
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us 
informem què les seves vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de 

Deltebre per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de 
Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional, per exercir el seus drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals. 

 
Àrea #DeltebreProjecció 

Servei a les Persones  

 

Ajuntament de Deltebre – Registre - EAC 

Entrada núm.  

Entrada data  

 
 

 

1.- DADES DE LA PERSONA  
 

Nom i cognoms  DNI 

Adreça Codi Postal Municipi 

Província Telèfon mòbil Telèfon Adreça electrònica 

 

2.- MANIFESTA QUE ES TÍTULAR DEL SEGÜENT EQUIPAMENT INFOMÀTIC 
REUTILITZABLE 

 

 

 

 

 

 
 

3.- Manifesta que aquest material informàtic reutilitzable pot ser d’interès per a famílies 
del municipi de Deltebre que es trobin en situació de necessitat socioeconòmica. Que 
per aquest motiu desitja fer-ne donació a títol gratuït a favor de l’Ajuntament de Deltebre. 
  
4.- Aquesta donació queda condicionada al compliment per part de l’Ajuntament de 
Deltebre de les condicions següents:  
a) Custodiar el material informàtic i assumir les despeses de conservació i, si escau, 
restauració. 
b) Efectuar un cens amb el material informàtic disponible a l’Ajuntament de Deltebre per 
a la cessió i ús de particulars amb situació de necessitat socioeconòmica.  
c) Assegurar que l’ús que es faci d’aquesta donació no serà un altre que la cessió i ús 
dels equipaments a particulars i famílies amb una situació de necessitat 
socioeconòmica.  

 
DONACIÓ D’EQUIPAMENTS INFOMÀTICS REUTILITZABLES A L’AJUNTAMENT 
DE DELTEBRE 
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Servei a les Persones  

 

 
Per aquest motiu i amb aquestes condicions en aquest acte en fa lliurement donació a 
l’Ajuntament de Deltebre.                                                                                                          
                                                                                                                                   

 
 

  , de/d’ de 20 

Signatura, 


	, de/d’ de 20 Signatura,

