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

Sol·licitud de plaça de residència. Curs 2018 - 2019
Dades personals del resident
DNI / NlE / Passaport

Cognoms i nom
Menor d’edat
Si □
No □

Data de naixement
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 2018-2019
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
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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 20182019.
□ 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

□ Representant legal

□ Mare
□ Alumne/a si és major d’edat

Declaro que són certes la documentació i les dades aportades.
Lloc i data
Signatura

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm 298, de 14-12-1999, pp 43088-43099), modificada per la
Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, totes les persones tenen el dret fonamental a la protecció de dades personals (art. 18 Constitució espanyola i art. 31 de l’Estatut
d’Autonomia). Per tot això, es garanteix que aquestes dades només seran utilitzades per les finalitats de tramitació i gestió de les sol•licituds de residència al Complex Educatiu de
Tarragona, incorporant-se al fitxer de gestió “Residents CET” i amb garantia que mai seran utilitzades per altra finalitat. L’òrgan responsable del fitxer és l’Òrgan de Gestió del Complex
Educatiu de Tarragona. Podeu exercir els drets ARCO, d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l’òrgan esmentat (Autovia de Salou s/n, 43006
Tarragona).

Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona
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