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Dimecres, 30 de març de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

ANUNCI sobre l'aprovació definitiva del Reglament regulador de registre de parelles estables de Cerdanyola del Vallès

Per acord del Ple de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en sessió de data 26 de novembre de 2015, es va aprovar  
inicialment el reglament regulador del registre de parelles estables i es va sotmetre a exposició pública, per termini de  
trenta  dies  hàbils,  per  tal  que  es  poguessin  presentar  les  reclamacions  i  al·legacions  que  s'estimessin  adients, 
mitjançant anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província del dia 15 de desembre de 2015, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 7018 de data 15 de desembre de 2015, així com al tauler d'edictes de l'Ajuntament des 
del dia 10 de desembre de 2015 fins el dia 9 de febrer de 2016 i al diari "El Punt Avui" del dia 11 de desembre de 2015.

Atès que en data 15 de gener de 2016, dins del període d'exposició pública, es van presentar al·legacions per part de 
les regidores i regidors que integren el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de Cerdanyola del Vallès,  
el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2016, les va resoldre expressament, estimant-ne 
algunes  d'elles,  desestimant-ne  d'altres  i  declarant  la  inadmissibilitat  d'una  d'elles,  i  va  aprovar  definitivament  el 
reglament regulador de parelles estables de Cerdanyola del Vallès. El text definitiu del reglament, que figura com a 
annex en aquest anunci, es publica íntegrament de conformitat amb allò que estableix l'article 70.2 LRBRL.

Contra  aquest  acord  es  podrà  interposar  pels  interessats  recurs  contenciós  administratiu,  davant  la  Sala  de  lo 
Contenciós - Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir 
del dia següent al de la publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

ANNEX.

"REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES ESTABLES.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

A partir de l'aprovació de la Constitució de 1978, s'ha fet patent la diversitat de models de família. La substitució del vell 
estat confessional per l'actual, de caràcter aconfessional, ha permès obrir el ventall de fórmules per a l'articulació de la 
convivència en parella i dels fets de la maternitat i la paternitat. En aquest sentit cal esmentar els articles 14, 16 i 39 de 
la Constitució, relatius al principi d'igualtat, a les llibertats ideològica i religiosa i a la protecció de la família.

Sota aquell marc bàsic, es promulguen tres lleis d'especial incidència en aquesta qüestió:

En primer lloc, la Llei 30/1981, de 7 de juliol, coneguda com a "llei del divorci", que va permetre regularitzar jurídicament 
el  casos de crisi  matrimonial  que es mantenien com a mera situació de fet,  amb l'única excepció de les nul·litats 
canòniques.

En segon lloc, la llei catalana, 10/1998, de 15 de juliol, d'unions estables de parella, pionera en la matèria i que regulava 
les parelles de fet i ja incloïa en règim d'igualtat a les del mateix gènere. Aquesta llei va ser substituïda per la Llei 
25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, que incorpora i 
regula a aquest tipus de convivència.  Tanmateix,  ni  la legislació  catalana ni  el  seu desenvolupament  reglamentari, 
inexistent, no s'han dotat d'un registre, eina essencial per a l'efectivitat dels drets que reconeix, fins el mes d'octubre de 
2015 (i a hores d'ara encara sense efectivitat).

Certament, el  Decret Llei 3/2015, de 6 d'octubre, relatiu a la creació del Registre de parelles estables, obliga a una 
reflexió addicional abans de tornar a posar en funcionament un registre municipal d'aquesta mena. El català és un 
registre que s'estableix a l'efecte de publicitat, adscrit al departament competent en matèria de dret civil, on s'inscriuen 
les escriptures públiques de constitució de les parelles estables, les seves modificacions i, si s'escau, la seva extinció, 
com també les actes de notorietat relatives als supòsits de convivència durant més de dos anys o de tenir un fill comú.

A l'espera del reglament que establirà l'organització, el funcionament i la publicitat del Registre de parelles estables de 
Catalunya, que potser exigirà la modificació del reglament del Registre municipal, o fins i tot del mateix Registre, és 
oportú avançar en aquesta qüestió, fonamentalment per dues raons. La primera, que el registre català deixa fora del seu 
abast les parelles estables que no s'hagin formalitzat davant de notari; el registre municipal, públic i gratuït, manté un 
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àmbit d'exclusivitat que permet afirmar que no és superflu o redundant d'aquell. La segona, que la major agilitat del 
procediment d'aprovació de les ordenances i reglaments locals permet anticipar-se en l'efectivitat  dels drets de les 
parelles que no han contret matrimoni, objectiu que no s'ha de menystenir.

