Dilluns, 23 d'abril de 2012
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament d'Argentona
EDICTE
Transcorregut el termini d’informació pública a què es va sotmetre l’acord plenari de data 6 de febrer de 2012,
d’aprovació inicial del Reglament regulador de les normes de funcionament del Registre Municipal de Parelles Estables,
i sense que s’hagin presentat al·legacions ni suggeriments, es fa pública la seva aprovació definitiva, publicant-se a
continuació el text íntegre del Reglament:
“REGLAMENT REGULADOR DE LES NORMES DE FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES
ESTABLES.
Article 1. Règim jurídic
A l’empara del que disposa la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la
persona i la família, es dicta el present reglament que regula les normes de funcionament del Registre Municipal de
Parelles Estables.
Aquest registre, que té naturalesa administrativa, es regeix per les presents normes, la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i per aquelles que amb caràcter complementari
es puguin dictar.
Article 2. Objecte
I.- Tenen accés a aquest registre les unions no matrimonials de convivència estable entre dues persones, siguin o no
del mateix sexe, que estiguin empadronades al municipi d’Argentona.
II.- Dues persones, siguin o no del mateix sexe, que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es
consideren parella estable en qualsevol dels casos següents:
A) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
B) Si durant la convivència tenen un fill en comú.
C) Si formalitzen la seva relació en escriptura pública.
III.- No poden constituir una parella estable les persones següents:
A) Els menors d’edat no emancipats.
B) Persones relacionades per parentiu en línia recta o en línia col·lateral dins del segon grau.
C) Persones casades i no separades de fet.
D) Les persones que convisquin en parella amb una tercera persona.

Seran objecte d’inscripció:
- Les dades de constitució, modificació i extinció de les esmentades parelles estables.
- Els contractes reguladors de les relacions personals i patrimonials que afectin els seus membres i les declaracions que
afectin de forma rellevant la parella sempre que no sigui susceptible d’inscripció o anotació en un altre instrument o
registre públic i no siguin contraris a l’ordenament jurídic.
Article 4. Requisits de la inscripció
l.- Les inscripcions es realitzaran a partir d’una sol·licitud prèvia conjunta dels membres de la parella estable, que hauran
de complir els següents requisits:
- Ésser major d’edat o menor emancipat legalment.
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Article 3. Declaracions i actes inscribibles
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- No tenir entre si una relació de parentiu per consanguinitat o adopció en línia recta o línia col·lateral dintre del segon
grau.
- No trobar-se incapacitats per emetre el consentiment necessari per dur a terme l’acte o declaració objecte d’inscripció.
- Ésser solter/a o vidu/vídua. Les persones casades, si estan separades de fet, poden constituir parelles estables.
- No constar inscrit com a integrant d’una parella estable a cap altre registre de semblants característiques al present.
- Acreditar que han viscut en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial com a mínim un període ininterromput de
dos anys, per qualsevol mitjà de prova admissible i suficient i/o aportar escriptura pública atorgada conjuntament
acreditativa de la condició de parella estable i/o que durant la convivència hagin tingut un fill en comú.
S’haurà d’acreditar degudament el compliment dels requisits necessaris per a la inscripció. Amb compareixença davant
el/la secretari/ària de l’Ajuntament s’obrirà un expedient administratiu per a cada sol·licitud d’inscripció que es presenti.
L’extinció de la parella estable podrà ser de mutu acord, amb sol·licitud conjunta d’extinció, o per voluntat unilateral d’un
dels membres de la parella, notificada fefaentment a l’altra part sol·licitant.
II.- Els integrants de la parella estable han d’estar empadronats en aquest municipi al mateix domicili.
Article 5. Contingut dels assentaments
Als assentaments figuraran les dades personals i les circumstancies del lloc i temps manifestades pels compareixents.
Els assentaments es realitzaran en fulls mòbils, prèviament numerats i segellats, que seran objecte d’enquadernació
posterior en un llibre principal. Es podran crear els llibres auxiliars, que siguin adients per al millor funcionament del
registre.
Article 6. Protecció de la intimitat personal
I.- El Registre es públic, però la consulta i obtenció de certificacions estarà condicionada per l’existència i acreditació
d’un interès legítim, personal i directe. No obstant això, qualsevol integrant de la parella pot demanar que les
inscripcions que l’afectin siguin secretes. En aquest cas es formarà una separata del Llibre existent destinada a
aquestes Parelles Estables.
Es podran lliurar certificacions a instància dels membres de la parella o per manament judicial.
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
15/99 de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reial Decret 170/2007, de 21 de desembre,
pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
II.- En cap cas els llibres integrats del registre no podran sortir de l’Ajuntament.

