
Exp.Gen.: 2017/1493 
02.03 Secretaria

Núria Comas Ventura, secretària acctal. de l’Ajuntament de Llagostera,

CERTIFICO

Que el Ple, en sessió del dia 27 de setembre de 2017, va acordar:

“El Ple de la Corporació, en data 28 de març de 2001, va acordar crear el registre municipal de 
parelles de fet, aprovar inicialment el Reglament del Registre municipal de parelles de fet i 
exposar-lo al públic pel termini de 30 dies hàbils per tal que les persones interessades en 
poguessin presentar al•legacions.

Atès que no es van presentar al•legacions,el Reglament del Registre municipal de parelles de 
fet va esdevenir definitivament aprovat, publicant-se el text en el BOP de Girona número 109 
de data 6 de juny de 2001.

D’ençà el 2001, el Reglament s’ha anat modificant el Reglament per tal d’adaptar-lo a la 
legislació vigent.

Aquests registres municipals tenien la finalitat de facilitar a les persones que ho desitgessin un 
element de prova de la seva relació, quan encara no hi havia reconeixement legal de les 
formes d’unió no matrimonial i de la regulació del matrimoni de persones del mateix sexe.

Tant la seva creació com la seva supressió, tenen caràcter voluntari i s’emmarquen en les 
potestats d’organització i en l’exercici de l’autonomia local.

Atesa la reforma del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família, 
operada a través de la llei 25/2010, de 29 de juliol, determina el nou règim de les unions 
estables no matrimonials i no exigeix que s’hagin d’inscriure en cap registre, establint l’art 234-1 
que dues persones que conviuen en una comunitat anàloga a la matrimonial es consideren 
parella estable en qualsevol dels casos següents:

- Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
- Si durant la convivència tenen un fill en comú.
- Si formalitzen la relació en escriptura pública.

L’apartat segon de disposició addicional segona, estableix que a l’efecte d’acreditar l’existència 
d’una parella estable es pot aportar l’escriptura pública a la qual fa referència l’art. 234-1 o una 
acta de notorietat que demostri la convivència ininterrompuda durant dos anys o durant un 
període inferior si, una vegada iniciada la convivència, la parella ha tingut un fill en comú.

La Generalitat de Catalunya en virtut del Decret llei 3/2015, de 6 d’octubre, de modificació de la 
Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la creació del 
Registre de parelles estables, ha creat el Registre de parelles estables de Catalunya. I en virtut 
de l’Ordre Jus/44/2017, de 28 de març, s’aprova el seu  reglament regulador, que ha entrat en 
vigor el dia 1 d’abril de 2017, i a partir d’aquesta data ja es troba operatiu. En Aquest registre, 
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s’hi podran inscriure totes les parelles de persones residents a Catalunya que ho desitgin i 
acreditin el compliment de les condicions requerides pels articles 234-1 i 234-2 del llibre segon 
del Codi Civil de Catalunya.

Atès que la normativa vigent no exigeix com a requisit per la seva constitució que les parelles 
estables s’hagin d’inscriure en cap registre, si bé la Generalitat ha creat un registre únic que 
abarca a tot Catalunya, i que el principal objectiu pretès per l’acord plenari de l’any 2001 ha 
estat totalment superat per la legislació vigent és pot procedir a la supressió del Registre 
municipal de parelles estables, la cancel•lació de les seves dades i la derogació del Reglament 
regulador del Registre de parelles estables.

Vist l’informe de Secretaria de data 24 d’agost de 2017 sobre el procediment a seguir i 
legislació aplicable.

Vist que és competència del Ple municipal l’aprovació de les ordenances i reglaments, i per 
tant, la seva derogació, al no existir un procediment establert haurà de seguir la normativa per 
la seva aprovació, d’acord amb els articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local i l’article 52.1.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

S’acorda:

Primer.-  Suprimir i cancel·lar del Registre Municipal de parelles de fet de Llagostera.

Segon.-  Aprovar inicialment la Derogació el Reglament del Registre municipal de parelles de 
fet de Llagostera.

Tercer.- Publicar el present acord al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’e-tauler, i al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, durant el termini de 30 dies, a fi que els interessats puguin 
presentar les al·legacions o reclamacions que considerin addients. En cas que no es presentin 
al·legacions en el termini indicat, s’entendran aprovats definitivament els acords adoptats sense 
necessitat d’adoptar un nou acord.

Quart.- Un cop aprovada definitivament la derogació del Reglament del Registre Municipal de 
parelles de fet de Llagostera, trametre un certificat a tots els inscrits que figurin empadronats a 
Llagostera.”

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, lliuro aquesta certificació per ordre i amb el vistiplau de 
l’alcalde.
 

