Ajuntament de
les Planes d’Hostoles
Vall d’Hostoles
La Garrotxa

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS
ESTABLES DE PARELLA DEL MUNICIPI DE LES PLANES D’HOSTOLES.
Article 1. Règim jurídic
El Registre municipal d’unions estables de parella de les Planes d’Hostoles té naturalesa
administrativa i tenint en compte que la competència en matèria civil correspon a l’Estat i a
la Generalitat de Catalunya, aquest Reglament regula exclusivament la constància de la
manifestació personal i voluntària de la situació de fet de parella estable no matrimonial.
El Registre es regeix pel present Reglament i per les normes que, amb caràcter
complementari, es puguin dictar.
La present regulació es limita per la seva pròpia naturalesa a l'àmbit competencial
municipal d'organització d'un registre administratiu en virtut de l'aplicació de l'article 25 de
la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local que estableix que li correspon al
municipi promoure tota classe d'activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. Així mateix els poders públics
estan obligats a promoure les condicions per què la llibertat i la igualtat de les persones
siguin reals i efectives, superant els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud.
En qualsevol cas la present reglamentació, per jerarquia normativa, resta subjecte a la Llei
del Parlament de Catalunya núm. 10/98, de 15 de juliol, d’unions estables de parella i
d'altres disposicions d'igual o superior rang.
Article 2. Objecte
Podran ser objecte d’inscripció en el Registre aquelles unions no matrimonials de
convivència estable entre dues persones siguin o no del mateix sexe, en el marc previst
per la Llei 10/98. Aquesta inscripció es portarà a terme en la forma i amb els requisits
que s’estableixen en la present normativa.
Article 3. Declaracions i actes objectes d’inscripció
Són objecte d’inscripció:
1. Les còpies simples d’escriptura pública de constitució, modificació i extinció, atorgades
conjuntament, tal com estableixen els articles 2 i l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei
10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella.
2. Les actes de notorietat de la convivència, esmentades a l’article 10 de la Llei 10/1998,
de 15 de juliol, d’unions estables de parella.
3. Les declaracions voluntàries de convivència dels membres de la parella atorgades en
presència de l’Alcalde/essa o Regidor/a en qui delegui, assistit degudament pel
Secretari/a de la Corporació, o bé de la persona designada per l’Ajuntament com a
responsable del registre. No serà necessària la inscripció dels contractes reguladors de
les relacions personals i patrimonials dels membres de la unió no matrimonial, atès que
les relacions personals i patrimonials poden ser regulades verbalment, segons els arts. 3 i
22 de la Llei 10/1998, de 15 de juliol d’unions estables de parella.
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Article 4. La sol·licitud d’inscripció
La inscripció requereix que, prèviament, ambdós membres de la unió no matrimonial
realitzin una sol·licitud conjunta davant de l’encarregat del Registre.
La sol·licitud haurà de contenir la data d’aquesta i el nom i cognoms dels interessats, el
número de DNI, lloc i data de naixement de cadascun d’ells, el seu veïnatge civil, i
l’adreça comuna al municipi.
Article 5. Requisits de la inscripció
1. Podran instar la seva inscripció en el Registre totes aquelles parelles que, pel seu lliure
i ple consentiment, hagin constituït una unió de convivència no matrimonial, i acreditin el
compliment dels següents requisits:
a.- ser major d’edat o menor emancipat
b.- no haver estat declarats incapacitats
c.- no ser parents per consanguinitat o adopció en línia directa, o per consanguinitat en
tercer grau col·lateral
d.- estar empadronats, els dos, a ....
e.- no estar subjectes a cap vincle matrimonial (les persones separades, no divorciades,
no el podran presentar)
f.- no consten inscrits com a integrants d’una altra unió civil no matrimonial a cap altre
registre de semblants característiques.
Caldrà presentar una sol·licitud conjunta signada pels dos membres identificats de forma
clara.
2. Junt amb la sol·licitud, caldrà presentar els següents documents:
1.- DNI/NIE/Passaport de tots dos.
2.- Declaració jurada dels dos interessats signada davant el responsable del registre
conforme reuneixen els requisits exposats a l’apartat anterior amb les lletres b), c), e) i f).
3.- Certificació del Padró d’habitants de ......
4.- Si s’escau, conveni regulador de les relacions personals i patrimonials de la parella, si
es desitja que quedi constància d’aquests al registre.
3. Si la documentació és incompleta l’Ajuntament requerirà formalment als interessats per
tal que dins el termini prudencial, no superior a un mes, la completi. Si no ho fan es
resoldrà d’ofici desestimar la sol·licitud.
4. Quan hagi finalitzat una unió estable d’una anterior parella, els membres d’aquesta no
podran formalitzar una nova inscripció en el Registre municipal d’una relació estable amb
una altra persona fins que no hagin transcorregut almenys sis mesos des de la data de la
baixa de la inscripció de l’anterior.
5.- La sol·licitud i els documents requerits es presentaran a l’encarregat del registre, a
l’Ajuntament de ..., dins l’horari establert: de dilluns a divendres de 00:00h. a 00:00h.
Article 6. Inscripció.
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Un cop examinada la sol·licitud, si aquesta es troba conforme, els serveis responsables
del registre procediran a concertar amb els sol·licitants el dia i l’hora per a procedir a la
inscripció. La inscripció de cada parella es produirà mitjançant compareixença personal i
conjunta de les dues persones davant la secretaria de l’Ajuntament i de l’alcalde, per a
declarar l’existència entre elles d’una unió de convivència no matrimonial, procedint-se en
el mateix acte a la lectura i signatura de l’acta d’inscripció.
En la mateixa acta podrà fer-se constar quantes circumstàncies relatives a la seva unió
manifestin els compareixents, i podran integrar-se els convenis reguladors de les relacions
personals i patrimonials que existeixin entre els membres de la unió, que haguessin
presentat junt amb la sol·licitud.
Article 7. Variacions de dades inscrites.
Les variacions en el contingut de les inscripcions podran efectuar-se mitjançant ulteriors
compareixences conjuntes dels membres de la unió.
Article 8. Denegació de la inscripció.
No es podrà practicar la inscripció si algun dels sol·licitants no compleix els requisits
establerts a l’article 5 d’aquest reglament. En el supòsit que la denegació fos deguda al
fet que algun dels compareixents estigués afectat per deficiències psíquiques, es podrà
presentar una nova sol·licitud d’inscripció, aportant en aquest cas dictamen mèdic sobre la
seva aptitud per a consentir en la constitució d’una unió de convivència.
Article 9. Baixa de la inscripció
La baixa de la inscripció es produirà per les següents causes:
a) Per mutu acord.
b) Per voluntat unilateral d’un dels dos membres de la parella.
c) Per defunció d’un dels membres.
d) Per separació de fet durant més d’un any.
e) Per matrimoni d’un dels membres.
Per a procedir a l’anotació de l’extinció de la inscripció caldrà la presentació d’un escrit
expressant la voluntat o les circumstàncies que provoquen la baixa de la inscripció de la
unió no matrimonial.
Article 10. Contingut dels assentaments
En els assentaments s’hi farà constar:
- El nom i cognoms.
- El número de DNI.
- El veïnatge civil.
- La data i el lloc de naixement.
- L’adreça comuna dels membres de la unió no matrimonial.
- El lloc i la data de sol·licitud i de la compareixença.
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Aquestes dades es recullen amb la finalitat de confirmar que la convivència en parella és
estable i amb voluntat de permanència.
Article 11. Adscripció orgànica
El Registre municipal d’unions estables de parella estarà a càrrec de la secretaria de
l’Ajuntament, que estarà facultada per utilitzar a efectes de funcionament del registre, el
personal que pugui resultar necessari.
Article 12. Protecció de la intimitat personal
1. 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
funcionari encarregat del Registre a instància exclusivament de qualsevol dels membres
de la unió interessada o dels jutges i Tribunals de Justícia.
2. El tractament automatitzat de les dades de caràcter personal que constin en el Registre
requerirà el consentiment de la persona afectada i, en tot cas, les actuacions municipals
respectaran estrictament les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
3. En cap cas els llibres integrants del Registre podran sortir de la Corporació.
Article 13. Gratuïtat dels assentaments / o previsió d'aprovar una
administrativa

