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NORMES REGULADORES DEL REGISTRE D’UNIONS CIVILS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA 
CRISTINA D’ARO 

 

 
 
ARTICLE 1.- RÈGIM JURÍDIC 

 

El present registre, que té naturalesa administrativa, es regeix per les 
presents normes i per les que amb caràcter complementari es puguin dictar. 

 
ARTICLE 2.- OBJECTE 

 

Tenen accés a aquest registre les unions no matrimonials de convivència 
estable entre dues persones, siguin o no del mateix sexe. 

 
ARTICLE 3.- DECLARACIONS I ACTES INSCRIBIBLES 

 

Seran objecte d’inscripció: 
* Les declaracions de constitució d’unions no matrimonials de convivència 
entre parelles, inclòs del mateix sexe, així com les de finalització 
d’aquesta unió, qualsevol que sigui la causa, i les modificacions. 
* Els contractes reguladors de les relacions laborals i patrimonials que 
afectin els seus membres i les declaracions que afectin de forma rellevant  
a la unió no matrimonial, sempre que no siguin susceptibles d’inscripció o 
anotació en altre instrument o registre públic i no siguin contraris a 
l’ordenament jurídic, realitzant la inscripció mitjançant la seva 
transcripció literal. 
* Altres fets o circumstàncies rellevants que afectin la unió 
extramatrimonial. 

 
ARTICLE 4.- REQUISITS DE LA INSCRIPCIÓ 

 

Primer.- Les inscripcions es realitzaran per sol·licitud conjunta dels dos 
membres de la unió no matrimonial que hauran de complir els següents 
requisits: 
* Ésser major d’edat o menors emancipats. 
* No tenir entre si una relació de parentiu per consanguinitat o adopció en 
línia recta o línia col·lateral en segon grau. 
* No trobar-se incapacitats per emetre el consentiment necessari per dur a 
terme l’acte o declaració objecte d’inscripció. 
* No estar subjecte a cap vincle matrimonial. 
* No constar inscrit com a integrant d’una unió civil no matrimonial a cap 
altre registre de semblants característiques al present. 
* Al menys un dels membres de la unió haurà d’estar empadronat en el 
municipi de Santa Cristina d’Aro. 

 
Segon.- La persona encarregada del registre podrà demanar l’acreditació del 
compliment dels anteriors requisits. 

 
Tercer.- Acreditat degudament el compliment dels requisits necessaris per a 
la inscripció, la persona encarregada del registre fixarà, d’acord amb els 
sol·licitants, hora i dia en què aquests hauran de procedir a ratificar 
conjuntament la seva sol·licitud mitjançant compareixença personal. 

 
Quart.- La persona encarregada del registre obrirà un expedient 
administratiu per a cada sol·licitud d’inscripció que es presenti. 

 
Cinquè.- No caldrà sol·licitud conjunta per a les declaracions d’extinció  
de la unió no matrimonial. 
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ARTICLE 5.- CONTINGUT DELS ASSENTAMENTS 

 

Primer.- Als assentaments figuraran les dades personals i  les 
circumstàncies de lloc i temps manifestades pels compareixents, la 
constància de les quals sigui rellevant per a la unió no matrimonial. 
 
Segon.- Els assentaments es realitzaran en fulls mòbils,  prèviament 
numerats i segellats, que seran objecte d’enquadernació posterior en un 
llibre principal. Es podran crear els llibres auxiliars que siguin adients 
per al millor funcionament del registre. 
 
ARTICLE 6.- ADSCRIPCIÓ ORGÀNICA 

 

Primer.- El Registre Municipal d’Unions Civils estarà integrat a l’Alcaldia 
i a càrrec de la Secretaria municipal. 
 
Segon.- Totes les inscripcions es presentaran mitjançant compareixença 
davant l’Alcalde-President. 

 
ARTICLE 7.- PROTECCIÓ DE LA INTIMITAT PERSONAL 

 

Primer.- El registre és públic, però la consulta o l’obtenció de 
certificacions estarà condicionada per l’existència i l’acreditació d’un 
interès legítim, personal i directe. No obstant això, qualsevol integrant  
de la unió no matrimonial pot demanar que les inscripcions que l’afectin 
siguin secretes. En aquest cas es formarà una separata del Llibre existent 
destinada a aquestes Unions Civils. 

 
Segon.- Es podran lliurar certificacions a instància de qualsevol dels 
membres de l’esmentada unió o per manament judicial. 
 
