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En cumprimento do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmoa/o de que os datos 
persoais obtidos deste documento serán incorporados ás bases de datos, das que é responsable o Concello da Pastoriza, coa única finalidade de 
levar a cabo as funcións e competencias que lle son atribuídas na lexislación vixente. Poderá Vd. exercer os dereitos de acceso, rectificación e 
cancelación dos datos facilitados, nos termos establecidos na citada Lei orgánica 15/1999, para o cal deberá dirixirse ao rexistro xeral  deste 
Concello, na seguinte dirección : Praza de Galicia, 1. 27287 A Pastoriza (Lugo) 

 

 

 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NO REXISTRO DE UNIÓNS DE FEITO DO 
CONCELLO DE PASTORIZA 

 

Don ......................................................................................................... con e DNI núm. 

................................................... e dona .................................................................... con 

núm. de DNI ...........................................................  , maiores de idade, e empadroados 

no Concello de Pastoriza con domicilio común ................................................................ 

EXPOÑEN: 

Que conviven constituíndo unha UNIÓN DE FEITO e que ambos reúnen os requisitos 
esixidos no artigo 3º do Regulamento do Rexistro de Unións de Feito do Concello de 
Pastoriza, aprobado por acordo plenario de data 2 de xullo de 2005,  acreditados coa 
documentación seguinte: 

� Fotocopia compulsada do DNI 

� Certificado do estado civil das persoas interesadas. 

� Certificado de empadronamento e de convivencia de ambos solicitantes. 

Así mesmo, DECLARAN: 

a) Ser coñecedores do articulado do regulamento e comprométense a respectar as 
súas prescricións  

b)  Non estar declarado incapacitado, nin incurso nas prohibicións recollidas nos 
artigos 46 e 47 do Código Civil. 

c) Non estar ligado por vínculo matrimonial. 

d) Non figurar inscrito noutro Rexistro Municipal de Unións de Feito, como membro 
doutra unión non cancelada. 

e) Ter a súa residencia habitual e figurar empadroados no Concello de Pastoriza. 

f) Non ter parentesco por consanguinidade ou adopción en liña recta, nin en liña 
colateral por consanguinidade o adopción ata o segundo grado.  

 

Por todo o exposto, 

SOLICITAN,  libre e voluntariamente: 

 

A inscrición no Rexistro Municipal de Unións de Feito do Concello de Pastoriza. 

 

 

A Pastoriza............................ de .......................... de .............. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PASTORIZA 


