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REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET DEL MUNICIPI 
D'ALDOVER 

 
 

Article 1. Naturalesa i règim jurídic del Reglament 
 
El Registre municipal d'unions civils té naturalesa administrativa, es regeix per aquest 
Reglament i per la normativa que, amb carácter complementari, es pugui dictar. Li serà 
d'aplicació, amb carácter supletori, la normativa recollida a la Llei 10/1998, de 15 de juliol, 
del Parlament de Catalunya, d'unions civils estables de parella, així com les disposicions del 
vigent Codi de família i del Codi civil. 
 
La inscripció en aquest Registre serà la constatació de la declaración de voluntat dels 
compareixents en el sentit que formen una parella que conviu amb una relació d'afectivitat 
anàloga a la matrimonial, amb l'objectiu d'assegurar la protecció social, econòmica i jurídica 
d'aquestes parelles. 
 
Article 2. Objecte i tràmit 
 
Seran inscribibles al Registre, amb caràcter voluntari, les unions no matrimonials de 
convivència estable entre dues persones majors d'edat, siguin o no del mateix sexe, que 
acreditin la seva residencia al terme municipal d'Aldover, mitjançant el corresponent 
empadronament. 
 
Article 3. Declaracions i actes objectes d’inscripció 
 
Són objecte d'inscripció 
 
- Les còpies simples d'escriptura pública de constitució, modificación i extinció atorgades 
conjuntament, tal com estableix els articles 2 i 21.1 LUPE 
- Les actes de notorietat de la convivència, esmentades a l'art. 10 LUPE. 
- 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 de 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 art. 3 i 22 LUPE. 
 
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. 



 

AJUNTAMENT 

D’ALDOVER 

Plaça de l’Església, 3  
 Tel. 977 47 32 02 

Article 5. Requisits de la inscripción 
 
Cal que els dos membres de la parella facin constar expressament que, 
- Que son majors d'edat , en els casos de 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 inscrits com a integrants d'un altra unió civil no matrimonial a cap altre 
Registre de semblants 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. Continguts dels assentaments 
 
En els assentaments s'hi farà constar: 
- El nom i cognoms 
- El número de DNI 
- La data i lloc de naixement 
- L'adreça dels membres de la unió no matrimonial 
- El lloc i data 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 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 civils 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 noç matrimonial i el jutge, mitjançant resolució 
motivada , podran obtener 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. 
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Article 9. Gratuïtat dels assentaments i dels certificats 
 
La realització dels assentaments serà gratuïta, així com, l'expedició de certificats 
d'inscripcions relatives al Registre Municipal de Parelles de Fet no estarà subjecte al 
pagament de la Taxa municipal per expedició de Documents Administratius. 
 
 
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 contrari. 
 
Article 11. Entrada en vigor 
 
El Reglament regulador del Registre Municipal de Parelles de Fet d'Aldover entrarà en vigor 
el dia següent al de la publicació de l'acord d'aprovació definitiva, junt amb el text íntegre, al 
BOPT, i mantindrà la seva vigència mentre el Ple de l'Ajuntament no n'acordi la derogació o 
modificació. 
 
DILIGÈNCIA.- Publicada al BOPT, número 164, de 18 de juliol de 2005, i al tauler 
d'anuncis, l'acord d'aprovació provisional i al BOPT número 200, de 31 d’agost de 2005 
l’acord d’aprovació definitiva.  
 

 