taxa

La realització dels assentaments serà gratuïta o es pot preveure aprovar una taxa
administrativa.
Article 14. Efectes de la inscripció en el present Registre.
1.- Registre Municipal d’unions de parelles de fet acreditarà la constitució, extinció i la
resta de declaracions relatives a les unions que en són objecte, sense perjudici de prova
en contrari.
2.La inscripció al registre constituirà prova admissible i suficient als efectes establerts
per l'article 2 de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella.
3.- L’Ajuntament garanteix que, als seus efectes, les inscripcions al Registre i les
certificacions que se’n facin tindran total validesa per acreditar la unió estable de la
parella no formalitzada en escriptura pública, sempre que no hi hagi una altra prova en
contrari. La unió estable de parella als propis efectes de l'ajuntament es considerarà
iniciada i, per tant, produirà efectes des de la data de la inscripció al Registre d’unions
estables de parella de l’Ajuntament.
4.- L’Ajuntament no garanteix, però, que les certificacions del seu contingut tinguin efecte
davant altres administracions o davant els tribunals.
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5.- L’Ajuntament no garanteix la veracitat del contingut de les inscripcions, quan hagin
estat conseqüència de manifestacions dels interessats o hagin sofert variacions no
comunicades a l’Ajuntament.
Article 15 . Suport Material.
El Registre es podrà portar en suport informàtic o en suport paper, que s’encapçalarà i
acabarà amb les corresponents diligències d’obertura i tancament.
Article 16. Entrada en vigor
El Registre municipal d’Unions Estables de Parella de Fet entrarà en vigor en el termini de
15 dies des de la publicació íntegra del present Reglament en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i el corresponent extracte al DOGC, i regirà mentre no s’acordi la
seva derogació o modificació.
Reglament aprovat inicialment en la sessió del Ple del dia 2 d’octubre de 2009. Després
de la corresponent exposició pública sense rebre al·legacions, es va elevar a definitiva per
anunci de 9 de desembre de 2009.