Finalment, la Llei 13/2005, d'1 de juliol, per la qual es modifica el Codi civil en matèria de dret a contreure matrimoni, que 
el reconeix entre persones del mateix sexe.

D'entre la legislació sectorial, s'ha de destacar l'encara recent Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures de Seguretat 
Social, que va incorporar l'acció protectora establerta en el text refós de la Llei general de la Seguretat Social a les 
parelles de fet, declarant en el seu preàmbul el següent:

En  materia  de  supervivencia,  las  mayores  novedades  atañen  a  la  pensión  de  viudedad  y,  dentro  de  ésta,  a  su 
otorgamiento en los supuestos de parejas de hecho que, además de los requisitos actualmente establecidos para las 
situaciones  de  matrimonio,  acrediten  una  convivencia  estable  y  notoria  durante  al  menos  cinco  años,  así  como 
dependencia económica del conviviente sobreviviente en un porcentaje variable en función de la existencia o no de hijos 
comunes  con  derecho  a  pensión  de  orfandad.  (...)  Finalmente,  la  equiparación  de  las  parejas  de  hecho  a  las 
matrimoniales lleva a extender el tratamiento seguido para la viudedad también con respecto al auxilio por defunción y a 
las indemnizaciones a tanto alzado en caso de muerte derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. La 
ausencia de una regulación jurídica de carácter  general  con respecto a las parejas de hecho hace imprescindible 
delimitar, si bien exclusivamente a efectos de la acción protectora de la Seguridad Social, los perfiles identificativos de 
dicha situación, intentando con ello una aproximación,  en la medida de lo posible,  a la institución matrimonial.  No 
obstante, habida cuenta de la imposibilidad de conseguir la plena equiparación entre las parejas matrimoniales y las de 
hecho, se hace inviable la plena igualación en el régimen jurídico de las prestaciones de viudedad.

Fins aquell moment, no es reconeixia el dret a la pensió de viduïtat per defunció d'un dels membres de la parella de fet. 
La jurisprudència només l'admetia, fora del matrimoni, en l'àmbit de les parelles que havien topat amb impediment legal  
per  a  contraure matrimoni  i  estaven en el  procés  de  salvar  aquells  impediments,  això  d'acord  amb el  dret  vigent 
constituït per la disposició addicional desena de la Llei 30/1981, de 7 de juliol, del divorci, dirigida a reparar els efectes 
d'anys de prohibició legal del divorci. De manera analògica i aplicació excepcional, el Tribunal Suprem ha reconegut el 
mateix dret als supòsits de transexualitat quan els membres de la parella estaven efectuant els tràmits per a poder 
contraure matrimoni abans de l'aixecament del requisit de l'heterosexualitat.

En aquests moments, el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 
30 d'octubre, disposa a l'article 221.2:

2. A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará pareja de hecho la constituida, con análoga relación de 
afectividad  a  la  conyugal,  por  quienes,  no  hallándose  impedidos  para  contraer  matrimonio,  no  tengan  vínculo 
matrimonial  con  otra  persona  y  acrediten,  mediante  el  correspondiente  certificado  de  empadronamiento,  una 
convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no 
inferior a cinco años.

La existencia de pareja  de hecho se acreditará mediante certificación de la  inscripción  en alguno de los registros 
específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento 
público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del 
correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto 
ala fecha del fallecimiento del causante.

Aquest article reconeix expressament efectes legals a la inscripció de parelles de fet en registres municipals. Aquest sol 
fet, unit a que avui encara no hi ha a Catalunya un registre de parelles de fet en funcionament, justifica abastament 
l'esforç d'establir  a Cerdanyola del Vallès aquest instrument, de clara utilitat per a les persones  amb residència en 
aquest lloc, seguint els termes del precepte.

Aquest no és l'únic àmbit en el que la legislació estatal reconeix efectes jurídics a la parella de fet, malgrat la manca de 
regulació  general  d'aquesta  i  la  manca d'un  instrument  registral  d'abast  estatal.  El  primer  àmbit  en  el  que  es  va 
reconèixer  aquelles  situacions  va  ser  en  el  dels  arrendaments  urbans,  quan  la  llei  de  1994 atorgava  al  membre 
sobrevivent els drets de subrogació i de successió en el contracte.

