la 
predisposició orgànica defectuosa pugui anticipar una mort segura sobrevinguda després de les 
primeres vint-i-quatre hores de vida28

                                                        
23 Es justificava l'opció pel criteri de la presumpció de la viabilitat legal en què, “dada la imperfectibilidad de los 
medios de investigación de que la justicia humana dispone y la posibilidad de fraudes inevitables que llevarían al 
seno de la familia todo género de perturbaciones, nuestra legislación secular ha exigido como condición de 
viabilidad legal del sexo [feto] su vida real durante un tiempo que según el Fuero Juzgo habría de llegar a diez 
días, y según la Ley [décimo] tercera de Toro quedó reducido a veinticuatro horas naturales” (Apèndix del Diario 
de Sesiones, núm. 185, de 17.12.1869). 

: tot ésser humà que nasqués viu i continués vivint durant 

 
24 Requisit que s'explica principalment per raons històriques, tant culturals com legislatives. L'Exposició de 
Motius de la Llei de Matrimoni Civil de 1870 va explicar que “figura humana” significa tenir “la forma exterior de 
la especie” humana. 
 
25 El principal defensor de la tesi de la viabilitat natural, minoritària en la doctrina espanyola al costat de la tesi de 
la viabilitat legal, va ser PÉREZ GONZÁLEZ (1927, pp. 824 i ss. i 1928, pp. 1 i ss.; 1944, pp. 273 i ss.) amb base en la 
dicció literal d'alguns preceptes del Codi Civil dedicats a l'herència del fill pòstum (els arts. 960 i 964, que empren 
el terme “viable” i els arts. 965, 966 i 967, amb el terme “aborto”); no obstant això, havia d'enfrontar-se al poderós 
antídot de l'art. 745 CC quan qualificava de “criaturas abortivas” a les que no reunien les circumstàncies de l'art. 
30 CC. 
 
26 DE CASTRO (1952 [1984], p. 105); segueix aquest autor, LETE (1996, p. 44). En un sentit anàleg, DÍEZ-PICAZO i 
GULLÓN (2005, p. 216) afirmen que “[e]s un requisito que supone una concesión, todo lo débil que se quiera, al 
criterio de que el nacido ha de ser viable, ha de tener aptitud para sobrevivir “. 
 
27 LACRUZ (2004, p. 12), que també s'alinea en aquesta tendència, diu que “el art. 30 parece autorizar la colación de 
personalidad a quienes, siendo inviables, vivan más de veinticuatro horas: consecuencia poco equitativa que 
acaso puede paliarse con el requisito de tener figura humana”. 
 
28 El mateix DE CASTRO (1952 [1984], p. 106) ho reconeix quan afirma que “[l]a causa por la que suceda uno u otro 
es indiferente, y no tiene significado jurídico si sobrevive debido a especiales cuidados médicos [el cas de la 
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el termini de vint-i-quatre hores, adquiria la plena personalitat civil d'acord amb l'antic art. 30 
CC.; era el triomf de l'opció legislativa de la viabilitat legal sobre la natural, que no pot ni ha de 
ser corregida per una interpretació doctrinal del que, per altra banda, no era més que un vestigi 
d'un passat remot29

 
. 

I és des d'aquesta perspectiva que la conveniència de la conditio iuris incorporada a l'art. 30 CC. va 
perdre aviat el predicament doctrinal; al cap de relativament poc de temps des de la publicació 
del Codi Civil, alguns autors ja es van manifestar a favor d'una modificació normativa en la 
direcció de reconèixer personalitat civil a l’ésser humà des del mateix moment del naixement. Un 
d'ells va ser CASTÁN qui, ja al 193330, sol·licitava una nova redacció dels articles referents al 
començament de la personalitat en entendre que els requisits de les vint-i-quatre hores i la figura 
humana estaven totalment desfasats31. Amb el temps la idea va anar estenent-se i la majoria de la 
doctrina civilista va trobar múltiples defectes a la solució legal de l'art. 30 CC., més visibles quant 
major era l'estat del desenvolupament de la doctrina jurídica i de la ciència mèdica; fins i tot es va 
arribar a qüestionar la prova del requisit més objectiu, és a dir, la del termini32

 
.  

La insistència dels autors en favor d'una inajornable modificació33 la convertia cada cop més en 
indefugible, màximament quan l'antic art. 30 CC. representava una extravagància jurídica entre 
els ordenaments del nostre entorn; ara també en consideració a, i amb fonament en, els valors i 
principis constitucionals de la dignitat de la persona, ex art. 10.1 CE34

 
. 

                                                                                                                                                                             
immaduresa fetal serà paradigmàtic en aquest sentit], o si no sobrevive debido a un accidente o a un delito “ (l'afegit és 
el nostre). 
 
29 Així ho entén MARTÍNEZ DE AGUIRRE (2000, p. 314). 
 
30 CASTÁN (1933, p. 86). En aquest tema seguia l'opinió d'ARAMBURU (1919, p. 21). 
 
31 En aquest sentit, PÉREZ GONZÁLEZ (1944) va fer una proposta de nova redacció i, més recentment, ALBALADEJO 

(1997, p. 191): “La personalidad se adquiere por el nacimiento del ser humano vivo, pero a efectos patrimoniales 
no se le tendrá por nacido si no vive al menos veinticuatro horas”. 
 
32 MANRESA (1956, p. 352) entenia que, en el seu temps, era més fàcil i segura la prova del simple fet de la vida que 
no la de la vida durant el termini de vint-i-quatre hores: “Se considera que un niño ha nacido vivo —decía— 
cuando ha respirado después de la separación materna. Pues bien, para saber si un cadáver ha respirado basta 
introducir sus pulmones en un recipiente con agua: si sobrenadan, es que el aire ha penetrado en ellos y ha 
existido respiración; si caen al fondo de la vasija, es prueba de lo contrario. En cambio, para cerciorarse de si un 
niño ha vivido veinticuatro horas no habrá, en la generalidad de los casos, otro medio que recurrir a la 
declaración de los interesados acerca de las horas del nacimiento y fallecimiento”. Avui, en la generalitat dels 
casos això no és així, en consideració a l'auxili de l'assistència mèdica organitzada entorn del part i als deures del 
personal sanitari de comunicar oficialment les conseqüències del mateix. 
 
33 Recentment, entre altres, MARÍN LÓPEZ (2011, p. 71), MARTÍNEZ DE AGUIRRE (2000, p. 324), CALLEJO (1997, p. 76). 
Des de la perspectiva registral, RODRÍGUEZ GAYÁN (1995, p. 164). 
 
34 MARÍN LÓPEZ (2011, p. 70). 
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2.2.2. L'eficàcia civil, en sentit estricte, de la conditio iuris 
 
Malgrat tot l'anterior, l'art. 30 CC. continuava dient el mateix que l’any 1889, per bé que s'anava 
confirmant progressivament que, més enllà del ja referit origen, raó o propòsit, els efectes de la 
norma havien d'ajustar-se exclusivament a l'àmbit civil: a banda que la literalitat - “para los 
efectos civiles” - conduïa a aquesta òbvia conclusió, la perspectiva d'altres disciplines ratificava 
que àmbits jurídics diferents del civil quedaven al marge de la conditio iuris establerta. Seria com a 
mínim reduccionista circumscriure únicament a l'àmbit civil les conseqüències jurídiques de 
l'adveniment d'una nova vida humana. Aquesta es projecta(va), jurídicament, més enllà d'aquest 
camp, tal com es deduïa del propi precepte: l'autolimitació de la conditio iuris als efectes civils 
permetia deduir, indubtablement, que existien altres efectes jurídics no afectats per la regla. 
 
En relació a aquests altres efectes —per tant, tots els altres— no era necessari acudir a la regla de 
l'art. 30 CC., sinó que bastava la de l'art. 29, amb el que aquell s'associava i al que matisava, per 
entendre que si “el nacimiento determina la personalidad”, els efectes diferents dels civils es 
despleguen des que té lloc aquest fet natural. Així, per exemple i principalment, des de la 
perspectiva del Dret constitucional i del Dret penal era desconeguda la distinció que es feia en el 
Dret civil35: des del mateix moment del naixement, la persona té dret a la tutela penal i a la dels 
seus drets fonamentals36

 
: 

a) Tant des de l'anàlisi aïllada del text constitucional com de la seva interrelació amb els 
arts. 29 i 30 CC.37, no hi ha dubte que s'és persona des del mateix moment del naixement i 
des de llavors es té personalitat i s'és titular dels drets fonamentals38: el naixement és la 
condició suficient39

                                                        
35 En consideració a estar directament lligat amb la protecció de la persona, el dret d'aliments se sol vincular al 
moment del naixement sense necessitat d’esperar al transcurs de les vint-i-quatre hores i malgrat tractar-se 
d'efectes civils de contingut patrimonial. No obstant això, la SAP Barcelona, Secció 18ª, 20.12.2004 
(AC\2004\2096; MP: Ana Mª García Esquius) va entendre que “ sólo cabe solicitar alimentos respecto al que ha 
adquirido la condición de persona en los términos exigidos por el artículo 30 del Código Civil” (FD 2n). 

. Per la seva inherència i projecció constitucional, malgrat la seva 
indiscutible naturalesa civil, la protecció dels drets de la personalitat del nounat són 

 
36 MARTÍNEZ DE AGUIRRE (2000, p. 321). 
 
37 CARBALLO (2007, p. 110). 
 
38 Des d'una perspectiva civilista, ROCA (1991, p. 224), en comentar l'art. 29, afirma que la personalitat “equivale a 
titularidad de derechos fundamentales” amb l'amplitud amb què aquests apareixen formulats en el text 
constitucional, i s'atribueix a tot ser humà pel fet del naixement. 
 
39 Les categories manejades per determinar la noció constitucional de “persona” no poden reduir-se a la 
perspectiva de la legislació civil, perquè la personalitat del nascut es constitueix des de la seva pròpia existència 
física i aquesta es produeix amb el naixement, aconseguint llavors personalitat juridicoconstitucional: des 
d'aquest moment opera el dret fonamental a la vida, entès com el “derecho fundamental de los nacidos” 
(CARBALLO, 2007, p. 110). 
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tractats anàlogament als drets fonamentals, considerant-se, per tant, al marge de l'àmbit 
dels efectes estrictament civils per passar a formar part dels efectes civils constitucionals. 
 
b) En l'àmbit dels efectes penals, la jurisprudència ha considerat reiteradament, en 
contrast precisament amb els efectes civils, que s'és persona no ja des del naixement, sinó 
des del començament d'aquest i, per tant, que és penalment protegible des de llavors40

 
. 

Un cop acreditada la transcendència del mer naixement en altres àmbits jurídics41

 

 podem 
concloure que, conforme al marc d'actuació o abast delineat per l'art. 30 CC. en el seu 
començament —”[p]ara los efectos civiles”—, els requisits exigits per a “ser reputado nacido” 
només tenien eficàcia en l'àmbit del Dret civil. 

2.2.3. L'exigència del Dret convencional: la inscripció del naixement 
 
El naixement, òbviament, també produeix efectes en l'esfera personal. Una de les projeccions més 
importants en aquest àmbit es mostra amb relació a la inscripció del nounat en el Registre Civil; 
aquesta qüestió, plantejada entorn de l'art. 30 CC., es va suscitar de manera important a les 
acaballes del segle passat. L'origen del debat rau en l'exigència legal d'acomodar el Codi Civil (i la 
Llei del Registre Civil) a l’anomenat Dret convencional constituït pels tractats internacionals, que 
forma part de l'ordenament intern espanyol i, per tant, d'aplicació directa i preferent (ex arts. 96.1 

                                                        
40 Vegeu, per totes, la STS, 2ª, 29.10.2001 (RJ 2002\1787; MP: José Aparicio Calvo-Rubio); aquesta sentència, que 
segueix la doctrina de la STS, 2ª, 5.4.1995 (RJ 1995\2882; MP: José Hermenegildo Moyna Ménguez) i, sobretot, de 
la STS, 2ª, 22.1.1999 (RJ 1999\275; MP: Carlos Granados Pérez) i de la ineludible STC, Ple, 11.4.1985 (RTC 1985\53; 
MP: Gloria Begué Cantón i Rafael Gómez-Ferrer-Ferrer Morant), afirma: “El comienzo del nacimiento pone fin al 
estadio fetal y, por consiguiente, se transforma en persona lo que antes era un feto [...] y no existe en Derecho 
penal un precepto que señale, como sucede en el Código Civil, la delimitación a los efectos pertinentes de la 
consideración jurídica de persona, pero no cabe duda que la conceptuación de persona, a partir del momento que 
se inicia el nacimiento, se sitúa en la línea de la mayor efectividad de los derechos a la vida, a la integridad física y 
a la salud que proclaman los arts. 15 y 43 de nuestra Constitución “ (FD 4). En el mateix sentit, la SJP de Madrid, 
núm. 14, 7.7.2006 (JUR\2009\44510; MP: Ana María Pérez Marugán).  
En aquesta disciplina, com veiem, l'abast de la protecció és anterior al total despreniment del claustre matern per 
considerar persona a qui ha començat a néixer. Avui, no obstant, conforme al nou art. 30 CC, el cas sentenciat 
podria ser resolt sense acudir necessàriament a aquesta tesi, en haver mort el nounat transcorregudes dotze hores 
i cinquanta minuts. 
 
