
· Que en data ___/___/___ van demanar la inscripció de l'escriptura pública notarial al Registre Municipal, on hi consta amb el número________________________

· Que adjunten la documentació següent: fotocòpia del document lliurat per l'Ajuntament en el seu dia i fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

DEMANEN

Certificat d'inscripció al Registre Municipal d'Unions Estables de parella formalitzada en escriptura pública. També manifesten el consentiment en el tractament de les
dades personals amb aquesta finalitat.

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades introduïdes en aquest
formulari s’incorporaran en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Mataró amb la finalitat de dur a terme un registre d’escriptures de parelles
de fet a exclusiva disposició de les persones interessades.

Els drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació de les dades que consten al fitxer els poden exercir qualsevol dels membres de la parella per escrit
presentat al Servei de Secretaria General de l’Ajuntament de Mataró, a l’adreça la Riera, 48.

Cognoms i nom DNI, passaport o NIE

Ajuntament de Mataró

EXPOSEN
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FM
1

3
6

4
  

1
/2

Sol·licitud de certificat d'inscripció al Registre Municipal d’Unions Estables de parelles
formalitzada en escriptura pública notarial

Cognoms i nom DNI, passaport o NIE

Telèfon

· Que van formalitzar la seva unió estable de parella, amb convivència matrimonial, davant el següent notari:

Adreça notaria

Data escriptura o acta notarial

Nom notaria

Número de protocol

(signatura d’ambdós membres de la parella)

Població notaria
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DOCUMENTACIÓ

• Cal omplir la sol·licitud de certificat d'inscripció al Registre Municipal d'Unions Estables de parella formalitzada en escriptura pública.

• Document lliurat per l'Ajuntament en el seu dia conforme es va inscriure al Registre Municipal. En el cas que no es conservi aquest
document, cal l'original de l'escriptura notarial.

• Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

Aquest certificat només el poden demanar les persones que conformen la unió estable de parella.

La sol·licitud es pot presentar al Servei de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i adjuntar-hi la documentació requerida.  

Les persones interessades poden obtenir informació o la sol·licitud per al tràmit d'inscripció, comunicació d'extinció o petició de certificats
consultant la pàgina www.mataro.cat (tràmits; els registres i els documents; Registre municipal de convivència estable de parella formalitzada
en escriptura pública notarial).


