REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL
D’UNIONS ESTABLES DE PARELLA DEL MASNOU,
_____________________________________________________________________
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
És una realitat irrefutable que, al marge del matrimoni, la societat catalana ha presentat,
des dels darrers anys del segle XX, altres formes d'unió en convivència de caràcter
estable, tant siguin formades per parelles heterosexuals que, tot i que poden contreure
matrimoni s'abstenen de fer-ho, o bé integrades per persones del mateix sexe, que fins la
recent aprovació i entrada en vigor de la Llei 13/2005, d’1 de juliol de 2005, de
modificació del Codi Civil en matèria del dret a contraure matrimoni, tenien barrat el pas a
aquesta institució.
En aquests últims anys hem apreciat un augment molt considerable de les anomenades
parelles de fet estables, actualment acceptades a tots els nivells en el si de la nostra
societat, tant pel que respecte a les parelles heterosexuals, com per les formades per
persones del mateix sexe, fins al punt que es va fer necessària l’aprovació d’una
regulació legal d'aquestes formes de convivència.
En aquest context, donant resposta a una necessitat real d’omplir el buit legal existent, i
amb la finalitat d’equiparar en drets i també en deures les unions estables de parella
respecte de les unions de parella per raó del matrimoni, el 15 de juliol de 1998, el
Parlament de Catalunya va aprovar en el marc de la reordenació del Dret de Família
Català, la Llei 10/98, de 15 de juliol, d’Unions Estables de Parella. Una Llei que neix amb
la pretensió lloable d’omplir un buit en la legislació civil respecte els drets i obligacions
d’aquelles parelles que, havent optat per la convivència estable, han optat també,
lliurement, per prescindir de les formalitats del matrimoni.
A nivell municipal, i en el desenvolupament de les seves competències normatives, des
de l’Ajuntament del Masnou també s’ha volgut fer una aposta en ferm per equiparar en
drets, a les unions estables de parella respecte de les unions matrimonials. La intervenció
municipal mitjançant la creació del Registre d’Unions Estables de Parella completa el buit
legal existent en la Llei d’Unions Estables de Parella, en quant a la regulació de la
constància registral de les unions no matrimonials, a la vegada que es configura com una
eina de seguretat jurídica per als convivents, en el sentit que la seva inscripció en el
Registre gaudirà del privilegi de la fe pública municipal com a instrument probatori i
acreditatiu de la seva unió extra-matrimonial en els casos que no s’hagi atorgat escriptura
pública.
El Registre Públic que es ve a regular mitjançant el present Reglament, s’articula com un
instrument voluntari i gratuït, que tracta de donar servei a aquelles parelles que lliurement
han decidit optar per iniciar una vida en comú i de convivència, prescindint de la
formalització dita unió mitjançant la institució del matrimoni.
Article 1
Règim jurídic
El registre municipal d’unions estables de parella del Masnou,
administrativa, es regeix per aquest Reglament i per la normativa
complementari, es pugui dictar.
La present regulació resta subjecta a les disposicions contingudes en
de juliol, aprovada pel Parlament de Catalunya, d’Unions Estables
disposicions d’igual o superior rang.

que té naturalesa
que, amb caràcter
la Llei 10/98, de 15
de Parella, i altres

Article 2
Objecte
L’objecte del present Reglament és la regulació del Registre Municipal d'Unions Estables
de Parella del Masnou i les formalitats i requisits necessaris perquè les parelles puguin
procedir a acreditar la mútua convivència i relació.

Tenen accés al Registre les unions no matrimonials de convivència estable entre dues
persones, siguin o no del mateix sexe, regulades a la Llei 10/1998, de 15 de juliol,
d’Unions Estables de Parella aprovada pel Parlament de Catalunya.
Article 3
Declaracions i actes objectes d'inscripció
Podran ser objecte d’inscripció:
•

Les còpies simples d'escriptura pública de constitució, modificació i extinció,
atorgades conjuntament entre els dos convivents, de conformitat amb el que es
disposa en els articles 2 i 21.1 de la Llei 10/98, de 15 de juliol, d’Unions Estables de
Parella.

•

Les actes de notorietat de la convivència, esmentades a l'article 10 de la Llei 10/98,
de 15 de juliol, d’Unions Estables de Parella.

•

Les declaracions voluntàries de convivència dels membres de la parella atorgades en
presència de l'Alcalde o Regidor/a en qui delegui, assistit degudament pel Secretari
de la Corporació.

