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 Fent ús de les facultats que per als Ajuntaments s'establix en l'article 4.1.a) i en l'article 25.2 de 
la Llei 7/85 de 2 d'abril, s'ha adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia díhuit de 
març de dos mil cinc, acord inicial d'aprovació de la present Ordenança: 

 
 
Reglament del registre municipal d’unions de fet. 
 

Article primer. Caràcter i àmbit d’aplicació. 
1. El Registre d’Unions de Fets de l’Ajuntament d’El Verger té caràcter administratiu i s’hi 

podràn inscriure totes les unions de convivència no matrimonial en la forma i amb els requisits que 
s’estableixen en el present Reglament , el qual serà d’ aplicació a les persones que, amb els requisits 
exigits, decidisquen sotmetre-s`hi de manera voluntària per mitjà de la inscripció de la unió. 

2.La inscripció en el Registre té caràcter constitutiu. 
 

Article segon. Requisits personals. 
1.Podràn instar en el Registre totes aquelles persones que convisquen en parella amb 

independència de la seua orientació sexual, que per lliure i ple consentiment hagen constituït una unió de 
convivència no matrimonial de forma lliure, pública i notòria,vinculades de forma estable, almenys durant 
un període ininterromput de dotze mesos, existint una relació d’ afectivitat, i així ho manifesten davant de 
l`encarregat del registre. 

2.Per a poder sol.licitar la inscripció en el Registre almenys un dels dos membres de la unió 
haurà d’estar empadronat al municipi d`El Verger , per la seua condició de resident habitual. 
 

Article tercer. Prohibicions. 
 1.No podràn constituir unió de fet d`acord  amb el present Reglament : 
 a-Els menors d’ edat no emancipats. 

b-Les persones lligades pel vincle del matrimoni. 
 c-Les persones que formen una unió estable amb una altra persona o que tinguen constituïda una unió 

de fet inscrita amb una altra persona. 
 d-Els parents en línea recta per consanguinitat adopció. 

2. No podrà portar-se a efecte la inscripció si algun dels compareixents estiguera afectat per 
deficiències o anomalies psíquiques. En aquest cas, haurà d’ aportar dictamen mèdic sobre la seua aptitud  
per a consentir en la unió de convivència no matrimonial. 
 També es denegarà la inscripció si algun dels declarants estiguera declarat incapaç per a 
contraure matrimoni. 
 3.No podrà pactar-se la constitució d’una unió de fet amb caràcter temporal ni sotmetre`s a 
condició. 

Article quart. Extinció de la unió. 
 1.Les unions de fets s’extinguiràn per les causes següents: 
 a-De comú acord . 
 b-Per decisió unilateral d’ un dels membres de la unió de fet , notificada a l’ altre per qualsevol 
de les formes admeses en dret. 
 c-Per mort d’ un dels  membres de la unió de fet. 
 d-Per separació de fet de més de sis mesos de duració. 
 e-Per matrimoni d`un dels membres. 
 2. La terminació o extinció de la unió de fet serà així mateix objecte d’ inscripció. 

Article cinqué. Inscripció. 
 
