
  

 

PARELLES ESTABLES 
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES 
ESTABLES 
DADES DE LES PERSONES INTERESSADES 

Nom i cognoms DNI/NIE/Passaport 

Nom i cognoms DNI/NIE/Passaport 

Domicili 

Municipi Codi postal 

Telèfons Correu electrònic 

 
Les dues persones sotasignants manifesten la seva voluntat d’inscriure’s en el Registre Municipal 
de Parelles Estables i, per això, adjunten la documentació que es relaciona. 
 

SUPÒSIT DE FET PER LA SOL·LICITUD 

 Convivència de dos anys                   Fill en comú                  Escriptura pública que formalitza la parella 

 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 
 

 Fotocopia dels DNI/NIE/Passaport de les dues persones interessades (no poden haver caducat) 
 

 Acta de Compareixença, que inclou una Declaració Responsable 
 

 En el cas de què els dos anys de convivència hagin tingut lloc, total o parcialment, en un altre municipi, certificat 
històric d’empadronament d’aquest municipi 
 

 En el c as de no haver conviscut un període ininterromput de dos anys però tenir de scendència comuna, 
fotocopia del Llibre de família o certificació del Registre Civil sobre el naixement del fill 
 

 En el cas de no haver conviscut un període ininterromput de dos anys però tenir una escriptura publica de 
formalització de la parella estable, una fotocòpia d’aquesta. 
 

 Altre documentació (especificar) 
 

NOTA 1: No cal acreditar la convivència mínima de dos anys si aquesta ha tingut lloc total i ininterrompudament a Cerdanyola 
del Vallès, ja que l’Ajuntament aportarà d’ofici un certificat històric de convivència de la parella.  
NOTA 2: De tota la documentació s’ha de portar l’original per la corresponent compulsa. 
 
  

Signatura interessat 1   Signatura interessat 2 

Cerdanyola del Vallès, a        de                          de  
D’acord amb l’ establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les 
dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per al seu tractament informàtic. Així mateix 
s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els temes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el 
Registre General de l’Ajuntament (pl. Francesc Layret, s/n; 08290 Cerdanyola del Vallès o través de la web www.cerdanyola.cat). 

A L’ATENCIÓ DE L’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
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