Sense ànim exhaustiu, també es reconeix el fet en matèria d'adopcions, penal i en quant a certes incompatibilitats en 
l'exercici de funcions públiques, tot això en matèries de competència exclusiva de l'estat.
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En tots aquests supòsits, la inscripció d'una parella en el registre municipal pot contribuir a acreditar la seva condició i el 
compliment de períodes de temps rellevants als efectes que en cada cas s'escaigui.

Però si hi ha un àmbit en el qual aquest registre resulta especialment indicat, és en el de les competències municipals. 
Aquí  és  on  un  registre  de  la  naturalesa  i  abast  que  es  proposa  adquireix  ple  sentit:  per  tal  de  facilitar  a  les 
cerdanyolenques i als cerdanyolencs una eina per a acreditar, una sola vegada i de manera indefinida, llur condició de 
membre d'una parella de fet, desplegant-se des d'aquell  moment tots els efectes que se'n derivin sense necessitat 
d'acreditar-la de manera individual i reiterada en expedients administratius singulars.

El nou Registre municipal de parelles estables és hereu del Registre municipal d'unions civils que es va instaurar l'any 
1994 en virtut de la moció dels grups municipals PSC-PSOE i IC aprovada en la sessió plenària celebrada el dia 21 
d'abril.

Així mateix, cal tenir en compte la proposició presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, que 
fou aprovada per unanimitat del Ple de l'Ajuntament en sessió de data 26 de març de 2015, per la que es va acordar 
procedir de nou a admetre a tràmit les sol·licituds al registre municipal de parelles estables i unions civils, en la forma i 
amb els requisits que s'estableixin, en la qual es farà constar la constitució de les parelles, així com l'existència de 
convivència ininterrompuda al nostre municipi des de la data que resulti del padró municipal.

L'objectiu del nou registre és dotar les nostres veïnes i els nostres veïns d'una eina essencial,  àgil  i gratuïta per a 
l'efectivitat del reconeixement per l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de la condició de parella estable en tots aquells 
àmbits  en què pugui  ser  rellevant:  tractament  de  la  situació convivencial  en  l'àmbit  tributari  local,  mecanismes de 
contribució a l'efectivitat  del  dret  a l'habitatge, línies de subvenció amb finalitats diverses,  drets relacionats amb la 
condició d'empleat públic quan així resulti de la legislació vigent o de la negociació col·lectiva, o serveis socials.

D'aquesta manera es contribueix  a evitar la discriminació entre parelles estables per raons econòmiques, quan no 
poden accedir a altres mecanismes legals de constatació de la situació de convivència estable.

Finalment, en l'àmbit municipal, el Registre Municipal de Parelles Estables supera l'antic Registre Municipal d'Unions 
Civils, que restarà extingit una vegada transcorri el període transitori  durant el qual les parelles inscrites en aquest 
podran accedir al nou registre.

CAPÍTOL I. Disposicions generals.

Article 1. Objecte.

Aquest reglament té per objecte regular el funcionament del Registre municipal de parelles estables de Cerdanyola del 
Vallès.

Article 2. Àmbit territorial.

1. L'àmbit del Registre municipal de parelles estables de Cerdanyola del Vallès es limita a les parelles empadronades al 
municipi.

2. L'empadronament dels dos membres de la parella és requisit per a la pràctica i per al manteniment de la inscripció.

Article 3. Naturalesa i efectes.

1. El Registre té naturalesa administrativa.

2. Les inscripcions en el Registre, que no tenen caràcter constitutiu,  atorguen reconeixement ple de la condició de 
parella estable davant l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

3. L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès atorga a les parelles inscrites tractament anàleg al dels matrimonis en tots els 
àmbits de la seva competència: tributació local, ajuts, subvencions, tarifació social, escolarització, habitatge, etc.

4.  L'Ajuntament  de  Cerdanyola  del  Vallès també  reconeix  la  condició  de  membre  d'una  parella  estable  als  seus 
empleats  en  el  marc  de  la  legislació  de  funció pública  i  laboral  i  d'acord  amb allò  que es  pugui  acordar  amb la 
representació del personal.
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5. L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès no pot garantir els efectes que li reconeguin altres administracions públiques i 
persones físiques i jurídiques.

Article 4. Voluntarietat de la inscripció.

