VIA OBERTA. REGISTRE DE PARELLES ESTABLES
Carta de servei
Data d’actualització:18/05/2021

1. Emissor i Descripció del Servei

Aquest servei proporciona les dades de la inscripció d’un titular en el
Registre de Parelles Estables, del la Direcció General de Dret, Entitats
Jurídiques i Mediació, del Departament de Justícia, en el qual s’inscriuen les
parelles estables constituïdes d’acord amb el Codi civil de Catalunya i les
seves extincions.
Al Registre de parelles estables de Catalunya s'inscriu la parella, i també, si
és el cas, la seva extinció.
La inscripció en el Registre és voluntària, no té caràcter constitutiu i
requereix el consentiment dels dos convivents en parella estable. La
inscripció de l'extinció de la parella estable es pot fer a sol·licitud d'un dels
convivents.
La inscripció de la parella al Registre és un dels mitjans de prova que permet
al membre supervivent de la parella estable accedir a la pensió de viduïtat i
a altres prestacions socials de conformitat amb el que estableix el Reial
decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la
Llei general de la Seguretat Social.
El Registre de parelles estables de Catalunya, de caràcter administratiu, va
entrar en funcionament el dia 1 d'abril de l'any 2017 amb la voluntat

d'esdevenir un mitjà útil i suficient per acreditar l'existència de la parella
estable.
La inscripció en el Registre de parelles estables de Catalunya és voluntària,
no té caràcter constitutiu i requereix el consentiment dels dos convivents de
la parella
En concret, aquest servei permet conèixer la situació d’una persona al
registre de parelles estables en un moment temporal determinat, la seva
situació actual, així com la data d’inscripció i el nom i cognom de la parella
estable del titular consultat.

2. Modalitats de consulta

Amb l’objectiu de no donar més dades de les necessàries per a la tramitació
administrativa, s’han creat diferents modalitats de consulta al Registre de
Parelles Estables.
 Verificació al Registre de Parelles Estables: Modalitat de consulta
que permet obtenir la situació actual d’una persona en el registre de
parelles mitjançant la consulta pel seu document d’identitat, NIE o
Passaport en una data concreta. La resposta a la consulta serà:
o

Estat: inscrit/no inscrit

o

Data inscripció

o

Data extinció

 Consulta la Registre de Parelles Estables: Modalitat que permet
obtenir la situació completa d’una persona inscrita en el registre de
parelles, en un moment determinat, mitjançant la consulta a través
del seu document d’identitat, NIE o Passaport.
consulta serà:

La resposta a la

o

Estat: inscrit/no inscrit

o

Data inscripció

o

Data extinció

o

Nom i cognoms del primer membre de la parella

o

Nom i cognoms del segon membre de la parella.

Cost del servei
No n’hi ha.

3. Verificació al Registre de Parelles Estables (RPE_VERIFICACIO)
3.1.1. Com fer les consultes

Aquesta modalitat ens permetrà obtenir la situació actual d’una persona en
el registre de parelles a partir del document d’identitat d’un dels membres o
el de tots dos membres de la parella, en una data determinada.
Es realitzarà una cerca absoluta a través dels números d’identificació
informats.
Les dades obligatòries que caldrà identificar a la petició:
 Document identificador: Document d’identitat, NIE o Passaport d’un
dels dos membres de la Parella Estable
 Finalitat o Tipus de procediment: Al menú desplegable, cal triar el
tipus de procediment autoritzat pel qual es vol consultar la dada.
Si no apareix el tipus de procediment que necessiteu és perquè no s’ha
autoritzat la consulta per aquesta finalitat/procediment. Haureu de
sol·licitar l’autorització per a la consulta d’aquestes dades a través del
formulari corresponent.
 Número d’expedient: És l’identificador de l’expedient administratiu
del vostre ens pel qual cal consultar aquestes dades. Es recomana
informar de l’expedient administratiu al que correspon la cerca de la
informació, donat que és un dels camps, juntament amb el document
identificador, amb el qual es realitzen les auditories.

Les dades optatives que es podran informar per a limitar els criteris de
cerca són:
 Data de consulta: Data en la que es vol conèixer la situació d’alta o
extinció de la parella estable. En cas que no s’especifiqui cap data es
prendrà el valor de la data en que es realitza la consulta.
 Document

identificador

del

segon

membre

de

la

Parella

Estable: La consulta requereix que com a mínim s’informi el document
d’identitat, NIE o Passaport d’un dels dos membre de la Parella
Estable. No obstant, com que el resultat no identifica a l’altre membre,
és

dona

l’opció

de

poder

consultar

amb

un

segon

document

identificador de l’altre membre per tal de verificar que els dos
membres consultats formen part de la mateixa Parella Estable.

3.1.2. Quines dades s’obtenen
Modalitat de consulta que permet obtenir la situació actual d’una persona en
el registre de parelles mitjançant la consulta pel seu document d’identitat.
La resposta a la consulta serà:



o

Estat: inscrit/no inscrit

o

Data inscripció

o

Data extinció

ESTAT: Estat en que consta al registre, que pot prendre un dels valors
següents:


INSCRIT. El valor “ESTAT” retornarà la resposta “INSCRIT”
juntament amb la data d’inscripció de la parella en format
dd/mm/aaaa. Al no constar com extingida la parella el camp de
data d’extinció es retornarà buit.



