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REGULAMENTO DO
O REXISTR
RO MUNICIP
PAL DE UN
NIÓNS DE F
FEITO DO
CONCELLO DE
E FOZ

Expo
osición de motivos:
m

Considera
ando a inqu
uietude social que xurdiu últimame
ente con resspecto de que as
nación sociall en base ao que
parellas de feito vexan garantido o seu dereito á non discrimin
blece o artigo
o 14 da Consstitución.
estab
Considera
ando que o libre desenvvolvemento da
d personalid
dade e a igua
aldade ante a Lei,
que constitúen
c
prrincipios fund
damentais do
o ordenamen
nto xurídico e social, dem
mandan de tó
ódolos
poderes públicos a promoción
n de condició
óns para que
e esta liberdade e iguald
dade dos cida
adáns
e doss grupos noss que se integran sexan reais e efec
ctivas, deben
ndo eliminar o
os obstáculo
os que
impid
dan ou dificullten a súa ple
enitude.
Considera
ando que o matrimonio é o xeito institucionaliza
ado no que historicamen
nte se
m
e
de xeito
x
moi plu
ural e que existen moita
as parellas que se
ten manifestado
esta unión efectiva
atopa
an, ou se ven na obriga,, para establlecer a súa comunidade
c
permanente
e de vida, é decir,
para crear a súa familia, a esstar ao marxe
e do matrimo
onio, sen que
e por isto teñ
ñan que estim
marse
de pe
eor calidade humana ou social as sú
úas relacións
s persoais ou
o de menor entidade xu
urídica
as sú
úas obrigas paternofiliais
p
.
Considera
ando que estas
e
parella
as que constitúen unións non matriimoniais deb
berían
e
e xurídica que
e as unións matrimoniais
s e as
aprovveitar da mesma proteccción social, económica
familiias por elas orixinadas, para garantir o respecto
o e a promocción dos devvanditos prin
ncipios
funda
amentais de libre desenvvolvemento da
d personalid
dade e de igu
ualdade entre os cidadán
ns.
ando que na
a evolución actual da so
ociedade, a convivencia preséntase como
Considera
e dar lugar nin
n á desigua
aldade, nin atentar
a
contra
a da dignida
ade da
unha realidade que non pode
oa, esta pro
otección constitucional estenderase,
e
polos mesm
mos fundam
mentos, ás unións
u
perso
estab
bles e afecttivas constituidas por parellas,
p
fun
ndamentalme
ente homose
exuais, unha
a vez
superradas as obxeccións mo
orais que ass teñen estad
do a marxin
nar, e incluso
o a criminalizar, e
manténdoas abso
olutamente ig
gnoradas no
o ordenamento xurídico.
Considera
ando que o Parlamento
o Europeo re
ecomendou a fin das diiscriminación
ns por
aración de dereitos da
as parellas homosexua
ais ao
mor da orientacción sexual e a equipa
matrimonio.
ando que a existencia constituciona
c
al de igualda
ade e liberda
ade está dirix
xida a
Considera
os poderes públicos e por iso, en tanto non
n se promulguen as diisposicións legais
tódolo
pertin
nentes, e sen
n prexuízo da
d aplicación analóxica ou
o dunha inte
erpretación xxudicial axeittada á
realid
dade social dos
d nosos te
empos, seme
ella proceden
nte ofrecer, incluso
i
no re
educido ámb
bito da
administración local, un instru
umento xuríd
dico que fav
voreza a igua
aldade e garranta a prote
ección
al, económica
a e xurídica das familiass constituída
as por medio
o de unións non matrimo
oniais,
socia
con in
ndependencia da orienta
ación sexual.
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Por isto, coa finalidad
de de que poida
p
quedar constancia
a no ámbito da administrración
e inscrición no
n padrón municipal
m
de habitantes ccoma no res
sto de
municcipal, tanto a efectos de
asunttos ou serviccios a cargo
o do Concelllo, sen prexu
uízo doutrass finalidades que se puid
desen
consiiderar lexítim
mas e sen qu
ue en ningún
n caso isto poida
p
represe
entar alteracción ou introm
misión
nas competencia
c
as que poida
an correspon
nder a outro
os organismo
os, como é o recoñecem
mento
doutrros xeitos de proba de existencia de parella como
c
as acctas notariaiss de convivencia,
aprób
base o Regulamento seg
guinte:

Artig
go 1º.-

Créase no
n Concello
o de Foz un Rexistro Municipal de
d unións ccivís, de ca
arácter
nde se poidan inscribir, de xeito totalm
mente volunttario, as pare
ellas que con
nvivan
administrativo, on
e
casadas, con independencia da súa orien
ntación sexua
al.
sen estaren

Artig
go 2º.-

Inscribirase as decclaracións de
d unións non matrim
moniais entrre parellas,, con
pendencia da
a orientación
n sexual, solicitadas en in
nstancia subscrita polos dous membrros da
indep
unión
n e trala decclaración form
mal respecto
o da existencia da unión
n realizada e
en comparec
cencia
perso
oal e conxunta perante a Secretaría Xeral
X
do Con
ncello.
A solicitud
de e a decla
aración forma
alizaranse en
n modelos no
ormalizados que figuran como
o ao presentte regulamen
nto.
anexo

