Plaça de la Independència, 1 - 08712 Sant Martí de Tous

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ D’UNIÓ CIVIL
Dades personals d’ambdues persones interessades:
- Cognoms, nom:
- DNI:
-

Cognoms, nom:
DNI:

-

Domicili comú:

-

Població:

EXPOSEN:
Que tenen constituïda una unió civil.
Que aporten la documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits:
- DNI
- Compareixença per la qual es declara sota jurament:
a. Ésser major d’edat
b. No tenir entre sí una relació de parentiu per consanguinitat o adopció en línia
recta o línia col·lateral dintre del segon grau.
c. No trobar-se incapacitats per emetre el consentiment necessari per dur a terme
l’acte o declaració objecte d’inscripció.
d. No estar subjecte a cap vincle matrimonial.
e. No constar inscrit en cap altre Registre Municipal de semblants característiques.
- Certificats d’empadronament.
- Declaració jurada d’haver viscut maritalment, com a mínim, un període
ininterromput de dos anys (unió estable heterosexual).
- Escriptura pública atorgada conjuntament acreditativa de la unió
estable(unió estable homosexual o heterosexual)
- Contracte d’inquilinat de l’habitatge o escriptura de propietat.
SOL·LICITEN:
Que es procedeixi a la inscripció de la seva unió no matrimonial en el Registre
d’Unions Civils de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous.

Sant Martí de Tous, _____ de ______________ de 20

Signatura
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COMPAREIXENÇA PER LA QUAL ES DECLARA SOTA JURAMENT EL COMPLIMENT DELS
REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ.

Compareixen:
-

Cognoms, nom:
DNI:

-

Cognoms, nom:
DNI:

-

Domicili comú:

I manifesten que:
1. Coneixen i entenen les Normes Reguladores del Funcionament del Registre
Municipal d’Unions Civils, que llegeixen o que els són llegides per l’encarregat del
registre.
2. Es ratifiquen en la seva sol·licitud d’inscripció de la Unió Civil.

I declaren sota jurament que:
A. Formen una unió civil de les regulades en les esmentades normes i
compleixen tots els requisits exigits per aquestes normes i, en especial, pel seu
article 4.
a) Són majors d’edat.
b) No tenen entre sí una relació de parentiu de consanguinitat o adopció
en línia recta o línia col·lateral dintre del segon grau.
c) No es troben incapacitats per emetre el consentiment necessari per
dur a terme l’acte o declaració objecte d’inscripció.
d) No estan subjectes a cap vincle matrimonial.
e) No consten inscrits en cap altre Registre Municipal de semblants
característiques.
B. I que afirmen, sota la seva responsabilitat, que són certs els fets que s’hi
consignen.
En prova de conformitat, signen per duplicat la present acta a les hores en lloc i data
assenyalats conjuntament amb la Sra. Gemma Ribalta Closa, Secretària accidental
de l’Ajuntament.
Sant Martí de Tous, _____ de ______________ de 20
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DECLARACIÓ JURADA ACREDITATIVA DE LA CONVIVÈNCIA MARITAL DURANT UN
PERÍODE ININTERROMPUT MÍNIM DE DOS ANYS (UNIONS ESTABLES HETEROSEXUALS).

-

Cognoms, nom:
DNI:

-

Cognoms, nom:
DNI:

-

Domicili comú:

Declaren sota jurament:
Que han viscut maritalment com a mínim, un període ininterromput de dos anys.
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Llibre principal Registre Municipal d’Unions Civils
Número d’expedient:
Integrants de la Unió Civil:
-

Cognoms i nom:
DNI:
Cognoms i nom:
DNI:
Domicili comú:

Inscripció de la Unió Civil:
-

Data de la compareixença:
Data de la inscripció:

Inscripció de l’extinció:
Observacions:
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