ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2
REGULADORA DEL REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET.
Article 1. El registre municipal de parelles de fet té naturalesa administrativa i es
regeix per aquestes normes i per les que, amb caràcter complementari, es puguin
dictar.
La inscripció en aquest registre serà la constatació de la declaració de voluntat
dels compareixents en el sentit que formen una parella que conviu amb una
relació d'afectivitat anàloga a la matrimonial, amb l'objectiu d'assegurar la
protecció social, econòmica i jurídica d'aquestes parelles.
Article 2. Tenen accés a aquest registre les unions no matrimonials de
convivència estable entre dues persones, siguin o no del mateix sexe.
Article 3. Seran objecte d'inscripció les declaracions de constitució, modificació
i extinció d'unions no matrimonials de convivència estable entre dues persones,
siguin o no del mateix sexe.
Article 4. Les inscripcions es realitzaran prèvia la sol·licitud conjunta dels
membres de la unió no matrimonial, que hauran de complir els requisits
següents:
a) Parella heterosexual
b) Siguin majors d'edat, que entre ells no hi tinguin cap impediment per contraure
matrimoni entre si. Que no formin parella estable amb una altra persona i com a
mínim un dels dos membres de la parella haurà de tenir veïnatge civil a
Catalunya i estar empadronat en el municipi de Paüls.
c) Parella homosexual
d) No s'admetrà la inscripció de la parella homosexual en els següents supòsits:
Persones menors d'edat
Persones lligades per vincle matrimonial
Persones que formen parella estable amb una altra persona
Els parents en línia directa per consanguinitat o adopció dintre del segon grau
A més, caldrà que com a mínim un dels dos membres de la parella tingui veïnatge
civil a Catalunya i estigui empadronat/da al municipi de Paüls.
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Article 5. Per poder accedir al Registre, com a mínim un dels membres de la
parella haurà d'estar empadronat/da al municipi de Paüls . En el supòsit que es
produeixi la baixa de l'empadronament de tots dos membres de la parella, es a
dir, que cap d'ells resti empadronat, es procedirà, d'ofici, a donar de baixa la
inscripció de la parella en qüestió, amb data de la baixa de l'últim membre de la
parella empadronada. La baixa de la inscripció es comunicarà als afectats.
Article 6. La inscripció es tramitarà d'acord amb el procediment que es detalla a
continuació:
6.1. Per realitzar la inscripció al Registre serà necessari la presentar prèviament
una sol·licitud on caldrà fer constar: dades personals dels membres de la parella
i documents que ho acreditin declaració en el sentit que reuneixen els requisits
per poder ser inscrits al Registre
6.2. El secretari-interventor de l'Ajuntament examinarà la documentació i
comprovarà que reuneixen els requisits per ser inscrits al Registre municipal.
Si manca algun requisit es requerirà els sol·licitants perquè aportin la
documentació complementària que justifiqui els extrems no acreditats.
Quan es consideri que qualsevol dels sol·licitants pot estar incapacitat per emetre
el seu consentiment per a la inscripció, és sol·licitarà un dictamen d'un metge
col·legiat que acrediti la capacitat del sol·licitant.
6.3. Mitjançant resolució de l'alcaldia es decidirà la sol·licitud d'inscripció en el
Registre municipal. En cas favorable, se citarà els sol·licitants perquè
compareguin personalment per ratificar-se en la seva sol·licitud i perquè signin
al Registre.
Article 7. Les causes que motiven la baixa de la inscripció al Registre municipal
de parelles són les següents:
a)Per comú acord
b) Per voluntat unilateral d'un dels membres de la parella, notificada fefaentment
a l'altre.
c) Per defunció d'un dels membres.
d) Per separació de fet de més d'un any.
e) Per matrimoni d'un dels membres.
En el cas de ruptura de la parella, els membres d'aquella no podran formalitzar
una nova inscripció al Registre municipal d'una nova parella fins que no hagin
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transcorregut sis mesos des de la data de la inscripció de baixa de l'anterior.
Article 8. Als assentaments figuraran les dades personals i les circumstàncies
de lloc i de temps manifestades pels compareixents, la constància dels quals
siguin rellevant per a la parella.
Article 9. El Registre municipal de parelles de fet serà custodiat i dependrà del
secretari-interventor de l'Ajuntament.
El secretari-interventor de l'Ajuntament donarà fe de les inscripcions al Registre.
Article 10. El Registre és públic per a qui justifiqui el seu interès a conèixer els
assentaments. No obstant això, qualsevol membre de la parella pot demanar que
les inscripcions que l'afectin siguin secretes.
Es podran lliurar certificats de les inscripcions al Registre a instància de qualsevol
membre de la parella o per manament judicial.
Article 11. En cap cas els llibres del Registre municipal podran sortir de les
dependències de la secretaria-intervenció de l'Ajuntament, ni podran ser
consultats sense la corresponent autorització de l'Alcaldia.
Article 12. Els assentaments al Registre municipal seran gratuïts.
Article 13. El Registre municipal acreditarà la constitució, extinció i la resta de
declaracions relatives a les unions que l'afecten, sense perjudici de prova en
contra.
Article 14. El registre entrarà en vigor al cap de 15 dies de la publicació íntegra
d'aquestes normes al BOPT.
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