41 També a la jurisdicció del Social hi ha pronunciaments contraris a l'aplicació de l'antic art. 30 CC. Per exemple, 
la STSJ País Basc, 1ª, 9.12.2010 (AS 2011\917; MP: Garbiñe Biurrun Mancisidor), sobre reclamació de prestació per 
paternitat per naixement d'una filla que va morir abans de transcórrer 24 hores separada del claustre matern; a 
més a més d'argumentacions certament tortuoses, considera que “si bien la niña no sobrevivió veinticuatro horas 
separada del seno de su madre y ésta ha recibido las prestaciones de maternidad, … se ha producido el hecho 
causante o situación protegida de “nacimiento de hijo”, que concurre de manera idéntica a los casos en que la 
criatura fallece poco tiempo después de transcurridas esas determinantes veinticuatro horas”, no sent, per tant, d’ 
“aplicación a los efectos de reconocimiento de la prestación de paternidad la previsión del artículo 30 del Código 
civil “. 
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CE i 1.5 CC.)42

 

. Resulta així que el context legal establert per l'art. 30 CC. es va veure afectat per 
sengles convenis internacionals ratificats per Espanya que preveuen, com a imperatiu legal, la 
inscripció amb caràcter immediat del naixement de qualsevol infant, abstracció feta del transcurs 
de cap termini i amb les conseqüències jurídiques que se’n deriven. La reinterpretació de l'art. 30 
CC. a la llum d'aquests tractats era ja un acte degut si no es volia continuar contravenint la norma 
convencional i reclamaven alhora la seva modificació. 

Els tractats internacionals ratificats per l'Estat espanyol, per al cas que ens ocupa, eren: 
 

— el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, de 19.12.196643

 

, en vigor a Espanya des 
del 27.7.1977, l'art. 24.2 del qual diu: “Tot infant serà inscrit immediatament després del 
seu naixement i haurà de tenir un nom”; i 

— la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides, de 20.11.198944

 

, en 
vigor a Espanya des del 5.1.1991, l'art. 7.1 de la qual diu: “L’infant ha de ser inscrit 
immediatament després del seu naixement i tindrà dret des que neix a un nom, a adquirir 
una nacionalitat i, fins on sigui possible, a conèixer els seus pares i a ser pujat per ells”. 

Malgrat el que antecedeix, la Resolució de la DGRN de 3.9.1996 (RJ\1997\1846)45

 

 va insistir a 
mantenir sense variació interpretativa la regla de l'art. 30 CC. en resoldre sobre la inscripció d'un 
infant que va viure cinc hores i mitja després del seu efectiu naixement: “El art. 7 de la 
Convención de los Derechos del Niño [...] no es ningún argumento decisivo. El propósito de esta 
Convención es salvaguardar los derechos fundamentales de los niños que vayan a vivir, pero no 
pueden interferir sus normas en las modalidades que establezca cada Derecho interno en orden a 
esa inscripción inmediata al nacimiento (la incorporación al legajo de abortos español es una 
modalidad de inscripción, entendida esta en sentido amplio), ni tampoco en las condiciones, que 
corresponde precisar a cada legislación nacional, que ha de reunir un nacimiento para que sea 
reconocida la personalidad civil del nacido”. 

                                                        
42 El conflicte entre els tractats internacionals i les normes internes, un cop rebuts aquells en l'ordre intern de 
l'Estat, es resol, tant en el marc teòric o dogmàtic per part de la doctrina majoritària com en el de l'aplicació 
judicial del Dret convencional per part dels tribunals, en favor dels tractats conforme al principi de jerarquia 
normativa i al de la supralegalitat dels tractats, ex arts. 9.3 i 96.1 CE. En el cas concret de les relacions entre llei 
anterior i tractat posterior, que com es veurà a continuació en el text és el nostre, en tractar-se d'un supòsit no 
contemplat expressament per l'art. 96.1 CE caldria recórrer a la hipòtesi d'autorització parlamentària de l'art. 
94.1.e) CE, podent així el tractat posterior modificar o derogar una llei anterior. Vegeu GONZÁLEZ CAMPOS, 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ i ANDRÉS (2008, pp. 341-344); també ANDRÉS (2011, pp. 216-220). 
 
43 BOE, núm. 103, de 30.4.1977. 
 
44 BOE, núm. 313, de 31.12.1990. 
 
45 FD 4; en sentit anàleg, la ja citada (vegeu la nota 41) STSJ del País Basc, 1ª, 9.12.2010, en el seu FD 2 A. 
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ALBALADEJO46 va criticar convenientment la decisió de la DGRN i va aportar dades suficients per 
entendre que, com resa el títol del seu treball, des de l'instant que neix tot nen és persona i 
inscriptible en el Registre. A més a més, va defensar que mai havia regit en el Dret espanyol la 
regla de que el nascut no fos persona des del naixement, sinó només la que fins a les vint-i-quatre 
hores de vida la seva personalitat no tenia repercussió patrimonial o que, encara que hagués regit 
la regla de que el nascut no tenia, en absolut, personalitat en cap aspecte fins a les vint-i-quatre 
hores, aquesta regla estaria derogada en allò que toca a la personalitat no patrimonial pels 
tractats internacionals ja esmentats47 —el Pacte i la Convenció—, per la qual cosa, defensa l'autor, 
la regla que estava vigent llavors era només que la personalitat no tenia repercussió patrimonial 
fins passades les vint-i-quatre hores, però sí la tenia en allò purament personal des del 
naixement48

 
. 

Juntament amb la inscripció en el Registre Civil de l’ésser humà des que neix, hi ha altres efectes 
civils en l'àmbit personal que són innegables i transcendentals des de i pel naixement: hi ha una 
persona que, a més a més, és subjecte de dret(s) i de relacions juridicoprivades (filiació, parentiu), 
sotmesa a pàtria potestat, dotada de l'estat civil que li correspongui (nacionalitat, veïnatge civil), 
els pares de la qual tenen dret a què consti en el llibre de naixements (segons la LRC 1957) i no en 
el lligall de criatures abortives si mor abans de les vint-i-quatre hores (ex art. 171 RRC, amb 
relació a l'antic art. 30 CC.), o que es practiqui l'oportuna inscripció (ex art. 44.1 LRC), i que 
s'anomena o es va anomenar amb el nom que se li imposi, a més de justificar que els danys que 

                                                        
46 ALBALADEJO (1997, pp. 166-191). 
 
47 Defensa ALBALADEJO (1997, pp. 170 i 175) que, d'acord amb l'art. 1.5 CC, les normes de la Convenció han 
derogat el Codi Civil i la legislació registral civil en l'aspecte de la inscriptibilitat abans de les vint-i-quatre hores. 
En el mateix sentit, MARTÍNEZ DE AGUIRRE (2000, p. 327). També RODRÍGUEZ GAYÁN (1995, p. 164) entén que “los 
Convenios suscritos por España obligan, y por ello, la inscripción debe ser siempre inmediata”. 
 
48 L'art. 7.2 de la mateixa Convenció estableix que “Els Estats part han d’assegurar l’efectivitat d'aquests drets de 
conformitat amb la seva legislació nacional”, la qual cosa va donar peu a què alguns autors, com ho fa la mateixa 
Resolució criticada, entenguessin que mentre no es modifiqués l'art. 30 CC. la Convenció no era directament 
aplicable en aquest extrem per contenir un criteri distint; així DÍEZ-PICAZO i GULLÓN (2005, p. 216), LACRUZ (2004, 
p. 13).  
ALBALADEJO (1997, p. 170) sosté que el que disposa l'art. 7.2 no permet que prevalgui sobre la Convenció la 
legislació d'un Estat part que, com la d'Espanya, contradigui allò que s'ha establert en aquella; la precisió de 
l'apartat segon significa que el que disposa la Convenció ha d'aplicar-se segons les especialitats pròpies de cada 
país, però no que aquestes facin inaplicable de facto aquella. A l'anterior, i d'acord amb MARTÍNEZ DE AGUIRRE 
(2000, p. 327), pot afegir-se que continuar autoritzant terminis d'inscripció, com feia l'art. 30 CC, significaria tant 
com privar de contingut normatiu real a la taxativa declaració del paràgraf primer del mateix art. 7; però és que, a 
més a més, l'art. 24.2 del Pacte Internacional de 1966 diu el mateix sense que, en la seva redacció, existeixi cap 
fórmula que condicioni la seva operativitat, amb la qual cosa hauria d'entendre's que, per si sol, ja produïa els 
efectes derogatoris i modificatius de la legislació interna (2000, p. 328). 
Una altra cosa distinta és que, com ja va sostenir per a la legislació registral RODRÍGUEZ GAYÁN (1995, p. 164), 
hagués estat altament convenient i necessària la modificació formal - no duta a terme fins ara - de la legislació 
interna per a evitar problemes interpretatius, com certament en va haver. 
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pateixi, incloent els morals infligits als seus progenitors, siguin indemnitzables49

 
. 

Des de llavors, doncs, va quedar ben clar que el contingut de la norma de l'antic art. 30 CC., 
hereu d'una tradició històric legislativa parcialment – com a mínim - incompatible amb el Dret 
convencional, havia d'atribuir als “efectos civiles”, en el millor dels casos, un contingut 
exclusivament patrimonial, incloent l'alteració o afectació a situacions patrimonials de tercers50

Recomanacions  
. 

 
3. La codificació civil catalana: l'art. 211-1 (Personalitat civil) 
 
3.1. L'art. 211-1.1 CCCat.: tradició jurídica i canvi de paradigma 
 
Assabenta MANRESA51 que a Catalunya sempre va regir la legislació romana en la determinació 
del criteri d'adquisició de la personalitat, bastant que un ésser tingués “caràcters humans” i que 
nasqués viu —expressió jurídica en la qual es recollia conceptualment el despreniment del 
claustre matern— per reconèixer-lo com a persona i dotar-lo de personalitat jurídica als efectes 
civils52. Aquesta situació, no obstant, va cessar amb l'adveniment de la Llei de Matrimoni Civil de 
1870 que, en estendre la seva vigència i aplicació general a tot Espanya53, va interrompre el 
domini que la regla romana havia exercit sempre a Catalunya. Com sabem, el seu art. 6054

                                                        
49 En contra, la SAP Tarragona, Secció 2ª, de 6.7.2004 (JUR\2004\219265; MP: Rafael Albiac Guiu), en entendre 
que, als efectes d'indemnització de la progenitora, el nounat que mor nou hores després de l’infantament 
s'equipara a la pèrdua del fetus per part de la víctima embarassada a partir del tercer mes (FD 2). 

 va 

50 ALBALADEJO (1997, p. 184, nota 10) exemplifica l’alteració o modificació amb l'usdefruit concedit a certa persona 
sotmès a la condició que aquesta o una altra no tingués fills: el nounat que mor abans de les vint-i-quatre hores no 
extingiria aquest usdefruit ja que el contrari sí que suposaria una alteració de caràcter patrimonial. Vegeu, en la 
nostra nota 31, la seva proposta de redacció circumscrita a l'àmbit patrimonial. 
 
51 MANRESA (1956, p. 351). 
 
52 Vegeu nostra nota 21, en la que es relacionen els passatges del Digest i del Codi, aportats per GARCÍA GOYENA, 
que fonamenten la tesi del naixement viu com a criteri contrari al de la viabilitat, així com la del tall del cordó 
umbilical. Les Partides van reproduir les regles del Dret romà, conforme a les quals n'hi ha prou amb néixer viu i 
amb figura humana: P. 4, 23, 5 (De la criatura que nasce de la muger preñada non auiendo forma de ome), P. 6, 6, 16 
(Como quando algund ome muere sin testamento, e dexa su muger que es preñada, non deuen los parientes del finado tomar 
la herencia, fasta que sean ciertos, si es assi, o non) i P. 7, 33, 8 (Del declaramiento de otras palabras). 
 