 1.La primera inscripció de cada unió de fet que, amb el caràcter  de bàsica, s`estenga en el 
Registre , es produirà  per mitjà de compareixença personal i conjunta dels seus dos integrants davant el 
funcionari encarregat del registre , i tindrà per objecte fer constar l’ existència mateixa de la convivència 
de caràcter no matrimonial, i haurà d`arreplegar les dades personals suficients per a la correcta 
identificació dels membres de la unió , el seu domicili, la data en què s`haguera constituït- si fóra distinta 
de la de compareixença davant l`encarregat del Registre- i la referència a l`expedient contradictori obert 
per a  l’ acreditació dels requisits a què es refereix l`article segon.. 
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 2. En tot cas, la prèvia convivència lliure, pública, notòria i ininterrompuda, en relació 
d’afectivitat, haurà d`acreditar-se per mitjà de dos testimonis majors d`edat en ple exercici dels seus drets 
civils. 
 3.També podrà anotar-se en aquesta primera inscripció, l`existència de convenis reguladors de 
les relacions personals i patrimonials entre els membres de la unió per mitjà d`indicació al marge 
d`aquella, sempre que no siguen contraris a les lleis o limitadors de la igualtat de drets, que s`ha de 
realitzar en extracte i fent referència al document que servisca de suport i a l`expedient administratiu de la 
unió, on s`arxivarà. 
 4.Els continguts indicats en el número anterior podran ser inscrits en ulteriors compareixences 
conjuntes de la parella, i en aquest cas haurà d`acompanyar-se el document en què es continga a instància 
subscrita pels dos interesats , que deuran comparéixer, personalment o per apoderat de poder notarial 
especial, davant de l`encarregat del Registre a l`efecte, almenys que el conveni conste en escriptura 
pública que continga la sol.licitud d’ inscrpció, i en aquest cas serà trasmesa una còpia, d’ ofoci pel notari 
que l`autoritza, a l’ Alcaldia-Presidència. Practicada la inscripció, es notificarà per escit al notari que 
l`autoritza i als interessats. 
 5.A sol.licitud dels interessats podrà fer-s’ hi constar, per nota al marge de la inscripció bàsica, el 
trasllat de la seua residència a un altre municipi, i també la modificació de qualsevol altra circunstància 
consignada en les inscripcions o indicacions de data anterior. 
 6.Les anotacions que es referisquen al terme o extinció de la unió podran practicar-se a instància 
de qualsevol dels seus membres, per mitjà de compareixença personal o per mitjà d’ apoderat de poder 
notarial especial,, o membres de la unió de donar aquesta per extingida. 
 Article sisé. Expedient contradictori. 

1.La sol.licitud d’ inscripció en el Registre Administratiu d’Unions de Fet d’El Verger, 
s’efectuarà per  escrit per mitjà d’ instància dirigida a l’ alcalde-president, en què es consignarà: 

