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   COMPAREIXEN/ COMPARECEN


* Camps de compliment obligatorii  
* Campos de complimiento obligatorio


Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *


Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )


Població * / Población


Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta


Codi Postal */Codigo Postal


Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico


Província/Provincia


DECLARACIÓ RESPONSABLE 
PARELLES ESTABLES 


Tipus Via / Tipo via


Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *


Document Identificatiu * / Documento Identificativo *


Document Identificatiu  / Documento Identificativo 


Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat


Manifesten que / Manifiestan que: 
  
1. Coneixen i entenen les Normes Reguladores de Funcionament del Registre Municipal de Parelles estables, que les llegeixen o que els són  llegides per  
la persona encarregada del registre / Conocen y entienden las Normas Reguladoras de Funcionamiento del Registro Municipal de Parejas estables, que las leen o que les  
son leídas por la persona encargada del registro. 
  
2. Es ratifiquen en la seva sol·licitud d'inscripció de la Parella estable / Se ratifican en su solicitud de inscripción de Pareja estable. 
  
3. Declaren sota la seva responsabilitat que / Declaran bajo su responsabilidad que:: 
 1. Formen una parella estable de les regulades en les esmentades normes i compleixen tots els requisits exigits per aquestes normes / Forman  
                      una pareja estable de las reguladas en las referenciadas normas y cumplen todos los requisitos exigidos por estas normas. 
 2. Són majors d'edat / Son mayores de edad. 
 3. No tenen entre si una relació de parentiu en línia recta per consanguinitat o adopció, ni en línia col·lateral per consanguinitat fins al tercer  
     grau / No tienen entre sí una relación de parentesco en línea recta por consanguinidad o adopción, ni en línea colateral por consanguinidad hasta el tercer grado 
 4. No es troben en cap situació d'incapacitat per emetre el consentiment necessari per dur a terme l'acte o declaració objecte d'inscripció / No  
                      se encuentran en ninguna situación de incapacidad para emitir el consentimiento necesario para llevar a término el acto o declaración objeto de inscripción 
 5. No estan subjectes a cap vincle matrimonial / No están sujetos a ningún vínculo matrimonial. 
 6. No consten inscrites com a integrants d'una parella estable en cap altre registre de qualsevol naturalesa / No constan inscritas como integrantes  
                      de una pareja estable en ningún otro registro de cualquier naturaleza 
 7. (En el seu cas) Mantenen una convivència anàloga a la matrimonial, des de                                                i fins a l'actualitat / (En su caso)  
                      Mantienen una convivencia análoga a la matrimonial, desde                                            y hasta la actualidad. 
  
4. Afirmen, sota la seva responsabilitat, que són certs els fets que s'hi consignen / Afirman, bajo su responsabilidad, que son ciertos los hechos que se consignan 
  
 


Esplugues de Llobregat,


Tipus Via / Tipo via Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación ) Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta


Població * / Población Codi Postal */Codigo Postal Província/Provincia


Signatura,Signatura,


En prova de conformitat, signen per duplicat la present declaració responsable a les                            hores en lloc i data assenyalats. 
  
En prueba de conformidad, firman por duplicado la presente declaración responsable a las                                  horas en lugar y fecha señaladas.


Davant meu,  el funcionari/a
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Vull rebre notificacíó electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre. A tal efecte 
facilito en la present comunicació, el correu electrònic i el telèfon mòbil / Quiero recibir notificación electrónica de todos los actos de este procedimiento en 
aplicación de lo que dispone la Ley 39/2015, del 1 de Octubre. A tal efecto facilito en la presente comunicación, el correo electrónico y el teléfono móvil.







Nota: 
  
De conformitat amb el que estableix l'article 69.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, la inexactitud, falsetat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanyi o 
incorpori a la declaració responsable, o la no presentació davant l'ajuntament de la declaració responsable, determinarà la impossibilitat de continuar 
amb el procediment d'inscripció o comportarà el decaïment de la inscripció efectuada des del moment en que es tingui constància 
d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a que hagués lloc.  
  
Així mateix, la resolució municipal que declari la concurrència de les indicades circumstàncies comportarà la baixa en el Registre, 
així com la impossibilitat d'instar un nou procediment d'inscripció en el termini de dos anys, comptats des de la resolució municipal 
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 69.4) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o 
incorpore a la declaración responsable, o la no presentación ante el ayuntamiento de la declaración responsable, determinará la imposibilidad de 
continuar con el procedimiento de inscripción o comportará el decaimiento de la inscripción efectuada desde el momento en que se tenga constancia de 
estos hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.  
  
