ORDENANÇA REGULADORA DEL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS
ESTABLES DE PARELLA
NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article primer. OBJECTE
L’objecte d’aquest Reglament és la creació i regulació del Registre municipal d'unions
estables de parella de l’Ajuntament de Pont de Molins, el qual té caràcter administratiu i
es destina a les inscripcions voluntàries de parelles de fet.
La inscripció es durà a terme en la forma i amb els requisits que s’estableixen en
aquestes normes d’organització i funcionament en l’àmbit del terme municipal de Pont
de Molins.
Article segon. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Podran instar la seva inscripció en el Registre totes aquelles parelles que, pel seu lliure i
ple consentiment, hagin constituït una unió estable de convivència no matrimonial i
acreditin el compliment dels següents requisits:
a. Ser major d’edat o menor emancipat.
b. No formar parella estable amb una altra persona.
c. No haver estat declarats incapacitats.
d. No ser parents per consanguinitat o adopció en línia directa, o per consanguinitat en
segon grau col·lateral.
e. Estar empadronats al municipi de Pont de Molins, i que un dels dos membres de la
parella ho estigui amb una antiguitat mínima de dos anys.
Article tercer. SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
La sol·licitud d’inscripció en el Registre es durà a terme d’acord amb el model establert
a l’annex 2 i s’haurà d’acompanyar dels documents següents:
a. Fotocòpia del DNI.
b. Certificat d’empadronament.
c. Conveni regulador de les relacions personals i patrimonials de la parella, si es desitja
que quedi constància de l’esmentat document en el Registre.
Amb el compliment dels requisits continguts en l’article segon i del procediment previst
en l’article tercer es formalitzarà la inscripció corresponent.
Article quart. VARIACIONS DE LES DADES INSCRITES
Les variacions del contingut de les inscripcions s’efectuaran al Registre amb acreditació

prèvia de les circumstàncies que les motivin.
Article cinquè. DENEGACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ
No es podrà practicar la inscripció si algun dels sol·licitants no compleix els requisits
establerts a l’article segon d’aquesta normativa.
En el supòsit que la denegació fóra deguda al fet que algun dels compareixents estigués
afectat per deficiències psíquiques, es podrà presentar una nova sol·licitud d’inscripció,
aportant, en aquest cas, dictamen mèdic sobre la seva aptitud per a consentir en la
constitució d’una unió de convivència.
Article sisè. EXTINCIÓ DE LA UNIÓ
Les anotacions que es refereixin a l’extinció de la unió estable no matrimonial podran
practicar-se a instància d’un sol membre de la parella. Per procedir a l’anotació de
l’extinció se seguirà el procediment previst a l’article quart d’aquesta normativa.
Article setè. EL LLIBRE DE REGISTRE
El Registre es materialitzarà en un llibre general en el qual es practicaran les
inscripcions a què es refereixen els articles precedents. Estarà format per fulls mòbils,
numerats i segellats, que seran enquadernats periòdicament, als quals s’incorporaran les
diligències corresponents 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 qual s’anotaran les pàgines del Llibre General en les quals constin
aquestes inscripcions.
Article vuitè. 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 a instància exclusivament de qualsevol dels
membres de la unió inscrita o dels Jutges i Tribunals de Justícia.
Article novè. DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En el tractament de les dades de caràcter personal de les persones inscrites se seguiran
els preceptes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i del seu Reglament de desenvolupament (aprovat pel RD 1720/2007).
En compliment de l’art. 20 de l’esmentada Llei, es crea el fitxer Registre municipal de
parelles de fet tal com es descriu en l’Annex 1.

ANNEX 1. CREACIÓ DEL FITXER REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS
ESTABLES DE PARELLA
– Finalitat i usos: Deixar constància de les inscripcions voluntàries d’unions estables de
parella
– Persones o col·lectius afectats: Persones que sol·liciten la inscripció
– Procedència de les dades: De la pròpia persona interessada
– Procediment de recollida de dades: Formularis
– Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, núm. DNI/NIF, domicili,
telèfon, signatura, lloc i data de naixement, sexe
– Sistema de tractament: Manual i automatitzat
– Cessions: No es preveuen
– Transferències internacionals: No es preveuen
– Unitat responsable: Secretaria
– Unitat per a l’exercici de drets: Oficina d’Atenció Ciutadana
– Nivell de seguretat: Bàsic

ANNEX 2. SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL DE
PARELLES DE FET DE L’AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS
DADES PERSONALS
Nom_________________________________________________
Cognoms_____________________________________________
Data de naixement _____________________________________
DNI_________________________________________________
Nom_________________________________________________
Cognoms_____________________________________________
Data de naixement______________________________________
DNI__________________________________________________
Domicili comú
______________________________________________________________________
_________________________________
Població__________________________________ Codi Postal_________________
Telèfons_______________________________________
COMPAREIXENÇA I DECLARACIÓ:
Les persones que compareixem declarem sota jurament:
1. Que entre nosaltres no existeix una relació de parentiu per consanguinitat en línia
recta o col·lateral fins al segon grau, o una relació de parentiu per adopció en línia recta.
2. Que no estem subjectes a cap vincle matrimonial anterior no dissolt.
3. Que no ens trobem incapacitats per a emetre el consentiment necessari per a dur a
terme l’acte o declaració objecte de la inscripció que es demana.
4. Que formem una unió estable i que no formem part d’una altra unió civil no
extingida.
Per tot això,
SOL·LICITEM:
Que formalitzeu la inscripció de la nostra unió al Registre de parelles de fet de
l’Ajuntament de Pont de Molins.
Pont de Molins, _________de_________________________ de 20_____
[Signatura A]

[Signatura B]

Documentació aportada:
□ Fotocòpia del DNI d’ambdues persones
□ Certificat d’empadronament
□ Conveni regulador de les relacions personals i patrimonials de la parella (únicament si
es desitja que quedi constància del document esmentat en el Registre).
Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari seran incorporades al fitxer
Registre municipal de parelles de fet de l’Ajuntament de Pont de Molins creat per
deixar constància de les inscripcions voluntàries d’unions estables de parella. Es poden
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos als serveis
administratius de l'Ajuntament.