La inscripció té caràcter voluntari i no exclou la possibilitat d'acreditar en qualsevol expedient administratiu per altres 
mitjans admesos en dret l'existència de parella estable.

Article 5. Concepte de parella estable.

Dues persones que conviuen en una comunitat  de vida anàloga a la matrimonial  es consideren parella estable en 
qualsevol dels següents supòsits:

a) Si  acrediten portar més de dos anys empadronades de manera ininterrompuda en el  mateix domicili  en aquest 
municipi o en un altre municipi d'Espanya.

b) Si durant la convivència tenen un fill comú.

c) Si han formalitzat la relació en escriptura pública.

CAPÍTOL II. Organització i funcionament del Registre.

Article 6. Responsabilitat del Registre.

1. El Registre de parelles estables de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès està sota l'àmbit de responsabilitat de 
l'Alcaldia, i correspon a aquest òrgan dictar les resolucions administratives pròpies dels diferents procediments.

2. No obstant això, la persona que ostenti l'alcaldia podrà delegar les atribucions en aquesta matèria a favor d'un altre 
regidor o regidora de l'Ajuntament.

Article 7. Adscripció i custodia del Registre.

El Registre està adscrit al Servei d'Alcaldia de l'Ajuntament, a qui correspon la seva custòdia i gestió, així com les 
funcions pròpies de practicar les inscripcions registrals i elaborar les certificacions sobre els assentaments del Registre.

Article 8. Estructura del Registre.

El Registre ordenarà i integrarà la seva documentació i els suports d'informació de la manera següent:

- Llibre.
- Expedients.

Article 9. Llibre.

1. El Registre de parelles estables es portarà en un sol llibre, on es practicaran els assentaments d'inscripció regulats en 
aquest reglament. Els assentaments tindran el contingut que aquest reglament determini.

2. El llibre es portarà en suport informàtic i les dades que continguin seran recollides, tractades i custodiades en els 
termes previstos en aquest reglament. El tractament de les dades de caràcter personal requerirà el consentiment de la 
persona afectada,  i  les actuacions municipals s'hauran d'ajustar  a les disposicions de la normativa vigent en cada 
moment sobre protecció de dades de caràcter personal.

3. En cap cas el llibre del Registre no podrà sortir de les dependències del servei d'Alcaldia d'aquest Ajuntament, ni 
podrà ser consultat sense la corresponent autorització.

Article 10. Els expedients.

1. Conformaran els expedients aquells documents necessaris per realitzar les diferents inscripcions, sigui presentats per 
les persones interessades o emesos per l'Ajuntament.

Concretament, als expedients hi constarà:
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a) La sol·licitud d'inscripció amb la documentació que l'acompanya.

b) Els documents relacionats amb la inscripció que es trobin en poder de l'Ajuntament.

c) L'acta de compareixença dels membres de la parella formalitzada davant del personal de l'OAC o del funcionari o 
funcionària instructor de l'expedient, o, si s'escau, l'escriptura pública de formalització de la parella estable.

d) Les resolucions que es puguin dictar amb motiu de la sol·licitud d'inscripció.

2. S'incoarà un expedient per cada sol·licitud d'inscripció bàsica que s'hagi de dur a terme, al qual se li assignarà el  
numero correlatiu que li correspongui i que figurarà anotat al llibre d'inscripcions.

Article 11. Accés i publicitat del Registre.

1. El Registre és públic per a qui acrediti interès legítim a conèixer els assentaments.

2. La consulta del contingut del llibre d'inscripcions únicament es podrà efectuar mitjançant l'expedició de certificacions.

3. Es podran lliurar certificacions dels assentaments del Registre a instància dels membres de l'esmentada unió, dels 
seus representants legals, de les persones que acreditin un interès legítim i motivat, per manament judicial,  o bé en 
altres casos expressament establerts per Llei.

4. També podran accedir a les dades del Registre les administracions i funcionaris públics en l'exercici de les seves 
competències, sempre i quan dirigeixin petició individualitzada i motivada. En aquests casos, es notificarà l'accés i la 
petició  que  l'ha  motivat  a  les  persones  inscrites  per  tal  que,  si  s'escau,  puguin  exercitar  els  seus  drets  davant 
l'administració o funcionari requeridor.

5. L'expedició de certificacions correspondrà a la persona titular de la Secretaria amb la rúbrica al marge de la persona 
funcionària encarregada de la custòdia del Registre i amb el vist-i-plau de l'Alcaldia o regidor o regidora en qui delegui.

