AJUNTAMENT D’ES CASTELL
(BALEARS)

ORDENANÇA NÚM. B.10.
REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS CIVILS
D’ES CASTELL.
ARTICLE 1.Es crea el Registre Municipal d’Unions Civils de l’Ajuntament
des Castell, que es regirà pel present Reglament i la resta de
disposicions que es puguin dictar per al seu desenvolupament.
ARTICLE 2.Podran instar la seva inscripció en el Registre totes aquelles
parelles, fins i tot del mateix sexe, que, pel seu lliure consentiment,
hagin constituït una unió de convivència no matrimonial.
Al menys un dels membres de la unió haurà d’estar empadronat
en el municipi des Castell per la seva condició de resident habitual en
el mateix.
ARTICLE 3.La primera inscripció de cada parella es produirà mitjançant
compareixença personal i conjunta de les dues persones davant el
funcionari encarregat del Registre, per a declarar l’existència entre
elles d’una unió de convivència no matrimonial.
No es procedirà a practicar cap inscripció si algun dels
compareixents és menor d’edat no emancipat o si són entre si
parents per consanguinitat o adopció en línia recta o per
consanguinitat en segon grau col·lateral.
No es podrà dur a efecte la inscripció si algun dels
compareixents està afectat per deficiències o anomalies psíquiques.
En aquest cas s’haurà de presentar un dictamen mèdic sobre la seva
aptitud per consentir a la constitució d’una unió de convivència no
matrimonial.
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ARTICLE 4.En el primer assentament es podran fer constar totes les
circumstàncies relatives a la seva unió que manifestin els
compareixents.
També es podran anotar, mitjançant transcripció literal, els
convenis reguladors de les relacions personals i patrimonials entre els
membres de la unió, així com qualsevol altre fet o circumstància
rellevant que afecti a la unió.
Els continguts indicats en el paràgraf anterior podran ser
objecte d’inscripció en ulteriors compareixences conjuntes de la
parella. No obstant, les anotacions que es refereixin a la terminació
o extinció de la unió es podran practicar a instància de només dels
seus membres.
ARTICLE 5.El
Registre estarà a càrrec del Secretari o Secretària de
l’Ajuntament o persona en qui delegui.
ARTICLE 6.El Registre es materialitzarà en un LLIBRE GENERAL D’UNIONS
CIVILS en el qual es practicaran les inscripcions a que es refereixen
els articles precedents. El llibre estarà format per fulls mils, foliats i
segellats, i s’encapçalarà i acabarà amb corresponents diligències
d’obertura i tancament.
ARTICLE 7.La
primera inscripció de cada
parella tindrà caràcter
d’inscripció bàsica i al marge d’aquesta s’anotarà qualsevol altre
assentament que es produeixi en posterioritat.
ARTICLE 8.El Registre tindrà també un LLIBRE AUXILIAR ordenat per
llinatges dels inscrits en el qual s’expressarà en nombre de pàgines
del llibre general en el qual existeixin anotacions que els afectin.
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ARTICLE 9.Amb la finalitat de garantir la intimitat personal i familiar dels
inscrits en el registre no es donarà cap tipus de publicitat al contingut
de les anotacions,
llevat de les certificacions que expedeixi el
funcionari encarregat del
registre a instància exclusivament de
qualsevol dels membres de la unió interessada o dels jutges i
tribunals de justícia.
El present Reglament entrarà en vigor el dia següent de la
publicació de l’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
DILIGÈNCIA: Per fer constar que el present Reglament fou aprovat
per l’Ajuntament Ple en sessió de 23 d’Abril de 1997, publicada la
aprovació inicial en el
BOCAIB núm. 58 de data 13-05-97.
L’aprovació definitiva fou aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió de
16 de Juliol de 1997, publicat al BOCAIB núm. 98 de data 05-0897.
Es Castell a 14 de Maig de 1.997
La Secretaria.
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