
 

 
ACTA DE COMPAREIXENÇA PER UNA 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 

 
SUPÒSIT DE FET PER LA SOL·LICITUD 

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

 
Les dues persones sotasignants MANIFESTEN LA SEVA VOLUNTAT d’inscriure’s al Registre Municipal 
de Parelles Estables, C OMPAREIXEN davant el empleat/da municipal que signa l a present Acta d e 
Compareixença i DECLAREN FORMALMENT el següent. 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

Ambdues persones manifesten complir els requisits establerts al Reglament Municipal regulador del Registre de 
Parelles Estables. Concretament: 
 
1. Ambdues són majors d’edat o menors emancipades. 
2. Cap de les dues està incapacitada per emetre el consentiment necessari per fer aquesta Declaració. 
3. Ambdues estan empadronades al municipi de Cerdanyola del Vallès en el domicili indicat. 
4. Ambdues no tenen entre si una relació de parentesc dins del segon grau, pe r consanguinitat o adopció, en línia 

recta o línia col·lateral. 
5. Cap de les dues forma part d’una altra parella estable no extingida i, en el  supòsit de què alguna d’elles estigui 

casada, està legalment separada. 
6. Ambdues han conviscut de forma continuada i ininterrompuda des de fa un mínim de dos anys. Aquest requisit 

no serà obligatori si es dóna un d’aquest supòsits: 
- Tenen descendència comuna i en el moment de la sol·licitud hi conviuen. 
- Han atorgat prèviament escriptura publica de formalització de la parella. 

7. Es comprometen a què, en cas de dissolució de la parella, comunicaran aquest fet a l’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès, per escrit i presencialment. Preferentment ho faran els dos membres de l a parella, però si no és  
possible, al menys ho haurà de fer un dels seus membres. 

 
 
 
 

 

 

 

Signatura interessat 1  Signatura interessat 2  Nom, cognoms i signatura del empleat/da 

 
Cerdanyola del Vallès, a        de                          de 
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