
 

COMPROMÍS DE JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES REBUDES / 
 COMPROMISO DE JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS RECIBIDAS 

INTERESSAT/DA / INTERESADO/A 
Nom  
Nombre 

 

NIF/NIE/Passaport 
NIF/NIE/Pasaporte 

 

Adreça  
Dirección 

 

Població  
Población 

 
Codi postal 
Cód. postal 

 

Correu electrònic 
Cor. electrònico 

 
Tel. Mòbil 
Tel. Móbil 

 

DECLARO 

- Que EM COMPROMETO a presentar els documents que justifiquin l’ús correcte de l’ajut 
atorgat, tal i com s’estableix a l’article 38 de la Normativa del Reglament de Serveis 
Socials, en el termini de 7 dies des de la recepció del mateix, ampliable a 30 dies quan 
es tracte de despeses bàsiques del domicili. 
 
No es podrà accedir a cap altre ajut econòmic fins que l’ajut rebut no estigui degudament 
justificat.  

 
- Que ME COMPROMETO a presentar los documentos que justifiquen el uso correcto de 

la ayuda concedida, según se establece en el artículo 38 de la Normativa del 
Reglamento de Servicios Sociales, en el plazo de 7 días de la recepción de la misma, 
ampliable a 30 días cuando la ayuda sea para gastos básicos del domicilio. 

 
No se podrá acceder a ninguna otra ayuda económica hasta que la recibida no sea 
debidamente justificada. 

 
 
 

Lloc i data 
Lugar y fecha 

 

Signatura 
Firma 

 
 
 
 

Abans de signar llegiu la informació bàsica sobre la protecció de dades del darrera. 1 

Antes de firmar leed la información básica sobre la protección de datos de la parte 
posterior.3 

 

 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR 



INFORMACIÓ 
 
1 Política de protecció de dades 

Responsable del 
tractament 

Ajuntament de Malgrat de Mar 
C. Carme, 30 (08380 – Malgrat de Mar) 
Tel.: 93 765 33 00 Fax: 93 761 09 93 correu@ajmalgrat.cat 
www.ajmalgrat.cat 

Dades de contacte 
delegat de protecció de 
dades 

Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS 
LOCALS - Diputació de Barcelona. 
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta.  
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (08035 – Barcelona) 
Telèfon: 93 472 65 00 dpd.ajmalgrat@diba.cat  

Finalitat del tractament Tramitar la vostra sol·licitud. 
Base jurídica Dades obligatòries per a la tramitació de la vostra sol·licitud. 

Destinataris 

Les vostres dades poden ser comunicades a d’altres 
organismes perquè ho exigeixi una normativa o perquè 
l’Ajuntament manté un conveni per a la resolució de la vostra 
sol·licitud. No seran transferides fora de la Unió Europea. 

Drets de les persones 

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o 
supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, 
enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o 
mitjançant la seva seu electrònica (www.ajmalgrat.cat). 

Termini conservació de 
les dades 

Durant el temps que sigui necessari i en la forma que estableixi 
el calendari de conservació i eliminació de documentació de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 

Reclamació 
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament, 
mitjançant la seu electrònica (www.ajmalgrat.cat) o per mitjans 
no electrònics. 
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