6. En cap cas el llibre del Registre podrà sortir de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i el lliurament de còpies es 
limitarà als casos en què les certificacions sol·licitades per les persones interessades es complimentin mitjançant còpia 
diligenciada.

7. La realització d'assentaments al Registre serà gratuïta, així com l'expedició de certificats.

Article 12. Protecció de dades de caràcter personal.

El tractament de les dades de caràcter personal requerirà el consentiment de la persona afectada, i  les actuacions 
municipals s'hauran d'ajustar a les disposicions de la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de 
caràcter personal.

CAPÍTOL III. Inscripcions i procediment.

Article 13. Actes inscriptibles.

Son objecte d'inscripció:

a) Les declaracions voluntàries relatives a la unió, a la modificació o a l'extinció de la parella estable.

b) Les escriptures publiques atorgades pels dos membres de la parella relatives a la unió, modificació o extinció de la 
parella estable.

Article 14. Requisits per a la inscripció de la parella estable.

Les  inscripcions  de la  formalització  de  la  parella  estable es  realitzaran  amb sol·licitud  prèvia  conjunta  dels  seus 
membres, els quals hauran de complir els requisits següents:

a) Ser majors d'edat o menors emancipats. C
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b) Estar tot dos empadronats al municipi de Cerdanyola del Vallès en el mateix domicili en el moment de la sol·licitud i 
de forma continuada fins a la inscripció en el Registre.

c) No tenir entre si una relació de parentesc per consanguinitat o adopció en línia recta o línia col·lateral dins del segon 
grau.

d)  No  trobar-se  incapacitats  per  emetre  el  consentiment  necessari  per  dur  a  terme  l'acte  o  declaració  objecte 
d'inscripció.

e) Estar separats en el supòsit d'estar casats amb altres.

f) No formar part d'una altra parella estable no extingida.

g) Haver conviscut maritalment, com a mínim, un període ininterromput de dos anys.

El transcurs d'aquest període no serà necessari en els supòsits de:

a. Tenir descendència comuna, però si que cal el requisit de la convivència.
b. Que hagin atorgat escriptura publica de formalització de la parella.

Article 15. Acreditació dels requisits d'inscripció.

1. La inscripció de la declaració de constitució de la parella estable, que és voluntària, requerirà la prèvia aportació de la  
documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits establerts a l'article 14.

2.  El  període de dos anys de convivència ininterrompuda s'ha d'acreditar  mitjançant  certificacions del  padró sobre 
convivència comú en el mateix domicili en aquest municipi o en un altre municipi d'Espanya.

3. En cap cas s'admetrà com a prova de la convivència les declaracions dels membres de la parella ni de testimonis.

Article 16. Classes d'assentaments.

1.  Els  assentaments  en  el  Llibre  del  Registre  es  produiran  sempre  a  instància  dels  interessats  i  tindran  caràcter 
d'ordinaris.

2. Els assentaments podran ser dels tipus següents:

a) Inscripció.
b) Nota marginal.
c) Cancel·lació.

Article 17. Inscripció.

1. La inscripció té per objecte fer constar l'existència de la parella estable i recollirà les dades personals suficients per a 
la correcta identificació dels seus membres, el domicili, la data de la resolució en la qual s'aprova la inscripció, així com 
la referència a l'expedient administratiu tramitat per a cada parella.

2. En el cas que els sol·licitants presentin escriptura publica, la inscripció es farà mitjançant anotació de les dades 
contingudes en aquesta escriptura.

Article 18. Sol·licitud d'inscripció.

1. La sol·licitud de la inscripció en el Registre Municipal de Parelles Estables la presentaran personalment i conjunta els 
membres de la parella estable davant el Registre General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

2.  A  l'imprès  de  sol·licitud  s'haurà  d'adjuntar  una  declaració  responsable  sobre  el  compliment  dels  requisits  que 
s'estableixen a l'article 14 d'aquest Reglament. Aquesta declaració la signaran de forma presencial ambdós membres de 
la parella davant el personal de l'OAC, que també signarà per deixar constància fefaent de la identitat dels declarants i 
de l'autoria de llurs signatures, esdevenint des d'aquell moment acta de compareixença.