 a-Nom, cognoms, lloc de naixement, estat civil, domicili, número del document nacional d’ 
identitat. 
 b-Que constitueixen una unió de fet en els termes establerts del present Reglament. 
 c-Que són majors d’ edat o menors emancipats, si és procedent, i que declaren sota jurament  no 
estar units, cap dels dos, per vincle matrimonial anterior, no tindre una relació de parentiu per 
consangunitat o adopció en línea recta, ni estar incapacitats per a emetre el consentiment necessari per a 
portar a terme l`acte o la declaració objecte d`inscripció. 
 d-Que es trobem degudament empadronats ( almenys un d’ ells ) al municipi d`El Verger. 
 e-Si hi ha conveni regulador de les seues relacions personals i patrimonials que pretenen 
igualment inscriure . 
 2. A la sol.licitud s`acompanyarà: 
 a-Còpia dels documents d’ identificació. 
 b-Certificació d’ estat. 
 c-Certificació del padró municipal que acredite que els sol.licitants tenen la condició de residents 
a El Verger. 
 d-Certificació literal si és procedent, dels assentaments del Registre d’ Unions de Fet del 
municipi on amb anterioritat figurar inscrita la unió de fet. 
 e-Sentència d`incapacitació que se`ls considera amb capacitat per a contraure matrimoni si és 
procedent. 
 f-Si s`ha sol.licitat la inscripció del conveni regulador de les seues relacions personals i 
patrimonials, se n`adjuntarà un exemplar per al seu arxiu en el Registre. 
 3. La instància a què es refereix  aquest  article, junt amb la restant documentació, es presentarà 
en el Registre General d`Entrada de l’ Ajuntament d’ El Verger després d`haver comparegut 
personalment i conjuntament els sol.licitants davant del funcionari encarregat del Registre d’ Unions de 
Fet. 
 La compareixença podrà així efectuar-se per mitjà d’apoderat de poder notarial especial per a 
això. 
 4.L’encarregat del Registre o funcionari designat per a això, identificarà la personalitat dels 
compareixents per mitjà del seu document d’ identitat, passaport, permís de residència , o qualsevol altre 
document que la permeta, i valorarà la seua capacitat. 
 5.Presentada la sol.licitud i documentació que l’ acompanye, serà examinada pel funcionari 
encarregat del Registre, que indicarà als compareixents, si és procedent, els defectes observats, perquè els 
esmenen en el termini de 10 dies, procedint-se l’ obertura d’ un expedient administratiu per a cada 
sol.licitud d’ inscripció que es presente, integrat per la sol.licitud i la resta de la justificació documental. 
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 Dins dels 10 dies següents si s’ adverteixen defectes no percebuts per l`encarregat del Registre 
en el moment de la presentació , es comunicarà per escrit aquesta  circumstància als sol.licitants i se`ls 
concedirà un termini d`esmena de 10 dies, quedant en suspens mentrestant la tramitació de l’ expedient. 
 6.Completa la documentació, l’encarregat del Registre elaborarà una proposta  de Resolució 
sobre la inscripció , en el termini d’ un mes a comptar des de la presentació  en el Registre d’ Entrada de 
l’ últim dels documents incorporats a l`expedient, i l`elevarà a l`alcalde , perquè en el termini d’ un mes 
dispose la inscripció o la denegue. 
 Tota denegació d’ inscripció haurà de ser objecte de resolució motivada, i expressarà els recursos 
que contra aquesta puguen interposar-se, i també els terminis corresponents. 
 7.Dictada la resolució per l’ Alcaldia-Presidència que dispose la inscripció , l’ encarregat del 
Registre procedirà a estendre el corresponent assentament en el Llibre General i en el Llibre Auxiliar. 
 Article seté. El Registre. 
 1.El Registre estarà a càrrec del Secretari General de l’ Ajuntament i es materialitzarà en un 
llibre general, en el qual es practicaran les inscripcions a què es refereixen els articles precedents. El llibre 
estarà format per fulls mòbils , foliats i segellats, i s`encapçalarà i es tancarà amb els corresponents 
diligències d’ obertura i tancament. 
 2.La primera inscripció de cada parella tindrà el caràcter d’ inscripció bàsica i al marge d`aquesta 
s`anotarà tot aquell assentament que es produïsca amb posterioritat en el llibre general principal relatiu a 
aquesta unió. 
 3.El Registre tindrà també un llibre auxiliar en què figuraran, ordenats alfabèticament per 
cognoms, els inscrits en el llibre general, en què es farà referència a les pàgines d’ aquest , en què 
existisquen anotacions  que els afecten . 
 Article huité. Publicitat i gratuïtat. 
 1.A fi de garantir la intimitat personal i familiar dels inscrits, no es donarà publicitat al contingut 
dels assentaments , excepte els certificats ( que podràn ser literals) que expedisca el funcionari encarregat 
del registre a instància exclusivament de qualsevol  dels membres de la unió interessada o del seus jutges 
i tribunals de justícia. 
 2.Tant les inscripcions que es practiquen com les certificacions que s’ expedisquen seran 
totalment gratuïtes.  
 Article nové. Beneficis respecte de la funció pública. 
 En relació amb el personal al servei de l’ Ajuntament d’ El Verger, els qui convisquen 
mantindran els mateixos beneficis reconeguts a les parelles que hagen contret matrimoni. 

 Disposició transitòria única. 
 El temps de convivència transcorregut abans de l`entrada en vigor del present Reglament serà 
tingut en compte als efectes del còmput dels dotze mesos a què es refereix l`article segon, si els membres 
de la unió de fets estan d’ acord. 

 Disposició final. 
 En tot el no previst en el present Reglament serà d’ aplicació la legislació de la comunitat 
autònoma valenciana relativa a unions de fet, i el que si és procedent , establisca la legislació estatal. 
 
 

El Verger, 11 d’abril de 2005 
L’Alcalde 

 
 
 
 

Manuel Martínez Pulido 


