AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
Plaça Puríssima, 1 - CP 46138
Tel. 961 410 100 - Fax. 961 410 667
CIF: P-4620900C
Pàgina Web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@rafelbunyol.es

Instancia Sol·licitud Inscripció Registre Parelles de Fet
Instancia Solicitud Inscripción Registro Parejas de Hecho
DADES DEL PRIMER SOL·LICITANT / DATOS DEL PRIMER SOLICITANTE
Cognoms i Nom /
Apellidos y Nombre

DNI / NIE

DADES DEL SEGON SOL.LICITANT / DATOS DEL SEGUNDO SOLICITANTE
Cognoms i Nom /
Apellidos y Nombre

DNI / NIE

DOMICILI DELS SOL·LICITANTS / DOMICILIO DE LOS SOLICITANTES
Adreça /
Dirección
Telèfon 1 /
Teléfono 1

Telèfon 2 /
Teléfono 2

Email

DECLAREN / DECLARAN
1. Que constitueixen una unió de fet en els termes que estableix el Reglament de Parelles de Fet d'aquest municipi. / Que constituyen una unión de
hecho en los términos establecidos en el Reglamento de Parejas de Hecho de este municipio.
2. Que són majors d'edat, o menors emancipats, i que declaren sota jurament no estar units, cap dels dos, per vincle matrimonial anterior, no tenir
una relació de parentiu per consanguinitat o adopció en línia recta o en línia col·lateral en segon grau, ni estar incapacitats per emetre el
consentiment necessari per dur a terme l'acte de la declaració objecte d'inscripció. / Que son mayores de edad, o menores emancipados, y que
declaran bajo juramento no estar unidos, ninguno de los dos, por vinculo matrimonial anterior, no tener una relación de parentesco por
consanguinidad o adopción en línea recta o en línea colateral en segundo grado, ni estar incapacitados para emitir el consentimiento necesario
para llevar a cabo el acto de la declaración objeto de inscripción.
3. Que es troben degudament empadronats al municipi de Rafelbunyol. / Que se hallan debidamente empadronados en el municipio de Rafelbunyol.
4. Que no consten inscrits com a membres integrants d'una unió de fet no matrimonial en un altre registre de semblants característiques al present. /
Que no constan inscritos como miembros integrantes de una unión de hecho no matrimonial en otro registro de parecidas características al presente.
SOL·LICITEN / SOLICITAN

Amb la presentació d'aquest escrit davant el Registre General d'aquest Ajuntament, la inscripció com a parella de fet en el Registre d'Unions
de Fet d'aquest municipi. / Con la presentación de este escrito ante el Registro General de este Ayuntamiento, la inscripción como pareja de
hecho en el Registro de Uniones de Hecho de este municipio.

Rafelbunyol a
Signatura del primer sol·licitant /
Firma del primer solicitante

de

de 20
Signatura del segon sol·licitant /
Firma del segundo solicitante

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'EXCM AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL
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Documents a aportar sol·licitud inscripció registre parelles de fet
Documentos a aportar solicitud inscripción registro parejas de hecho
1. Instància de sol·licitud d’inscripció registre parelles de fet segons model oficial. / Instancia de solicitud de inscripción
registro parejas de hecho según modelo oficial.
2. Certificació de Fe de Vida expedit pel Registre Civil. / Certificación de Fe de Vida expedido por el Registro Civil.
3. Certificació literal del Certificat de Naixement. / Certificación literal del Certificado de Nacimiento.
4. Còpia dels documents d'identificació. / Copia de los documentos de identificación.
5. Certificació d'empadronament. / Certificado de empadronamiento.
6. En el cas que algun dels sol·licitants hagués contret matrimoni anteriorment amb una altra persona, haurà d'adjuntar còpia de
la Resolució judicial que hagués declarat la seua separació, nul·litat o divorci. / En el supuesto de que alguno de los solicitantes
hubiera contraído matrimonio anteriormente con otra persona, deberá adjuntar copia de la Resolución Judicial que hubiera
declarado su separación, nulidad o divorcio.
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