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REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE D’UNIONS ESTABLES NO
MATRIMONIALS DE PARELLA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA
Article 1. Règim jurídic
El Registre d’unions estables no matrimonials de parella, creat per acord del Ple de
l’Ajuntament de Manresa en sessió del dia 20 de juliol de 1998, té naturalesa
administrativa. Es regeix per aquest Reglament i per les normes que amb caràcter
complementari es puguin dictar. Amb caràcter supletori li serà d’aplicació la Llei
25/2010, de 29 de juliol, del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya relatiu a la
persona i a la família.
Article 2. Objecte
El Registre té per objecte la inscripció voluntària d’unions no matrimonials de
convivència estable, basades en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial.
Article 3. Àmbit d’aplicació
Poden instar la seva inscripció en el Registre totes aquelles parelles que pel seu lliure i
ple consentiment hagin constituït una unió de convivència no matrimonial i acreditin el
compliment dels requisits següents:
a) Ser majors d’edat o menors emancipats.
b) No haver estar declarats incapacitats per emetre el consentiment necessari per dur
a terme l’acte o declaració objecte d’inscripció.
c) No estar relacionades per parentiu en línia recta o línia col·lateral fins al segon grau.
d) Estar empadronats en el municipi de Manresa amb un termini mínim de sis mesos
anteriors a la data de la sol·licitud d’inscripció al Registre.
e) No estar casades o estar separades de fet.
f) No conviure en parella amb una tercera persona.

g) No constar inscrits com a integrants d’una altra unió estable no matrimonial en cap
registre de característiques similars a aquest.
Article 4. Declaracions i actes inscribibles
Són objecte d’inscripció:
- Les declaracions voluntàries de convivència dels membres de la parella relatives a la
constitució, modificació i extinció de les unions estables.
- Les escriptures públiques atorgades pels dos membres de la parella relatives a la
constitució, modificació o extinció dels règims de convivència.
Article 5. Sol·licitud d’inscripció
Les inscripcions al Registre es realitzaran prèvia sol·licitud conjunta dels dos membres
de la unió estable de parella.
La sol·licitud d’inscripció en el registre es portarà a terme d’acord amb el model que
s’establirà oportunament per Resolució de l’Alcaldia i caldrà que vagi acompanyada
dels documents següents:
- Fotocòpia del Document nacional d’identitat per als nacionals i NIE o passaport per
als estrangers.
- Volant d’empadronament (d’acord amb l’art. 35.f) de la Llei 30/1992, serà
l’Administració qui, prèvia comprovació, incorporarà aquest document a l’expedient de
sol·licitud).
- Declaració de responsabilitat (segons model que s’aprovarà per Resolució de
l’Alcaldia) signada pels dos sol·licitants en la qual acreditin que no es troben en cap de
les causes que impedeixen la inscripció com a unió estable de parella i que
s’assenyalen a l’article 3 d’aquest Reglament.
Article 6. Comprovació dels requisits
Un cop presentada la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament, la persona
encarregada del Registre l’examinarà i, si s’escau, indicarà als sol·licitants les
deficiències per tal que puguin esmenar-les, de conformitat amb el que disposa l’article
71 de la Llei 30/1992.
L’Ajuntament podrà exigir l’acreditació de la capacitat dels sol·licitants per prestar el
consentiment necessari per a l’acte objecte d’inscripció, per qualsevol dels mitjans
vàlids en dret.
No es practicarà la inscripció si algun dels sol·licitants no compleix els requisits
establerts a l’article 3 d’aquest Reglament. L’encarregat del Registre es reserva el dret
d’efectuar les comprovacions necessàries per verificar l’autenticitat de les dades
facilitades.
Article 7. Inscripció

Un cop examinada la sol·licitud, i si aquesta es troba conforme, la persona
encarregada del Registre fixarà dia i hora amb els sol·licitants per tal de formalitzar la
inscripció.
La inscripció de cada parella al Registre es produirà mitjançant compareixença
personal i conjunta dels dos membres integrants de la unió davant la persona
encarregada del Registre. En el mateix acte es llegirà i se signarà l’acta d’inscripció.
En el cas que els sol·licitants presentin escriptura pública, la inscripció es farà
mitjançant anotació d’aquesta escriptura, de conformitat amb els articles 234 i ss. de
la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya relatiu a la
persona i a la família.
Aportada la documentació necessària i formalitzada mitjançant l’acta de
compareixença o a través de l’escriptura pública la ratificació de consentiment, la
persona encarregada del Registre estendrà la inscripció mitjançant el corresponent
assentament al Llibre.
Article 8. Contingut dels assentaments
En els assentaments figuraran les dades personals o les circumstàncies de lloc i temps
manifestades pels compareixents, la constància de les quals sigui rellevant per a la
unió no matrimonial.
Els assentaments es realitzaran mitjançant suport informàtic.
Article 9. Adscripció orgànica
El Registre estarà adscrit orgànicament a la Secretaria General de l’Ajuntament i la
figura d’encarregat del Registre recaurà en el Secretari general.
Article 10. Presentació de documents
La sol·licitud i la documentació annexa es presentaran al Registre General de
documents de l’Ajuntament de Manresa, en l’horari i la forma establerts en el seu
Reglament i en les disposicions posteriors que el desenvolupin.
Article 11. Variacions de dades inscrites
Les variacions en el contingut de les inscripcions podran efectuar-se mitjançant
ulteriors compareixences conjuntes dels membres de la unió.
Article 12. Extinció de la unió
Les anotacions que facin referència a l’extinció de la unió de convivència no
matrimonial, per qualsevol de les causes previstes a l’article 234.4 de la Llei 25/2010,
de 29 de juliol, del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya relatiu a la persona i a la
família podran practicar-se a instància d’un sol membre de la parella.
Article 13. Protecció de les dades personals
El tractament 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 s’hauran

d’ajustar a les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
Es podran expedir certificacions dels assentaments del Registre a instància dels
membres de la unió, dels seus representants legals, dels seus causahavents o per
manament judicial.
Article 14. Assentaments i certificacions
La tramitació de l’expedient, la pràctica de l’assentament i l’expedició de certificats dels
assentaments estarà subjecta a la taxa corresponent.
Article 15. Entrada en vigor
El Reglament regulador del Registre d’unions estables no matrimonials de parella de
l’Ajuntament de Manresa entrarà en vigor un cop hagi estat publicat íntegrament el seu
text al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini de 15
dies a què fa referència l’article 65 de la 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.

