ANEXO V

PROCEDEMENTO

CERTIFICACIÓN DA INSCRICIÓN NO REXISTRO DE PARELLAS DE FEITO DE GALICIA

PR212D

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA
CP

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

SOLICITUDE

NIF/DOCUMENTO
EQUIVALENTE

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

DOCUMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

Comparece e di que se atopa inscrito/a como parella de feito cos efectos previstos na disposición adicional terceira da Lei 2/2006, do 14 de
xuño, de dereito civil de Galicia, e por medio deste documento

SOLICITA:
Que se expida certificación do Rexistro de Parellas de Feito de Galicia en que consten os seguintes particulares:

E todo isto para os efectos de:

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, como responsable do ficheiro,
solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a cpapx@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, na redacción dada pola Lei 10/2007, do 28 de xuño.
- Decreto 248/2007, do 20 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.
- Decreto 147/2014, do 13 de novembro, polo que se modifica o Decreto 248/2007, do 20 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro
de Parellas de Feito de Galicia.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