3. La sol·licitud d'inscripció haurà d'anar acompanyada de la documentació següent:
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a) Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència dels sol·licitants. Els documents aportats hauran de trobar-se 
vigents.

b)  Documentació  acreditativa  de  la  convivència  ininterrompuda  de  dos  anys,  que  s'ha  d'acreditar  mitjançant 
certificacions  del  padró  sobre  convivència  comú en  el  mateix  domicili  en  aquest  municipi  o  en  un  altre  municipi  
d'Espanya; o en cas de tenir descendència comuna, el llibre de família o certificació del registre civil sobre el naixement 
del fill; o l'escriptura publica de formalització de la parella estable.

Si la documentació que ha d'acreditar la convivència consisteix únicament en un certificat de convivència del Padró 
Municipal d'Habitants emès per l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, el personal municipal que tramiti la sol·licitud 
l'adjuntarà directament a la documentació que lliuren les parelles interessades.

4.  Els  sol·licitants,  en  el  moment  de  presentar  la  sol·licitud,  hauran  d'exhibir  l'original  de  la  documentació  que 
acompanyin a l'efecte de verificar l'autenticitat de les fotocòpies.

Article 19. Tramitació i resolució de la inscripció.

1. L'Ajuntament obrirà un expedient administratiu per a cada sol·licitud d'inscripció que es presenti, integrat per la pròpia 
sol·licitud i la justificació documental corresponent que s'aporti segons l'article 18.

2. Les sol·licituds de pràctica de nota marginal, juntament amb la seva documentació, s'uniran a l'expedient principal.

3. Si la sol·licitud d'inscripció no va documentada en la forma establerta es requerirà les persones interessades per tal 
que, en un termini de deu dies hàbils, esmenin la mancança o el defecte, o aportin la documentació preceptiva amb la 
indicació que, si no ho fan, se les tindrà per desistides de la seva petició i s'arxivarà l'expedient.

4. Acreditat degudament el compliment dels requisits necessaris per a la inscripció, si cal, el Servei d'Alcaldia podrà 
fixar, d'acord amb les persones sol·licitants, hora i dia en què aquestes hauran de procedir a ratificar conjuntament la 
seva sol·licitud mitjançant compareixença personal davant el  funcionari  o funcionària encarregat de la instrucció de 
l'expedient.

5. Es tindrà per desistida la petició, i per tant s'arxivarà l'expedient, en el supòsit que no compareguin a aquest acte en la 
data prevista, llevat causa justificada, la qual hauran de notificar per escrit a l'Ajuntament amb una antelació mínima de 
set dies naturals, fora dels casos de força major degudament acreditats que no hagin permès respectar aquest termini. 
En aquest últim cas, es fixarà nova data per a la compareixença.

6. Aportada la documentació necessària i finalitzada la instrucció de l'expedient, la persona titular de l'alcaldia dictarà 
resolució en la que s'aprovi la inscripció. Posteriorment el funcionari o funcionària encarregat del Registre estendrà la 
inscripció mitjançant el corresponent assentament al llibre d'inscripcions amb la data que tingui lloc la resolució.

7. En el cas que les persones sol·licitants presentin escriptura publica, la inscripció es farà mitjançant anotació de les  
dades d'aquest document.

8. La resolució per la qual s'acordi l'arxiu de l'expedient per desistiment de les persones interessades o bé la denegació 
de la inscripció haurà de ser motivada i podrà ser objecte dels recursos administratius i judicials previstos a la legislació  
vigent en matèria de regim jurídic de les administracions publiques i  del procediment administratiu comú i a la Llei 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 20. Cancel·lació.

1. La cancel·lació en el Registre serà procedent quan s'extingeixi la parella estable per alguna de les circumstàncies 
següents:

a) Cessament de la convivència amb trencament de la comunitat de vida.
b) Mort o declaració de mort d'un dels membres de la parella.
c) Matrimoni de la parella o de qualsevol dels membres amb un altre.
d) Comú acord dels dos membres de la parella formalitzat en escriptura pública.
e) Voluntat d'un dels membres de la parella notificada fefaentment a l'altre.
f) Empadronament d'un dels membres de la parella en domicili diferent al comú. C
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2. També es cancel·larà la inscripció en el Registre quan almenys un dels membres de la parella causi baixa en el padró 
municipal. Si es produeix la baixa simultània d'ambdós membres, podran sol·licitar en el mateix moment una certificació 
en la que s'expressarà la data i la causa de la inscripció i la data i la causa de la cancel·lació per tal que pugui contribuir  
a acreditar aquestes circumstàncies davant de terceres persones o administracions.

