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SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ
AL REGISTRE MUNICIPAL
D'UNIONS CIVILS (O DE FET)
Primer/a sol·licitant (nom i cognoms):______________________________________________________________________________
Núm. de document d'identitat:________________________________________________________________________________
Segon/a sol·licitant (nom i cognoms):_______________________________________________________________________________
Núm. de document d'identitat:_________________________________________________________________________________
Adreça del domicili comú: __________________________________________________________________________________
Població: ____________________________________________________________Codi postal:___________________________
Telèfon: ________________________Fax: __________________________Mòbil: ________________________________________

EXPOSEM que tenim constituïda una unió de convivència consensual basada en un vincle afectiu i amb voluntat
de permenència d'ençà de ____________________________________________________________________________________
Que coneixem el contingut de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'unions estables de parella.
Que reunim els requisits exigits pel Reglament regulador del Registre Municipal d'Unions Civils (o de Fet) aprovat pel Ple de
l'Ajuntament de la Garriga per procedir a la inscripció d'aquesta unió.
Que complim tots i cadascun dels requisits exigits per a procedir a la inscripció de la unió
Documentació que cal aportar:
Fotocòpia del document d'identitat dels dos membres de la parella
Certificat o volant d'empadronament en el domicili comú
Declaració jurada/responsable de cadascun dels dos sol·licitants on s'expressi que compleix tots els requisits que estableix
l'article 4
Fotocòpia de l'escriptura de propietat o contracte de lloguer de l'habitatge
Fotocòpia de l'escriptura pública atorgada conjuntament acreditativa de la unió estable, en el cas d'unions homosexuals

(opcional) Conveni regulador de les relacions personals i patrimonials de la parella, si es desitja que en quedi constància en
el Registre
Per això us SOL·LICITEM que es procedeixi a la nostra unió en el Registre d'Unions Civils (o de Fet) de l'Ajuntament de la
Garriga.

Dacord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, linformem que les seves dades seran incorporades al fitxer
del Registre General daquest Ajuntament i als fitxers corresponents en atenció
als assumptes que es derivin del contingut daquesta instància amb la finalitat de
gestionar-los. Podrà dirigir-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament per
exercir el seus drets daccés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals.

Signatura dels dos sol·licitants:

La Garriga, ______de/d' ___________________ 20____
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