Asimismo, la resolución municipal que declare la concurrencia de las indicadas circunstancias comportará la baja en el Registro, así como la 
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento de inscripción en el plazo de dos años, contados desde la resolución municipal 
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   COMPAREIXEN/ COMPARECEN

* Camps de compliment obligatori 

* Campos de complimiento obligatorio

DECLARACIÓ RESPONSABLE

PARELLES ESTABLES 

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
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Manifesten que / Manifiestan que:

 

1. Coneixen i entenen les Normes Reguladores de Funcionament del Registre Municipal de Parelles estables, que les llegeixen o que els són  llegides per 

la persona encarregada del registre / Conocen y entienden las Normas Reguladoras de Funcionamiento del Registro Municipal de Parejas estables, que las leen o que les 

son leídas por la persona encargada del registro.

 

2. Es ratifiquen en la seva sol·licitud d'inscripció de la Parella estable / Se ratifican en su solicitud de inscripción de Pareja estable.

 

3. Declaren sota la seva responsabilitat que / Declaran bajo su responsabilidad que::

         1. Formen una parella estable de les regulades en les esmentades normes i compleixen tots els requisits exigits per aquestes normes / Forman 

                      una pareja estable de las reguladas en las referenciadas normas y cumplen todos los requisitos exigidos por estas normas.

         2. Són majors d'edat / Son mayores de edad.

         3. No tenen entre si una relació de parentiu en línia recta per consanguinitat o adopció, ni en línia col·lateral per consanguinitat fins al tercer 

             grau / No tienen entre sí una relación de parentesco en línea recta por consanguinidad o adopción, ni en línea colateral por consanguinidad hasta el tercer grado

         4. No es troben en cap situació d'incapacitat per emetre el consentiment necessari per dur a terme l'acte o declaració objecte d'inscripció / No 

                      se encuentran en ninguna situación de incapacidad para emitir el consentimiento necesario para llevar a término el acto o declaración objeto de inscripción

         5. No estan subjectes a cap vincle matrimonial / No están sujetos a ningún vínculo matrimonial.

         6. No consten inscrites com a integrants d'una parella estable en cap altre registre de qualsevol naturalesa / No constan inscritas como integrantes 

                      de una pareja estable en ningún otro registro de cualquier naturaleza

         7. (En el seu cas) Mantenen una convivència anàloga a la matrimonial, des de                                                i fins a l'actualitat / (En su caso) 

                      Mantienen una convivencia análoga a la matrimonial, desde                                                            y hasta la actualidad.

 

4. Afirmen, sota la seva responsabilitat, que són certs els fets que s'hi consignen / Afirman, bajo su responsabilidad, que son ciertos los hechos que se consignan

 

 

Signatura,

Signatura,

En prova de conformitat, signen per duplicat la present declaració responsable a les                            hores en lloc i data assenyalats.

 

En prueba de conformidad, firman por duplicado la presente declaración responsable a las                                  horas en lugar y fecha señaladas.

Davant meu,  el funcionari/a

2016-104 v.0419    1/2

Nota:

 

De conformitat amb el que estableix l'article 69.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les  Administracions Públiques, la inexactitud, falsetat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanyi o incorpori a la declaració responsable, o la no presentació davant l'ajuntament de la declaració responsable, determinarà la impossibilitat de continuar amb el procediment d'inscripció o comportarà el decaïment de la inscripció efectuada des del moment en que es tingui constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a que hagués lloc. 

 

Així mateix, la resolució municipal que declari la concurrència de les indicades circumstàncies comportarà la baixa en el Registre, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment d'inscripció en el termini de dos anys, comptats des de la resolució municipal

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 69.4) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones Públicas, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no presentación ante el ayuntamiento de la declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el procedimiento de inscripción o comportará el decaimiento de la inscripción efectuada desde el momento en que se tenga constancia de estos hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar. 