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 articles 3 i 22 de la Llei 10/98,
de 15 de juliol, d’Unions Estables de Parella.
Article 4
La sol·licitud d'inscripció
La primera inscripció de cada parella es produirà mitjançant sol·licitud personal i conjunta
de les dues persones que conformen la unió estable davant del funcionari encarregat del
Registre, per declarar l’existència entre elles d’una unió de convivència no matrimonial,
d’acord amb el model normalitzat que s’annexa al present Reglament
La inscripció en el Registre desplegarà els seus efectes des del moment de la
presentació de la sol·licitud, sempre i quan sigui aprovat l’expedient administratiu que
s’inicia per cada sol·licitud d’inscripció que es presenti.
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
Les inscripcions es realitzaran prèvia sol·licitud conjunta dels membres de la unió estable,
que hauran de complir els següents requisits:
1. Que els dos membres de la parella facin constar expressament que:
•
•
•
•
•

Els dos membres de la parella són majors d’edat o emancipats.
No tenen entre ells una relació de parentiu per consanguinitat o adopció, de
parents col·laterals per consanguinitat o adopció de segon grau.
No es troben incapacitats per emetre el consentiment necessari per dur a terme
l'acte o declaració objecte d'inscripció.
No consten inscrits com a integrants d'una altra unió civil no matrimonial a cap
altre Registre de característiques semblants al present.
Manifesten el coneixement de la normativa reguladora de les unions estables de
parella.
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2. Un dels membres de la parella, pel cap baix, haurà de tenir veïnatge civil Catalunya,
i haurà d'estar empadronat en el municipi.
3.

La inscripció de la declaració de constitució d’una unió de fet, que és voluntària,
requerirà l’aportació de la documentació que sigui necessària per acreditar el
compliment de les condicions establertes en el present article, motiu pel qual,
l’encarregat del Registre podrà sol·licitar la documentació vàlida en dret per
acreditar el compliment dels anteriors requisits, com ara l'exhibició del DNI o
passaport, certificats de convivència o testimoniatge de dues persones respecte a
la convivència comuna i durada de la mateixa i declaració jurada sobre la
inexistència d’impediments. L'acreditació de descendència comuna es farà
mitjançant el llibre de família o partida de naixement.

No caldrà sol·licitud conjunta per a les declaracions d'extinció de la unió no
matrimonial.
4.

En el cas de les parelles homosexuals, caldrà presentar, juntament amb la
sol·licitud d’inscripció, còpia de l’escriptura pública de constitució atorgada
conjuntament, tal com determina l’article 21 de la llei 10/1998, de 15 de juliol,
d’unions estables de parella.

Article 6
Contingut dels assentaments
En els assentaments s'hi faran constar totes les circumstàncies relatives a la seva unió
que manifestin els compareixents, tals com:
•
•
•
•
•
•

El nom i cognoms dels membres de la unió no matrimonial.
El número de DNI dels membres de la unió no matrimonial.
El veïnatge civil dels membres de la unió no matrimonial.
La data i el lloc de naixement dels membres de la unió no matrimonial.
L'adreça dels membres de la unió no matrimonial.
El lloc i la data de presentació de la sol·licitud.

Aquestes dades es recullen amb la finalitat de confirmar que la convivència en parella és
estable i amb voluntat de permanència.
Els assentaments es realitzaran en un llibre específic preparat a l’efecte, o bé en fulls
mòbils, prèviament numerats i segellats, que seran objecte d'enquadernació posterior en
un llibre principal. Es crearan els llibres auxiliars que siguin adients per al millor
funcionament del Registre.
Article 7
Condició d'unió estable
1. Les unions inscrites en el Registre tindran la consideració d'estables, si s’acredita que
la convivència comuna és superior a dos anys, o bé si la parella té descendència
comuna, de conformitat amb el que es disposa en l’article 1 de la Llei 10/98 d’Unions
Estables de Parella. La resta d'unions inscrites adquiriran la condició d'estables quan
s’acrediti una convivència comuna igual o superior a dos anys.
2. En el cas que un dels membres de la parella o tots dos, estiguin lligats per un vincle
matrimonial, el temps de convivència transcorregut fins al moment en què l'últim d'ells
obtingui la dissolució o, si s'escau la nul·litat, s'ha de tenir en compte en el còmput de
l'indicat període de dos anys.
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Article 8
Acreditació
La inscripció en el Registre constituirà prova admissible en Dret per acreditar la unió
estable de la parella no formalitzada en escriptura pública, així com per acreditar el
període de convivència de la parella, excepte prova en contrari.
L’Ajuntament no garanteix, però, que les certificacions del seu contingut tinguin efecte
davant altres administracions o davant els tribunals.
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 9
Regulació de la convivència
La parella podrà aportar en el moment de la inscripció, o en ulteriors compareixences
conjuntes de la parella, bé per escrit o bé verbalment, la regulació de les relacions
personals i patrimonials derivades de la convivència i els drets i deures respectius, així
com les compensacions econòmiques que convinguin per al cas de cessament de la
convivència, que podran ser objecte d’inscripció literal en el primer assentament que es
realitzi.
Article 10
Extinció de la unió
1. Les unions estables s'extingeixen per les causes següents:
•
•
•
•
•