53 Tal com va preveure l'art. 1 de la Llei del Regent del Regne que la precedia immediatament en la mateixa 
Gaceta i que disposava: “El gobierno publicará como ley provisional el proyecto de la de matrimonio civil 
presentado á las Cortes, sin perjuicio de las alteraciones que las mismas tuvieren por conveniente hacer en él en 
su discusión definitiva, y sin perjuicio además de lo que se dispone por el derecho foral vigente respecto á los 
efectos civiles del matrimonio en cuanto á las personas y bienes de los cónyuges y de sus descendientes”. Noti's 
com únicament s'excepciona de l'aplicació general allò relatiu als efectes del matrimoni, i que l'extensió a tot el 
territori espanyol calgui entendre-la feta de manera indirecta o tàcita en reconèixer-se només aquella excepció i, 
per consegüent, no en relació a tot el demés. 
 
54 Reproduït, supra, en la nostra nota 11. 
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consagrar definitivament el sistema que fins la recent reforma ha estat vigent a tot Espanya a 
través de l'art. 30 CC., afegint al requisit romà de la figura humana el del termini de les vint-i-
quatre hores de supervivència, sense que a partir de llavors ja no fos suficient néixer viu. 
 
Catalunya es troba actualment en plena tasca codificadora en exercici de la seva competència 
exclusiva en matèria de Dret civil, reconeguda tant en la Constitució (ex art. 149.1.8a) com en 
l'Estatut de 2006 (ex art. 129)55. Continuant amb el programa codificador iniciat el 200256

Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família

, el 
Parlament va aprovar la 

57

 

, en la que es va regular, per primer cop d'una manera 
sistematitzada, allò referent a la persona física. Com vam veure a l'inici, l'apartat 1 del primer 
article d'aquest Llibre estableix, precisament, el criteri d'adquisició de la personalitat civil, 
vinculant-ho al mer fet del naixement: “La personalitat civil és inherent a la persona física des del 
naixement”. 

La irrupció de l'art. 211-1.1 CCCat. en el context del Dret civil espanyol suposava una alteració 
substancial del paradigma que fins llavors havia regit uniformement en tot l'Estat. Llevat del 
Codi Civil, cap dels altres règims jurídics civils coexistents al territori espanyol comptava amb 
una disposició relativa al criteri determinant d'adquisició de la personalitat, per la qual cosa la 
norma catalana trencava, per primera vegada i definitivament, el statu quo instaurat per la Llei de 
Matrimoni Civil de 1870, tot restablint-se, al mateix temps, la diversitat que fins llavors havia 
existit58

 
.  

El precepte, en fonamentar l'adquisició de la personalitat en el naixement, bàsicament considerat 
                                                                                                                                                                             
 
55 L'art. 129 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya, publicada en el BOE núm. 172, de 20.7.2006, i en el DOGC núm. 4680, de la mateixa 
data) millora i precisa més amb relació al seu antecedent art. 9.2 EAC 1979: “Article 129. Dret civil. Correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria de Dret civil, amb l'excepció de les matèries que l'art. 149.1.8a de 
la Constitució atribueix en tot cas a l'Estat. Aquesta competència inclou la determinació del sistema de fonts del 
Dret civil de Catalunya”. 
L'art. 9.2 de l'anterior Estatut d'Autonomia, de 1979, reconeixia aquesta mateixa competència exclusiva a través 
d'una redacció clarament mimètica amb la de la Constitució: “Article 9. La Generalitat de Catalunya té 
competència exclusiva sobre les matèries següents: 2. Conservació, modificació i desenvolupament del Dret civil 
català”. 
 
56 L'article 3 de la Llei 29/2002, de 30 de desembre, Primera llei del Codi Civil de Catalunya (DOGC, núm. 3798, 
de 13.1.2003) va predisposar l'estructura definitiva del Codi Civil en sis llibres, dels quals avui en dia estan ja 
vigents els cinc primers, publicats cadascun d'ells mitjançant lleis distintes i sense seguir la seqüència ordinal, 
mancant únicament l'últim, el Llibre VI relatiu a les obligacions i els contractes, actualment en elaboració. 
 
57 DOGC, núm. 5686, de 5.8.2010, i BOE, núm. 203, de 21.8.2010; en vigor des de l'1.1.2011. 
 
58 Assabenta MANRESA (1956, p. 351) que, a més de Catalunya, també la Novíssima Recopilació de Biscaia es 
diferenciava del Dret castellà abans de l'adveniment de la Llei de 1870, en exigir que el nascut visqués dotze hores 
i que rebés l'aigua del baptisme. 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D544979�
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D544979�
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/03/01/pdfs/A01338-01345.pdf�
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com un fet natural, entronca amb el criteri que des de sempre i fins al 1870 havia regit a 
Catalunya, reforçat ara amb la idea de la “inherència” per indicar que la personalitat civil és un 
atribut consubstancial i inseparable de la pròpia realitat i condició humana, de la pròpia 
naturalesa de la persona i, per tant, reconegut —no pas concedit o atribuït— pel Dret des del 
mateix instant en què aquesta existeix, és a dir, des del naixement, i això amb independència de la 
major o menor durada de la seva vida, de les condicions en què aquesta es desenvolupi o de la 
possibilitat de prolongar-la59. El propi Preàmbul de la llei60 manifesta que aquesta regla no fa més 
que explicitar i desenvolupar el que amb relació a la capacitat successòria ja es desprenia dels 
arts. 196.1 i 254.2 del derogat Codi de Successions61

 

, és a dir, que l'adquisició de la personalitat es 
produïa sempre que el concebut arribés a néixer, sense requisit ulterior. Queda així acreditat el 
propòsit del legislador català d'evitar la solució de continuïtat amb relació als antecedents 
històrics legislatius a l'hora de regular el criteri d'adquisició de la personalitat. 

En aquesta mateixa línia, convé portar a col·lació l'argument exemplificat pels autors entorn del 
“perjudici” hereditari que es pretenia evitar amb la regla de l'antic art. 30 CC., tot i que ara per 
afirmar que el Dret civil català no comparteix el mateix fonament legal a causa del diferent ordre 
successori ab intestato62

                                                        
59 CALLEJO (1997, pp. 76 ss.). 

: per consegüent, aquest no constituïa cap impediment per a la vigència de 
la regla “romana”. Res afegia a l'eventual destí final de l'herència —l'altre tronc familiar— el 
reconeixement o no de la personalitat al nounat que moria abans de les primeres vint-i-quatre 
hores, ja que el canvi de trajectòria dels béns hereditaris esdevenia ineludible només tenint en 
compte l'ordre successori legalment predisposat: en el cas de no reconèixer-li personalitat, és a 
dir, en absència de descendents, el canvi es produïa d'una manera directa ja que és cridat a 
l'herència el cònjuge vidu abans que els ascendents; si se li reconeix personalitat, s'arriba 
indirectament al mateix destí, via ius transmissionis, en acceptar el cònjuge vidu l'herència del 

 
60 III, “Estructura i contingut”, a), “La persona física”, primer paràgraf. 
 
61 Es refereix a la Llei 40/1991, de 30 de desembre, del Codi de successions per causa de mort en el dret civil de 
Catalunya, el primer dels dos codis sectorials (al costat del Codi de Família de 1998) que es van publicar com a 
pas previ al definitiu Codi Civil. Va ser derogat per la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions (DOGC, núm. 5175, de 17.7.2008). Els articles esmentats, diuen: 
Art. 196-1. “En les substitucions fideïcomissàries disposades per al cas de morir el fiduciari sense deixar fills, hom 
considera incomplida la condició si aquest en morir deixa algun fill o descendent, baldament sigui únic o sigui 
solament concebut però arribi a néixer” (el destacat és el nostre).  
Art. 254-2. “És eficaç el llegat a favor de persona encara no nascuda ni concebuda al temps de morir el testador, 
posat que arribi a néixer” (el destacat és el nostre).  
En el mateix sentit pot apel·lar-se, com també ho fa el Preàmbul amb relació al nasciturus, als articles 9 i 143.2 del 
mateix derogat Codi de Successions. 
 
62 Com a mínim des de 1987, quant la Llei 9/1987, de 25 de maig, de Successió Intestada (DOGC, núm. 850, de 
10.6.1987) va millorar la posició del cònjuge vidu en l'ordre successori, interposant-se la seva crida entre la dels 
descendents i la dels ascendents, conforme al seu art. 13: “En el cas que mori el causant sense fills ni descendents, 
el succeeix el cònjuge supervivent”. El seu concordant actual és l'art. 442-3.2 CCCat. 
 

https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5175/08191060.pdf�
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5175/08191060.pdf�
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nascut. Així, des d'aquesta perspectiva finalista, l'atribució de personalitat podria qualificar-se 
com un acte neutre, en el sentit que no altera el destí final de l'herència i desapareix, doncs, com a 
obstacle successori63. Cal tenir en compte, però i sobretot, que el Dret civil de Catalunya té 
normes específiques que regulen amb un marcat caràcter troncal la successió intestada del 
causant impúber64

 
, fent innecessària també des d'aquesta perspectiva la regla de l'art. 30 CC. 

Així mateix, quan el legislador català va prendre la decisió d'incorporar la regla de l'art. 211-1.1 
CCCat. va tenir en compte que el respecte a la pròpia tradició jurídica no col·lidia, ans al contrari, 
ni amb la regla de la majoria dels ordenaments dels països del seu entorn —a diferència de l'art. 
30 CC.—, ni amb la línia dels tractats internacionals, als que es remet el Preàmbul de la llei 
esmentada com a argument certificador de l'opció escollida65. Efectivament, la majoria de les 
codificacions civils més recents66, però també les més clàssiques67, prescindeixen de qualsevol 
additament al fet natural del naixement per determinar l'adquisició de la personalitat jurídica; la 
pràctica totalitat dels codis de la nostra òrbita vénen, en general, a dir el mateix: la personalitat 
jurídica (o civil) s'adquireix per o des del moment del naixement68. L'únic matís diferenciador és 
que alguns exigeixen que el naixement ho sigui amb vida69

                                                        
63 L'argumentació té més sentit si s'entén aplicable a Catalunya l'art. 30 CC; tenint en compte únicament la seva 
dimensió patrimonial successòria, que és la que, com sabem, justifica la seva existència, és més que discutible que 
aquella disposició no hagués de quedar desplaçada per les regles pròpies del dret successori català. 

, com ho requereix també ara el nou 

64 En desenvolupament d’aquesta idea, LAMARCA (2002) afegeix que la institució de la substitució pupil·lar, si 
existeix per a la successió concreta, és d’aplicació preferent a les regles de la successió de l'impúber.  
La norma sobre la successió de l'impúber està actualment continguda a l'article 444-1 CCCat. (Caràcter troncal 
dels béns); anteriorment, en l'art. 349 CS, art. 29 Llei 25/1987, de 25 de maig, de Successió Intestada i art. 251 
Compilació del Dret civil de Catalunya (1984 i 1960). 
 
65 Preàmbul, III, a), paràgraf 1r: “En la línia adoptada per l'Assemblea General dels Nacions Unides el 20 de 
novembre de 1989 i ratificada per l'Estat espanyol el 30 de novembre de 1990”. 
 
66 Brasil (2002, art. 2 CC), Federació Russa (1995, art. 17.2 CC), Estònia (1994, § 8 GPCCA) i Perú (1984, art. 1 CC). 
 
67 El Salvador (1852, art. 72 CC), Xile (1857, art. 74 CC), Louisiana (1870, art. 25 CC), Argentina (1871, arts. 70-72 
CC), Alemanya (1900, § 1 BGB), Suïssa (1907, art. 31 CC), Mèxic (1928, art. 22 CC Federal), Puerto Rico (1930, art. 
24 CC), Itàlia (1942, art. 1 CC) i Portugal (1966, art. 66 CC). 
 
68 Algunes de les codificacions civils més recents i més pròximes, des del punt de vista doctrinal —en concret, els 
arts. 1 del Llibre I (Persones) del Code Civil du Quebec (1991) i del Llibre I (Persones i Dret de Família) del Nou 
Codi Civil holandès (Nieuw Burgerlijk Wetboek, 1970: la reforma del dret de la persona va entrar en vigor el 1970, 
encara que la part més substancial del Llibre I, relativa al matrimoni i al règim econòmic matrimonial, ja ho havia 
fet el 1956)—, prescindeixen de determinar el moment concret en què s'adquireix personalitat i usen una fórmula 
general que ho pressuposa: “Tout être humain possède la personnalité juridique; il a la pleine jouissance des 
droits civils” (CCQ); “Totes les persones que es troben als Països Baixos són lliures i estan capacitades per al 
gaudi dels drets civils” (NBW). 
 
