
Granollers

ANUNCI

Registre Municipal d'Unions 
Estables de Parella

Es fa  públic,  per a coneixement  general, 
que finalitzat el període d'informació pública 
de  l'aprovació  inicial  del  Reglament 
d'Unions  de  Parelles  i  el  seu  Registre  de 
l'Ajuntament  de  Granollers,  que  va  ésser 
publicat  al  BUTLLETÍ  OFICIAL  DE  LA 
PROVÍNCIA núm. 278  de 20 de novembre 
de  1998,  i  no  havent-se  presentat  cap 
al·legació  al  respecte,  queda  aprovat 
definitivament  de conformitat  amb l'apartat 
tercer de l'Acord del Ple Municipal del dia 
22 de setembre de 1 998.

Així mateix, es fa públic el text íntegre de 
l'esmentat  Reglament,  que  s'insereix  a 
continuació,  amb  l'advertiment  que entrarà 
en vigor el dia següent de la seva publicació.

Contra  aquest  acte  administratiu,  que  és 
definitiu en via administrativa, els interessats 
poden interposar, en el termini de dos mesos 
a comptar des de l'endemà de la data de la 
seva  publicació,  recurs  contenciós 
administratiu  davant  la  sala  Contenciosa 
Administrativa  del  Tribunal  Superior  de 
justícia  de  Catalunya.  No  obstant  això, 
podran  interposar-ne  qualsevol  altre  si  ho 
considereu convenient.

ANNEX
REGLAMENT D'UNIONS ESTABLES DE 
PARELLA
Article 1
Objecte del Reglament

És  objecte  de  regulació  el  Registre 
Municipal d'Unions Estables de Parella i les 
formalitats i  requisits necessaris  perquè les 
parelles puguin procedir a acreditar la mútua 
convivència i relació.
Article 2
Requisits per a la inscripció

1.  Seran  requisits  per  a  procedir  a  la 
inscripció de la parella:

a) Majoria d'edat dels dos membres de la 
parella.

b) Inexistència d'impediment  per  a con- 
treure  matrimoni  entre  si:  parents  en  línia 
recta per consanguinitat  o adopció, parents 
col·laterals per consanguinitat o adopció de 
segon grau.

c) Convivència comuna.
   d) Un dels dos membres,  corn a mínim, ha 
d'ésser  veí  de  Granollers  o  haver  nascut  a 
Granollers.

e)  No  formar  parella  estable  amb  una  altra 
persona o haver transcorregut un mínim de sis 
mesos des de I' extinció de la unió anterior.

f)  Manifestar el coneixement de la normativa 
reguladora de les unions  estables de parella.

2.  L'  acreditació  de  les  circumstàncies 
esmentades  es  farà  mitjançant  l'exhibició  del 
D.N.I.  o passaport,  certificats de convivència o 
testimoniatge  de  dues  persones  respecte  a  la 
convivència  comuna  i  durada  de  la  mateixa  i 
declaració  jurada  sobre  la  inexistència  d' 
impediments.  L'  acreditació  de  descendència 
comuna es farà mitjançant el llibre de família o 
partida de naixement.
3.  En el moment de la inscripció es donarà lectura 
a la normativa aplicable a les unions de parella 
respecte  a  regulació  de la  convivència,  en 
cas  de  manca  de  pacte,  consideració  de 
despeses comunes, responsabilitat davant de 
terceres  persones  i  drets  derivats  de  la 
convivència.
Article 3
Condició d'unió estable

1.  les  unions  inscrites  en  el  Registre 
tindran  la  consideració  d'estables,  si  la 
convivència comuna és superior a dos anys, 

o la parella tingui descendència comuna. La 
resta  d'unions  inscrites  adquiriran  la 
condició  d'estables  pel  transcurs  dels  dos 
anys.

2. En el cas que un dels membres de la 
parella  o  tots  dos,  estiguin  lligats  per  un 
vincle matrimonial, el temps de convivència 
transcorregut fins al moment en què l'últim 
d'ells obtingui la dissolució o, si  s'escau la 
nul·litat s'ha de tenir en compte en el còmput 
de l'indicat període de dos anys.
Article 4
Acredítació

1. La inscripció en el Registre constituirà 
prova admissible i suficient per acreditar la 
unió estable de la parella no formalitzada en 
escriptura  pública  i  el  transcurs  dels  dos 
anys de convivència.

2.  les certificacions expedides  sobre les 
circumstàncies de la inscripció acreditaran 
el  preu  públic  que  en  cada  moment,  fixi 
l'ordenança fiscal corresponent.
Article 5
Regulació de la convivència

La parella podrà aportar en el moment de la 
inscripció, bé per escrit o bé verbalment, la 
regulació  de  les  relacions  personals  i 
patrimonials  derivades de la  convivència  i 
els  drets  i  deures  respectius,  així  com les 
compensacions econòmiques que convinguin 
per al cas de cessament de la convivència.

Article 6
Extinció de la unió

1. les unions estables s'extingeixen per 
les causes següents:

a) Per comú acord.
b)  Per  voluntat  unilateral  d'un  dels 

membres  de  la  parella  notificada 
fefaentment a l'altre.

e) Per defunció d'un dels membres.
d) Per separació de fet de més d'un any.
e) Per matrimoni d'un dels membres.

2. Els dos membres de la parella estan obli 
gats,  encara  que  sigui  separadament,  a 
deixar sense efecte la inscripció de la unió 
practicada.  En el  cas que només un dels 
membres  cancel·li  la  inscripció,  caldrà 
acreditar la circumstància de l'extinció de 
la relació o la notificació cursada a l'altre 
membre de la parella.

Article 7

Protecció de dades
El  Llibre-Registre  d'Unions  de  Parella  de 
l'Ajuntament de Granollers sota la custodia 
de la Secretaria General de l'Ajuntament és 
un registre públic protegit per la normativa 
reguladora  de  l'accés  a  dades  personals. 
Únicament a instància d'un dels membres de 
la  parella,  de  la  descendència  que  consti 
inscrita o per conducte judicial, s'expediran 
certificacions  de   les  dades  que  figurin  en  el 
mateix. 

Article 8
Legislació aplicable

En  tot  allò  no  previst  en  el  present  articulat 
s'estarà a allò que disposin les normes estatals
o autonòmiques vigents sobre la matèria.

Disposició transitòria
Les inscripcions practicades en el Registre de 

Parelles  de  Fet  amb  anterioritat  a  l'entrada  en 
vigor de la present normativa constitueixen mitjà 
de prova als efectes d'allò previst en els articles 9 i 
10 de la  Llei  10/98 de 15 de juliol,  respecte al 
temps de convivència comuna però caldrà que els 
dos membres de la parella manifestin verbalment 
o per escrit la seva voluntat d'acollir-se a la nova 
regulació.
 Disposicions finals

Primera
El  present  Reglament  deroga  les  normes 

aprovades  per  l'Ajuntament  Ple  en  data  sobre 
Unions de Fet.

Segona
El present Reglament entrarà en vigor el dia de 

la seva publicació en els diaris oficials.

Granollers,  29  de  gener  de  1999.  L'Alcaldessa,  
Carme Esplugas i Martí.
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