Ajuntament
de Castellví de Rosanes
Baix Llobregat- Barcelona

REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE
D'UNIONS CIVILS NO MATRIMONIALS DE
CONVIVÈNCIA

ARTICLE 1. Règim jurídic
El present Registre té naturalesa administrativa, es regeix per les
presents normes i per les que, amb caràcter complementari, es
puguin dictar.
La inscripció en aquest Registre no tindrà en cap cas qualificació
jurídica d'actes o documents, si no només serà una constatació de la
declaració de voluntat dels compareixents i dels seus compromisos.

ARTICLE 2. Objecte
Tenen accés a aquest Registre les unions no matrimonials de
convivència estable entre dues persones, siguin o no del mateix
sexe.

ARTICLE 3. Declaracions i actes susceptibles d'inscripció
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 a la unió no matrimonial, sempre que no siguin
susceptibles d'inscripció o anotació en altre instrument o registre
públic i no siguin contraries a l'ordenament jurídic.

ARTICLE 4. Requisits per a la inscripció.
1. Les inscripcions es realitzaran prèvia sol·licitud conjunta dels
membres de la unió no matrimonial que hauran de complir els
següent requisits.
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• Ésser majors d'edat o menors emancipats.
• No trobar-se incapacitat per emetre el consentiment
necessari per a dur a terme l'acte o declaració objecte
d'inscripció.
• No estar subjecte a cap vincle matrimonial.
• No constar inscrit com a integrant d'una unió civil no
matrimonial en aquest o un altre registre de semblants
característiques.
2. L'encarregat del Registre podrà demanar l'acreditació del
compliment dels anteriors requisits.
3. No caldrà sol·licitud conjunta per a les declaracions d'extinció de
la unió no matrimonial, si s'acredita de forma suficient que l'altra
part ha estat notificada de la seva decisió de ruptura.

ARTICLE 5. Empadronament
Els integrants de la unió no matrimonial han d'estar empadronats en
aquest municipi.

ARTICLE 6. Contingut dels assentaments
Als assentaments figuraran les dades personals i les circumstàncies
de lloc i temps manifestades pels compareixents, la constància dels
quals siguin rellevants per a la unió no matrimonial.
Els assentaments es realitzaran en fulls mòbils prèviament numerats
i segellats, que seran objecte d'enquadernació posterior en un llibre
principal.

ARTICLE 7. Adscripció orgànica
El Registre municipal d'Unions Civils estarà integrat a la Secretaria
de l'Ajuntament.
ARTICLE 8. Protecció de la intimitat personal
1. El Registre és reservat.
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2. Es podran demanar certificats a instància dels membres de
l'esmentada unió o per manament judicial.
2. En cap cas els llibres integrants del Registre poden sortir de la
Corporació.
3. 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 5/1992, de 29
d'octubre, de regulació de tractament automatitzat d'aquests tipus
de dades.

ARTICLE 9. Gratuïtat dels assentaments.
La pràctica dels assentaments i l'expedició dels seus certificats
tindran caràcter de prestació gratuïta i no donaran lloc a taxes o
drets de cap tipus.

ARTICLE 10. Efectes de la inscripció en el present Registre.
El Registre Municipal d'Unions Civils acreditarà la constitució,
extinció i la resta de declaracions relatives a les unions que en són
objecte, sense perjudici de prova en contra.

ARTICLE 11. Entrada en vigor
Aquest Registre entrarà en vigor transcorreguts quinze dies a partir
de la publicació íntegra del seu Reglament en el Butlletí Oficial de la
Província.
Castellví de Rosanes, 27 d'abril de 2001.
L'ALCALDE,

Lluís Tomàs i Moreno
DILIGÈNCIA
Per a fer constar que el present Reglament ha resultat aprovat definitivament segons Edicte
publicat al BOP núm.159, de 4-7-2001.
Castellví de Rosanes, 25 de juliol de 2001
LA SECRETÀRIA,.
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NORMATIVA INTERNA DE FUNCIONAMENT DEL
REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS CIVILS