Article 21. Sol·licitud de cancel·lació.

1. Els membres de la parella tenen l'obligació de comunicar a l'Ajuntament els fets que, de conformitat amb l'article 
precedent, suposin l'extinció de la parella.

2. Extingida la parella estable per alguna de les circumstàncies mencionades, la cancel·lació de la parella estable en el  
Registre podrà efectuar-se a instància de qualsevol dels seus membres o de tots dos, conjuntament o separada, segons 
la causa d'extinció. També és podrà practicar la cancel·lació de la inscripció d'ofici, quan l'Ajuntament tingui coneixement 
fefaent que concorre alguna de les circumstancies de baixa previstes a l'apartat primer de l'article 20, prèvia tramitació i 
resolució d'expedient contradictori.

3.  La sol·licitud de cancel·lació haurà d'anar acompanyada de la documentació següent,  en funció de la causa de 
l'extinció:

a) Per cessament de la convivència amb trencament de la comunitat de vida: acreditació de la baixa en el padró o de 
l'empadronament en un altre domicili o bé certificat de convivència negatiu (un membre de la parella no figura en el 
domicili) o manifestació conjunta en acta de compareixença signada de forma presencial per ambdós membres de la 
parella davant personal de l'OAC, que també signarà per deixar constància fefaent de la identitat dels declarants i de la 
seva signatura.

b)  Per  mort  o  declaració  de mort  d'un  dels  membres  de  la  parella:  Certificat  del  Registre  Civil  de defunció  o  de 
declaració de defunció.

c) Per matrimoni de qualsevol dels membres de la parella entre ells o amb un altre: Certificat del Registre civil del 
matrimoni o llibre de família.

d)  Per comú acord dels  membres de la  parella:  escriptura publica,  conveni  d'extinció  de la parella  o  manifestació 
conjunta en acta de compareixença signada de forma presencial per ambdós membres de la parella davant personal de 
l'OAC, que també signarà, per deixar constància fefaent de la identitat dels declarants i de la seva signatura.

e)  Per  voluntat  d'un  dels  membres  de  la  parella  notificada  fefaentment  a  l'altre:  declaració  responsable  de  tal 
circumstància en què s'acrediti de quina forma s'ha dut a terme aquesta notificació fefaent.

f) Per empadronament en un altre municipi de qualsevol dels membres de la parella o d'ambdós, o be l'empadronament 
de cadascun en domicilis diferents dins el terme municipal de Cerdanyola del Vallès: acreditació de la baixa en el padró 
o de l'empadronament en un altre domicili.

Article 22. Tramitació i resolució de la cancel·lació.

1.  La  inscripció  de  cancel·lació  de  la  parella  estable  farà  constar  la circumstància  que la  motiva  i  comportarà  la 
cancel·lació tant de la inscripció de formalització com la de les complementaries i les notes marginals.

2. En el termini màxim de tres mesos es notificarà als interessats la inscripció de cancel·lació o la seva denegació.

Article 23. Notes marginals.

Seran objecte de nota marginal aquelles modificacions que, sense extingir la parella estable, afectin les dades de la 
inscripció.

Article 24. Sol·licitud i tramitació de pràctica de nota marginal.

1. La sol·licitud de pràctica de nota marginal es presentarà acompanyada de la fotocopia que acrediti la variació de les 
dades personals o el canvi de domicili, desprès de l'exhibició prèvia de l'original de la documentació.

2. La sol·licitud serà subscrita pel membre de la parella a qui afectin les variacions o be conjuntament. C
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3. Tant la sol·licitud com les actuacions a què doni lloc, quedaran unides a l'expedient de la inscripció.

Article 25. Formalització de la inscripció de la parella en el Registre.

1. Practicada la inscripció de la parella estable en el Registre, la persona titular de la Secretaria de la corporació, amb el  
vist-i-plau de l'Alcaldia o del regidor o la regidora en qui hagi delegat, expedirà un certificat acreditatiu de l'esmentada 
inscripció.

2.  Aquest  primer certificat  s'expedirà en format especial  (quant  a  paper,  impressió en color,  tipus de lletra,  etc.)  i  
contindrà la identificació dels membres de la parella (noms i cognoms, DNI o passaport), la data de la inscripció de la 
parella en el Registre i la data en què produeix efectes la inscripció.

Article 26. Contingut dels assentaments.