El Registre Municipal de parelles estables acreditarà la constitució, extinció i la resta de declaracions relatives a les
unions que són objecte del Registre sense perjudici de la prova en contra.
Article 8. Contingut de la documentació necessària per a la inscripció en el Registre de Parelles Estables
1).- Sol·licitud d’inscripció de la parella estable:
“Dades persones d’ambdues persones interessades:
- Cognoms, nom, DNI/número del permís de residència o document identificatiu.
- Domicili comú.
- Lloc i data de naixement.
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Article 7. Efectes de la inscripció en el present registre
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Exposen:
Que tenen constituïda una parella estable.
Que aporten la documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits:
- Fotocòpia autenticada del DNI/del permís de residència o document identificatiu.
- Compareixença per la qual es declara sota la seva responsabilitat:
A) No tenir entre si una relació de parentiu per consanguinitat o adopció en línia recta o línia col·lateral dintre del segon
grau.
B) No trobar-se incapacitats per emetre el consentiment necessari per dur a terme l’acte o declaració objecte
d’inscripció.
C) No estar subjecte a cap vincle matrimonial/ o estar separats de fet o mitjançant sentència judicial.
D) Que existeix /o no, conveni regulador de les seves relacions personals i/o patrimonials.
E) No constar inscrit en cap altre Registre Municipal de semblants característiques.
- Certificats d’empadronament en el municipi d’Argentona (s’aportaran d’ofici).
- Escriptura pública atorgada conjuntament acreditativa de la parella estable o, declaració d’haver viscut en una
comunitat de vida anàloga a la matrimonial com a mínim, un període ininterromput de dos anys. (inclosa en la declaració
del compliment dels requisits).
Sol·liciten:
Que es procedeixi a la inscripció de la seva parella estable en el Registre de parelles estables de l’Ajuntament
d’Argentona.
Data i signatura d’ambdues persones interessades.”
2).- Compareixença per la qual es declara el compliment dels requisits per a la inscripció:
“Argentona, ...... d ............................. de ..............
Compareixen:
- Cognoms, noms, DNI núm./número del permís de residència o document identificatiu, domicili.
i,
- Cognoms, noms, DNI núm./número del permís de residència o document identificatiu, domicili.

1. Coneixen i entenen les Normes Reguladores de Funcionament del Registre de parelles estables.
2. Es ratifiquen en la seva sol·licitud d’inscripció de la seva parella estable.
I, declaren sota la seva responsabilitat que:
1. Formen una parella estable de les regulades en els esmentades normes i compleixen tots els requisits exigits per
aquestes normes i, en especial, per l’article 4.
• Són majors d’edat o menors emancipats.
• No tenen entre si una relació de parentiu de consanguinitat o adopció en línia recta o línia col·lateral dintre del segon
grau.
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Manifesten que:
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• No es troben incapacitats per emetre el consentiment necessari per dur a terme l’acte o declaració objecte
d’inscripció.
• No estan subjectes a cap vincle matrimonial/o estan separats de fet o per sentència judicial.
• No consten inscrits en cap altre Registre Municipal de semblants característiques.
• Que tenen o té veïnatge civil català els següents membres de la parella: (noms i cognoms d’un o dels dos membres).
• Que sí/no disposen de conveni regulador de les seves relacions personals i/o patrimonials (adjuntar si procedeix o
manifestar la data del conveni).
• Que actualment conviuen a .................... i han viscut com a parella estable, com a mínim, un període ininterromput de
dos anys.
2. I que afirmen, sota la seva responsabilitat que són certs els fets que s’hi consignen.
En prova de conformitat, signen per duplicat la present acta a les ............ hores en lloc i data assenyalats, davant
el/la ..................... Sr/Sra. secretari\ària de l’Ajuntament.”
3).- Assentaments al llibre principal del Registre Municipal de Parelles Estables:
“Número d’expedient:
Integrants de la parella estable:
- Cognoms i nom.
- DNI del permís de residència o document identificatiu.
- Cognoms i nom.
- DNI del permís de residència o document identificatiu.
- Domicili comú.
Inscripció de la parella estable:
- Data de la compareixença.
- Data de la inscripció.
- Núm. d’inscripció.
Inscripció de l’extinció:
- Cognoms i nom del peticionari/s de l’extinció.
- Data de la compareixença.
- Data de la inscripció de l’extinció.
DISPOSICIONS FINALS

El Registre Municipal de Parelles Estables entrarà en vigor en el termini previst a l’article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 abril,
Reguladora de les bases de Règim Local, i regirà mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
Disposició Final Segona
La modificació de la normativa amb rang de llei reguladora de les unions estables de parella comportarà l’adaptació del
funcionament del registre municipal i de la present normativa, sense que sigui necessària una ulterior modificació del
present reglament.
Disposició Final Tercera
A l’entrada en vigor d’aquesta normativa, restaran derogats i sense efectes els requisits mínims per a la inscripció en el
Registre, aprovades per acord del Ple Corporatiu en sessió de data 13 de maig de 1994.
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Disposició Final Primera
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Argentona, 24 de gener de 2012.”
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.
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Argentona, 10 d’abril de 2012
L’alcalde, Ferran Armengol i Tauran

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat
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DL: B-41698-2002
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