REGL AM ENT D´ORG ANI TZ ACIÓ I FUNCION AMENT
DEL REGISTRE MUNICIP AL D´ UNIONS CIVILS
Article 1.- RÈGIM JURÍDIC
Aquest Registre, que té naturalesa administrativa, es regeix per aquestes normes i per les
que, amb caràcter complementari, es puguin dictar i amb subjecció a la Llei 10/1998 de 15
de juliol d’unions estables de parella.
La inscripció en aquest Registre no tindrà en cap cas qualificació jurídica d’acta o document,
sinó que només serà una constatació de la declaració de voluntat dels compareixents i de
llurs compromisos.
Article 2.- OBJECTE
Podran ser objecte d’inscripció les unions estables de parelles formades o per parelles
heterosexuals que tot i que podem contreure matrimoni, s’abstenen de fer-ho o per parelles
formades per persones del mateix sexe biològic que tenen barrat el pas al matrimoni.
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Article 3.- DECLARACIONS I ACTES INSCRIBIBLES
Seran objecte d’inscripció:
-

Les declaracions de constitució, modificació i extinció de les esmentades unions.
Els contractes reguladors de les relacions personals i patrimonials entre els seus
membres i les declaracions que afectin de forma rellevant la unió no matrimonial, sempre
que no siguin susceptibles d’inscripció o anotació en altre instrument o registre públic i
no siguin contràries a l’ordenament jurídic.

Article 4.- REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ
1.

Les inscripcions es faran prèvia sol·licitud conjunta dels membres de la unió no
matrimonial que hauran de complir els següents requisits:
-Ser majors d’edat o menors emancipats.
-No tenir entre si una relació de parentiu per consanguinitat o adopció en línia recta o línia
colateral de fins el quart grau.
-No trobar-se incapacitats per emetre el consentiment necessari per dur a terme l’acte o
declaració objecte d’inscripció.
-No estar subjecte a cap altre vincle matrimonial civil no dissolt.
-No constar inscrit com a integrant d’una unió civil no matrimonial en aquest o en un altre
registre de característiques semblants.

La persona encarregada del Registre podrà demanar l’acreditació del compliment dels
anteriors requisits.
2.

Els integrants de la unió no matrimonial han d’estar empadronats en aquest municipi.

Article 5

La inscripció de la declaració de constitució d’una unió civil, que és voluntària, requerirà la
prèvia presentació d’una sol·licitud acompanyada de la documentació necessària per a
acreditar el compliment de les condicions establertes en l’article 4 d’aquestes normes.
Article 6
La primera inscripció de cada parella es produirà mitjançant compareixença personal i
conjunta de les dues persones davant de la persona encarregada del Registre, per declarar
l’existència entre elles d’una unió de convivència no matrimonial.
Article 7
En aquest primer assentament es podran fer constar totes les circumstàncies relatives a la
seva unió que manifestin els compareixents. També es podran anotar, segons regula l’art.
14, els convenis reguladors de les relacions personals i patrimonials entre els membres de la
unió.
Els continguts indicats en el paràgraf anterior podran ser objecte d’inscripció en ulteriors
compareixences conjuntes de la parella.
Article 8
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El Registre estarà a càrrec de la secretaria general de l’Ajuntament.
Article 9
Si hi hagués algun obstacle que impedís la inscripció, es denegarà per escrit i es farà
constar les causes de la denegació.
Article 10
La persona responsable del Registre obrirà un expedient administratiu per a cada sol·licitud
d’inscripció que es presenti. Aquest expedient estarà integrat per la documentació
presentada, l’acta de compareixença i la resta de suport documental de les inscripcions de
constitució, extinció o de qualsevol altra declaració que es fan constar en aquest Registre
municipal.
Aportada la documentació necessària i formalitzada la ratificació dels consentiments a la
inscripció, l’encarregat/da del Registre municipal d’unions civils procedirà a estendre la
corresponent inscripció en el corresponent llibre.
La inscripció bàsica recollirà les dades personals suficients per a la correcta identificació
dels membres de la unió civil, el domicili, l’extracte de les manifestacions fetes, la data de
compareixença i la referència a l’expedient obert per a cada unió civil.
Article 11
El Registre es materialitzarà en un Llibre Principal en el qual es practicaran les inscripcions a
què es refereixen els articles precedents. El llibre es podrà portar en suport informàtic i en
suport paper mitjançant fulls mòbils, numerats i segellats, i s’encapçalarà i acabarà amb les
corresponents diligències d’obertura i tancament.
Article 12

La primera inscripció de cada parella tindrà caràcter d’inscripció bàsica i al seu marge
s’anotarà qualsevol altre assentament que es produeixi amb posterioritat en el Llibre
Principal relatiu a aquesta unió.
Article 13
Les inscripcions relatives als contractes reguladors de les relacions personals i patrimonials i
les relatives a la resta de declaracions a què es refereix l’article 3 apartat 2 de les normes
reguladores del funcionament del Registre Municipal d’Unions Civils es faran en extracte i
faran referència al document que serveixi de suport i a l’expedient administratiu de la
corresponent unió civil.
Aquestes inscripcions requeriran també el consentiment d’ambdós membres de la unió civil.
Només la inscripció de l’extinció de la unió es podrà realitzar a petició d’un dels membres.
Article 15
A fi de garantir la intimitat personal i familiar dels inscrits en el Registre, no es donarà cap
publicitat al contingut dels assentaments, llevat de les certificacions que estengui el/la
encarregat/da del Registre a instància exclusivament de qualsevol dels membres de la unió
interessada o dels jutges i tribunals de justícia.
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Article 16
Tant les inscripcions que es practiquin com les certificacions que s’estenguin seran totalment
gratuïtes.

DISPOSICIÓ FINAL
El Plenari Municipal en sessió celebrada en data 30 de juliol de 2004 va aprovar la present
ordenança municipal.