1. A l'assentament d'inscripció de la parella estable hi figuraran les dades personals i les circumstancies del lloc i temps 
manifestades pels compareixents, la constància de les quals sigui rellevant per a la parella estable.

Concretament, en els assentaments s'hi farà constar:

a) El nom i els cognoms.

b) El numero de DNI.

c) La data i el lloc de naixement.

d) El domicili dels membres de la parella.

e) El supòsit de fet per a la consideració de parella estable (convivència de més de dos anys, fill  comú, escriptura 
pública).

f) El lloc i la data de sol·licitud i la data de la compareixença.

g) número d'expedient, data i número de resolució.

h) La data dels efectes.

i) Altres circumstancies (baixes i modificacions, etc.).

2. Els assentaments es realitzaran mitjançant suport informàtic.

Article 27. Data dels assentament i dels seus efectes.

1. La data de la inscripció de la parella estable serà la de la resolució, si bé la inscripció tindrà efectes des de la data de 
la compareixença.

2. En el supòsit d'inscripció de la parella estable mitjançant escriptura publica, la data de la inscripció i la dels efectes 
serà la mateixa data de presentació a l'Ajuntament de l'escriptura pública.

3. La cancel·lació de la parella estable produirà els seus efectes:

a) Quan es produeixi l'extinció de la parella estable per cessament de la convivència amb trencament de la comunitat de 
vida: des de el canvi de domicili d'un dels membres de la parella o per baixa del padró municipal.

b) Quan es produeixi l'extinció de la parella estable per mort o declaració de defunció d'un dels seus membres: des de la 
data en que va tenir lloc la mort o la data d'efectes de la declaració de defunció.

c) Quan es produeixi l'extinció de la parella estable per matrimoni entre ells o d'un dels seus membres amb un altre: des  
de la data de celebració del matrimoni.

d) Quan tingui lloc l'extinció de la parella estable per mutu acord: des de la data en que els membres de la parella  
declarin a l'Ajuntament haver tingut lloc la seva extinció, o des de la data de l'escriptura publica o conveni d'extinció de la 
parella.
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e) Quan es produeixi l'extinció de la parella estable per decisió unilateral d'un dels seus membres: des de la data que 
consti a la declaració responsable que manifesti aquesta circumstancia.

f) Quan es produeixi la cancel·lació per empadronament en un altre municipi de qualsevol dels membres de la parella o 
d'ambdós, o be l'empadronament de cadascun en domicilis diferents dins el terme municipal de Cerdanyola del Vallès: 
des del canvi de domicili d'un dels membres de la parella o per baixa del padró municipal.

Disposició transitòria. Inscripcions vigents en el Registre municipal d'unions civils.

Una  vegada  entri  en  vigor  aquest  Reglament  s'iniciarà  un  període  transitori  d'un  any  per  adequar  al  mateix  les 
inscripcions que es mantenen vigents a l'actual Registre Municipal d'Unions Civils. En aquest sentit:

1.  Les  inscripcions practicades  al  Registre  Municipal  d'Unions  Civils  amb anterioritat  a  l'entrada en vigor  d'aquest 
Reglament continuaran vigents durant aquest període transitori.  Els certificats relatius a inscripcions practicades en 
aquest Registre s'emetran fent referència expressa a què corresponen al Registre Municipal d'Unions Civils, en procés 
de tancament, i no al nou Registre Municipal de Parelles Estables.

2. Es procedirà a comunicar a les persones actualment inscrites al Registre Municipal d'Unions Civils la creació del nou 
Registre Municipal de Parelles Estables. A la vegada, se'ls notificarà la decisió municipal de procedir al tancament del 
Registre Municipal  d'Unions Civils en un termini d'un any. Finalment,  se'ls oferirà la possibilitat  de tramitar la seva 
inscripció en el nou Registre, fent-s'hi constar aquella circumstància, la data en què hi varen causar alta i la inexistència 
de solució de continuïtat entre ambdues inscripcions.

3. Transcorregut el període transitori, es tancarà a tots els efectes el Registre Municipal d'Unions Civils, per la qual cosa 
no es podrà acreditar la persistència posterior de la parella de fet.

Disposició final.

Aquest Reglament entrarà en vigor, un cop aprovat definitivament per l'Ajuntament i publicat el seu text íntegre en el 
Butlletí Oficial de la Província, quan hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils que preveu l'article 65.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local."

Cerdanyola del Vallès, 17 de març de 2016
La secretària general, Aurora Corral García
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