
LA SÍNDICA PROPOSA CREAR UN REGISTRE ESTATAL 

DE PARELLES DE FET VINCULAT AL PADRÓ 

 
Maria Assumpció Vilà es mostra preocupada per la precipitada supressió del 

registre municipal d’unions estables de parella perquè pot representar un perjudici 

en els drets dels veïns 

 

La desaparició suposa un problema pel reconeixement de drets de residència de les 

parelles de fet amb membres extracomunitaris i deixa sense alternativa aquestes 

situacions 

  

La gran celeritat en la tramitació per part de l’Ajuntament no ha permès fer un debat 

social sobre la necessitat o no del registre 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, es mostra preocupada per la 

precipitada i ràpida supressió del Registre Municipal de Unions Civils (RMUC) a 

Barcelona, que va ser creat l’any 1994 pel consistori de manera voluntària i amb efectes 

únicament administratius, perquè pot suposar una regressió i un perjudici en els drets dels 

veïns de la capital catalana, especialment entre les persones extracomunitàries. Vilà 

recomana a l’Ajuntament que faci arribar al govern espanyol la necessitat de crear un 

registre públic estatal administratiu de parelles vinculat al padró o que promogui la 

modificació de la Llei del Registre Civil estatal a efectes que pugui encabir la situació de 

vida familiar en parella de fet. Els registres públics amb eficàcia civil són de competència 

exclusiva del govern central.  

  

En els darrers dies, la síndica ha rebut diferents queixes de ciutadans contraris a la 

decisió municipal de fer desaparèixer el registre de parelles de fet, que ha estat vigent fins 

al passat desembre, i considera que la supressió pot tenir efectes negatius en la 

ciutadania. El principal greuge serà en matèria d’estrangeria. La supressió suposa una 

restricció dels drets de residència a la Unió Europea a les parelles de fet en les quals un 

dels seus membres és extracomunitari i entre les persones estrangeres no comunitàries 

 



Sense aquest registre municipal, acceptat per la legislació espanyola i europea, no hi ha 

cap alternativa de registre vàlid ni a nivell estatal ni a nivell català que serveixi a les 

persones extracomunitàries per certificar la seva situació civil. De fet, una sentència del 

Tribunal Suprem de l’1 de juny de 2010 va reconèixer la validesa dels diferents registres 

de parelles estables existents en diferents comunitats autònomes i municipis als efectes 

de certificar la condició de les persones extracomunitàries davant d’estrangeria. Ara, amb 

la supressió del registre, l’Ajuntament anul·la aquesta funció reconeguda pel Suprem.  

 

Per tal que no es vegin vulnerats els drets de les famílies interessades, la síndica creu 

que la millor solució seria crear un registre estatal, ja que els registres públics amb 

eficàcia civil, son competència exclusiva de l’Estat, i la mateixa problemàtica que hi haurà 

a Barcelona es produirà en la resta de municipis on s’elimini el registre. En el cas català, 

una altra solució podria ser que l’Estat reconegués el dret civil català en matèria de 

parelles de fet a efectes d’estrangeria. 

 

A banda del tema d’estrangeria, els aspectes negatius que l’anul·lació del registre suposa 

pels ciutadans de Barcelona és la diferenciació entre parelles que hagin contret matrimoni 

i les unions estables de parella anàlogues a les matrimonials, ja que les primeres 

constaran en un registre públic, i les segones, no. 

 

A més, la desaparició farà necessari que les parelles que utilitzaven aquest registre per 

accedir a determinats serveis o prestacions, ara hauran de demostrar la seva situació civil 

a través de mitjans més feixucs, com un acta notarial, cosa que representarà un problema 

per les economies més febles i un greuge vers els ciutadans d’altres municipis que 

compten amb aquest registre. Això passarà, per exemple, en l’àmbit de la seguretat social 

per a la prestació de viduïtat, en l’àmbit del dret a l’habitatge, per a inscriure’s en el 

registre de sol·licitants com a parella de fet, i en l’àmbit de les prestacions socials en què 

cal acreditar la condició de família de fet, com en la prestació de la Renda Mínima 

d’Inserció i en les pensions no contributives. 

 

En la resolució que ha emès, la síndica fa referència als casos de frau detectats en alguns 

registres, com falses parelles de fet, o casos de certa inseguretat jurídica en la garantia 

dels fets que es certifiquen. Vilà està d’acord que cal combatre el frau i prendre les 

mesures oportunes per detectar les situacions irregulars amb més recursos i preparació 

dels professionals, però considera que la supressió del registre és una mesura massa 

radical.  

 

La defensora reconeix que la resolució de l’Ajuntament de suprimir el registre és ajustada 

a dret, tant en el fons com en la forma, i en el procediment per a dictar-la. De totes 

maneres, Vilà creu que la gran celeritat en la tramitació ha obviat el debat social sobre 

una qüestió important i ha generat incertesa entre alguns dels inscrits en el registre, i així 

ho han fet palès en les queixes a la síndica. La decisió de suprimir el registre s’ha pres 

després de desestimar totes les al·legacions presentades. 



La síndica recorda al govern municipal que la Carta Municipal de Barcelona diu en el seu 

article 38 que l’Ajuntament ha de vetllar perquè a la ciutat no es produeixin conductes 

discriminatòries negatives per raó de raça, religió, color, ascendència, edat, gènere, sexe, 

discapacitat o lloc de naixement.  

 

17 anys en funcionament 

El registre de parelles de fet va funcionar amb normalitat a Barcelona durant 17 anys, 

entre l’1 de juny de 1994 i el 21 de desembre de 2011, quan es va suprimir per acord de la 

Comissió de Govern, dos mesos després d’incoar l’expedient administratiu per portar a 

terme la supressió. 

 

L’any 1994, l’Ajuntament va voler reconèixer amb la creació del citat registre les noves 

realitats familiars i socials existents, com les parelles homosexuals. Tot i que només podia 

tenir naturalesa administrativa, va cobrir el buit legal que hi havia al ser un mitjà de prova 

de l’existència de parelles de fet, i va representar un pas important per reconèixer la 

necessitat d’equiparar els drets d’aquestes parelles respecte a les casades. 

 

Fins a la seva supressió ha complert una funció administrativa important de publicitat i 

acreditació per l’accés a determinats serveis i prestacions. Al llarg dels 17 anys s’hi han 

inscrit més de 8.000 parelles, segons les últimes dades publicades. Tot i la supressió del 

registre, aquestes parelles tenen garantits els seus drets i continuen sent una parella de 

fet a tots els efectes administratius. Ara, ja no s’accepta cap nova inscripció en el registre, 

però qui vulgui se’n pot donar de baixa.   

 

Vilà considera que l’acreditació a través del padró o d’un document públic, tal i com 

suggereix l’Ajuntament, de la unió estable d’una parella no és suficient per les parelles 

extracomunitàries. La síndica opina que abans d’optar per la supressió del registre, 

l’Ajuntament hauria pogut demanar un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora, òrgan 

consultiu de la Generalitat de Catalunya, perquè es pot considerar que estem davant una 

disposició normativa relacionada amb una norma de dret comunitari. Vilà entén que la 

Comissió podria pronunciar-se a nivell de consulta sobre els aspectes d’oportunitat i 

conveniència en relació amb els valors i principis constitucionals i estatutaris. 

 

 

   

 

 

 

 

 


