
Campo Lameiro, a

CAMPO LAMEIRO

Concello de Campo Lameiro
A Lagoa. Praza da Provincia de Pontevedra, 1
36110 Campo Lameiro - Pontevedra

Reservado selos internos

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL DE PARELLAS DE FEITO

(Sinatura)

Que esta unión sexa inscrita no Rexistro Municipal de Parellas de Feito do Concello de Campo Lameiro.

Nome e apelidos              DNI /CIF

Fillo/a de Nacido/a en:

Data de Nacemento  Estado Civill

 Enderezo  Nacionalidade

 e de

 Profesión

Declaran:

 a) Que dende fai , constitúen entre eles unha unión de convivencia non matrimonial.

 b) Que comparten domicilio en

 c) Que acreditan estar empadroados no Concello de Campo Lameiro mediante certificación de empadroamento.

 d) Que non están afectados por deficiencias ou anomalías psíquicas.

 e) Que non están incapacitados para contraer matrimonio por relación de parentesco.

 f) Outras circunstancias.

Solicitan

Os/As Comparecentes

(Sinatura)

O/A Secretario/a Acctal

(Sinatura)

Nome e apelidos              DNI /CIF

Fillo/a de Nacido/a en:

Data de Nacemento  Estado Civill

 Enderezo  Nacionalidade

 e de

 Profesión

Documentación presentada:

Certificado de empadroamento de ambos membros da parella.

Fotocopia do DNI  de ambos membros da parella.

No cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carác-ter Persoal, infórmase que os datos
entregados son confidenciais, non podendo facer uso dos mesmos fóra do ámbito que xerou a súa entrega (BOE nº 298 de 14-12-1999)
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