
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM.  111/1994  
 
 
 

  El lliure desenvolupament de la personalitat i la igualtat davant la Llei, 
que constitueixen, principis fonamentals del nostre ordenament jurídic i social, 
demanen de tots els poders públics la promoció de les condicions per a que aqueixa 
llibertat i igualtat dels ciutadans i dels grups en que s’integren siguin reals i 
efectives, havent de ser remoguts els obstacles que impedeixin o dificultin la seva 
plenitud (arts. 1.1, 9.2, 10.1 i 14 de la Constitució Espanyola). 
 

  Qualsevol home i dona, en el lliure legítim exercici de la seva 
autonomia personal, tenen dret a constituir, mitjançant una unió afectiva i estable, 
una comunitat de vida que, completada o no amb fills, doni lloc a la creació d’una 
família, la protecció social, econòmica i jurídica de la qual hauran d’assegurar els 
poders públics (art. 39.1 de la Constitució). 
 
  El matrimoni, és la forma institucionalitzada en la que històricament 
s’ha manifestat aqueixa unió afectiva i estable, però avui els modes de convivència 
s’expressen de manera molt plural i existeixen moltes parelles que opten, o es veuen 
obligades, per establir la seva comunitat permanent de vida - és a dir, per crear la 
seva família - al marge del matrimoni, sense que per això hagin d’estimar-se de 
pitjor qualitat humana i social les seves relacions personals o de menor entitat 
jurídica les seves obligacions paterno-filials. 
 
  Aqueixes parelles - que constitueixen unions no matrimonials - i les 
famílies que d’elles es deriven, han de gaudir de la mateixa protecció social, 
econòmica i jurídica que les unions matrimonials i les famílies per elles originades, 
per tal de garantir el respecte i la promoció dels esmentats principis fonamentals de 
lliure desenvolupament de la personalitat i d’igualtat de tots els ciutadans. 
 
  Aqueixa protecció constitucional s’ha d’entendre, pels mateixos 
fonaments, a les unions estables i afectives constituïdes per parelles del mateix sexe, 
una vegada superades les injustificables objeccions morals que han estat marginant, i 
inclús criminalitzant, a quins per la seva congènita orientació sexual demanen una 
vida en comú amb una altra persona del mateix sexe; situació absolutament ignorada 
encara en el nostre ordenament jurídic. 
 
  La resposta legal i judicial a aquesta realitat social d’unions no 
matrimonials és tímida, vacil·lant, incompleta, fragmentària i, en masses ocasions, 
contradictòria, i això suposa per a molts ciutadans situacions  
 
 



d’autèntic desemparament jurídic i de penoses injustícies en àmbits tan diferents 
com el civil, l’administratiu, el fiscal, el social o penal. 
 
  L’exigència constitucional d’igualtat i llibertat està adreçada a tots els 
poders públics i per això, mentre no es promulguin les disposicions legals pertinents, 
i sense perjudici de l’aplicació analògica o d’una interpretació judicial adequada a la 
realitat social del nostre temps (arts. 3 i 4 del Codi Civil), sembla procedent oferir, 
àdhuc en el reduït àmbit de l’Administració Municipal, un instrument jurídic que 
afavoreixi la igualtat i garanteixi la protecció social, econòmica i jurídica de les 
famílies constituïdes mitjançant unions no matrimonials. 
 
  Per tot això, amb l’objecte de que pugui quedar constància en l’àmbit 
de l’administració municipal, tant a efectes d’inscripció al Padró Municipal 
d’Habitants com a la resta d’assumptes i serveis a càrrec d’aquest Ajuntament, sense 
perjudici d’altres finalitats que puguin considerar-se legítimes, per la present, en 
exercici de les atribucions que em confereix la legislació vigent i sense que en cap 
cas això pugui representar alteració o intromissió en les competències que puguin 
correspondre a altres Organismes 
 

R E S O L C 
 
  Primer.- Crear en aquest Ajuntament el Registre Municipal d’Unions 
Civils, que tindrà caràcter administratiu i es regirà per la present resolució i d’altres 
disposicions que puguin dictar-se en el seu desenvolupament. 
 
  Segon.- a) En el Registre Municipal d’Unions Civils s’inscriuran les 

declaracions de constitució d’unions no matrimonials de convivència entre parelles, 
amb independència del sexe, així com les de finalització d’aqueixa unió, qualsevol 
que sigui la causa. 
                                    b) També es podran inscriure els contractes reguladors de les 

relacions personals i patrimonials entre els membres d’aqueixes unions. 
                                    c) Així mateix podran inscriure’s altres circumstàncies 

rellevants que afectin a la unió extramatrimonial. 
 
           Tercer.- Les inscripcions que puguin practicar-se en el Registre 
Municipal d’Unions Civils, es faran a instància conjunta dels dos membres de la 
unió no matrimonial, que hauran de ser majors d’edat o menors emancipats, no estar 
declarats incapaços i no ser entre sí parents per consanguinitat o adopció en línia 
directa; o per consanguinitat en segon grau col·lateral. Almenys un dels membres de 
la unió haurà d’estar empadronat en aquest municipi. 
 
  Únicament les inscripcions que facin referència a l’extinció de la unió 
civil podran efectuar-se  a instància d’un sol dels membres. 



 
  Quart.- La publicitat del Registre Municipal d’Unions Civils quedarà 
limitada exclusivament a l’expedició de certificacions dels seus assentaments, a 
instància de qualsevol dels membres de la unió interessada o dels Jutges i Tribunals 
de Justícia. 
 
  Cinquè.- En el àmbit competencial d’aquest Ajuntament, totes les 
unions no matrimonials de convivència inscrites en el Registre Municipal d’Unions 
Civils tindran la mateixa consideració jurídica i administrativa que les unions 
matrimonials. 
 
  Sisè.- El Registre Municipal d’Unions Civils estarà a càrrec de la 
Secretaria General de l’Ajuntament. 
 
  Ho mana i signa el senyor Alcalde-President, En Carles Ferré i Cuscó, 
davant meu el Secretari, una vegada escoltat l’informe verbal que he emes a l’efecte, 
a Ripollet el dia nou de març de mil nou-cents noranta quatre. Dono fe. 
 
 L’ALCALDE,                                      Davant meu: 
                                           EL SECRETARI GENERAL, 
 
 