Artig
go 3º.-

Establéce
ense como re
equisitos mín
ninos para a insrcrición no
n Rexistro:

ade ou men
nores emanc
cipados, acrreditándose coa fotocop
pia do
-Ser maiores de ida
u documenttos acredita
ativos da e
emancipación
n, de
documento nacional de identidade ou
ormidade co establecido no artigo 314
4 e seguintes do Código Civil.
confo
ados incapacitados ou estar
e
incurso
os nas prohibicións reco
ollidas
-Non ter sido declara
a
46 e 47
4 do Código
o Civil, acheg
gando declaración respo
onsable para tal efecto.
nos artigos
-Estar em
mpadroados, alomenos un
u dos membros da pare
ella no Conccello de Foz.. Para
tal effecto, formu
ulada a soliccitude de insscrición polo
o/a funciona
ario/a respon
nsable do padrón
p
municcipal, expediirase informe
e ao respecto
o.
-Presenta
ación de certificado do estado civil das perso
oas interesad
das e máis unha
decla
aración de ca
ada un dos membros
m
da parella de non
n figurar como
c
membrros doutras unións
u
de feito non canceladas.
o en grao ningún en
n liña recta
a ou en liña colatera
al por
-Non terr parentesco

C
CONCELL
O DE FOZ
Z (LUGO))
Avd. Álvaro Cunqueiro,
A
C
2 27780 Fo
24
oz (Lugo)
T 982.14 00
Tlf:
0 27 Fax: 98
82.14 16 00

consa
anguinidade dentro do se
egundo grao
o.
p
in
nscribir, mediiante transcrripción literal,, os contrato
os reguladore
es das
-Tamén poderanse
relacións persoaiss ou patrimo
oniais entre os
o membros destas unión
ns.
-Asemade
e, e dentro da legalidad
de, poderans
se inscribir outros
o
feitos ou circunsta
ancias
releva
antes que affecten á unió
ón non matrim
monial.

Artig
go 4º.-

Calquera modificación posterior dos
d datos in
nscritos en canto
c
ao con
nvenio e feittos ou
nstancias, de
eberase efectuar mediante compare
ecencia perssoal e conxunta dos mem
mbros
circun
da un
nión de convivencia non matrimonial.

go 5º.Artig

A extinció
ón da unión civil
c poderá ser
s polos mo
otivos seguintes:
A instanccia dun só dos
d
seus membros, sen
ndo necesarrio para a d
disolución effectiva
ostrar que o feito está en
n coñecemento das dúas partes, ou exclusivame
ente da partte que
demo
propó
ón a disolucción de estarr demostrado
o o abandon
no efectivo da
d convivencia coa pare
ella, a
través de docume
entos que assí o acrediten
n (baixa no padrón
p
de ha
abitantes, cambio de end
derezo
ou accta notarial).

Artig
go 6º.-

O Rexistrro de uniónss civís do Co
oncello de Fo
oz estará ao cargo da Se
ecretaría Xe
eral do
de persoal e familiar doss inscritos no
o Rexistro, non
n se
Conccello, e coa fin de garantir a intimidad
lle da
ará publicida
ade ningunh
ha ao contido dos asentos, agás ass certificació
óns que exp
pida a
Secre
etaría Xeral do
d Concello a instancia exclusivame
e
nte de calquera dos mem
mbros da uniión de
feito interesados,
i
ou dos xuícces e tribunaiis de xustiza.

go 7º.Artig
n que se practicarán
p
a
as inscrición
ns das
O Rexistro materializzarase nun libro xeral, no
ns civís do Concello de
e Foz. Este libro estará
á formado por
p follas m
móviles, foliad
das e
unión
selad
das, e encabe
ezarase e re
ematarase co
oas correspo
ondentes dilig
gencias de a
apertura e pe
eche.

Artig
go 8º.A primeirra inscrición de cada pa
arella terá o carácter de
e inscrición b
básica e á marxe
m
a anotarase o número de páxinas do libro xeral nas que
e existan anotacións que lles
desta
afecte
en.
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Artig
go 9º.-

O Rexistrro terá tamé
én un libro auxiliar ordea
ado por apelidos dos insscritos ou ins
scritas
ue se expressará o núme
ero das páxin
nas do libro xeral nas qu
ue existan an
notacións qu
ue lles
no qu
afecte
en.

