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REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS CIVILS DE PETRA
Article 1r.
Es crea a aquest Ajuntament el REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS CIVILS, que tendrà
caràcter administratiu i es regirà pel present Decret i demés disposicions que puguin dictar-se en el
seu desenvolupament.
Article 2n.
A. En el REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS CIVILS s'inscriuran les declaracions de
constitució d´unions no matrimonials de convivència entre parelles, incloses les del mateix sexe,
així com les de terminació d´aquesta unió, qualsevol que sigui la causa.
B. També es podran inscriure, mitjançant tanscripció literal, els contractes reguladors de les
relacions personals i patrimonials entre els/les membres d'aquestes unions.
C. Així mateix es podran inscriure altres fets o circumstàncies rellevants que afectin a la unió
extramatrimonial.
Article 3r.
Les inscripcions que puguin practicar-se en el registre d'unions civils, ho seran a instància conjunta
dels/les dos/dues membres de la unió matrimonial, que hauran d'ésser majors d'edat o menors
emancipats, no estar declarats incapaços i no ésser entre si parents per consanguinitat o adopció en
línia directa o per consanguinitat en segon grau collateral. Al menys un dels dos membres de la
unió haurà d'estar empadronat a aquest municipi.
Solsament les inscripcions que facin referència a l'extinció de la unió civil podran efectuar-se a
instància d'un sols dels seus membres.
Article 4t.
La publicitat del Registre Municipal d'unions civils quedarà limitada exclusivament a l´expedició
de certificacions del seus seients a instància de qualsevol dels membres de la unió interesada o
dels/les Jutges i els Tribunals de Justícia.
Article 5è.
A aquest Ajuntament, totes les unions no matrimonials de convivència inscrites en el registre
municipal d´unions civils tendran la mateixa consideració jurídica i administrativa de les unions no
matrimonials.
Article 6è.
El registre municipal d'unions civils estarà a càrrec de la Secretaria General de l'Ajuntament. Les
incripcions que es practiquin i les certificacions que s'expedeixin seran totalment gratuïtes.
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DISPOSICIÓ FINAL:
El present Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB).
Es traslladaran els presents acords al President del Govern Espanyol i el Ministre de Justícia i
Interior.
L’ajuntament publicarà el Decret i el repartirà a tots els domicilis del municipi.

