
   

1.6. REGLAMENT DE PARELLES ESTABLES DE L’AJUNTAMENT DE BELLVEI 
  
Article 1. REQUISITS 

  
§  Que els components siguin majors d’edat o menor emancipat. 
§  No haver estat declarats/des incapacitats/des. 
§  Que no existeixi impedient per a contraure matrimoni. Són impediments legals: ser parents 

propers per consanguinitat o adopció i estar lligat per un matrimoni anterior (si no hi ha divorci, 
la separació legal no és suficient). 

§  Que almenys un dels membres de la parella tingui veïnitat civil catalana. 
§  Que, almenys, es doni alguna de les condicions següents: 
  
-        Escriptura pública davant de notari manifestant la voluntat de legalitzar la unió. 
-        Convivència marital per un període ininterromput de dos anys, en els casos que no hi hagi 

fills/es en comú. 
-        Existència de fills/es en comú i relació de convivència. 

  
Article 2. DRETS I DEURES 
  
Els drets i deures que tenen les unions estables reconegudes queden recollides en els següents 
punts: 

§  Cada membre de la parella ha de contribuir al manteniment de la casa i les despeses comunes. 
§  Sense consentiment de l’altre membre, la parella no pot vendre l’habitatge familiar ni els estris 

de la llar. 
§  En cas de declaració d’incapacitat d’un dels membres, es pot declarar tutor/a a la parella. 
§  En cas de ruptura de la parella, existeix el dret a percebre pensions i/o compensacions 

econòmiques. 
§  En cas de mort, es reconeixen certs drets hereditaris. 

  
D’acord amb aquesta realitat, l’Ajuntament de Bellvei sotmet a la consideració del Ple la 
conveniència de crear un Registre Municipal d’Unions Consensuades destinat a recollir les 
inscripcions voluntàries d’unions no fortuïtes basades en un vincle afectiu amb voluntat de 
permanència de les parelles, tant heterosexuals com del mateix sexe. 
  
Article 3. DOCUMENTACIÓ 
  

Les parelles interessades a inscriure la seva unió de convivència no matrimonial podrien obtenir, a 
les oficines municipals, els impresos de sol·licitud d’inscripció en el Registre al qual s’hi hauran 
d’acompanyar els següents documents: 
  

§  Fotocòpia del DNI. 
§  Certificat d’empadronament. 
§  Certificat o fe d’estat del Registre Civil on consta l’estat civil dels doa membres de la parella. 
§  Conveni regulador de les relacions personals i patrimonials de la parella, si es desitja que en 

quedi constància en el Registre. 
§  Les persones estrangeres hauran d’aportar un d’aquests documents: 
  
- Document del consolat que n’acrediti l’estat civil, traduït al castellà. 
- Certificat de l’estat civil expedit al seu país, legalitzat amb la postil·la de l’Haia i traduït al castellà 
per un intèrpret jurat. 
- Certificat d’estat civil dels anomenats plurilingües. 

  
Article 4. INSCRIPCIÓ 

  
Presentada la sol·licitud, signada per les dues parts, si l’encarregat del Registre aprecia qualsevol 
carència o defecte en la sol·licitud o en la documentació presentada, requerirà els interessats perquè 
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en el termini màxim de deu dies esmenin la falta o acompanyin els documents preceptius, amb 
l’advertiment de que, en cas contrari, es desestimarà la seva petició, prèvia resolució. 
  
El termini del requeriment es podrà ampliar fins a cinc dies més, a petició de l’interessat o a iniciativa 
de l’encarregat del Registre, quan l’aportació dels documents requerits presentin dificultats 
especials. 
  
Completada la documentació, l’encarregat dels Registre elaborarà una proposta de resolució a 
l’Alcalde, que en el termini d’un mes des de llur recepció dictarà resolució sobre la concessió o 
denegació de la sol·licitud d’inscripció; s’entendrà estimada si la resolució no es dicta en l’esmentat 
termini. 
  
Si s’estima la resolució, s’estendrà l’assentament corresponent en el Llibre Registre i els interessats 
la ratificaran conjuntament mitjançant una compareixença personal, on es ratificaran i 
manifestaran  davant el funcionari públic llur consentiment a la inscripció en el Registre. 
  
Si es desestima, caldrà fer-ho de manera motivada i es notificarà la resolució junt amb els recursos 
administratius pertinents. 
  
Article 5. VARIACIONS 

  
Les variacions en el contingut de les inscripcions podran efectuar-se mitjançant ulteriors 
compareixences conjuntes dels membres de la unió amb els mateixos requisits de l’inscripció. 
  
Article 6- EXTINCIÓ DE LA UNIÓ 

  
Les anotacions que es refereixin a l’extinció de la unió de convivència no matrimonial podran 
practicar-se a instància d’un sol membre de la mateixa. 
Per a procedir a l’anotació de l’extinció se seguirà el procediment previst a l’article 4 sobre el 
procediment per a concertar el moment de la compareixença. 
  
Article 7. EL LLIBRE DE REGISTRE 
  
El Registre es materialitzarà en un LLIBRE GENERAL on es practicaran les inscripcions referides 
en els articles precedents. Estarà format per fulls mòbils, numerats i segellats, que seran 
enquadernats periòdicament incorporant-hi les corresponents diligències d’obertura i tancament. 
  
El Registre tindrà també un LLIBRE-REGISTRE en el qual es practicaran, per ordre cronològic, els 
assentaments que deixin constància fefaent de les inscripcions realitzades, i en el que s’expressarà 
les pàgines del llibre General en les quals constin aquestes. 
  
Article 8. OBTENCIÓ DE CERTIFICATS 

  
Per tal de garantir la intimitat personal i familiar de les persones inscrites, no es donarà cap tipus de 
publicitat al contingut de les inscripcions i/o assentaments. Excepció feta de les certificacions que 
expedeixi el secretari – interventor a instància exclusivament de qualsevol dels membres de la unió 
inscrita o dels Jutges i Tribunals de Justícia. 
  
Disposició addicional única. 
  
S’aproven, junt amb aquest Reglament, el model de sol·licitud d’inscripció de constitució d’ Unió 
Estable de Parella, el model de sol·licitud de baixa d’una Unió  de Fet i el model de sol·licitud de 
modificació d’una Unió Estable de Parella, que hi figuren com Annexes I, II i III, respectivament. 
  
Disposició transitòria única. 
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El temps de convivència transcorregut abans de l’entrada en vigor d’aquest Reglament s’ha de tenir 
en compte als efectes del còmput dels dos anys, a què es refereix l’article 2, si els membres de la 
unió de fet estan d’acord. 
  
Disposició final única. 
  
Aquest Reglament es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, i entrarà en vigor 
una vegada transcorregut el termini que estableix l’article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 
El present Reglament ha estat aprovat per Ple Ordinari de la Corporació en sessió celebrada el dia 
28 de juny 2012 i publicat al BOPT número 18 de 22 de gener de 2013, i mantindrà la seva vigència 
fins que no es modifiqui o derogui pel Ple de la Corporació. 
  
El Secretari                                                                         Vist i plau 
                                                                                             L’alcalde 
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