Artig
go 10º.-

As inscriccións serán gratuítas
g
así como as mo
odificacións, renovaciónss ou as baixa
as.

osición Adic
cional 1ª.Dispo

O Rexisttro Municipa
al de uniónss civís do Concello
C
de Foz entrará
á en vigor ao
a día
p
n Boletín Official da Prov
no
vincia (BOP)..
seguinte da súa publicación

a 10 de xane
eiro de 2003
Foz a,

O Alcalde,

Asdo. José María García Rivera.
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ANEXO I

S
SOLICITUDE
E DE INSCRIICIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL
M
D PARELL
DE
LAS DE FEIT
TO

Don/D
Dona _____
___________
___________
__________
___________
___________
__________
_____,
de na
acionalidade __________
__________
_____ nacido
o/a en _____
___________
__________
_____,
o día _______ de
e _________
_________ de
d ________
_____ de estado civil ___
___________
_____
ofesión ____
___________
___________
_______ nº de teléfono __________
___________
_____
e pro
e D.N
N.I. ou Pasap
porte ______
___________
__________
_e

Don/D
Dona ______
__________
___________
___________
__________
___________
___________
____,
de na
acionalidade __________
__________
_____ nacido
o/a en _____
___________
___________
____,
o día _______ de
e _________
_________ de
d ________
_____ de estado civil ___
___________
_____
ofesión _____
__________
___________
_______ nº de
d teléfono ___________
_
___________
_____
e pro
e

D
D.N.I.

ou

P
Pasaporte

_
__________
___________
______

e

con

enderrezo

común

en

_____
___________
___________
___________
_______ C.P..__________
______ de F
Foz (Lugo).

EXPO
OÑEN.-

onstituíndo unha
u
UNIÓN
N DE FEITO dende ____
___________
_______ (data) e
Que conviven, co
en os requisiitos esixidos nas normass reguladoras
s de inscrició
ón destas un
nións, contad
dos no
reúne
Regu
ulamento do
o Rexistro de Parella
as de Feito
o do Conccello de Fo
oz aprobad
do en
_____
___________
___________
____ (data).

ada e docum
mentos administrativos sobre
s
os extrremos esixid
dos no
Que aportan declaración xura
amento.
devandito Regula

SOLIICITAN.-

d súa unión
n de feito no REXISTRO MUNICIPAL
L DE UNIÓN
NS DE
Que se proceda á inscrición da
O DO CONC
CELLO DE FOZ.
F
FEITO

En Foz a _____
__ de _____
___________
______ do __
__________
____

(Sina
atura dos titulares)

A
PRESIDENTE
E DO CONC
CELLO DE FO
OZ.SR. ALCALDE-P
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ANEXO II

DEC
CLARACIÓN RESPONSA
ABLE A EFE
ECTOS DE INSCRICIÓN
N NO REXIST
TRO MUNIC
CIPAL
DE PARELLAS DE
E FEITO

Don/D
Dona _____
___________
___________
__________
___________
___________
__________
_____,
de na
acionalidade __________
__________
_____ nacido
o/a en _____
___________
__________
_____,
o día _______ de
e _________
_________ de
d ________
_____ de estado civil ___
___________
_____
ofesión ____
___________
___________
_______ nº de teléfono __________
___________
_____
e pro
e D.N
N.I. ou Pasap
porte ______
___________
__________
_e

Dona ______
__________
___________
___________
__________
___________
___________
____,
Don/D
de na
acionalidade __________
__________
_____ nacido
o/a en _____
___________
___________
____,
o día _______ de
e _________
_________ de
d ________
_____ de estado civil ___
___________
_____
ofesión _____
__________
___________
_______ nº de
d teléfono ___________
_
___________
_____
e pro
e

D
D.N.I.

ou

P
Pasaporte

_
__________
___________
______

e

con

enderrezo

común

en

_____
___________
___________
___________
_______ C.P..__________
______ de F
Foz (Lugo).

MANIFESTAN.-

a A existen
a)
ncia da unión
n de conviven
ncia non mattrimonial con
n domicilio de
e empadroam
mento
da mesm
ma no lugar expresado.
b Non estar ligados con
b)
n vínculo matrimonial.
c Non estar inscritos co
c)
omo membro
os doutra unión matrimon
nial non canccelada.
d Non habe
d)
er sido decla
arados incapa
acitados por resolución xudicial.
x
e Non ter re
e)
elación de pa
arentesco po
or consanguiinidade ou ad
dopción en liña recta.
f))

Non ter relación
r
de parentesco colateral por consanguinidade ou a
adopción de ata o
segundo grao.

de----------------------------de
e--------------En Fozz a------------d

(Sina
atura dos dec
clarantes)
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ANEXO III

DOCUM
MENTOS NE
ECESARIOS
S

a
a).-Copia
com
mpulsada dos D.N.I. ou pasaporte
p
de
e ámbolos do
ous membross.

b
b).-Modelo
de
e solicitude conforme
c
ó ANEXO
A
I ma
anifestando a vontade de
e constituír a unión
d parella de
de
e feito ós efectos
e
do Rexistro
R
Mun
nicipal asina
ada polos dous membro
os da
p
parella.

c
c).-Declaració
ón xurada de cumpri-llos requisito
os esixidos no Regula
amento Mun
nicipal
c
conforme
ó modelo
m
do AN
NEXO II asin
nada polos do
ous membro
os da parella..

d
d).-Acreditaci
ión da emancipación, se procede.

e
e).-Certificaci
ión de fe ou estado civil.

aso, declaración judicial de divorcio
o, nulidade ou
o documento xustificativo de
f)).-No seu ca
v
viúvez.

