REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS ESTABLES DE PARELLA

Article 1
Règim jurídic
El Registre municipal d'unions estables de parella de Balsareny té naturalesa
administrativa. Es regeix pel present reglament i per les normes que, amb caràcter
complementari, es puguin dictar.
Article 2
Objecte
Tenen accés al Registre les unions no matrimonials de convivència estable, regulades
a la Llei 10/1998, d’Unions Estables de Parella, de 15 de juliol.
Article 3
Declaracions i actes objectes d'inscripció
Són objecte d’inscripció
- Les còpies simples d’escriptura pública de constitució, modificació i extinció,
atorgades conjuntament, tal com estableix els articles 2 i 21.1 de la llei d’unions
estables de parella.
- Les actes de notorietat de la convivència, esmentades a l’art. 10 de la llei d’unions
estables de parella.
- Les declaracions voluntàries de convivència dels membres de la parella atorgades
en presència de l'Alcalde o Regidor 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 arts.
3 i 22 de la llei d’unions estables de parella.

Article 4
La sol·licitud d’inscripció
La inscripció requereix que, prèviament, ambdós membres de la unió no matrimonial
realitzin una sol·licitud conjunta.
La inscripció en el Registre desplegarà efectes des de la data de la sol·licitud
d’inscripció.
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 comú al municipi.
Article 5
Requisits de la inscripció
Cal que els dos membres de la parella facin constar expressament que
−
−

Són majors d’edat o, en el cas de ser menors, han estat emancipats conforme
a dret
No tenen entre ells una relació de parentiu per consanguinitat o adopció en
línia recta o línia col·lateral en quart grau

−
−
−

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
No consten inscrit com a integrants d’una altra unió civil no matrimonial a cap
altre Registre de semblant característiques al present
L’encarregat del Registre podrà demanar l’acreditació del compliment dels
anteriors requisits.
No caldrà sol·licitud conjunta per a les declaracions d’extinció de la unió no
matrimonial.

Un dels membres de la parella, pel cap baix, haurà de tenir veïnatge civil a
Catalunya, i hauran d’estar empadronats en el municipi.
Article 6
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 dels membres de la unió no matrimonial
− El lloc i la data de 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 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
Adscripció orgànica
El Registre Municipal d’unions estables de parella estarà integrat a la Secretaria
general de l’Ajuntament.
Article 8
Protecció de la intimitat personal
1. El Registre és públic. Tanmateix, per tal de garantir la intimitat de les persones
inscrites, només els propis integrants de la unió no matrimonial i el jutge, mitjançant
resolució motivada, podran obtenir certificacions.
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 del tractament automatitzat d’aquest tipus de dades.
2. En cap cas els llibres integrants del Registre podran sortir de la Corporació.
Article 9
Gratuïtat dels assentaments
La realització dels assentaments serà gratuïta.
Article 10

Efectes de la inscripció en el present Registre
El Registre Municipal d’Unions Estables de Parella acreditarà la constitució,
extinció i la resta de declaracions relatives a les unions que en són objecte, sense
perjudici de prova en contrari.
Article 11
Entrada en vigor
El Reglament del Registre d’Unions Estables de Parella de Balsareny entrarà en
vigor amb la publicació íntegra del seu text en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA ,i hagi transcorregut el termini previst a l’article 181 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, el qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