ARTICLE 1
El Registre Municipal d'Unions Civils ( en endavant Registre) estarà
integrat a la Secretaria d'aquest Ajuntament.
ARTICLE 2
La inscripció de la declaració de constitució d'una unió civil, que és
voluntària, requerirà la prèvia aportació de la documentació
necessària per acreditar el compliment de les condicions establertes
a l'article 3 (Requisits per la inscripció) de les normes reguladores
del funcionament del Registre Municipal d'Unions Civils, i article 4
del Reglament regulador.
ARTICLE 3
Per a realitzar la inscripció caldrà:
1. La presentació a l’encarregat del Registre d'una sol·licitud
conjunta prèvia, que haurà d'incloure i acompanyar:
• Les mencions d'identitat dels membres de la unió civil que es vol
inscriure i els corresponents documents que ho provin.
• La declaració que no existeix una relació de parentesc per
consanguinitat o adopció en línia recta o línia col·lateral en segon
grau, ni cap vincle matrimonial anterior no dissolt.
• La declaració que cap dels membres de la unió civil forma part de
una altra unió civil no extingida, inscrita en aquest Registre o
d’altres de semblants característiques.
• Declaració de no trobar-se incapacitat per emetre el consentiment
necessari per a dur a terme l'acte o declaració objecte
d'inscripció.
• Certificació Estadística municipal sobre empadronament.
• Manifestació de la convivència i de la seva estabilitat.
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2. Una vegada presentada aquesta sol·licitud l'encarregat del
Registre:
• Examinarà la documentació i, si s'escau, indicarà als sol·licitants
els defectes que hi puguin haver amb l'objectiu d'esmenar-los.
• Demanarà la presentació d'un dictamen metge col·legiat quan
consideri que qualsevol dels sol·licitants pot estar incapacitat per
a emetre el seu consentiment necessari per a l'acte objecte
d'inscripció.
3. Acreditar degudament el compliment dels requisits necessaris per
a la inscripció, l'encarregat del Registre fixarà d'acord amb els
sol·licitants, hora i dia en què aquests hauran de procedir a
ratificar conjuntament la seva sol·licitud mitjançant compareixença
personal.
Aquesta ratificació o manifestació del consentiment de la
inscripció també es podrà acreditar mitjançant document fefaent.
4. Si hi hagués algun obstacle que impedís la inscripció, es
denegarà per escrit fent constar les causes de la denegació.
5. L'encarregat del Registre obrirà un expedient administratiu per a
cada sol·licitud d'inscripció que es presenti. Aquest expedient
estarà integrat per la documentació presentada, compareixença
davant l’alcaldia de ratificació de la sol·licitud i declaració
presentada i la resta de suport documental de les inscripcions de
constitució, extinció o de qualsevol altra declaració que es faci
constar en aquest Registre.
ARTICLE 4
Aportada la documentació necessària i formalitzada la ratificació
dels consentiments a la inscripció i sol·licitud, l'encarregat del
Registre procedirà a estendre la corresponent inscripció en fulls
mòbils, prèviament numerats i segellats que seran objecte
d’enquadernació posterior en llibre principal.
La inscripció o assentament recollirà el lloc, data, dades personals
suficients per a la correcta identificació dels membres de la unió civil,
el domicili, referència a les ratificacions de la sol·licitud, declaració i
expedient obert per a cada unió civil, segons model, i serà signat
pels membres de la unió civil.
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ARTICLE 5
Les inscripcions relatives als contractes reguladors de les relacions
personals i patrimonials i les relatives a la resta de declaracions a
que es refereix l'article 3 del Reglament regulador, es realitzaran en
extracte fent referència al document que serveixi de suport 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 dos membres si s'acredita de forma suficient que
l'altra part ha estat notificada de la decisió de ruptura.

Castellví de Rosanes, 27 D'ABRIL DE 2001

L'ALCALDE,

Lluís Tomàs i Moreno

Reglament del Registre d'Unions Civils

Ex. 192/03

Ajuntament
de Castellví de Rosanes
Baix Llobregat- Barcelona

PETICIÓ D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'UNIONS CIVILS
1. DADES PERSONALS
Noms i cognoms (d'ambdós interessats)
I.
DNI ......................................................................................................
ADREÇA .............................................................................................
CASTELLVÍ DE ROSANES
II.
DNI ......................................................................................................
ADREÇA .............................................................................................
CASTELLVÍ DE ROSANES
2. EXPOSICIÓ
Que per reunir tots i cadascun dels requisits, segons s'acredita en
els documents que s'adjunten:
• Fotocòpia compulsada del DNI
• Certificat expedit pel Servei Municipal d'Estadística que acrediti 2
anys mínims de convivència
• Declaració Jurada segons el model facilitat per l'Ajuntament.
• Documentació acreditativa que comparteixen bens comuns
(escriptura compra-venda habitatge, i/o lloguer, compra-venda vehicle, compte corrent,
o qualsevol altra que ho justifiqui)

3. SOL·LICITEN
La inscripció en el REGISTRE D'UNIONS CIVILS DE
L'AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE ROSANES, per la qual cosa
manifesten:
a) Que conviuen en el domicili indicat des del dia...............................
b) Que la seva convivència és de caràcter estable.
Castellví de Rosanes,

d

de ...........