69 Així ho fan, per exemple, els Codis Civils de Brasil, Estònia, Portugal, Suïssa, Louisiana i molts iberoamericans 
(entre ells, Argentina, Xile, El Salvador, Perú i Puerto Rico). Creiem que es tracta d'un matís d'ordre menor vist 
des d'una perspectiva actual, ja que la consideració jurídica del naixement pressuposa l'expulsió o sortida del 
ventre matern del nou ser amb vida, ja que només els vius poden tenir personalitat. 
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art. 30 CC., mentre que els altres ho pressuposen. 
 
Si la millor interpretació de l'art. 30 CC ja havia circumscrit els “efectos civiles” sotmesos a la 
conditio iuris de la viabilitat legal a l'àmbit únicament patrimonial, ara, per primera vegada a 
Espanya, un ordenament postulava l'adquisició de la personalitat des del naixement i sense cap 
limitació a la seva projecció jurídica, és a dir, tant als efectes personals com patrimonials, incloent 
entre aquests els successoris mortis causa. Per sostenir aquesta opinió n'hi ha prou amb llegir 
l'article, en el que es prescindeix de la referència a qualsevol efecte; l'omissió només pot 
interpretar-se en la direcció proposada, perquè el contrari significaria tant com “descobrir” 
quelcom inexistent: ubi lex voluit dixit, ubi noluit, tacuit. Per descomptat, es tracta d'una regla de 
Dret civil i, per tant, la conseqüència jurídica del supòsit de fet recollit no ha d'anar més enllà 
d'aquest àmbit jurídic: la personalitat civil, en tota la seva extensió i a tots els efectes civils, és 
inherent a la persona des del naixement. 
 
3.2. La consideració del “naixement” com a procés i com a “moment” 
 
L'iter parlamentari de la tramitació de l'art. 211-1.1 mostra l'escàs debat que va suscitar la 
determinació del criteri d'adquisició de personalitat civil70. No obstant això, en el rastreig dels 
antecedents apareix una dada que pot aportar algun element per a la reflexió. Va haver-hi una 
primera versió de l'article, en el frustrat Projecte de 200671, que diferia lleugerament de l'actual en 
referir-se al “moment” del naixement: “La personalitat civil és inherent a la persona física des del 
moment del naixement”; la versió del Projecte de 200972

 

, que va esdevenir en l'article avui vigent, 
va prescindir en canvi d'aquesta referència temporal. 

Resulta raonable sostenir que es va eliminar aquella referència per evitar especulacions sobre la 
determinació de quin sigui aquest “moment”. No hi ha dubte de que el naixement, com a fet 
biològic artificialment assistit o no, és un procés natural que posa fi a l'estadi fetal i que està 
compost per diferents etapes, fases o “moments”, començant amb el període de dilatació i 

                                                                                                                                                                             
 
70 Cap esmena es va presentar i finalment es va rebutjar a l'art. 211-1.1 del Projecte, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, en la que es propugnava una redacció gairebé idèntica a la de l'antic art. 30 CC, amb 
els mateixos requisits ara suprimits: “1. El naixement determina la personalitat civil dels personis físiques. A 
efectes civils, sols és considerarà nascut aquella persona que hagi sobreviscut a una altra si et figura humana i 
hagués viscut vint-i-quatre hores sencerament desprès del ventre matern”. A instància del mateix grup 
parlamentari es va sotmetre a dictamen del Consell de Garanties Estatutàries el Dictamen de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana sobre el Projecte de Llei del Llibre II (BOPC, núm. 728, de 2.6.2010), en el que 
ja figurava l'article conforme a la seva redacció final i sense que se sol·licités pronunciació concreta sobre ell; el 
Dictamen del Consell (Dictamen 13/2010, de 6 de juliol; BOPC, núm. 763, de 7.7.2010) tampoc en cap moment fa 
referència al mateix. 
 
71 Va haver-hi un primer Projecte de Llei del Llibre II que va decaure per extinció anticipada de la VII Legislatura 
(2003-2006) (BOPC, núm. 353, de 15.6.2006, p. 60). 
 
72 BOPC, núm. 384, de 19.1.2009. 
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acabant amb el període d'expulsió73 i l’infantament74. Entès d'aquesta manera, l'al·lusió al 
“moment” d'un fenomen natural configurat com un esdevenir podia portar a confusió en la seva 
identificació amb qualsevol de les fases que el componen. A més a més, l'eliminació d'aquesta 
referència temporal exhorta a interpretar que el legislador considera al naixement com un fet ja 
succeït i, per tant, complert en la seva integritat: representa la visió retrospectiva d'un procés ja 
consumat75

 
.  

Amb tot, i a pesar del silenci que guarda la disposició legal en comparació per exemple amb el 
nou art. 30 CC., creiem que la consideració jurídica del naixement, quan no porta afegit cap altre 
requisit legal com succeeix en aquest cas, al·ludeix a la vida autònoma76 extrauterina a partir 
d'aquest mateix fet biològic conclòs mitjançant la independització de la vida de la mare, és a dir, 
evoca el procés natural —part— seguit del tall o ruptura del cordó umbilical. No es tracta de 
negar l'alteritat al nascut —i al concebut— abans d'aconseguir la desvinculació física de la seva 
mare de la forma esmentada, però allò decisiu als efectes civils és precisament la realitat d'una 
identitat humana “independent” —”distinta” ja ho és des de la concepció—, i aquest estatus 
només s'aconsegueix després del despreniment del claustre matern mitjançant el tall del cordó 
umbilical77. Aquesta exigència, a més a més, recull i continua la tradició romanista78

 

 que, com 
vam veure, va regir aquesta qüestió a Catalunya fins al 1870: l'argument històric legislatiu reforça 
així la tesi sostinguda. 

No obstant l'anterior i en contrast principalment amb el redactat del nou art. 30 CC., apuntem la 
possibilitat de defensar, alternativament, que a Catalunya la personalitat civil s'adquireix abans 

                                                        
73 Els termes estan manllevats de les SSTS, 2ª, 22.1.1999 (RJ\1999\275; MP: Carlos Granados Pérez) i 29.11.2001 
(RJ\2002\1787; MP: José Aparicio Calvo-Rubio). 
 
74 Conforme al significat que el diccionari atribueix al terme “néixer”: sortir del ventre matern. 
 
75 Com expressament s’hi refereix el § 1 del Codi Civil alemany (BGB): “Beginn der Rechtsfähigkeit. Die 
Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt” (“Començament de la capacitat jurídica. 
La capacitat jurídica de les persones comença des de la consumació del naixement”); o l'art. 66 del Codi Civil 
portuguès (Começo da personalidade) que, malgrat referir-se també al “moment del naixement”, exigeix que aquest 
sigui complet: “1. A personalidade adquirese no momento do nascimento completo e com vida”. També l'art. 31 
del Codi Civil de Suïssa: “1. La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit 
par la mort”. 
 
76 La qual cosa no vol dir que la vida del nounat no pugui “dependre” de l'assistència mèdica en atenció al seu 
(mal) estat. 
 
77 Aquesta és també l'opinió d'ORTUÑO (2011, p. 59) en dir que “la persona física [...] goza de su propia 
personalidad desde el momento en el que se independiza del ser materno”. 
El del tall serà, precisament, el “moment” que haurà de fer-se constar en el Registre Civil (l’ “hora del naixement”, 
ex arts. 41 LRC 1957 i 170 del Reglament, i art. 44.2 LRC), amb la qual cosa, als efectes registrals, sí que existirà 
sempre un “moment” del naixement: el de la conclusió del procés jurídic de néixer. 
 
78 Vegeu nostra nota 21. 
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de la conclusió del naixement “civil”, és a dir, abans del tall del cordó umbilical, remetent-se 
l’adquisició a la consumació del procés natural o biològic79. En efecte, al no aparèixer 
explícitament en l'art. 211-1.1 CCCat cap expressió relacionada amb l'exigència de la separació 
física de la mare, potser a Catalunya sigui possible reconèixer la personalitat civil al naturalment 
nascut i encara no enterament desprès del claustre matern. Si escau, entenem que aquesta seria la 
frontera infranquejable per al criteri d'adquisició de la personalitat80

 
. 

3.3. El conflicte competencial plantejat i la seva resolució 
 
Un cop publicada la llei del Llibre II del Codi civil de Catalunya, el Govern espanyol va 
plantejar81 un conflicte competencial que va canalitzar a través del procediment institucional de 
l'art. 33.2 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, previst per evitar l'eventual recurs 
d'inconstitucionalitat. La discrepància per vulnerar l'ordre constitucional de distribució de 
competències es va suscitar finalment82 entorn de l'art. 211-1 CCCat., apartats 1 i 283, encara que 
inicialment es va plantejar amb relació a alguns altres84

                                                        
79 Sembla plantejar-ho com a possibilitat, en contraposició amb l'exigència d'un naixement efectiu mitjançant la 
ruptura del cordó umbilical de l'art. 30 CC, DE LA IGLESIA (2011, p. 3407).  

. L'argument era doble: en primer lloc, 
s'afirmava que el Títol I del Llibre II CCCat., relatiu a les persones físiques, no era 
desenvolupament de la Compilació del Dret Civil de Catalunya i que aquesta no contenia cap 

 
80 Si escau, per tant, hauria d'optar-se també per una visió retrospectiva del procés biològic des de l'expulsió o 
infantament, recordant ara que “néixer” equival, segons el diccionari, a sortir del ventre matern. No creiem que 
pugui anar-se més enllà, fins a aconseguir la lectura jurídica penal del naixement, és a dir, entenent aquest des 
que principia el part amb la dilatació de l'úter, com defensa la ja esmentada STS, 2ª, 22.1.1999 (reproduïda per la 
STS, 2ª, 29.11.2001) en dir que, “a partir del comienzo del nacimiento [la vida humana] deja de ser feto y se inicia 
su protección como persona”, discernint que “el comienzo del parto pone fin al estadio fetal y ese comienzo surge 
con el llamado periodo de dilatación y continúa con el periodo de expulsión; en ambos tiempos el nacimiento ya 
ha comenzado” (FD 1).  
Una altra cosa és que, com va posar ja de relleu ALBALADEJO (2002, p. 219), l'escassa diferència temporal que 
separa el moment de la sortida del claustre matern del de la ruptura o tall del cordó umbilical - malgrat que ell 
mateix presenta un supòsit i adverteix d'alguna diferència - gairebé impossibilita que pugui sorgir cap conflicte. 
 
81 A través de document datat el 29.10.2010, a iniciativa de la Comissió de Seguiment d'Actes i Disposicions de les 
Comunitats Autònomes, òrgan pertanyent al Ministeri de Política Territorial i Administració Pública. 
 
82 Resolució de 5.10.2010 de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial (BOE, núm. 315, de 28.12.2010), per la 
qual es publica l'Acord de 4.11.2010, de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes 
de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat amb relació a la Llei de Catalunya 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre II 
del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. 
 
83 L'apartat 2 de l'art. 211-1 regula la figura del nasciturus: “El concebut te la consideració de persona als efectes 
que li siguin favorables, sempre que arribi a néixer”. 
 
84 Aquests altres eren: 211-2 (Commoriència), 231-2 (Matrimoni) i 234-2 [Requisits personals (parella estable)]. Per 
raons desconegudes, el conflicte competencial sobre aquests no va prosperar. 
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norma sobre la matèria, en clara al·lusió a la coneguda tesi de les institucions connexes85; en 
segon lloc, que es vulnerava l'art. 14 CE amb relació a l'art. 139.1 CE86 i l'atribució competencial a 
l'Estat derivada de l'art. 149.1.1a CE87

 
. 

No es tracta ara i aquí de portar a col·lació els diferents debats i teories entorn de la distribució 
competencial sobre la matèria civil. Entenem que la nova redacció de l'art. 129 EAC va 
determinar amb precisió fins on arribava la competència de la Generalitat i que el 
“desenvolupament”88 del Dret civil català troba el seu límit en les matèries “en tot cas” 
reservades a l'Estat conforme a l'art. 149.1.8a CE89. La mateixa història legislativa 
postconstitucional catalana90, amb la fita que suposa la codificació del seu Dret civil91

                                                        
85 Establerta pel Tribunal Constitucional en la seva STC, Ple, 12.3.1993 (RTC 1993\88; MP: Alvaro Rodríguez 
Bereijo), recaiguda arran del recurs contra la Llei 3/1988, de 25 d'abril, de les Corts d'Aragó, sobre l'equiparació 
dels fills adoptius (BOE núm. 122, de 21.5.1988). Reproduïda, la tesi, per el FD 1 de la STC, Ple, 6.5.1993 (RTC 
1993\156; MP: Vicente Gimeno Sendra), dictada en el recurs contra l'article únic del Decret Legislatiu 79/1990, de 
6 de setembre, Text Refós de la Compilació del Dret Civil de les Illes Balears (BOIB núm. 120, de 2.10.1990). 