Tercer.- 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. 

 
Quart.- En cap cas els llibres integrants del registre podran sortir de la 
Corporació. 
 
ARTICLE 8.- GRATUÏTAT DELS ASSENTAMENTS 

 

Les inscripcions i els assentaments que es practiquin i les certificacions 
que s’expedeixin seran totalment gratuïtes. 
 
ARTICLE 9.- EFECTES DE LA INSCRIPCIÓ EN EL PRESENT REGISTRE 

 

Primer.- El Registre Municipal d’Unions Civils acreditarà la constitució, 
extinció i la resta de declaracions relatives a les unions que són objecte, 
sense perjudici de prova en contrari. 
 
Segon.- A l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro totes les unions no 
matrimonials de convivència inscrites al Registre Civil Municipal d’Unions 
Civils tindran la mateixa consideració jurídica i administrativa que les 
unions matrimonials. 
 
ARTICLE 10.- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE 

 

Primer.- SOL·LICITUD d’inscripció de la unió civil: 
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Dades personals d’ambdues persones interessades 
- Cognoms, noms i DNI 
- Domicili comú 
- Població: Santa Cristina d’Aro 
EXPOSEN: 
Que tenen constituïda una unió civil. 
Que aporten la documentació necessària per acreditar el compliment dels 
requisits: 
- DNI 
- Certificat o fe d’estat. 
- Declaració jurada de no constar inscrit en cap altre Registre Municipal  
de semblants característiques. 
- Contracte de lloguer de l’habitatge o escriptura de propietat. 
SOL·LICITEN: 
Que es procedeixi a la inscripció de la seva unió no matrimonial en el 
Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. 
Data i signatura 

 
Segon.- DECLARACIÓ JURADA: 
COMPAREIXEN: 
Cognoms, noms, DNI i domicili, (de tots dos) 
DECLAREN SOTA JURAMENT: 
- Que no consten inscrits en cap Registre Municipal d’Unions Civils 
- Data i signatures 
 
Tercer.- COMPAREIXENÇA per ratificar la sol·licitud d’inscripció: 
Santa Cristina d’Aro, (data) ….. 
COMPAREIXEN : 
Dades personals d’ambdues persones interessades: 
- Cognoms, noms i DNI 
- Domicili comú 
- Població: Santa Cristina d’Aro 
MANIFESTEN QUE: 
Primer.- Coneixen i entenen les Normes Reguladores del Funcionament del 
Registre Municipal d’Unions Civils que llegeixen o que els són llegides per 
la persona encarregada del Registre. 
Segon.- Formen una unió civil de les regulades en les esmentades normes i 
compleixen tots els requisits exigits per aquestes normes i en especial pel 
seu article número 4. 
tercer.-  Es ratifiquen en la seva sol·licitud  d’inscripció de la Unió 
Civil. 
Quart.- Afirmen, sota la seva responsabilitat, que són certs els fets que 
s’hi consignen i la resta de manifestacions realitzades. 
En prova de conformitat, signen, conjuntament amb …………. secretari de 
l’Ajuntament, per duplicat la present Acta a les … hores en el lloc i data 
assenyalats. 

 
Quart.- LLIBRE PRINCIPAL: 
A) Integrants de la Unió Civil: 
- Cognoms i nom i DNI (de tots dos) 
- Domicili comú 
B) Inscripció de la Unió Civil: 
- Data de la compareixença o ratificació en la sol·licitud d’inscripció: 
- Data de la inscripció: 
- Data d’extinció: 
- Número d’expedient: 
- Altres inscripcions: 
C) Extracte de les manifestacions: 
D) Declaració jurada: 
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Cognoms, noms, DNI i domicili (d’ambdós declarants) 
Declaren sota la seva responsabilitat que reuneixen els següents requisits: 

a) - Són majors d’edat o menors emancipats. 
b) - No tenen entre si una relació de parentiu per consanguinitat o adopció en 

línia recta o línia col·lateral en segon grau. 
c) - Estan empadronats en aquest municipi. 

Als efectes de constància i en prova de conformitat, signen la present 
declaració jurada, a Santa Cristina d’Aro, el dia ……….. “. 

ARTICLE 11.- ENTRADA EN VIGOR 

L’Alcaldia fixarà la data d’inici del funcionament del Registre Municipal 
d’Unions Civils. 

Santa Cristina d'Aro, desembre de 1997 
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