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INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D'UNIONS DE PARELLA ESTABLE Pàg. 1

SOL·LICITANT
Nom i Cognoms Correu Electrònic

Domicili Núm.      Pis      Porta Telèfon

Població CP Província Telèfon mòbil

EXPOSICIÓ DE  FETS I RAONS
Feu constar els fets i raonaments en els quals fonamenteu la vostra petició.

i DNI núm.

Que porto menys de 2 anys convivint amb

i DNI núm.  i que tenim un fill en comú.

Que convisc amb

i DNI núm. i hem formalitzat la nostra relació estable en escriptura pública.

Que compleixo els requisits establerts a l'article 234 del Codi Civil de Catalunya i adjunto la documentació que ho acredita:

Declaració jurada/responsable de cadascun dels dos sol·licitants acreditant que no es troben en cap de les causes

impeditives de la inscripció com a unió estable de parella

Fotocòpia compulsada dels DNI, passaport o NIE dels dos sol.licitants 

Certificat de convivència al municipi de Valls

Fotocòpia compulsada del llibre de família (en el cas de parelles amb fills que no acrediten una convivència de més de

dos anys)

Fotocòpia compulsada de l'escriptura pública de formalització de la relació estable de parella (en el cas de parelles

sense fills i que no acrediten una convivència de més de dos anys)

PETICIÓ
Concreteu aquí la vostra petició de la manera més clara possible.

Sol·licito la inscripció en el Registre Municipal d'Unions Estables de Parella del municipi de  Valls.

DNI o CIF NIE

Que porto més de 2 anys convivint amb



INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D'UNIONS DE PARELLA ESTABLE Pàg. 2

DOCUMENTACIÓ

Altres documents

Signatura del sol·licitant:

Valls, de de 20

Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a l'obtenció i consulta per mitjans electrònics de les dades disponibles en altres administracions públiques.

Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot

exercitar els drets d'accés, cancel·lació i oposició a: PLAÇA DEL BLAT, Nº1, 43800 VALLS (TARRAGONA)

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de l'AJUNTAMENT DE VALLS.



DECLARACIÓ RESPONSABLE Pàg. 3

SOL·LICITANT
Nom i Cognoms Correu Electrònic

Domicili Núm.      Pis      Porta Telèfon      DNI o CIF      NIE

                                                                                 
Població CP  Província Telèfon mòbil

Assumint les responsabilitats inherents i assabentat de les sancions que per falsedat podrien correspondre'm per infracció dels

articles del Codi Penal, que al peu es transcriuen,

DECLARO

1.- No tenir una relació de parentiu en línia recta, o en línia col·lateral dins del segon grau amb el Sr./Sra

2.- No trobar-me incapacitat per prestar el consentiment necessari per dur a terme l'acte o declaració objecte d'inscripció.

3.- No tenir una relació estable de parella amb un altra persona.

Signatura del sol·licitant:

Valls, de de 20

Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a l'obtenció i consulta per mitjans electrònics de les dades disponibles en altres administracions públiques.

Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot

exercitar els drets d'accés, cancel·lació i oposició a: PLAÇA DEL BLAT, Nº1, 43800 VALLS (TARRAGONA)

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de l'AJUNTAMENT DE VALLS.



DECLARACIÓ RESPONSABLE Pàg. 4

LEGISLACIÓ APLICABLE:

Article 234-1

Parella estable

Dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels

casos següents:

a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.

b) Si durant la convivència, tenen un fill en comú.

c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.

Article 234-2

Requisits personals

No poden constituir una parella estable les persones següents:

a) Els menors d'edat no emancipats.

b) Les persones relacionades per parentiu en línia recta, o en línia col·lateral dins del segon grau.

c) Les persones casades i no separades de fet.

d) Les persones que convisquin en parella amb una tercera persona.

CODI PENAL

Article 392.-

El particular que cometi en un document públic, oficial o mercantil, alguna de les falsedats descrites en els tres primers números

de l'apartat 1 de l'article 390 ha de ser castigat amb les penes de presó de sis mesos a tres anys i multa de sis a dotze mesos.

Article 390.1 ...

Alterant un document públic en algun dels seus elements o requisits de caràcter essencial.

Suposant en un acte la intervenció de persones que no l'han tingut, o atribuint a aquelles que hi han intervingut

declaracions o manifestacions diferents d'aquelles que hagin fet...

1r.-

2n.- Simulant un document en tot o en part, de manera que indueixi a error sobre la seva autenticitat.

3r-.



DECLARACIÓ RESPONSABLE Pàg. 5

SOL·LICITANT
Nom i Cognoms Correu Electrònic

Domicili Núm.      Pis      Porta Telèfon      DNI o CIF      NIE

Població CP  Província Telèfon mòbil

Assumint les responsabilitats inherents i assabentat de les sancions que per falsedat podrien correspondre'm per infracció dels

articles del Codi Penal, que al peu es transcriuen,

DECLARO

1.- No tenir una relació de parentiu en línia recta, o en línia col·lateral dins del segon grau amb el Sr./Sra

2.- No trobar-me incapacitat per prestar el consentiment necessari per dur a terme l'acte o declaració objecte d'inscripció.

3.- No tenir una relació estable de parella amb un altra persona.

Signatura del sol·licitant:

Valls, de de 20

Autoritzo a l'Ajuntament de Valls a l'obtenció i consulta per mitjans electrònics de les dades disponibles en altres administracions públiques.

Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot

exercitar els drets d'accés, cancel·lació i oposició a: PLAÇA DEL BLAT, Nº1, 43800 VALLS (TARRAGONA)

Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de l'AJUNTAMENT DE VALLS.



DECLARACIÓ RESPONSABLE Pàg. 6

LEGISLACIÓ APLICABLE:

Article 234-1

Parella estable

Dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels

casos següents:

a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.

b) Si durant la convivència, tenen un fill en comú.

c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.

Article 234-2

Requisits personals

No poden constituir una parella estable les persones següents:

a) Els menors d'edat no emancipats.

b) Les persones relacionades per parentiu en línia recta, o en línia col·lateral dins del segon grau.

c) Les persones casades i no separades de fet.

d) Les persones que convisquin en parella amb una tercera persona.

CODI PENAL

Article 392.-

El particular que cometi en un document públic, oficial o mercantil, alguna de les falsedats descrites en els tres primers números

de l'apartat 1 de l'article 390 ha de ser castigat amb les penes de presó de sis mesos a tres anys i multa de sis a dotze mesos.

Article 390.1 ...

Alterant un document públic en algun dels seus elements o requisits de caràcter essencial.

Suposant en un acte la intervenció de persones que no l'han tingut, o atribuint a aquelles que hi han intervingut

declaracions o manifestacions diferents d'aquelles que hagin fet...

1r.-

2n.- Simulant un document en tot o en part, de manera que indueixi a error sobre la seva autenticitat.

3r-.
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