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

FULL INFORMATIU D’UNIONS CIVILS (PARELLES DE FET)

•

Requisits de la inscripció

a) Unió estable heterosexual
Ésser majors d’edat
Estar empadronats a Sant Martí de Tous.
No tenir entre si una relació de parentiu per consanguinitat o adopció en
línia recta o línia col·lateral dintre del segon grau
No trobar-se incapacitats per emetre el consentiment necessari per dur a
terme l’acte o declaració objecte d’inscripció.
No estar subjectes a cap vincle matrimonial (solters, vidus o divorciats, no
separats).
No constar inscrits com a integrants d’una unió civil no matrimonial a cap
altre registre de semblants característiques al present.
Acreditar, en declaració jurada, que han viscut maritalment, com a mínim,
un període ininterromput de dos anys o acreditar la unió estable mitjançant
escriptura pública.

-

b) Unió estable homosexual
Ésser majors d’edat.
Estar empadronats a Sant Martí de Tous.
No tenir entre si una relació de parentiu per consanguinitat o adopció en
línia recta o línia col·lateral dintre del segon grau.
No trobar-se incapacitats per emetre el consentiment necessari per dur a
terme l’acte o declaració objecte d’inscripció.
No estar subjectes a cap vincle matrimonial (solters, vidus o divorciats, no
separats).
No constar inscrits com a integrants d’una unió civil no matrimonial a cap
registre de semblants característiques al present.
Escriptura pública atorgada conjuntament acreditativa de la unió estable.

-

•

Documentació necessària
Còpia compulsada dels DNI vigents.
Volant d’empadronament en domicili comú.
En cas de divorci, d’algun o de tots dos membres, còpia compulsada de la
sentència o sentències.

-

•

Efectes de la inscripció
El Registre Municipal d’Unions Civils té exclusivament naturalesa
administrativa, per tant, qualsevol qüestió que faci referència a l’àmbit
del dret civil o successori (herències, fills, pensions, etc) haurà de ser
resolta per juristes de la matèria.
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