NO INSCRIT: En cas de no estar inscrit el valor “ESTAT” retornarà
la resposta “NO INSCRIT” i els diferents camps de resposta tindran
un comportament diferent en funció de les situacions següents:
o La Relació de parella estable s’ha extingit: En aquest cas, la
resposta retornarà la data d’inscripció i la data d’extinció,
donat que en el Registre consta l’existència d’una parella
estable que es va inscriure en el passat però que ja s’ha
extingit.
o La Relació de parella estable no s’ha inscrit o es troba
pendent d’inscripció: En aquest cas, la resposta no retornarà
ni data d’inscripció ni data d’extinció.

•

Data

inscripció:

Data

d’inscripció

de

la

parella

en

format

dd/mm/aaaa (quan el resultat sigui inscrit o no inscrit per extinció)
•

Data extinció: Data d’extinció de la parella (si escau) en format
dd/mm/aaaa

Resposta No inscrit (no s’ha inscrit mai o es troba pendent
d’inscripció o Registre)

Es recomana l’obtenció de la versió imprimible on tindreu a disposició les dates d’inscripció i
d’extinció com a Parella Estable en aquest registre i es podrà resoldre els motius de la no
inscripció. En aquest cas, al no constar cap dada de l’estat d’inscripció s’entén que la parella
no ha constat inscrita mai o es troba pendent d’inscripció.

Resposta no inscrit / Extingida

Es recomana l’obtenció de la versió imprimible on tindreu a disposició les dates d’inscripció i
d’extinció com a Parella Estable en aquest registre.

Resposta Inscrit

Es recomana l’obtenció de la versió imprimible on tindreu a disposició les dates d’inscripció
en aquest Registre

4. Consulta al Registre de Parelles Estables (RPE_CONSULTA)
4.1.1. Com fer les consultes

Les dades obligatòries que caldrà identificar a la petició:
 Document identificador: Document d’identitat, NIE o Passaport d’un
dels dos membres de la Parella Estable
 Finalitat o Tipus de procediment: Al menú desplegable, cal triar el
tipus de procediment autoritzat pel qual es vol consultar la dada.
Si no apareix el tipus de procediment que necessiteu és perquè no s’ha
autoritzat la consulta per aquesta finalitat/procediment. Haureu de

sol·licitar l’autorització per a la consulta d’aquestes dades a través del
formulari corresponent.
 Número d’expedient: És l’identificador de l’expedient administratiu
del vostre ens pel qual cal consultar aquestes dades. Es recomana
informar de l’expedient administratiu al que correspon la cerca de la
informació, donat que és un dels camps, juntament amb el document
identificador, amb el qual es realitzen les auditories.
Les dades optatives que es podran informar per a limitar els criteris de
cerca són:
 Data de consulta: Data en la que es vol conèixer la situació d’alta o
extinció de la parella estable. En cas de no especificar una data
concreta es prendrà com a valor la data en que s’ha realitzat la
consulta.

4.2.2. Quines dades s’obtenen
Modalitat que permet obtenir la situació completa d’una persona inscrita en
el registre de parelles, en un moment determinat, mitjançant la consulta a
través del seu document d’identitat. La resposta a la consulta serà:
 Estat: inscrit/no inscrit
 Data inscripció
 Data extinció
 Nom i cognoms del primer membre de la parella
 Nom i cognoms del segon membre de la parella.



ESTAT: Estat” en que consta al Registre de Parelles Estables, el titular
consultat, que pot prendre un dels valors següents:
•

INSCRIT. En aquest cas es retornarà sempre la data d’inscripció

de la parella en format dd/mm/aaaa i els noms i cognoms dels dos
membres de la Parella Estable. Al no constar com extingida la parella
el camp de data d’extinció es retornarà buit.
•

NO INSCRIT: En cas de no estar inscrit el valor “ESTAT”

retornarà la resposta “NO INSCRIT” i els diferents camps de resposta
tindran

un

comportament

diferent

en

funció

de

les

situacions

següents:
 La relació de parella estable s’ha extingit: En aquest cas, el valor
“Estat” respondrà “No inscrit” i es retornarà la data d’inscripció i
la data d’extinció, donat que en el Registre consta l’existència
d’una parella estable que es va inscriure en el passat però que ja
s’ha extingit

 La relació de Parella Estable es troba “Pendent d’inscripció” o “no
s’ha inscrit mai”: En aquest cas:

•

Data

-

El valor Estat respondrà com a “no inscrit”

-

El camp data d’inscripció i d’extinció es retornaran buits

inscripció:

Data

d’inscripció

de

la

parella

en

format

dd/mm/aaaa (quan el resultat sigui inscrit o no inscrit per extinció)
•

Data extinció: Data d’extinció de la parella (si escau) en format
dd/mm/aaaa

•

Nom i cognom del primer membre de la parella tal com consta al
Registre de parelles estables

•

Nom i cognom del segon membre de la parella tal com consta al
Registre de parelles estables
Resposta no inscrit / o No inscrit pendent d’inscripció

Resposta no inscrit / Extingida