, avala el que 

Reproduint entre cometes els arguments de la STC, Ple, 12.3.1993, la teoria és reiterada en el FD 76, paràgraf 3r de 
la STC, Ple, 28.6.2010 (RTC 2010\31; MP: María Emilia Casas Baamonde), recaiguda amb motiu del recurs 
d'inconstitucionalitat presentat per 99 diputats del Grup Parlamentari Popular contra diversos preceptes de la 
Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; entre ells, l'art. 129 
(vegeu la nostra nota 55) que recull la competència exclusiva de la Generalitat sobre la matèria de Dret civil. 
 
86 Art. 139.1. “Tots els espanyols tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions en qualsevol part del territori 
de l'Estat”. 
 
87 Art. 149.1 “L'Estat té competència exclusiva sobre les matèries següents: 1a. La regulació de les condicions 
bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels drets i en el compliment dels deures 
constitucionals”. 
 
88 Per descomptat, el problema competencial deriva de la interpretació de la paraula “desenvolupament” de l'art. 
149.1.8a CE. Però fins i tot amb una interpretació d'acord amb la tesi del propi Tribunal Constitucional entorn del 
criteri de la connexió és pot arribar a un resultat anàleg al defensat per nosaltres, si s'aprofita la porta oberta que 
representa que la connexió és refereixi al “Dret foral [civil català] en el seu conjunt”, o a “els principis 
informadors peculiars del Dret foral” (STC, Ple, 12.3.1993, FD 3) i no a les institucions al seu dia compilades. 
Vegeu l'argument desenvolupat en aquest sentit per EGEA (2010, p. 342). 
 
89 Són molts els civilistes catalans que defensen aquesta tesi; vegeu, per exemple, PUIG FERRIOL (1990, p. 1632), 
BADOSA (1994, pp. 11-36), EGEA (2010, pp. 338-343). 
 
90 Com diu BADOSA (2010, pp. 330-337, en concret, p. 335), la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'Unions Estables de 
Parella (DOGC núm. 2687, de 23.67.1998) és un clar exemple legislatiu en el que es prescindeix de la teoria de la 
connexió de les institucions i s'opera per saltum. 
 
91 La Llei 29/2002, de 30 de desembre, Primera llei del Codi civil de Catalunya (DOGC núm. 3798, de 13.1.2003), 
va ser objecte, en la seva totalitat, d'un nou recurs d'inconstitucionalitat, posteriorment retirat, argumentant-se 
que “manifiesta una pretensión codificadora que resulta incompatible con la Constitución, al tratar de establecer 
un régimen jurídico de Derecho civil para Cataluña completo e independiente del Derecho civil común estatal”. 
Avui, el Codi Civil de Catalunya, complint amb l'estructura dissenyada per aquella Llei, té ja completats i en 
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s'acaba de dir. 
 
La determinació del criteri d'adquisició de la personalitat civil als efectes civils és matèria només 
civil i, per tant, competència exclusiva de la Generalitat (ex art. 129 EAC) en no trobar-se tampoc 
entre les matèries reservades a l'Estat. El legislador català, “als efectes del Dret català”92, estableix 
legítimament la regla per la qual la persona física, eix de tot el sistema jurídic civil propi, 
adquireix aquesta consideració, de la mateixa manera que preveu la seva extinció (ex art. 211-1.3 
CCCat.) sense que, paradoxalment, aquest precepte hagi estat qüestionat93. Però fins i tot des de 
l'enfocament constitucional del criteri de la “connexitat” és perfectament possible rebatre el 
raonament, tota vegada que el precepte impugnat troba vinculació amb la legislació catalana 
inicialment compilada94

 
. L'argument utilitzat en primer lloc queda així contestat. 

Quant al segon dels arguments, es considerava per part de la representació del Govern que el fet 
que el moment d'adquisició de la personalitat sigui divers en una i una altra part del territori 
espanyol afecta de manera essencial als drets i obligacions de tota índole del subjecte, en un 
aspecte tan elemental com l'inici i la fi de la seva atribució. Insistim en el mateix: no es tracta dels 
drets i obligacions “de toda índole”, sinó de la projecció de la persona en l'àmbit del Dret civil 
tant en el seu aspecte personal com patrimonial com succeeix, per cert, amb tantes altres causes 
que determinen el naixement, cessament o conformació d'un feix de drets i obligacions de 
manera distinta entre els diferents règims civils coexistents a Espanya: des de, per exemple, 
l'accés a la majoria d'edat95

 

 fins a la determinació dels efectes patrimonials del matrimoni i de la 
seva crisi, entre moltes altres. La crida al principi d'igualtat (art. 14 CE) i a les condicions bàsiques 
que garanteixin la igualtat (art. 149.1.1a CE) ha de reservar-se per evitar discriminacions en 
l'exercici dels drets i deures constitucionals (tots els del Capítol II, Títol I, de la Constitució), no 
per a l'exercici dels drets i per al compliment de les obligacions de caràcter civil. 

                                                                                                                                                                             
vigor cinc dels sis llibres que l’integren i està en plena preparació l'últim, el Llibre VI, dedicat a les obligacions i 
els contractes. 
 
92 Com assenyala en el Preàmbul [III, a)] de la Llei de Catalunya 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre II del Codi 
Civil de Catalunya (BOE, núm. 135, de 7.6.2011).. 
93 Hem de suposar que la raó no consisteix en el fet que s'hagi previst la mateixa solució jurídica - la mort - que en 
el Codi Civil espanyol, ja que el que es discuteix, si escau, és la competència per regular-ho, no la solució que es 
doni al mateix supòsit de fet. En canvi, sí que inicialment, com es va dir (supra, nota 84), es va incloure l'art. 211-2, 
relatiu a la commoriència. 
 
94 Vegeu, en el text (3.1) i en la nota 61, els articles antecedents citats pel Preàmbul. Un d'ells, l'art. 196.1 del 
derogat Codi de Successions, té el seu antecedent exacte, que per això no reproduïm, en l'art. 174.1 de la 
Compilació del Dret Civil Especial de Catalunya (BOE, núm. 175, de 22.7.1960). 
 
95 Com succeeix a Aragó amb qui contreu matrimoni, amb independència de l'edat que tingui (a partir dels 
catorze anys, amb dispensa, ex art. 48.2 del Codi Civil): art. 4.1.b) del Código del Derecho Foral de Aragón 
(Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de març, BOA núm. 63, de 29.3.2011). 
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Un cop dit l'anterior, resulta si més no sorprenent que, en l'Acord96

 

 pel qual es donaven per 
resoltes les discrepàncies competencials amb relació a l'art. 211-1.1 i 2, s'apreciï que “l'Estat té 
competència exclusiva per establir la regla d'adquisició i pèrdua de la personalitat en virtut dels 
arts. 149.1.1a i 149.1.8a CE” i, no obstant això, no sols continuïn vigents les disposicions 
discutides de l'article en qüestió, sinó que amb l'Acord, d'una banda, es desactivi oficialment un 
eventual recurs d'inconstitucionalitat i, d’una altra i alhora, es reconegui expressament la 
competència exclusiva que correspon a la Generalitat en matèria de Dret civil. 

 
4. La reforma de l'art. 30 CC. 
 
Les premisses per a la reforma de l'art. 30 CC., intacte des de 1889, existien des de feia ja massa 
temps: una valoració social del fet del naixement que no combregava amb les conseqüències 
jurídiques del precepte; el desenvolupament de la ciència mèdica que convertia en encara més 
anacrònica, si és possible, la solució no modificada des de la publicació del Codi; l'argumentada 
opinió doctrinal espanyola pràcticament unànime a favor del canvi del criteri d'adquisició de la 
personalitat; un nou ordre legal que exigia defugir construccions jurídiques artificioses; la 
comparació de la solució espanyola amb la resposta donada pel Dret comparat a la mateixa 
qüestió, que convertia a aquella en una “inexplicable anomalia”; les prescripcions del Dret 
convencional que impedien qualsevol pretesa interpretació literal de la regla. Tot això justificava 
àmpliament la reforma de l'art. 30 CC. 
 
A pesar del marc multifactorial descrit —encara que inevitablement a partir d'ell -, sense 
l'adveniment d'un fet de suficient entitat que actués com a desencadenant, probablement la 
solució legislativa hagués romàs inalterada malgrat la requesta inajornable de la seva 
modificació: aquell fet cal identificar-lo amb la decisió de Catalunya de legislar sobre aquesta 
matèria. L'aïllament de la solució de l'art. 30 CC., ara en clara pugna amb l'oferta per un altre 
règim civil coexistent en el mateix Estat, es va tornar encara més palmària, màximament quan la 
solució legislativa catalana havia estat confirmada un cop resolta la discrepància competencial. 
Precisament, aquesta qüestió competencial plantejada al seu dia pel Govern de l’Estat va 
constituir el punt inicial de la reforma, en un procés el resultat del qual podem qualificar de 
paradoxal: a manera de bumerang, mentre la norma catalana ha estat íntegrament respectada, és 
la del Codi Civil espanyol la que ha resultat modificada en sentit anàleg a aquella. 
 
L'iter parlamentari de la reforma en la nova Llei del Registre Civil, com veurem, cerciora el que 
acabem d'apuntar. 
 
4.1. La tramitació parlamentària al si del Projecte de Llei del Registre Civil 
 

                                                        
96 Resolució de 4 de maig de 2011, de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord 
de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-
Estat en relació amb la Llei de Catalunya 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre II del Codi Civil de Catalunya (BOE, 
núm. 135, de 7.6.2011). 
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El Projecte de Llei amb què es va iniciar la tramitació parlamentària de la LRC sotmetia la 
inscripció de naixement, a través del seu art. 44.197, al compliment de la conditio iuris prevista a 
l'art. 30 CC. Malgrat que l'Exposició de Motius declarava, com ho fa actualment el Preàmbul de la 
Llei98

 

, que s'incorporava en el contingut d'aquesta la Convenció dels Drets de l’Infant de 20 de 
novembre de 1989, l'ajustament de la nova Llei a l'art. 7.1 de la Convenció —que exigeix la 
inscriptibilitat immediata després del naixement— era, si més no, dubtós ja que, al no preveure's 
inicialment cap modificació en la redacció de l'art. 30 CC., la remissió es feia conforme al seu 
contingut llavors vigent i, per tant, als requisits ara feliçment desapareguts. 

El punt de partida legislatiu del canvi de criteri entorn de l'adquisició de la personalitat se situa 
en el tràmit d'esmenes al Projecte, en el que una d'addició presentada pel Grup Parlamentari 
Català (Convergència i Unió)99 va proposar la modificació dels articles 29 i 30 CC100. mitjançant 
una nova Disposició Final, amb una distribució formal i una redacció idèntica, respectivament, a 
la dels arts. 211-1.1 i 211-1.2 CCCat. En la seva justificació s'al·ludeix a la “reparació inajornable 
d'aquest anacronisme històric legislatiu” mitjançant l'atribució de la personalitat civil —entenent 
aquesta com una qualitat jurídica inherent a la persona— des del naixement i sense cap altre 
requisit afegit, com proposen les codificacions civils més recents tot citant la catalana en primer 
terme. No és difícil deduir que aquesta iniciativa legislativa respon a les mateixes raons que van 
determinar el contingut de l'art. 211-1.1 CCCat.: evitar les injustes i socialment incomprensibles 
conseqüències de demorar l'adquisició de la personalitat més enllà del naixement, malgrat les 
hipotètiques o eventuals repercussions que pogués tenir en l'àmbit patrimonial. Aquesta 
consideració es va veure coherentment reforçada amb l'esmena de modificació presentada pel 
mateix grup parlamentari a l'art. 44.1 del Projecte, que propugnava el reconeixement en el 
Registre Civil de les defuncions prenatals o perinatals, és a dir, aquelles produïdes amb 
posterioritat als primers sis mesos de gestació i abans de complir-se les, llavors vigents, vint-i-
quatre hores posteriors al naixement101. A pesar del distint abast d'ambdues esmenes102

                                                        
97 L'art. 44.1 del Projecte de Llei del Registre Civil deia: “Inscripción de nacimiento. 1. Son inscribibles los 
nacimientos de las personas, conforme a lo previsto en el art. 30 del Código Civil” (BOCG, Congreso de los 
Diputados, núm. 90-1, Serie A, de 8.9.2010, p. 10). El nombre i el seu contingut han romàs inalterats des de llavors 
fins la publicació de la LRC, i només s’ha modificat la rúbrica en afegir-se “y filiación “.  

