
Signatura / Firma

El/la Sr/Sra  

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

Província/Provincia

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Sobre la impossibilitat de realitzar formació lingüistica i del 

compromís d'accedir al Servei de Primera Acollida 
  

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Sobre la imposibilidad de realizar formación linguistica y del compromiso 

de acceder al Servicio de Primera Acogida 
 

Esplugues de Llobregat,
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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

D'acord amb el que determina l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques / De 
acuerdo con lo que determina el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedmiento administrativo común de las administraciones públicas 

de nacionalitat / de nacionalidad titular del passaport/ titular del pasaporte

i (si s'escau) del NIE / y (si procede) del NIE amb domicili a la població de / con domicilio en la población de

carrer / calle

Codi Postal*/Código Postal

En els temes de les Instruccions SIMC sobre el requisit de coneixements lingüístics dels INFO02 i INFO03 en el context de la COVID-19 / 
En los términos de las Instrucciones SIMC sobre el requisito de conocimientos linqüísticos dels INF02 y INF03 en el contexto de la COVID19. 
 

DECLARA RESPONSABLEMENTE / DECLARO RESPONSABLEMENTE, 
  
  
1. Que, a causa de les restriccions de la COVID-19, no li ha estat possible realitzar la formació d'acollida en el seu municipi i comarca en els darrers sis  
    mesos / Que, a causa de las restricciones de la COVID-19, no he la estado posible realizar la formación de acogida en su municipio y comarca en los últimos seis mesos. 
  
  
2. Que es compromet a inscriure's i completar els mòduls formatius del S1A establerts per la Llei 10/2010, de 7 de maig i desevolupats en el Decret 
    150/2014, de 18 de novembre, en un termini de 12 mesos, a comptar des de la data d'aquest document / Que se compromete a inscribirse y completar los 
     módulos formativos del S1A establecidos por la Ley 10/2010, de 7 de mayo y desarrolados en el Decreto 150/2014, de 18 de noviembre, en un termino de 12 meses a contar 
     desde la fecha de este documento.


Signatura / Firma
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Sobre la impossibilitat de realitzar formació lingüistica i del
compromís d'accedir al Servei de Primera Acollida
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Sobre la imposibilidad de realizar formación linguistica y del compromiso
de acceder al Servicio de Primera Acogida
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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
D'acord amb el que determina l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques / De
acuerdo con lo que determina el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedmiento administrativo común de las administraciones públicas 
En els temes de les Instruccions SIMC sobre el requisit de coneixements lingüístics dels INFO02 i INFO03 en el context de la COVID-19 / 
En los términos de las Instrucciones SIMC sobre el requisito de conocimientos linqüísticos dels INF02 y INF03 en el contexto de la COVID19.
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE / DECLARO RESPONSABLEMENTE,
 
 
1. Que, a causa de les restriccions de la COVID-19, no li ha estat possible realitzar la formació d'acollida en el seu municipi i comarca en els darrers sis 
    mesos / Que, a causa de las restricciones de la COVID-19, no he la estado posible realizar la formación de acogida en su municipio y comarca en los últimos seis mesos.
 
 
2. Que es compromet a inscriure's i completar els mòduls formatius del S1A establerts per la Llei 10/2010, de 7 de maig i desevolupats en el Decret
    150/2014, de 18 de novembre, en un termini de 12 mesos, a comptar des de la data d'aquest document / Que se compromete a inscribirse y completar los
     módulos formativos del S1A establecidos por la Ley 10/2010, de 7 de mayo y desarrolados en el Decreto 150/2014, de 18 de noviembre, en un termino de 12 meses a contar
     desde la fecha de este documento.
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