
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE PARELLES ESTABLES

DADES DE LA PERSONA CONVIVENT EN PARELLA ESTABLE - primera persona sol·licitant

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

Nom i cognoms                         DNI/NIE/Passaport

Nom i cognoms del representant (si s’escau)           DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificació        Estat Civil 

Població           Codi postal

Correu electrònic (obligatori en cas d’optar per la notificació electrònica*)  Telèfon   Mòbil

(*)     Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil on rebre l’avís de la posta a disposició de les notificacions.

DADES DE LA PERSONA CONVIVENT EN PARELLA ESTABLE - segona persona sol·licitant

Nom i cognoms                         DNI/NIE/Passaport

Nom i cognoms del representant (si s’escau)           DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificació        Estat Civil

Població           Codi postal

Correu electrònic (obligatori en cas d’optar per la notificació electrònica*)  Telèfon   Mòbil

(*)     Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil on rebre l’avís de la posta a disposició de les notificacions.

EXPOSICIÓ DE FETS I MOTIUS
Que per reunir els requisits, segons s’acredita en els documents que s’adjunten:

PETICIÓ
La inscripció en el REGISTRE DE PARELLES ESTABLES DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, 
per la qual cosa manifestem:

Que convivim en el domicili indicat

Que la nostra convivència és de caràcter estable

DOCUMENTACIÓ ANNEXA

Documents a aportar (si és el cas)

Document d’identitat dels sol·licitants. 

Certificat d'empadronament dels dos darrers anys.

Conveni regulador de les relacions personals i patrimonials de la parella si es desitja que quedi constància de 
l'esmentat document en el Registre. 

.

.



DECLARACIÓ RESPONSABLE CONJUNTA

Declaro, sota la meva responsabilitat:

Que es compleixen els requisits per a constituir la parella estable i no hi concorre cap de les causes que ho 
impedeixen, d'acord amb el que preveu l’article 234-2 del Codi civil de Catalunya.

No poden constituir una parella estable les persones següents:

a) Els menors d'edat no emancipats.
b) Les persones relacionades per parentiu en línia recta, o en línia col·lateral dins del segon grau.
c) Les persones casades i no separades de fet.
d) Les persones que convisquin en parella amb una tercera persona.

Que aquesta sol·licitud es formula de comú acord amb l'altra persona convivent en la parella estable, de qui s'han 
recollit les dades personals, i que són correctes d'acord amb la informació de què disposo.

“D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un 
tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que 
esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les 
disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran 
conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió 
d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades o bé per mitjans electrònics www.palauplegamans.cat o bé presencialment o per correu 
convencional a l’adreça següent: plaça de la Vila, 1 – 08184 Palau-solità i Plegamans.”

70700-006 v1 IMP. MUNICIPAL

Palau-solità i Plegamans,        de/d’                      de    

Signatura  1r sol·licitant     Signatura  2n sol·licitant
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