, les dues 

 
98 Exposició de Motius del Projecte de Llei, I, darrer paràgraf; Preàmbul LRC, I, darrer paràgraf. 
99 Esmena núm. 77, presentada el 29.3.2011 (BOCG, Congrés dels Diputats, núm. 90-26, Sèrie A, de 6.4.2011, pp. 30 
i ss.). El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a través de la seva Direcció General de Dret i 
d'Entitats Jurídiques i de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, òrgan encarregat de l'estudi i 
desenvolupament del Dret civil català, va impulsar, va col·laborar i va recolzar les iniciatives parlamentàries del 
Grup de Convergència i Unió durant tota la seva tramitació davant les Corts Generals.  
 
100 En concordança amb la proposta, l'esmena també plantejava la modificació de l'art. 745.1 CC mitjançant la 
supressió de la seva referència a l'art. 30, en desaparèixer les “circumstàncies” expressades en aquest i adquirir-se 
la capacitat successòria des que es té personalitat civil, és a dir, des del naixement. 
 
101 L'esmena proposava afegir a l'art. 44.1 del Projecte, com a paràgraf segon de l'apartat 1, la regla següent: “A 
solicitud de los progenitores y para poder otorgar nombre, podrán constar también en el Registro Civil, sin efectos 
jurídicos, los nacimientos y fallecimientos prenatales y perinatales, siempre que se produzcan con posterioridad a 
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(co)incidien en un temps comú —el que transcorre entre el naixement i les vint-i-quatre hores 
després del mateix—, i compartien un mateix objectiu de mínims: la identificació registral amb 
un nom de l’ésser humà difunt103

 

, evitant així, malgrat no haver reunit els requisits per adquirir 
personalitat civil, la seva mera remissió al corresponent lligall d'avortaments. Les dues actuacions 
legislatives en forma d'esmenes responien, doncs, a una mateixa preocupació: actualitzar 
socialment i homologar jurídicament la resposta de l'ordenament a la defunció de l’ésser humà 
produïda abans o immediatament després del seu naixement, sense que per això es pretengui 
atribuir efectes jurídics a fets que no els han de produir. 

Al si de la ponència encarregada de redactar l'informe sobre el Projecte de Llei es va decidir 

                                                                                                                                                                             
los seis meses de gestación y no sean inscribibles de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del Código Civil” 
(BOCG, Congrés dels Diputats, núm. 90-26, Sèrie A, de 6.4.2011, p. 24; les cursives són nostres). La remissió a l'art. 
30 CC era incoherent amb l'esmena presentada pel mateix Grup Parlamentari de CiU a aquest mateix precepte 
advocant per la desaparició de qualsevol requisit més enllà del naixement, com ho demostra la redacció de l'art. 
211-1.1 CCCat.: o bé l'esmena a l'art. 44.1 del Projecte no considerava (possible) el triomf de l'altra a l'art. 30 CC, o 
bé funcionava de manera independent prescindint de l'existència d'aquesta. Amb tot, veurem mes endavant en el 
text (4.2.5) que, d'acord amb els textos vigents d'ambdues normes, pot aconseguir-se la desitjable congruència o, 
almenys, donar sentit a la remissió. 
Posteriorment, una esmena transaccional a les presentades a l'art. 44 —va haver-n’hi una altra del Grup 
Parlamentari Popular—, consistent en la incorporació d'una Disposició Addicional 5a (nova), proposava el 
redactat següent: “Archivo de fallecimientos perinatales y prenatales. Figurarán en un archivo del Registro Civil, sin 
efectos jurídicos, los fallecimientos perinatales y prenatales, siempre que se produzcan con posterioridad a los seis 
meses de gestación, pudiendo los progenitores otorgar un nombre. Este archivo quedará sometido al régimen de 
publicidad restringida previsto en la presente Ley” (Informe de la Ponència, BOCG, Congrés dels Diputats, núm. 
90-28, Sèrie A, de 3.5.2011, p. 8). 
Finalment, una nova esmena transaccional generada al si de la Comissió de Justícia, en la seva sessió de 4 de maig 
de 2011 (DS, núm. 769, Sessió 35, pp. 22 i ss.), va modificar tant la rúbrica de la Disposició, suprimint-se 
l'expressió “perinatals i prenatals”, com el seu contingut, adoptant la configuració actualment vigent tal com ja va 
aparèixer en el Projecte de Llei aprovat per la Comissió amb competència legislativa plena, encara que ara 
definitivament com a Disposició Addicional 4a. (BOCG, Congrés dels Diputats, núm. 90-29, Sèrie A, de 16.5.2011, 
p. 21). 
La Disposició Transitòria 9a. de la LRC (introduïda amb motiu de l'aprovació del Projecte per la Comissió de 
Justícia amb competència legislativa plena, BOCG, Congrés dels Diputats, núm. 90-29, Sèrie A, de 16.5.2011, p. 22) 
preveu l'aplicació d'aquesta regla a totes les defuncions esdevingudes amb anterioritat a l'entrada en vigor de la 
Llei, sempre que així ho sol·licitin els progenitors en el termini de dos anys des de la seva publicació al BOE; així, 
doncs, fins al 22.7.2013. 
 
102 En cap cas l'esmena a l'art. 44.1 afectava, al contrari que la modificació de l'art. 30 CC, a la personalitat civil. 
 
103 La iniciativa sobre les defuncions prenatals, coneguda parlamentàriament amb el nom de “reforma Amanda”, 
reprèn l'esperit de la que va presentar en l'anterior legislatura el mateix grup parlamentari (en forma de 
Proposició no de Llei, BOCG, Congrés dels Diputats, núm. 403, Sèrie D, de 9.6.2006, p. 3), fent-se ressò del lament 
d'uns pares catalans, i de l'adhesió de molts altres, que no van tenir la possibilitat d'atorgar oficialment un nom —
Amanda— a la seva filla nascuda morta, resignant-se a la seva mera constància en el lligall d'avortaments 
mitjançant genèrica referència, com està previst —”home”, “dona”, “difunt”— als efectes de la seva inhumació. 
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incorporar una esmena transaccional104

 

 a la presentada pel Grup Parlamentari Català mitjançant 
la qual, definitivament, s'abandonava la pretensió d'incidir sobre l'art. 29 CC. i se centrava 
l'interès únicament sobre l'art. 30 CC., al que se li va atribuir el text següent: 

“Disposición Final segunda bis (nueva). Reforma del Código Civil.— Se modifica el art. 30 del 
Código Civil, que queda redactado en los siguientes términos:  
“La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida y enteramente desprendido 
del seno materno”“. 

 
És en aquest moment quan convé recordar que en presentar-se l'esmena als arts. 29 i 30 CC., el 
conflicte competencial iniciat mesos endarrere entre el Govern espanyol i la Generalitat encara no 
estava formalment solucionat, i que la proximitat de les dates entre algunes de les fases d'ambdós 
afers permet deduir que l'un i l'altre procés s'interferien recíprocament i indissociablement, tal 
com es visualitza a través de les seves respectives seqüències temporals105

 

. Des d'aquesta 
perspectiva pot afirmar-se que, si bé és cert que la iniciativa parlamentària catalana en forma 
d'esmenes era tributària directa de la solució legislativa de l'art. 211-1.1 del CCCat., no ho és 
menys que en la modificació de l'art. 30 CC. va tenir una influència decisiva el procés de 
negociació del conflicte competencial, el resultat final del qual, en confirmar substancialment la 
regla catalana, reflectia tant la voluntat de pacte en favor del canvi com la bondat intrínseca del 
criteri importat. 

A partir de llavors, la tramitació parlamentària de la modificació de l'art. 30 CC. s'encaminarà cap 
a la millora tècnica del contingut i de la redacció. De la seva simple lectura pot deduir-se 
fàcilment que la fórmula transigida deixava molt que desitjar des del punt de vista gramatical ja 
que, malgrat la conjunció “y”, el resultat sembla no allunyar-se de la mera juxtaposició de dues 
frases que no concorden: l'expressió “ y enteramente desprendido del seno materno” no guarda 
correlació amb la primera part de l'article. Probablement, la voluntat de no voler prescindir del 
concepte jurídic del naixement —a partir de la ruptura del cordó umbilical—, juntament amb una 
certa atracció atàvica exercida pel redactat originari, va conduir a que aquella expressió quedés 
                                                        
104 En sessió de 26.4.2011 (BOCG, Congrés dels Diputats, núm. 90-28, Sèrie A, de 3.5.2011, p. 19). Amb la 
transacció es visualitza no tan sols el plàcet del Govern, sinó el consens de tots els grups parlamentaris, amb el 
majoritari al front, amb relació al definitiu canvi de criteri legal d'adquisició de personalitat en el Codi Civil. Amb 
la decisió ja presa, a continuació la tasca estaria centrada a millorar la redacció del precepte, sense possibilitat ja 
de tornar enrere en relació a la reforma. 
105 El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Llei del Llibre II del CCCat el 14.7.2010, i fou publicada al 
DOGC el 5.8.2010. El 7.10.2010, la Comissió de Seguiment d'Actes i Disposicions de les Comunitats Autònomes va 
acordar invitar a la Generalitat a iniciar el procediment previst per l'art. 33.2 LOTC, comunicant-li efectivament el 
29.10.2010; el 4.11.2010 s'inicien les negociacions al si de la Subcomissió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. 
El 29.3.2011, ja en el marc de la tramitació parlamentària de la LRC, el grup de CiU presenta l'esmena als arts. 29 i 
30 CC, i el 26 d'abril és objecte de transacció. Només uns dies després, el 3.5.2011, s'adopta l'Acord entre l'Estat i la 
Generalitat que finalitza i soluciona el conflicte competencial. L'endemà, el 4.5.2011, té lloc per part del portaveu 
de CiU (Sr. Jordi Jané i Guasch) la defensa de la modificació de l'art. 30 CC al si de la Comissió de Justícia amb 
competència legislativa plena. Vegeu les referències als processos en les nostres notes 81, 82, 96 i 99. 
Resulta lògic entendre que ambdues vies, que reunien els mateixos protagonistes principals, no van funcionar 
com a compartiments estancs o línies paral·leles, màximament quan la fase decisiva de cadascuna va tenir lloc en 
els mateixos pocs dies: del 29.3.2011 al 4.5.2011. 
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desvinculada de qualsevol subjecte gramatical: “desprendido”, que en l'antic art. 30 CC. es referia 
al “nacido”, queda ara orfe de subjecte referencial i, posats a trobar alguna concordança, 
únicament podria associar-se al “nacimiento” en virtut del gènere i de la conjunció copulativa 
“y”. Amb això, no obstant, encara la comprensió del precepte continuaria sent difícil i persistiria 
la incorrecció gramatical, ja que el “nacimiento” no és “qui” pot quedar “enteramente 
desprendido”. 

 
La solució a una proposta que només pot explicar-se per la precipitació (o per alguna raó arcana i 
insondable com les que amb massa freqüència solen acompanyar les esmenes transaccionals) 
passava per rectificar el redactat, bé introduint una referència clara, explícita o implícitament 
plasmada, al subjecte que resultés “enteramente desprendido”, bé transmutant, com així es va fer 
finalment, el binomi format pel participi del verb “desprender” i l'adverbi que l’acompanyava. 
Va ser al Senat on es va rectificar l'error arran d'una nova esmena presentada pel mateix Grup 
Parlamentari Català de Convergència i Unió106

 

 mitjançant la qual, conservant l'el·lipsi del subjecte 
gramatical i partint dels conceptes continguts en els lexemes inicials, es va substantivar el 
participi del verb “desprender” i es va adjectivar l'adverbi “enteramente”: 

“Artículo 30. La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez 
producido el entero desprendimiento del seno materno”. 

 
Com pot apreciar-se, substituint “y enteramente desprendido” per “una vez producido el entero 
desprendimiento”, es millora notòriament la comprensió i la intel·ligència del precepte a través de 
la concordança gramatical entre les seves dues parts clarament diferenciades; d'altra banda, el 
nou redactat coincideix ja amb el text actualment vigent sense que a partir de llavors fos objecte 
de cap altra modificació107

 
. 

Segons el missatge motivat que acompanya les esmenes del Senat rebudes a la Cambra Baixa, “la 
nueva redacción del art. 30 del Código Civil establece con mayor precisión cuando se adquiere la 
personalidad”108

 

. A continuació presentem una breu anàlisi del nou art. 30 CC. per sospesar si el 
nou redactat millora la precisió des del punt de vista tècnic jurídic. 