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT de CASTELLVÍ DE ROSANES
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COMPAREIXENÇA
DAVANT
L’ALCALDIA
PER
A
LA
RATIFICACIÓ CONJUNTA DE SOL·LICITUD I DECLARACIÓ
JURADA

Castellví de Rosanes_____ de___________ de ______
Davant l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes
Sr__________________, assistit del/la Secretari/a de la Corporació
que dona fe, compareixen
............................................................................................................
i
............................................................................................................
ratificant-se conjunta i plenament en la sol·licitud presentada, així
com declaració jurada formulada, per a la inscripció en el Registre
Municipal d’unions civils no matrimonials de convivència.

L’Alcalde,

Els compareixents,

El Secretari o funcionari delegat,
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DECLARACIÓ JURADA

El Sr/Sra. .........................................................................................
Edat .................................................................................................
Adreça .............................................................................................
DNI ..................................................................................................
Telèfon ............................................................................................
i
El Sr./Sra. ........................................................................................
Edat .................................................................................................
Adreça .............................................................................................
DNI ..................................................................................................
Telèfon ............................................................................................
Als efectes de constància en la seva petició d'inscripció en el
Registre d'Unions Civils de Castellví de Rosanes, declaren sota la
seva plena responsabilitat, que reuneixen els requisits següents:
a) Són ____________________________________(majors d'edat o
menors emancipats) (indiqueu el que procedeixi).
b) No tenen entre ells relació de parentesc per consanguinitat o
adopció en línia recta o línia col·lateral de segon grau.
c) Estan empadronats en aquest municipi, en el mateix domicili on
conviuen o han iniciat la seva convivència de manera estable.
d) No es troben incapacitats per emetre el consentiment necessari
per a dur a terme l'acte o declaració objecte d'inscripció.
e) No estan subjectes a cap vincle matrimonial.
f) No consten inscrits com a integrants d'una unió civil no
matrimonial en aquest o un altre registre de semblants
característiques
g) Consenten lliurement i voluntàriament, com a parella civil no
matrimonial a conviure conjuntament i establement.

CASTELLVÍ DE ROSANES,

d

de ______

Signatura

Signatura
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NOTES MARGINALS

REGISTRE D’UNIONS CIVILS NO MATRIMONIALS
DE
CONVIVÈNCIA
I
D’ALTRES
ACTES
INSCRIPTIBLES.

Núm Inscripció _________
Lloc: l'Ajuntament de Castellví de Rosanes
Data:
Hores:
MEMBRES UNIÓ CIVIL:

El Sr./Sra. _____________________________,
amb el DNI núm. ____________ i, amb domicili al
carrer/plaça _____________________________
núm. ____ d'aquesta ciutat.
El Sr./Sra. _____________________________,
amb el DNI núm. ____________ i, amb domicili al
carrer/plaça ______________________________
núm. ______ d'aquesta ciutat.
CONSENTIMENT

Manifestat en declaració ratificada pels membres
de la unió civil.
RATIFICACIÓ SOL·LICITUD I DECLARACIÓ

Per compareixença dels membres de la unió civil
davant l’alcalde de data__________________.
ALTRES DADES O CIRCUMSTÀNCIES

___________________________

Els compareixents,

L'alcalde,
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Secretari de l’Ajuntament
de Castellví de Rosanes

C E R T I F I C O:
Que en el Registre d'Unions Civils que hi ha en aquest
Ajuntament,
consten
inscrits
en
el
dia
______
d__________________ de 20______, i amb el núm. de
registre ___________
el Sr./Sra. __________________________________________
i
el Sr./Sra. __________________________________________

I, perquè així consti als efectes que correspongui, signo
aquesta Certificació, amb el Vist-i-plau de l’Alcalde President, a
Castellví de Rosanes, el dia ___d ______________ de
_______

Vist i plau
L'Alcalde,
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