
ANNEX 1

FULL DECLARACIÓ JURADA CUSTÒDIES

Jo, ____________________________________________________________________________,

amb DNI/NIE/Passaport/____________________________________________, i que visc al carrer

_________________________________, núm. ___, pis ___ de les Franqueses del Vallès declaro:

Que en l’actualitat no convisc amb el pare/mare dels meus fills/es i que no existeix cap conveni
regulador sobre guarda i custòdia que inclogui les mesures de pensió alimentària i altres despeses
dels menors.

Que en l’actualitat qui se’n fa càrrec de les despeses dels menors són: 

Pare: Ingressos o aportacions mensuals               ……..  €
Mare: Ingressos o aportacions mensuals              ……… €

Que no disposo de mitjans legals per acreditar aquesta situació i: 

• em  comprometo  a  regularitzar  aquesta  situació  mitjançant  un  conveni  regulador,  que
aportaré al servei un cop s’hagi formalitzat.

• no procediré a regularitzar aquesta situació pels motius que es detallen a continuació:

      ............................................................................................................
      ............................................................................................................
      ............................................................................................................
      ............................................................................................................

Sol·licito  al  servei  que es tingui  present  aquesta situació  TEMPORAL a l’espera que es pugui
regularitzar.  

Estic informat/da que la falsedat o ocultació de dades consignades en la sol·licitud i/o declarades

als professionals de l’Ajuntament de Les Franqueses del  Vallés és motiu de cancel·lació de la

sol·licitud i podria deixar sense efecte l’ajut.  

SÍ autoritzo, LLIURE i EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb
l´única finalitat d’aquesta sol·licitud, de conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Aquestes dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense
el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Tanmateix  podeu exercir els drets d’accés,
rectificació,  limitació,  portabilitat,  cancel·lació  i  oposició  adreçant-vos  a  l’Ajuntament  de  les
Franqueses del Vallès, Ctra.de Ribes, 2, o al correu electrònic:
delegatprotecciodades@lesfranqueses.cat.

I per què així consti,

Les Franqueses del Vallès, a _______ de _________________ de 2023
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