4.2. Anàlisi del contingut del nou art. 30 CC 
 
La desaparició de les anacròniques “circumstàncies” requerides, a més d'obeir a la pèrdua del seu 

                                                        
106 Esmena núm. 60, la justificació de la qual va ser la “corrección gramatical del precepto” (BOCG, Senat, núm. 
74, de 7.6.2011, p. 100) i que va resultar aprovada per 13 vots a favor i 12 abstencions (DS, Senat, Comissió de 
Justícia, núm. 536, de 16.6.2011, p. 4). 
 
107 Va ser definitivament aprovat pel Congrés dels Diputats en sessió celebrada el 14.7.2011 (DS, Congrés, Ple i 
Diputació Permanent, núm. 262, de 14.7.2011, p. 57). 
 
108 BOCG, Congrés, núm. 90-30, Sèrie A, de 30.6.2011, p. 1, “Disposició Final 3a”. 
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sentit109, era una exigència de l'ordre jurídic constitucional: la civilística havia considerat la 
conditio iuris ara suprimida com a contrària al principi de la dignitat de la persona, ex art. 10 CE110

 

. 
El nou art. 30 CC., a pesar —o precisament per això— de ser el resultat de la tensió entre 
l'actualització necessària del seu contingut i un cert fre conservador sobre el redactat, constata 
l'innegable canvi de criteri en l'adquisició de la personalitat i, amb això, la seva adequació a 
l'esperit i al text constitucional.  

El precepte presenta, així mateix, novetats complementàries, visibles tant a través de les 
incorporacions com de les supressions que ofereix la nova literalitat de l'article amb relació a 
l'anterior, i totes elles són importants per explicar el nou significat de la regla: 
 

— entre les incorporacions cal assenyalar, d'un costat, allò concernent al “moment del 
naixement” i la seva relació amb l'exigència (“una vez producido”) encara mantinguda 
del “entero desprendimiento” i, d'un altre, el requeriment de que el naixement ho sigui 
“con vida”; 
— entre les omissions o eliminacions, a banda de la més evident relacionada amb l'antiga 
conditio iuris, cal destacar la que nominalment afecta el subjecte, al que anteriorment es 
designava com “fetus” o com “nascut” segons l'instant de consideració de l’ésser humà 
durant el naixement, i la que afecta els termes inicials de l'antic precepte —”Para los 
efectos civiles”—. 

 
4.2.1. La necessària integració de les dues parts del precepte 
 
Com ja vam tenir ocasió d'indicar i a diferència del que definitivament va ocórrer amb el precepte 
català, l'art. 30 CC. es refereix aparentment al naixement des d'una perspectiva estàtica —
”momento”—, en contrast amb el “nacimiento” entès com a procés i, per tant, sense la necessitat 
de referir-se a un instant precís. Relacionant aquest “momento” amb l'exigència (“una vez 
producido”) del “entero desprendimiento” del claustre matern, semblaria encertat defensar que 
la regla parteix d'un concepte biològic o natural del naixement —la sortida del fetus del ventre 
matern— al qual se li afegeix una exigència cronològicament conseqüent —el “entero 
desprendimiento del seno materno”— per a, un cop completat l'iter jurídic previst per la norma, 
tenir per adquirida la personalitat. Una vegada més, el requisit de l'autonomia o independència 
física del nascut respecte de la seva mare seria condició necessària perquè adquirís personalitat 
essent, doncs, insuficient el compliment del fet biològic, assistit o no, del part. Llavors, no hi ha 
dubte en la hipòtesi plantejada: l'art. 30 CC. estableix que no s'adquireix la personalitat civil sinó 

                                                        
109 Com a lògica conseqüència de la seva desvirtuació o pèrdua de substantivitat: a) del requisit de la “figura 
humana”, perquè la pertinença a l'espècie humana es dóna per entesa a tot ésser nascut de dona; ara, a més a més, 
l'exclusiva referència al naixement fa irrellevant qualsevol qüestió relacionada amb els caràcters humans 
essencials; b) del de les “vint-i-quatre hores”, perquè, considerant l'opció legislativa a favor de la viabilitat legal, 
en la pràctica els avenços mèdics l’havien convertit en inútil. 
 
110 MARÍN LÓPEZ (2011, p. 70). 
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des de la ruptura o tall del cordó umbilical del nascut viu111

 

, en clara equivalència amb el sentit 
de l'antiga expressió de “reputarse nacido”, encara que ara sense que hagi de transcórrer cap 
temps afegit. 

Com s'acaba de veure, la regla de l'adquisició de la personalitat continua depenent 
indubtablement del concepte jurídic de “nacimiento”, resultant potser tautològic i, per tant, 
prescindible, el “reforç” de la segona part de l'article. En efecte, creiem que en res hauria canviat 
el criteri actual d'adquisició de la personalitat si s'hagués omès la referència al despreniment del 
claustre matern i la regla disposés només que “la personalidad se adquiere en el momento del 
nacimiento con vida”, ja que, com tenim dit i és lloc comú, la consideració jurídica del naixement 
requereix que l'ésser humà s'independitzi de la vida de la seva mare. La subsistència de l'actual 
enunciat, idèntic en el seu sentit al de l'anterior redactat del precepte, respon a un alt grau de 
dependència respecte de la tradició històric legislativa de la norma, que ha impedit trencar 
formalment amb el seu passat i ha provocat la pervivència de la fórmula i, amb ella, potser una 
major dificultat en la interpretació del conjunt. Però malgrat no ser necessària, la seva presència 
exigeix la seva integració en el concepte holístic de “nacimiento” que utilitza la primera part del 
precepte: amb aquest objectiu, proposem la interpretació que a continuació s'exposa. 
 
La referència al “momento” del “nacimiento”, tal com consta en la primera part del precepte, 
condueix obligadament a la consideració jurídica d'aquest i, per tant, a la coincidència d'aquell 
amb l'instant de la ruptura del cordó umbilical; la segona part de l'article, en conseqüència, és una 
reiteració que no afegeix res de nou, encara que té la virtut de corroborar explícitament que la 
personalitat civil no s'adquireix des del part o infantament. Efectivament, la locució connectiva 
“una vez” denota que el “nacimiento” esmentat en la primera part no té lloc, jurídicament 
parlant, fins que es compleix el fet recollit en la segona, això és, fins al “entero desprendimiento 
del seno materno”, i que aquesta segona proposició del precepte remet al “momento” del 
naixement, especificant-lo. Així, no es tracta de dues seqüències cronològicament consecutives112, 
sinó que el “entero desprendimiento” forma part del “nacimiento con vida” o, el que és el mateix, 
que la segona part de la disposició legal s'integra, precisant-la, en la primera: el moment del 
naixement amb vida és el de la ruptura del cordó umbilical, mitjançant la qual es produeix l’enter 
despreniment; en altres paraules, no s'entendrà succeït el naixement fins que aquest no sigui 
complet113

                                                        
111 D'acord amb l'antic art. 30 CC, l'opinió pràcticament unànime de la doctrina civilista —que no la penal, per 
exemple— coincidia a entendre que el naixement tenia lloc amb la ruptura o tall del cordó umbilical, que era 
quan començava el còmput de les vint-i-quatre hores: vegeu DE CASTRO (1952 [1984], p. 103), ALBALADEJO (2002, p. 
219), LACRUZ (2004, p. 10), MARTÍNEZ DE AGUIRRE (2000, p. 318), LASARTE (2005, p. 182), LETE (1996, p. 44), 
CABANILLAS (1993, p. 796). 

, aconseguint-se aquesta completesa amb el tall del cordó umbilical. Així, no sols la 

112 Com succeiria, per exemple, si en comptes de l'expressió “una vez” s'hagués optat per la conjunció “y”. 
 
113 En el mateix sentit que acabem d'exposar, podria haver-se optat per una altra solució legislativa, eliminant el 
“entero desprendimiento” i afegint al “nacimiento” l'adjectiu de “completo” per significar precisament la 
desvinculació física del claustre matern. És l'exemple del Codi Civil de Portugal (art. 66.1: “A personalidade 
adquirese no momento do nascimento completo e com vida”) o del de Suïssa (art. 31: “La personnalité commence avec la 
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personalitat s'adquireix exclusivament des de la consideració jurídica del naixement, sinó que la 
primera frase de l'article (“nacimiento con vida”), contràriament al que en aparença pugui 
denotar la lectura del seu conjunt, utilitza un concepte jurídic i no biològic en pressuposar (“una 
vez”) la desvinculació física de la mare114

 
. 

Cal afegir finalment que, en consideració a la necessària coherència interna en tractar-se d'articles 
consecutius, tot aquest alambinat procés descrit en l'art. 30 CC. coincideix amb el que l'art. 29 CC. 
designa o identifica simplement amb l’únic vocable “nacimiento” (“el nacimiento determina la 
personalidad”), sense més; no hi ha cap dicotomia entre els conceptes del mateix fet jurídic 
“naixement” utilitzat per ambdós preceptes, entenent-se que aquell descriu o desenvolupa 
l'esmentat en aquest. 
 
4.2.2. El naixement “con vida” 
 
El precepte en estudi afegeix, ara sí que com a autèntica novetat formal, que el naixement ha de 
ser-ho “con vida”115. També en aquest cas es tracta d'una expressió redundant si es té en compte 
que el fet de néixer comporta inexorablement fer-ho amb vida, ja que en cas contrari el que es 
produeix és la simple expulsió del fetus de l'úter matern. El que s'acaba d'afirmar troba fonament 
en el tractament legal de la inscripció dels avortaments: l'art. 173 del Reglament de la LRC, en 
comptes de referir-se al naixement, ho fa al “alumbramiento y muerte” i a que la mort pot haver-
se produït després del “alumbramiento”; en cap moment s'utilitza el substantiu “naixement” per 
designar el que no ho és116

 
. 

                                                                                                                                                                             
naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort”); el § 1 BGB ho assenyala anàlogament (“Die 
Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt”); els destacats són nostres. 
 
114 Com ho “explica” l'art. 74 del Codi Civil de Xile: “La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, 
al separarse completamente de su madre”. L'art. 24 del Codi Civil de Puerto Rico també ho descriu així: “El 
nacimiento determina la personalidad y capacidad jurídica. Es nacido el ser humano que viva completamente 
desprendido del seno materno”. 
115 És la solució, per exemple, del Codi Civil de Brasil de 2002: “Art. 2. A personalidade civil dóna pessoa começa do 
nascimento com vida; mes a vaig llegir põe fora de perill, des de a concepção, vos direitos do nascituro” (el destacat és el 
nostre). En el mateix sentit, el de Portugal (art. 66; vegeu la nota 113), Suïssa (art. 31; vegeu la nota 113), Estònia (§ 
8.1: “live birth”, segons la versió anglesa dels General Principles of the Civil Code Act facilitada per l'Estonian Legal 
Language Centri), Perú (art. 1: “neixi viu”), Argentina (art. 70: “nacieren con vida”) i Louisiana (art. 25: “live birth”). 
 
116 Article 173. “La declaración y parte expresarán el aborto o, en su caso, el alumbramiento y muerte; contendrán, 
en cuanto sea posible, las circunstancias exigidas para la inscripción de nacimiento y defunción y, 
particularmente, el tiempo aproximado de vida fetal y si la muerte de la criatura se produjo antes, al tiempo o 
después del alumbramiento, indicando, en este último caso, con toda exactitud, las horas del alumbramiento y 
muerte”. 
És cert que l'art. 172 del mateix Reglament al·ludeix a “si la criatura nace muerta”, però ho fa de manera 
instrumental, amb motiu d'establir la competència del Registre; en canvi, l'art. 173 es dedica a regular, 
precisament, el contingut i els requisits que ha de reunir la declaració d'avortament o de naixement i mort als 
efectes de la seva constància registral, és a dir, prenent com a objecte de l'article la constatació del fet succeït. És 
per això que creiem que el veritable significat resideix en l'art. 173 reproduït. 
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Per concloure, una obvietat i la certificació de que es tracta d'una locució prescindible: l'article té 
com a objecte fixar el criteri d'adquisició de la personalitat civil i només els vius poden obtenir-la. 

 
Fins aquí el comentari sobre les dues aportacions escollides. Quant a les novetats per eliminació, 
la primera d'elles es proposava entorn de l'el·lipsi sobre el subjecte. 
 
4.2.3. L'el·lipsi del subjecte gramatical 
 
En aquest cas, creiem que és un encert l'opció del legislador de no designar nominalment a qui 
adquireix la personalitat amb el naixement. 
 