Per comú acord.
Per voluntat unilateral d'un dels membres de la parella notificada fefaentment a
l'altre.
Per defunció d'un dels membres.
Per separació de fet de més d'un any.
Per matrimoni d'un dels membres.

2. En cas d’extinció de la unió estable, els membres de la parella resten obligats a
comunicar tal situació a l’encarregat del Registre mitjançant compareixença
personal, essent suficient a aquest efecte la compareixença d’un dels membres de
la parella. El compareixent o compareixents, si és el cas, podrà optar per sol·licitar
la simple constància registral de la fi de la unió mitjançant la inscripció del
corresponent assentament, o per la cancel·lació pura i simple de l’assentament, que
es portarà a terme mitjançant diligència de cancel·lació a peu de pàgina.
En el cas que sigui únicament un dels dos membres de la parella qui sol·liciti la inscripció
registral de l’extinció de la unió, o en el seu cas, la cancel·lació de l’assentament, s’haurà
de notificar de forma fefaent tal circumstància a l’altre membre de la parella.
Article11
Dependència orgànica i funcional del Registre
El Registre Municipal d'Unions estables de parella del Masnou serà adscrit a la Secretaria
de l’Ajuntament i en serà encarregat de la seva custòdia i gestió el Secretari de
l’Ajuntament o funcionari en qui delegui. L’expedició de certificacions correspondrà a
l’Encarregat del Registre, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.
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Article 12
Protecció de dades
1. El Llibre - Registre d'unions estables de parella de l'Ajuntament del Masnou, sota la
custodia de la Secretaria General de l'Ajuntament, és un registre públic protegit per la
normativa reguladora de l'accés a dades personals.
No obstant això, qualsevol integrant de la unió no matrimonial pot demanar que les
inscripcions que l'afectin siguin secretes.
Únicament a instància d'un dels membres de la parella, de la descendència que consti
inscrita, o per conducte judicial, s'expediran certificacions de les dades que figurin en el
mateix. El dret genèric d’accés al Registre no comporta el dret a obtenir còpies del
contingut dels assentaments.
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 s’hauran d’ajustar a les disposicions de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
En cap cas els llibres integrants del Registre podran sortir de la corporació i el
lliurament de còpies es limitarà als casos en què les certificacions sol·licitades pels
interessats es complimentin mitjançant còpia diligenciada.

Article 13
Gratuïtat dels assentaments
La realització dels assentaments serà gratuïta.
Igualment serà gratuïta l’expedició de certificacions quedant, en conseqüència, el seu
lliurament no subjecte a la taxa per expedició de documents regulada a les ordenances
fiscals municipals.
Article 14
Efectes de la inscripció en el present Registre
El Registre Municipal d’unions estables de parella del Masnou acreditarà la constitució,
extinció i la resta de declaracions relatives a les unions que en són objecte, sense
perjudici de prova en contrari.
Article 15
Legislació aplicable
En tot allò no previst en el present articulat s'estarà a allò que disposin les normes
estatals o autonòmiques vigents sobre la matèria.
Disposició Final
Entrada en vigor
El present Reglament entrarà en vigor transcorreguts 15 dies de la publicació del text
complet corresponent a la seva aprovació definitiva.“
Màxim Fàbregas i Añaños.
Tinent d’alcalde d’Urbanisme.
Coordinador de l’Àrea d’Ordenació Territorial.
Aquest Reglament ha estat publicat integrament en el BOP 278 de data 19-11-2008 i en
BOP núm. 289 de 2-12-2008.
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