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ANNEX I
DECLARACIÓ RESPONSABLE

En/Na ___________________________________________________________________________
amb DNI _______________ i domicili a _______________________________________________

MANIFESTO
I.- Que vaig formular sol·licitud d’admissió als Col·legis Majors Universitaris Sant Raimon de Penyafort
- Montserrat – Ramon Llulll-Sant Jordi (d’ara endavant, CMU) d’acord amb el procediment establert
a l’efecte.
II.- Que m’ha estat comunicada la resolució d’admissió al CMU per al curs acadèmic 2020-2021.
III.- Que a tots els efectes accepto la resolució d’admissió i, en conseqüència,

DECLARO
1.- Que sóc coneixedor/a del contingut del Reglament de Règim Intern i Disciplinari i normes
complementàries i les accepto en la seva integritat. A aquests efectes em comprometo a complir
amb les normes d’ús dels serveis i dels espais del CMU, així com a complir amb les normes de
convivència contingudes en les normes descrites.
2.- Que sóc coneixedor/a de les obligacions econòmiques que comporta l’admissió al CMU i que el seu
incompliment comporta les sancions previstes al Reglament de Règim Intern i Disciplinari, en
concret, la suspensió del servei impagat i que l’impagament de dos quotes de residència facultarà
la Direcció del CMU per procedir a la suspensió automàtica de la prestació de tots els serveis. Tot
això sens perjudici del dret del CMU a reclamar les quantitats impagades en via administrativa i/o
judicial.
3.- Que accepto i autoritzo de forma expressa amb la signatura del present document a que s’informi
els meus progenitors/tutors legals de les incidències relatives a la meva persona en la meva condició
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de col·legial. En concret, accepto que s’informi de les incidències de caràcter mèdic, acadèmic,
econòmic i disciplinari.
4.- Que en cas d’emergència autoritzo perquè es contacti amb
___________________________________________ amb telèfon núm. ____________________
5.- Que sóc coneixedor/a que l’acceptació de la resolució d’admissió ho és per a tota l’extensió del curs
acadèmic (des del dia 1 de octubre de l’any en curs fins al dia 30 de juny de l’any següent) i que la
renúncia a la plaça al CMU de forma anticipada i sense causa justificada, comporta la pèrdua de les
quantitats abonades.
DATA:
SIGNATURA:

*La subscripció de la present declaració responsable és d’obligat compliment per part del col·legial/la
per tal de formar part de la comunitat col·legial i rebre la prestació dels serveis.
**La present declaració responsable tindrà vigència durant l’estada del col·legial a qualsevol de les
instal·lacions dels Col·legis Majors Universitaris Sant Raimon de Penyafort – Montserrat – Ramon LlullSant Jordi de la Universitat de Barcelona.
En cas de renovació de la plaça, s’entendrà prorrogada la present declaració si no se sol·licita la
formalització d’una nova declaració responsable per part del CMU o bé se sol·licita una modificació de
les dades que s’hi contenen per part del col·legial/la.
**El col·legial/la resta obligat/da a comunicar de forma immediata qualsevol modificació en les dades
contingudes en la present declaració responsable i, especialment, la identitat i dades de la persona de
contacte en cas d’emergència.
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ANNEX II
CESSIÓ DELS DRETS D’IMATGE
PER A LA DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS DELS COL·LEGIS MAJORS PENYAFORT-MONTSERRAT-LLULL-SANT
JORDI DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
NOM i COGNOMS:
DNI / PASSAPORT:
CORREU ELECTRÒNIC:
Autoritzo els Col·legis Majors Penyafort-Montserrat-Llull-Sant Jordi de la Universitat de Barcelona a
captar i fer servir la meva imatge obtinguda per mitjà de gravacions o fotografies en el marc de les
activitats col·legials.
L’ús de la gravació o fotografia tindrà com a finalitat exclusiva la promoció i difusió de les activitats
realitzades en el si dels Col·legis Majors de la Universitat de Barcelona.
Així mateix s’autoritza als Col·legis Majors Penyafort-Montserrat-Llull-Sant Jordi de la Universitat de
Barcelona, amb la finalitat ja indicada, a difondre, reproduir i distribuir aquestes imatges mitjançant
qualsevol mitjà de comunicació, respectant sempre el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de
desembre, sobre Protecció de dades de caràcter personal, així com el que està estipulat a la Llei
Orgànica 1/1982, relativa al Dret a l’Honor, la Intimitat i la Pròpia Imatge.
Aquesta autorització no està sotmesa a cap termini temporal ni tampoc restringida a cap àmbit
geogràfic determinat, sens perjudici del que disposi la llei aplicable.
En compliment de la normativa de protecció de dades personals, els Col·legis Majors PenyafortMontserrat-Llull-Sant Jordi de la Universitat de Barcelona informen que, en cap cas, cediran les
imatges obtingudes per a les quals se sol·licita aquest consentiment a qualsevol altra entitat pública o
privada per a una finalitat distinta de la ja indicada, a excepció de que legalment s’estableixi.
Signatura:

(Les dades personals aquí recollides seran tractades pels Col·legis Majors Penyafort-Montserrat-Llull-Sant Jordi amb la
finalitat de gestionar el servei de promoció i difusió de les activitats dels nostres centres així com per mantenir-lo informat
dels esdeveniments i serveis oferts. Aquestes dades no seran cedides, a excepció dels casos previstos legalment. L’òrgan
responsable del tractament de les dades personals és la Direcció dels Col·legis Majors Penyafort-Montserrat-Llull davant de
la qual es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu electrònic a
direccio_penyafort@ub.edu o bé mitjançant escrit a Direcció del CMU Penyafort-Montserrat-Llull, Av. Diagonal, 639, 08028,
Barcelona.)

Col·legis Majors
Penyafort-Montserrat
Ramon Llull

Diagonal, 639
08028 Barcelona

Tel. +34 932 162 700
secretaria_penyafort@ub.edu

Urgell, 187
08036 Barcelona

Tel. +34 933 633 580
secretaria_llull@ub.edu
www.penyafort.ub.edu
CIF Q0868077I

ANNEX III. COVID-19
Com a conseqüència de la crisi sanitària està previst que el curs comenci a l'octubre
i per aquest motiu les tarifes es refereixen a 9 mesos, en comptes dels 9,6 mesos
habituals. Per tant, la quota anual cobrirà des de l'1 d'octubre al 30 de juny. Si
algun col·legial necessités allotjar-se al centre al llarg del mes de setembre haurà
d'abonar el preu estipulat per cada dia d'estada.
En el cas que sigui declarat de nou l'estat d'alarma, el col·legi major romandrà
obert llevat que les autoritats sanitàries determinin el contrari. Si això succeís, i
atenent a la resolució de Consell Social de el 3 d'abril de 2020, la quota per als
col·legials que no romanguessin en el centre es reduiria a 475 euros mensuals. A
títol orientatiu, a la web del col·legi poden accedir a la carta de el 9 d'abril on es
detallen altres vies de compensació.
Pel que fa a condicions sanitàries, seguirem en tot moment les indicacions de les
autoritats universitàries i governamentals per vetllar per la seguretat dels
col·legials i treballadors, com hem fet el present curs. A causa de la dificultat de
determinar els seus detalls, la normativa d'aplicació es lliurarà als col·legials al
setembre.
Aquest curs com a exempció, es tindrà en compte la data d’11 d’Agost per poder
renunciar si no s’ha obtingut plaça en cap universitat de Barcelona i poder demanar
la devolució del pagament de la reserva inicial.