L'antic art. 30 CC. es referia al fetus que, un cop reunia els requisits establerts, es “reputava” 
jurídicament nascut. La noció de “fetus” o de ”nascut”, als efectes jurídics, conduïa de manera 
irremissible a un moment respectivament anterior o posterior al del naixement; la seva utilització, 
o la d'altres termes més o menys indicatius, probablement hagués aportat confusió i dificultats 
interpretatives si s'hagués ubicat en un passatge inadequat. Per evitar-ho, s'ha eliminat 
gramaticalment tota referència explícita al subjecte encara que, òbviament, sigui omnipresent en 
qualsevol passatge de la regla.  
 
A manera de simple exercici teòric i mantenint l'estructura actual de l'article, d'haver-se volgut 
l'esment explícit del subjecte gramatical aquest, entre d'altres possibilitats, podria haver-se 
reflectit en alguna de les fórmules següents, encara que no sempre de manera reeixida: 
 

— l'enunciat “un cop el nascut resti enterament desprès del claustre matern” no estaria 
exempt de problemes: en aquest cas, caldria convenir que s'és nascut fins i tot abans del 
tall del cordó umbilical; l'única solució al dilema seria defensar un concepte merament 
biològic de “naixement” a costa de prescindir del jurídic, que és actualment l'únic 
determinant per adquirir la personalitat; 
— la referència a un terme purament jurídic com el de “persona física”, tret que s'hagués 
fet conforme al “model” català (ex art. 211-1.1 CCCat.), també hagués estat problemàtic, 
anàlogament a les raons adduïdes respecte al “nascut”; 
— major complicació, fins i tot, sorgiria si s'hagués optat per introduir el terme 
metajurídic de “persona”: el seu valor polisèmic, tant al marge com dins del propi àmbit 
jurídic, hauria obligat a discernir sobre el significat i conseqüències de la seva utilització 
en funció de la seva ubicació en el precepte: s'és persona des del mateix moment del 
naixement?, fins i tot abans?, què aporta a la seva consideració, si escau, la ruptura del 
cordó umbilical?; 
— potser la millor solució per esmentar al subjecte en cas d'haver optat contràriament a 
com es va fer, hagués estat l'expressió d’”ésser humà”, perquè qui ha d'adquirir la 
personalitat té clarament la consideració de tal en qualsevol moment del procés del 
naixement i també amb anterioritat. 

 
Com dèiem, considerem un encert del legislador el silenci del nou art. 30 CC. i, a més a més, 
resulta més coherent amb la resta de la norma perquè ara coincideix i s'harmonitza amb el 
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mutisme de l'art. 29 CC., que des de sempre ha obviat la referència explícita al subjecte gramatical 
en disposar que “el nacimiento determina la personalidad”; quan en la seva segona part 
introdueix l'esment al “nacido” ho fa perquè llavors ja li ha concedit, almenys per als efectes 
favorables i en el cas que arribi a reunir els requisits de l'article següent, la personalitat civil. 
 
4.2.4. La supressió de la referència als efectes civils 
 
Cal recordar ara que, d'acord amb l'antic redactat, s'havia ja demostrat que els efectes civils que 
quedaven subjectes al compliment de la conditio iuris eren, com a màxim, els patrimonials, alhora 
que, interpretada la norma d'acord amb la incorporació dels imperatius del Dret convencional, 
l'àmbit personal quedava al marge. 
 
No obstant això, ja abans de la reforma va haver qui va criticar fins i tot la permanència de la 
conditio iuris circumscrita a l'àmbit patrimonial, ja que l'eventual canvi de trajectòria dels béns via 
successió hereditària no s'ajustava a la qualificació de “injustificat”. S'havia afirmat117

 

 que l'entitat 
de la justificació d'una restricció tan dràstica era escassíssima, ja que es tractava d'evitar un 
desplaçament patrimonial o successori per una diferència mesurada en hores de vida i que 
només raons històriques podien explicar la pervivència d'aquest anacronisme que, d'altra banda, 
i com també s'havia posat en relleu, afectava la dignitat del nascut. 

L'abast de la reforma no presenta cap dubte: els efectes de l'adquisició de la personalitat no es 
limiten ara a cap dels àmbits en què, jurídicament, pot dividir-se la projecció de la persona en el 
món del Dret; l'eliminació de la locució “para los efectos civiles” no pot interpretar-se d'una altra 
manera que per evidenciar que el legislador, emmotllant-se al signe (jurídic) dels temps, ha 
determinat que amb el naixement s'adquireix personalitat a tots els efectes civils, personals i 
patrimonials, quedant així orfes tots els arguments que, més enllà del propi suport que aportava 
la dicció legal, s'havien adduït per justificar una norma com l'ara modificada, sobretot aquells 
relacionats amb l'àmbit patrimonial successori. A partir del naixement i, per tant, de l'adquisició 
de la personalitat, el nascut s'interposa i actua com a subjecte de Dret en qualsevol desplaçament 
patrimonial del que sigui destinatari final o intermedi. 
 
Des d'un altre punt de vista, la supressió de la referència als “efectos civiles” accentua 
segurament la vocació de transcendir a l'exclusiu àmbit del Dret civil de la disposició estudiada. 
Sense necessitat ara d'estendre'ns en aquest punt, recordem que la personalitat ha estat definida 
com aquell complex de drets que l'ordenament reconeix a la persona pel fet de ser-ho, 
identificant-se el seu contingut amb la titularitat de drets fonamentals118

 
. 

4.2.5. La subsistència de requisits legals 
 

                                                        
117 MARTÍNEZ DE AGUIRRE (2000, p. 323). 
 
118 ROCA (1991, p. 224); vegeu la nostra nota 38. 
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L'evolució legislativa ha tornat el criteri d'adquisició de la personalitat al Dret romà per al que, 
recordem, bastava la vida i la desvinculació física de la mare per atribuir —reconèixer— capacitat 
jurídica al nascut. Aquest criteri, malgrat no haver triomfat en la codificació espanyola, no pot 
tenir-se com absolutament preterit en l'esdevenir legislatiu; resulta convenient portar ara a 
col·lació l'Exposició de Motius de la Llei de Matrimoni Civil de 1870 en la qual, a pesar del criteri 
legal exposat en el seu art. 60, antecedent directe de l'antic art. 30 CC., es reconeixia que, “en 
rigor”, la reunió d'aquells dos requisits de base romana bastava per reconèixer personalitat 
jurídica al nascut. Per tant, i en conclusió, no pot dir-se que el criteri contemplat en el nou art. 30 
CC. sigui nou i deslligat completament de qualsevol tradició històrica legislativa espanyola. 
 
No obstant això, si es defensa que el nou art. 30 CC. continua exigint determinades 
“circumstàncies” o requisits per adquirir la personalitat civil, no s'estarà cometent cap 
incorrecció, ja que l’”entero desprendimiento” (a partir de la ruptura del cordó umbilical) i el 
“nacimiento con vida” són expressions que, malgrat el seu caràcter prescindible per ser innates al 
concepte jurídic de naixement, poden ajustar-se perfectament a la qualitat de “condició legal”, si 
més no des del punt de vista formal. Conforme al que s'acaba d'advertir, continuarien tenint 
sentit les remissions que encara consten i es fan des d'altres disposicions legals119

 

 a les 
“condicions” exigides per l'art. 30 CC., tot i que llur permanència es degui probablement més al 
descuit del legislador que a haver mantingut conscientment la seva vigència i sentit amb relació 
al nou redactat. 

5. Conclusions 
 
A manera de resum, presentem les següents conclusions de l'estudi anterior entorn del nou criteri 
d'adquisició de la personalitat (civil): 
 
1. Els requisits de la “figura humana” i de viure “veinticuatro horas enteramente desprendido del 
seno materno”, establerts a l'art. 30 CC. (1889) a manera de conditio iuris per a l'adquisició de la 
personalitat, i encara vigents al començament del segle XXI, constituïen un anacronisme legislatiu 
denunciat des de feia ja temps per la doctrina; el seu desfasament respecte de la valoració social i 
jurídica es va intensificar a partir de la contribució decisiva de l'avenç de la ciència mèdica i del 
nou ordre constitucional (1978). La solució legislativa espanyola s'havia convertit en una 
anomalia inexplicable i aïllada i, des de la perspectiva del Dret comparat, sense parangó en els 
ordenaments jurídics del seu entorn jurídic cultural.  

                                                        
119 Per exemple, l'inalterat art. 29 CC. continua remetent-se a les “condiciones que expresa el artículo siguiente”; 
així mateix, l'art. 745.1 CC segueix referint-se a les “circunstancias expresadas en el art. 30”. En la pròpia LRC, 
l'art. 44.1 no ha modificat la seva literalitat des de la primera versió del Projecte (BOCG, núm. 90-1, Sèrie A, de 
8.9.2010, p. 10), dient que la inscripció del naixement es farà “conforme a lo previsto en el art. 30 del Código 
Civil”; en aquest cas, la generalitat de l'expressió no impedeix la seva millor conciliació amb la regla de 
l'adquisició de personalitat, com contràriament sí la dificulta l'art. 171 del seu Reglament en mantenir l'al·lusió a 
les “ circunstancias exigidas para que un feto se repute nacido a los efectos civiles”, o la mateixa Disposició 
Addicional 4a. LRC, relativa a les defuncions prenatals (vegeu la nostra nota 101), en remetre's al compliment de 
“las condiciones previstas en el art. 30 del Código Civil”. 
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2. El Dret convencional, a través dels Tractats ratificats per Espanya (1966 i 1989), justificava i 
exigia una adaptació legislativa que tingués en compte la transcendència jurídica de la persona 
des de immediatament després del seu naixement; la millor doctrina va sostenir que segons 
aquests Tractats únicament l'àmbit patrimonial, en el millor dels casos, es podia subjectar a 
aquells requisits. 
 
3. Ha estat el Dret civil català, a partir de la codificació del dret de la persona física (2010) i, en 
concret, de l'art. 211-1.1 del seu Codi Civil, el primer dels règims civils coexistents a Espanya a 
establir un criteri d'adquisició de la personalitat, entesa aquesta com una qualitat inherent a la 
persona física, basat únicament en el naixement, sense que cap de les projeccions jurídiques de la 
persona —personal i patrimonial— quedés limitada per qualsevol altra condició. 
 
4. En un procés de recíproca interferència, tant la qüestió competencial al seu dia plantejada pel 
Govern espanyol, resolta a favor de respectar íntegrament la regla del Codi Civil de Catalunya, 
com la constatació de l'origen català de les esmenes inicialment presentades proposant l'adopció 
del mateix criteri que el del CCCat., denoten clarament, a través de la tramitació parlamentària de 
la nova Llei del Registre Civil, la influència determinant que sobre la reforma de l'art. 30 CC. va 
tenir la decisió de Catalunya de legislar sobre aquesta matèria. 
 
5. El nou art. 30 CC., havent eliminat de manera definitiva els obsolets requisits de la “figura 
humana” i del transcurs de les vint-i-quatre hores de vida independent de la mare, fonamenta ara 
el criteri d'adquisició de la personalitat únicament en el “nacimiento”, entès aquest des de la seva 
consideració jurídica. En efecte, l'exigència expressa de què es neixi “con vida” i que es produeixi 
l’”entero desprendimiento” mitjançant la ruptura del cordó umbilical, circumstàncies que no 
calia esmentar en trobar-se implícites en el concepte jurídic de “naixement”, demostren no 
obstant amb la seva presència que l'ordenament continua exigint, a manera de condició legal, uns 
requisits afegits al fet natural o biològic de néixer. 
 
6. Amb l'establiment del nou criteri d'adquisició de la personalitat, tal com havia succeït a 
Catalunya, desapareix definitivament la limitació als efectes civils patrimonials que encara 
conservava la projecció jurídica del nascut fins que no es complís la conditio iuris, la qual cosa es 
visualitza tant perquè ara el criteri depèn únicament del naixement com per la intencionada 
eliminació de l'expressió amb la que començava l'antic art. 30 CC. (“[p]ara los efectos civiles”). 
 
7. Amb l'entrada en vigor del nou art. 30 CC. coincideixen plausiblement les distintes disciplines 
del Dret en considerar jurídicament la persona des del naixement. Des de la perspectiva del Dret 
civil, la unificació del criteri d'adquisició de la personalitat ha tingut lloc tant amb relació als 
convenis internacionals ratificats per Espanya com amb el Dret català, amb la conseqüència de 
compartir uns mateixos efectes amb el mateix abast; però la modificació del criteri també ha 
permès l'harmonització dels efectes del naixement amb la normativa penal i constitucional, 
principalment, en les que es considera a un nounat, sense més, com un subjecte de dret penal i 
constitucionalment protegible. Amb això ha desaparegut la criticable diferència valorativa que no 
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tenia justificació des del punt de vista de l'art. 10 CE. 
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