 

Asimismo, la resolución municipal que declare la concurrencia de las indicadas circunstancias comportará la baja en el Registro, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento de inscripción en el plazo de dos años, contados desde la resolución municipal
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Dades personals d´ambdues persones interessades/ Datos personales de las personas interesadas


* Camps de compliment obligatori  
* Campos de complimiento obligatorio


Signatura,


Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *


Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )


Població * / Población


Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta


Codi Postal */Codigo Postal


Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico


Província/Provincia


SOL·LICITUD D´INSCRIPCIÓ  
DE LA PARELLA ESTABLE 
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Tipus Via / Tipo via


Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *


Document Identificatiu * / Documento Identificativo *


Document Identificatiu  / Documento Identificativo 


Esplugues de Llobregat,


Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat


  
EXPOSEN / EXPONEN 


Que tenen constituïda una parella estable / Que tienen constituida una pareja estable 
Que aporten la documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits: / Que aportan la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de  
los requisitos: 
 


                                                SOL·LICITUD QUE FORMULEN / SOLICITUD QUE FORMULAN 
      - Que es procedeixi a la inscripció de la seva parella estable en el Registre Municipal de parelles estables de l'Ajuntament d'Esplugues de 


Llobregat / Que se proceda a la inscripción de su pareja estable en el Registro Municipal de parejas estables del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat 
     - Que es lliuri el corresponent certificat d'inscripció (Ordenança fiscal núm. 9) / Que se entregue el correspondiente certificado de inscripción (Ordenanza 


fiscal núm. 9) 
  
  
 


Tipus Via / Tipo via Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación ) Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta


Població * / Población Codi Postal */Codigo Postal Província/Provincia


Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico


Fotocòpies autentificades del DNI, del permís de residència o document identificatiu /  
Fotocopias autentificadas del DNI, permiso de residencia o documento identificativo


Declaracions responsables de: / Declaraciones responsables de:


No tenir entre si una relació de parentiu en línia recta per consanguinitat o adopció, ni en línia col.lateral per consanguinitat fins al tercer grau / 
No tener entre si una relación de parentesco en línea recta por consanguinidad o adopción, ni en línea colaterial por consanguinidad hasta el tercer grado


No trobar-se incapacitats/da per emetre el consentiment necessari per dur a terme l'acte o declaració objecte d'inscripció / 
No encontrarse incapacitados/as para emitir el consentimiento necesario para llevar a cabo el acto o declaración objeto de la inscripción


No estar subjecte a cap vincle matrimonial / No estar sujeto a ningún vínculo matrimonial


No constar inscrit/ta en cap altre Registre de semblants característiques / No constar inscrito/a en ningún otro Registro de características parecidas


Certificats d'empadronament / Certificados de empadronamiento


Escriptura pública atorgada conjuntament acreditativa de la parella estable o, alternativament, declaració responsable d'haver mantingut una 
convivència anàloga a la matrimonial, com a mínim, un període ininterromput de dos anys, i aporten la següent documentació acreditativa de 
l'existència de la parella estable (especificar) / Escritura pública otorgada conjuntamente, acreditativa de la pareja estable o, alternativamente, declaración 
responsable de haber mantenido una convivencia análoga a la matrimonial, de como mínimo, un período ininterrumpido de dos años, y aportan la siguiente 
documentación acreditativa de la existencia de la pareja estable (especificiar)


Signatura,


2016-103 v.0419   1/1


Vull rebre notificacíó electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre. A tal efecte 
facilito en la present comunicació, el correu electrònic i el telèfon mòbil / Quiero recibir notificación electrónica de todos los actos de este procedimiento en 
aplicación de lo que dispone la Ley 39/2015, del 1 de Octubre. A tal efecto facilito en la presente comunicación, el correo electrónico y el teléfono móvil.





Dades personals d´ambdues persones interessades/ Datos personales de las personas interesadas

* Camps de compliment obligatori 

* Campos de complimiento obligatorio

Signatura,

SOL·LICITUD D´INSCRIPCIÓ 

DE LA PARELLA ESTABLE

 

Registre d'entrada general

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.

 

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

 

EXPOSEN / EXPONEN

Que tenen constituïda una parella estable / Que tienen constituida una pareja estable

Que aporten la documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits: / Que aportan la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de 

los requisitos:

 

                                                SOL·LICITUD QUE FORMULEN / SOLICITUD QUE FORMULAN

      - Que es procedeixi a la inscripció de la seva parella estable en el Registre Municipal de parelles estables de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat / Que se proceda a la inscripción de su pareja estable en el Registro Municipal de parejas estables del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat

     - Que es lliuri el corresponent certificat d'inscripció (Ordenança fiscal núm. 9) / Que se entregue el correspondiente certificado de inscripción (Ordenanza fiscal núm. 9)

 

 

 

Signatura,

2016-103 v.0419   1/1
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