Vist i plau
L’alcalde

Fermí Santamaria Molero

Llagostera, a la data de la signatura electrònica
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Administració Local Ajuntaments

Pàg. 51Núm. 196 – 13 d’octubre de 2017

Núm. 8390
AJUntAment de LLAGOsterA 

Edicte d’aprovació inicial de supressió i cancel·lació del registre de parelles 
de fet i derogació del seu reglament 

El Ple de la Corporació, en sessió de data 27 de setembre de 2017, 
va aprovar inicialment suprimir i cancel·lar el registre de parelles de 
fet i derogar el Reglament del Registre municipal de parelles de fet 
de Llagostera.

D’acord amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’activitats, obres i serveis dels ens locals, 
l’esmentat acord es sotmet al tràmit d’informació pública durant el 
termini de 30 dies a comptar des de l’endemà de l’última publicació 
del present edicte en el BOP de Girona, el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, etauler i un mitjà de difusió escrita per a què 
els interessats puguin formular al·legacions i reclamacions. L’expe-
dient podrà ser consultat a les oficines municipals de L’Ajuntament 
en horari d’atenció al públic. De no formular-se-n’hi, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu. l’esmentat acord esdevindrà definitiu sense 
necessitat de posterior acord.

Llagostera, 29 de setembre de 2017 

Fermí Santamaria Molero 
Alcalde 
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA

EDICTE sobre supressió del Registre de parelles de fet i derogació del seu Reglament regulador.

El Ple de la Corporació, en sessió de data 27 de setembre de 2017, va aprovar inicialment suprimir i cancel·lar
el registre de parelles de fet i derogar el Reglament del Registre municipal de parelles de fet de Llagostera.

D'acord amb l'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'activitats, obres
i serveis dels ens locals, l'esmentat acord es sotmet al tràmit d'informació pública durant el termini de 30 dies
a comptar des de l'endemà de l'última publicació del present edicte en el BOP de Girona, el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, etauler i un mitjà de difusió escrita per a què els interessats puguin formular
al·legacions i reclamacions. L'expedient podrá ser consultat a les oficines municipals de L'Ajuntament en horari
d'atenció al públic. De no formular-se-n'hi, l'acord inicial esdevindrà definitiu. l'esmentat acord esdevindrà
definitiu sense necessitat de posterior acord.

 

Llagostera, 29 de setembre de 2017

 

Fermí Santamaria Molero

Alcalde
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Exp. Núm.2017/1493 
02.03 Secretaria
068.Registre municipal de parelles de fet

Ignacio López Salvador, Secretari de l’Ajuntament de Llagostera, comarca del Gironès,

CERTIFICO:

Que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 de setembre de 2017, va acordar l’aprovació 
inicial per suprimir i derogar el registre de parelles de fet i la derogació del seu reglament 
regulador.
L’expedient ha romàs a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils des del 16 
d’octubre fins el 28 de novembre de 2017, d’acord amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 5 de 
juny, regulador de les obres, activitats i serveis de la Generalitat de Catalunya (ROAS), 
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al BOP de Girona (número 196 de data 13  
d’octubre de 2017), DOGC, ( número 7474 de 16 d’octubre de 2017) etauler (data 13 d’octubre 
de 2017) i al Punt Avui (12 d’octubre de 2017), durant el qual no s’han presentat al·legacions.

I perquè així consti, expedeixo el present certificat als efectes escaients

Llagostera a la data de la signatura electrónica

Ignacio López Salvador,
Secretari.

Llagostera, a la data de la signatura electrónica
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Administració Local Ajuntaments

Pàg. 120Núm. 239 – 18 de desembre de 2017

Núm. 10571
AJUntAment de LLAGOsterA 

Edicte d’aprovació inicial de la supressió i cancel·lació del registre de pare-
lles estables i la derogació del seu reglament regulador 

el Ple de la Corporació, en sessió de data 27 de setembre de 2017, va 
acordar aprovar inicialment la supressió i cancel·lació del registre 
de parelles estables i la derogació del seu reglament regulador.

L’esmentat acord ha romàs a informació pública  durant el termini 
de 30 dies hàbils, mitjançant la inserció del corresponent edicte al 
BOP de Girona (número 196 de 13/10/2017), DOGC (número 7474 
16/10/2017), el Punt avui (12/10/2017) i a l’etauler, sense que s’ha-
gin efectuat ni al·legacions ni reclamacions, per la qual cosa ha que-
dat aprovat definitivament.

La qual cosa es fa pública pel seu general coneixement.

Llagostera, 11 de desembre de 2017 

Fermí santamaria molero 
alcalde 



ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA

EDICTE sobre aprovació definitiva de la derogació d'un reglament.

En el BOP de Girona número 239 del dia 18 de desembre de 2017, s'ha publicat l'edicte d'aprovació definitiva
de la derogació del Reglament regulador del Registre municipal de parelles de fet de Llagostera.

La qual cosa es fa pública pel seu general coneixement.

 

Llagostera, 3 de gener de 2018

 

Fermí Santamaria Molero

Alcalde
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