SOL.LICITUD INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D’UNIONS DE PARELLA
ESTABLE

En/Na ________________________________________________________________
amb domicili a Olius, carrer _______________________________________________,
número de telèfon ______________________ i DNI núm. _______________________

EXPOSO: Que des de l’any _________ convisc amb ___________________________
______________________________________ amb DNI núm. ___________________

Que acompleixo els requisits establerts en el Reglament regulador del Registre Municicipal d’unions estables de parella i adjunto la documentació que ho acredita.

Per això,

SOL.LICITO: La inscripció en el Registre Municipal d’unions estables de parella.

Olius,

de

AJUNTAMENT D'OLIUS

de

DECLARACIÓ JURADA A EFECTES DE REGISTRE D’UNIONS ESTABLES
DE PARELLA

En/Na _____________________________________________________ major d’edat,
resident a Olius, amb domicili a ____________________________________________
i amb DNI núm. _______________________, 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 per consanguinitat o adopció en línia recta amb el
Sr./Sra. ____________________________________________________
2.- No tenir una relació de parentiu per consanguinitat en línia colateral fins al tercer
grau en el cas de parelles heterosexuals, o fins al segon grau de consanguinitat o
adopció en el cas de parelles homosexuals, amb el Sr./Sra. _______________________
___________________________________
3.- No trobar-me incapacitat per prestar el consentiment necessari per dur a terme l’acte
o declaració objecte d’inscripció.
4.- No estar subjecte a cap vincle matrimonial vigent i reconegut com a vàlid en Dret
per les lleis civils.
5.- No tenir una relació estable de parella amb una altra persona.
Olius, _______ de ______________________ de __________
El/La declarant,

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 “... 1r.- Alterant un document públic en algun dels seus elements o
requisits de caràcter essencial.
2n.- Simulant un document en tot o en part, de manera que indueixi a error sobre la seva
autenticitat.
3r.- 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...”

Les dades que consten en aquesta sol.licitud, constaran en el fitxer corresponent al
Registre d’entrada de l’Ajuntament, així com en els que correspongui d’acord amb
la naturalesa i tipus d’expedient relacionat amb la sol.licitud. La finalitat de la
recollida d’aquestes dades, ho és a efectes de la seva constància en el Registre
d’entrada de l’Ajuntament, així com en els arxius i registres de seguiment i
tractament d’expedients relacionats amb la seva sol.licitud.
Les dades facilitades tenen el caràcter facultatiu, sense perjudici que per a la
tramitació de sol.licituds concretes, s’hagi de presentar la documentació i
informació requerida per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o la prevista en
la normativa sectorial aplicable. En el cas que no faciliti aquestes dades, la seva
sol.licitud es podrà tenir per desistida, d’acord amb el previst a la Llei 30/1992.
En qualsevol moment, l’interessat podrà comprovar les dades existents en els
registres municipals, per a la seva rectificació, cancel.lació o oposició si és el cas,
d’acord amb el que preveu la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
La responsabilitat del tractament d’aquestes dades ho és de l’Ajuntament d'Olius,
pel que fa a Registre d’entrada, i del cap del servei corresponent pel que fa a la
sol.licitud.
A aquestes dades només hi podran tenir accés terceres persones o d’altres
administracions, en els casos expressament previstos per l’ordenament jurídic,
excepte consentiment exprés per part del seu titular.

