SOLICITUDE: INSCRICIÓN NO REXISTRO
MUNICIPAL DE PARELLAS DE FEITO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE:

ENDEREZO:
PROVINCIA:

CONCELLO:
CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Autorízolle ao Concello de Lugo para que me informe mediante SMS ou correo electrónico do estado desta
solicitude así como doutro tipo de avisos relacionados que me poidan resultar de interese.
DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante)
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:
TELÉFONO:

NIF/NIE:
CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO:

CONCELLO:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA:

SOLICITA
A INSCRICIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL DE PARELLAS DE FEITO E A EMISIÓN DA
CORRESPONDENTE CERTIFICACIÓN

D.ª/D. _____________________________________, maior de idade, con

data

de nacemento o día

____ de _________ de _____ , en _________ , co DOCUMENTO IDENTIFICATIVO nº _____________,
de

nacionalidade____________________, e

con

enderezo para

o

efecto

de notificación

________________________________________, e co teléfono nº ____________.
D.ª/D. _____________________________________, maior de idade, con

data

de nacemento o día

____ de _________ de _____ , en _________ , co DOCUMENTO IDENTIFICATIVO nº _____________,
de

nacionalidade____________________, e

con

enderezo para

o

efecto

de notificación

________________________________________, e co teléfono nº ____________.
EXPOÑEN:
PRIMEIRO.- Que, dende o día ______ de __________ de _____, constitúen entre si unha unión de
convivencia non matrimonial.
SEGUNDO.- Que fixan o seu domicilio en _______________________________________________
municipio de Lugo.
TERCEIRO.- Que desexan inscribir os seguintes documentos:
____________________________________________________________________________________
NOTA: deberá achegar fotocopia do DOCUMENTO IDENTIFICATIVO de cada unha das persoas integrantes da parella.

Lugo, ______ de_______________de____
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

DECRETO DA ALCALDÍA
Examinada a proposta realizada pola 1ª Tenente de Alcalde, relativa á constitución neste Concello dun
rexistro municipal de parella de feito, e visto o informe da Asesoría Xurídica, no que se expresa a súa
adecuación ás disposicións legais vixentes; en virtude das atribucións que me confire o art. 21 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, na redacción dada pola Lei 11/99, do 21
de abril, así como el art. 61 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, e
sometido de acordo co establecido no art. 23 da citada Lei 7/1985, do 2 de abril, ó asesoramento
previo da Comisión de Goberno, que se manifestou favorable á adopción da resolución proposta,
DISPOÑO:
PRIMEIRO.- A creación do Rexistro de Unións de Feito no Concello de Lugo, que terá carácter
administrativo e que se rexerá polo presente acordo e disposicións de desenvolvemento.
SEGUNDO.- Determinar que as normas de funcionamento deste rexistro serán as seguintes:
Art. 1.- Poderán inscribirse no rexistro as unións non matrimoniais de convivencia estable entre
parellas, calquera que sexa a súa orientación sexual, que teñan o seu domicilio no municipio de
Lugo.
Art. 2.- Serán requisitos para a inscrición no rexistro os seguintes:
a) ser maiores de idade ou menores emancipados.
b) non ter unha relación de parentesco por consanguinidade ou adopción en liña recta ou colateral
de segundo grao.
c) non estar incapacitados xudicialmente.
d) non ter vínculo matrimonial subsistente.
e) ser residentes no municipio de Lugo.
Art. 3.- Poderán ser obxecto de inscrición no rexistro os seguintes actos e declaracións:
a) as declaracións de constitución, modificación e extinción das unións de feito.
b) os contratos civís reguladores das relacións persoais e patrimoniais das unións de feito.
Art. 4.- A inscrición no rexistro de parellas de feito terá efectos declarativos sobre a constitución,
modificación e extinción das unións de feito, así como os contratos reguladores das relacións
persoais e patrimoniais.
A validez xurídica e os efectos dos mencionados contratos produciranse de acordo coa normativa
que lle sexa de aplicación, á marxe da súa inscrición no rexistro.
Art. 5.- A publicidade do rexistro quedará limitada exclusivamente a expedir certificacións dos
rexistros, que serán expedidas a instancia de calquera dos membros da unión ou dos xuíces ou
tribunais de xustiza.
Art. 6.- As inscricións solicitaranse por escrito, mediante instancia dirixida ó Ilmo. Sr. Alcalde
Presidente, conforme ó modelo que se xunta como anexo ó presente acordo, á que deberá xuntarse a
documentación acreditativa de que se reúnen os requisitos esixidos.
Unha vez presentada a solicitude, os interesados deberán comparecer, persoal e conxuntamente, na
dependencia encargada do rexistro con obxecto de ratifica-la súa solicitude.
As inscricións relativas á extinción de unión de feito poderanse efectuar a instancia dun dos seus
membros.
Art. 7.- As resolucións que se diten relativas a inscricións modificacións ou extincións, así como as
de inscricións de actos complementarios, adoptaranse no prazo máximo dun mes, transcorrido o cal
sen que se ditase, entenderase desestimada por silencio administrativo.
Lugo, 20 de outubro de 1999
O Alcalde
En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento
serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos
na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

