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

COMPROMÍS EN EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT I ACCEPTACIÓ DE 
RESCABALAMENT DE DANYS PER ÚS INCORRECTE DE LES INSTAL·LACIONS 

L’ alumne/a de les Residències d’Estudiants 
del Campus Educatiu de Tarragona, amb DNI /NIE          és coneixedor/a 
de la Normativa reguladora de la convivència del Campus Educatiu de Tarragona1 
i del seu règim disciplinari quan aquesta s’infringeix i es compromet a complir-la.

Les accions i comportaments inadequats que causin un mal funcionament i/
o provoquin una alteració en els serveis que es presten al Campus Educatiu
de Tarragona podran ser objecte de penalització econòmica i/o mesura sancionadora
i/o reparadora, d’acord amb el que disposa les Normes d’Organització i Funcionament del
Campus (NOFC).

1 Extracte de la normativa lliurat en el moment de formalitzar 
tota la documentació d'incorporació a la residència d'estudiant

Lloc i data 
Tarragona, a  de/d'  de

Signatura de conformitat i acceptació del com

Em comprometo a comunicar a l'Òrgan de Gestió del Complex Edu

Per a qualsevol dubte o consulta per emplenar el formulari poseu-v

Per tal d’assegurar la conservació de les instal·lacions, el seu mobiliari, els estris i tot 
el material posat a disposició dels alumnes residents, l’alumne/a, i quan aquest és 
menor d’edat també el seu pare, la seva mare o els tutors legals, 
haurà de comprometre’s a rescabalar els danys i perjudicis que hagi pogut ocasionar.

Aquest document, degudament signat, segella aquest compromís de l’alumne/a, i en 
el cas de minoria d’edat, el seu pare, mare o tutors legals,  garantint que 
es rescabalaran els danys que de manera individual o en grup hagi ocasionat, 
en qualsevol dels espais o serveis que el Campus Educatiu de Tarragona posa 
a disposició dels alumnes residents. 

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: L'Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona (Av. de Salou, s/n, 43006, Tarragona; tel. 977 
556 105; cet_gerencia.educacio@gencat.cat; www.campuseducatiudetarragona.cat).
Finalitat: Compliment de les normes de funcionament de les Residències del Campus Educatiu de Tarragona.
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat.
Destinataris: Els òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que intervenen en el procediment. Les dades no es 
comunicaran a altres categories de destinataris, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit prèviament.
Drets de persones interessades: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se'n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina:
https://educacio.gencat.cat/ca/Detall/gestio-matriculacio-reside

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i c dades personals.
ncies-cet

onsento el tractament de les meves 
la matrícula, o es pot  descarregar de la pàgina web juntament amb 
s.

promís de rescabalament de danys

catiu qualsevol modificació substancial de les dades informades.

os en contacte amb la gerència de l'Òrgan de Gestió del Complex Educatiu.
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