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SOL·LICITUD DE PLAÇA DE RESIDÈNCIA. Curs 2020 - 2021  

 
Dades personals del resident 

DNI / NlE / Passaport Cognoms i nom  

 

Data de naixement Menor d’edat 

          Si □ No □ 

Adreça 

 

Localitat Codi postal 
 

Telèfon de contacte  Adreça electrònica 

 

 
 
Dades personals del tutor/a legal 

DNI / NlE / Passaport Cognoms i nom  

 

Telèfon de contacte  Adreça electrònica 

 

 
 
Dades dels estudis que cursarà el curs 2020-2021 

Nom del centre educatiu 

 

Curs  Estudis  Especialitat 

 

 
Dades bancàries 

Nom de l’entitat 

 

Codi IBAN (24 dígits) 

           

Adreça         Municipi 

 

 

 

 

Sol·licito 

 
Ser admès/a com alumne/a resident  a les Residències d’Estudiants del Complex Educatiu de Tarragona. 
 
 
Respecte a la convocatòria d’exempcions i bonificacions publicada a l’Ordre ENS/215/2017, de 14 de setembre, 
compleixo els requisits i sol·licitaré: 
 

□ Bonificació   □ Exempció   □ Cap ajut 

 
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona 

 

   2 / 2 

 

Serveis complementaris que sol·licito (cal marcar el que procedeixi): 
 

□ Cap de setmana (no s’habilitarà el servei sinó hi ha un mínim de 10 usuaris que ho sol·licitin) 
□ Habitació individual (no ho pot contractar l’alumnat que sol·liciti exempció/bonificació) 
□ Incorporació en diumenge (obertura del centre a les 19.30h) 

 
 
Documentació adjunta 

□ Original i fotocòpia del NIF/NIE de la persona que signi el contracte (en cas que l’alumne/a sigui 

menor d’edat ha d’anar signat pel pare / mare /tutor legal) 

□ Original i fotocòpia del resguard de matrícula al centre docent (institut o universitat) per al curs 2020-

2021. 

□ Document on figuri el número de compte bancari on es facturaran els altres pagaments de la 

residència (IBAN + 20 dígits). 
 

 
 

Declaració del pare, mare o representant legal de l’alumne/a, o l’alumne/a si és major d’edat 

Nom i cognoms 
 

Parentiu de la persona que declara 

 □ Pare      □ Mare 

 □ Representant legal    □ Alumne/a si és major d’edat  

 

Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i la documentació aportada. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona. Departament d’Educació. 
Finalitat: Gestió i tractament de les dades personals, econòmiques i laborals de les persones que sol·licitin plaça de 

residència. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat. 
Destinataris: Administració de Generalitat de Catalunya. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos 

previstos per llei, o en els que hàgiu consentit prèviament. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnescentres-
departament.html 
 

□ He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals. 
 

Us informem que és necessari indicar que heu llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. En cas contrari, no 
podreu continuar amb el procés de matriculació  

 

Lloc i data 
 

Signatura 
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