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

SOL.LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ÚS SOCIAL DELS ESPAIS, INSTAL·LACIONS I EDIFICIS 
D’ÚS COMÚ DEL CAMPUS EDUCATIU DE TARRAGONA I DELS SERVEIS QUE ES PRESTEN 

Dades del peticionari

Nom de l’entitat:   
Representant legal, persona física o jurídica: 

DNI-NIE-CIF:    
Domicili de la raó social:   

Autorització per notificar per mitjans electrònics: 
Correu electrònic per a notificacions:    

Telèfon de l’entitat:    
Nom i cognoms de la persona de contacte:

DNI-NIE de la persona de contacte:   
Telèfon de contacte:

Nom de l’activitat o d’estada:    
Dia de l’activitat o dates d’inici i finalització: 

Horari d’inici:
Horari de finalització: 

Nombre màxim de participants: 

Dades de l’activitat o estada 

Tipus d’activitat 

Naturalesa de  l’activitat 

Descripció de l'activitat o motiu de l'estada:

Petició d’espais, instal·lacions i edificis

1. Residència
2. Aules
3. Teatre
4. Pistes bessones:
5. Camps d’esport:
6. Piscina
7. Vestidors

Esquerra Dreta
Rugbi

Servei d’allotjament i menjador

 Mitja pensió Pensió complerta Dormir i esmorzar Dormir

Declaració de necessitats de dietes especials per motius religiosos, culturals o 
d’intoleràncies alimentàries

Dieta vegetariana
Nombre d’usuaris amb necessitats de dietes particulars: 
Dieta mediterrània                      Dieta musulmana

En activitats declarades de "Caràcter social", cal adjuntar certificat o declaració del responsable de l’entitat o de la persona 
física peticionaria per la qual s’acredita i es garanteix que la petició feta es amb finalitat social i es subscriu el compromís de 
no fer explotació econòmica del resultat de la petició feta als espais i instal·lacions del Campus Educatiu de Tarragona.
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En el cas que un aliment contingui alguna de les substàncies que causen al·lèrgies 
intoleràncies, aquestes les destaquem als menús dels nostre menjador  
Substàncies o productes que causen al·lèrgies i intoleràncies i la presència dels quals en els 
aliments s’ha de comunicar (annex II del Reglament 1169/2011): 

Declaració d’intoleràncies alimentàries presents entre els estants Nombre de persones

• 001 - Cereals que continguin gluten com blat, sègol, ordi, civada, espelta, kamut les
varietats híbrides que tinguin i productes derivats................................................

• 002 - Crustacis i productes a base de crustacis.............................................................
• 003 - Ous i productes a base d’ou..................................................................................
• 004 - Peix i productes a base de peix.............................................................................
• 005 - Cacauets i productes a base de cacauets.............................................................
• 006 - Soja i productes a base de soja............................................................................
• 007 - Llet i derivats (inclosa la lactosa)...........................................................................
• 008 - Fruita seca de clofolla com  ametlles, avellanes, nous, anacards, pacanes,

nous del Brasil, festucs, macadàmies i nous d’Austràlia i productes derivats.......
• 009 - Api i productes derivats.........................................................................................
• 010 - Mostassa i productes derivats...............................................................................
• 011 - Grans de sèsam i productes a base de grans de sèsam......................................
• 012 - Anhídrid sulfurós i sulfits en concentracions superiors a 10 mg/kg o 10 mg/L

expressat com SO2...............................................................................................
• 013 - Tramussos i productes a base de tramussos........................................................
• 014 - Mol·luscs i productes a base de mol·luscs............................................................

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

Al·lèrgies alimentàries i intoleràncies 

Número de menús especials per a celíacs, amb al·lèrgies o intoleràncies 
Al·lèrgies                       Intoleràncies

Sol·licitud de serveis especials
Personal per muntatge i desmuntatge d’elements
Personal electricista 
Serveis de plataforma elevadora (màxim 16m d’alçada) 
Serveis d’escenari (4x5x0,5)m 

Documentació que s’adjunta:
• Fotocòpia de DNI-NIE-CIF del representant legal o persona física a nom de qui es farà la resolució d’ús social.
• Justificant de pagament de la pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb els termes que s’estableix l’article 54 del decret 102/2010 de 3

d’agost, d’autoritzacions del centres educatius.
• Declaració responsable acceptada.
• Relació nominal identificadora dels participants inscrits a l’activitat. Les variacions durant l’estada es comunicaran a la gerència del

Complex Educatiu amb antelació suficient per adequar els serveis al nombre real de participants.
• Document on figuri el número de compte bancari per  (IBAN + 20 dígits) pel pagament de la reserva.
• Declaració de la relació nominal de tot el personal de l’entitat necessari en l’estada al Campus del Complex Educatiu de Tarragona, que

està autoritzat a treballar amb menors, ja que disposen del certificat de delictes de naturalesa sexual vigent, expedit per part de:
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central

Declaració responsable
Els sotasignats declaren: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Vetllar per realitzar les activitats programades en els espais contractats i pel nombre de serveis informats.
• Garantir la integritat i conservació dels espais i les instal·lacions contractades.
• Assegurar que els participants de l’activitat no fumen ni consumeixen qualsevol tipus d’estupefaent. Cal vetllar per fumar únicament en

els espais exteriors habilitats.
• Denunciar qualsevol activitat il·lícita davant de les autoritats competents.
• No s'autoritza l'ús publicitari enn qualsevol mitja o xarxa social de les instal·lacions del Campus Educatiu de Tarragona, així com

tampoc la seva denominació ni tampoc la del Departament d'Educació, ni del de la Generalitat de Catalunya sense la seva prèvia
autorització.

• No s’autoritza la subcontractació a tercers dels espais o serveis contractats a l’Organ de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona.

Codi dieta
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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: 
Gestió i tractament de les dades personals, econòmiques i laborals de les entitats i persones físiques i/o jurídiques 
que contractin l’ús de serveis i espais, instal·lacions i edificis de l’OGCET 
Legitimació: Compliment d’una obligació legal. 
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 sobreprotecció de dades a la pàgina: http://
ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnescentres-
departament.html 

 Lloc i data: 

Signatura del representant de l’Entitat, o de la persona física    

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Sol·licitud degudament emplenada i signada digitalment.
2. Presentar la mateixa a través de la seu electrònica www.gencat.cat, petició Genèrica que 

trobareu a:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?moda=1

Nota: cal adreçar la petició a :  

Òrgan de Gestió Complex Educatiu de Tarragona, 

Departament d’Educació.  

Un cop presentada la petició a través de la seu electrònica, cal enviar el justificant de la petició 
genèrica registrada virtualment a: cet_gerencia.educacio@gencat.cat,  

Procediment de tramitació de la sol·licitud: 

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 d’autorització d’ús social dels espais, instal·lacions i edificis d’ús comú del Campus Educatiu de Tarragona i dels serveis que es presten.
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