
 

AUTORIZACIÓ PER A PERSONAL VISITANT 
IMPGRAL-029 

(C) 

 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICA: 
 
Que, ___________________________________________, amb número d’identificació 

_______________________, que es troba en l’actualitat desenvolupant treballs a 

____________________________________________, gaudint d’una beca/contracte 

________________________________________. 

 

AUTORITZA: 

A que, ____________________________________________________, es desplaci a 

l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) amb l’objectiu de 

___________________________________________________________________________, 

en col·laboració amb el grup d’investigació/laboratori _____________________________ 

des de ________________, fins _______________ 

O els dies _______________________________________________________(indicar els dies 

concrets si no són dies consecutius). 

 

I per a  que consti  als efectes oportuns, signo el present document,   

 
Signat: 
 
 
 
 
Nom i cognoms:________________________________________________  
Segell Universitat / Institució d’ origen. 
 
A ________________,    ______________ 
 

 
 
Nota: L’ICIQ disposarà d’una assegurança d’accidents que cobrirà, dintre de les seves instal·lacions, al Personal no vinculat 
al centre mitjançant Contractació Laboral, durant tot el període d’estància. No obstant, en cap cas seran responsabilitat de 
l’ICIQ, la cobertura sanitària per malaltia, la repatriació o qualsevol altra de les cobertures pròpies d’una assegurança de 
viatge o la cobertura sanitària en cas d’accident de treball per part de mútua d’accidents de personal extern contractat per 
altres entitats en l’àmbit nacional, devent-se de procurar les mateixes per mitjans propis de la persona o a càrrec de la 
institució d’origen.  
El signant d’aquest document, declara que tota la informació que hi figura és veraç i que les còpies dels documents adjunts 
en format digital són el reflex veraç i exacte dels documents existents signats en format paper. 
Amb la signatura d’aquest document, declaro que tinc autoritat legal per a desplaçar al treballador de l’empresa/universitat 
indicada a la capçalera d’aquest document.   
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Data: _____________________ 

 

Sr./Srª: _____________________________________, Amb D.N.I. ______________________________, com 

(indicar càrrec)_________________________________________________________________de 

l’empresa/entitat_______________________________________________________________amb l’e-mail 

de contacte_____________________________________Telèfon____________________________, 

adreça_____________________________________localitat_____________, província _________________ 

CERTIFICA:  

Que el personal que realitzarà les tasques pròpies del seu lloc de treball a les instal·lacions de la FUNDACIÓ 

INSTITUT CATALÀ D’INVESTIGACIÓ QUÍMICA, ubicades a l’Avinguda Països Catalans, 16 - 43007 Sant Pere i 

Sant Pau (Tarragona): 

 Disposa de cobertura per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals per a l’organització de les 

activitats preventives segons el Reglament dels Serveis de Prevenció 39/1997 en les 4 especialitats 

(Seguretat, Higiene, Ergonomia-Psico-sociologia i Vigilància de la Salut). 

Especificar nom del servei de prevenció propi o aliè: ___________________________________________ 

 Ha estat informat sobre els riscos existents al seu lloc de treball, de les mesures preventives i de 

protecció a adoptar i de las consignes d’actuació en cas d’emergència. 

 Ha rebut la formació en prevenció de riscos laborals adequada al seu lloc de treball. 

 Desposa dels equips de protecció individual necessaris per realitzar les tasques assignades. 

 Disposa d’Aptitud Mèdica/Renúncia a realitzar reconeixement mèdic per al lloc de treball que ocupa. 

 Està donat d’alta i al corrent del pagament de las quotes en la Seguretat Social i compleix tots els 

requisits legals per exercir les funcions pròpies del seu càrrec a l’empresa. 

 Desposa de cobertura assistencial en Mútua de Accidents de Treball y malalties professionals de la 

Seguretat Social o de pòlissa amb cobertura en cas de accident. Indicar el Nom de la mútua o entitat 

asseguradora i número de pòlissa: 

_____________________________________________________________________________________ 

Proporciona la relació nominativa de les persones treballadores que intervindran:  
 

1   Firma de qui emet el certificat 

 
 
 
 
 
 
 

2   

3   

4   
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Davant l’existència de motius per a la no aplicació exhaustiva del procediment habitual de Coordinació 

d’Activitats Empresarials habitual de l’ICIQ, la persona treballadora del ICIQ 

____________________________________ es compromet a supervisar el correcte desenvolupament i 

vetllar per les condicions de seguretat de les tasques realitzades pel personal extern relacionat anteriorment: 

 

Firma de la persona supervisora dels treballs de  l’ICIQ: 

 

 

 



 

COMPROMIS DE CONFIDENCIALITAT I SECRET 
 

__________________, a_____________. 
 

REUNITS: 
 

D’una part, FUNDACIÓ INSTITUT CATALA D’ INVESTIGACIO QUIMICA amb NIF G43619550 i domicili 
social a l’ AV. PAÏSOS CATALANS Nº 16 43007 TARRAGONA (en endavant l’ ICIQ). 
 
I de l’altra part, Sr./Sra.___________________________,  amb DNI, passaport o NIE 
__________________, major d’edat, actuant amb nom propi i representació (en endavant, l’ USUARI). 
 

EXPOSEN: 
 
1. Ambdues parts reconeixen capacitat legal suficient per subscriure el present compromís. 
 
2. Degut al acompliment de les funcions que l’USUARI realitza a favor del ICIQ, podrà tenir accés a: 

- Sistemes i suports que contenen informació relativa a dades de caràcter personal, dels quals l’ICIQ 
es el responsable del fitxer. 

- Informació confidencial propietat del ICIQ relativa a la seva organització, estratègia ,etc. 
- Informació confidencial propietat del ICIQ relativa als resultats de l’ investigació, i que pot estar 

subjecta o no a drets de propietat industrial. 
- Informació confidencial pertanyent a terceres parts amb les que l'ICIQ ha contret compromisos de 

confidencialitat, i que pot estar subjecta o no a drets de propietat industrial. 
 
3. L'usuari, d'acord amb l'article 10 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de caràcter personal, és informat de la seva obligació de mantenir el secret professional respecte a les 
dades de caràcter personal que tracti i del deure de guardar-los, obligacions que continuaran fins i tot 
després de finalitzar les seves relacions amb l'ICIQ. 
 
4. Ambdues parts subscriuen el present COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT I SECRET, el qual 
accepten expressament mitjançant l'acceptació de les següents: 
 

CLÀUSULES: 
 
1. INFORMACIÓ CONFIDENCIAL 
L'ICIQ és l'únic competent per establir les polítiques, regles, normes i procediments per al tractament de l’ 
informació, i l’ USUARI atenir-se als mateixos de forma estricta. Respectarà i complirà les mesures de 
seguretat implantades per garantir la confidencialitat i secret de tota l’ informació que sigui considerada 
"confidencial". 
A aquests efectes, serà considerada informació confidencial: 
1.1 Qualsevol informació concernent a una persona física identificada o identificable, és a dir, dades de 

caràcter personal. 
1.2 Qualsevol informació interna de l'organització, com, per exemple, estratègia i decisions internes, llistes 

de preus, informació financera, plantilles, pressupostos, noms de clients i / o proveïdors, estadístiques, 
objectius, etc.  

1.3 Les dades, activitats, negocis o assumptes que pugui arribar a conèixer, siguin o no propis de la seva 
tasca específica i tinguin relació amb l'ICIQ, amb els seus col·laboradors i / o amb els seus clients, inclosa 
la identitat d'aquests, i / o les investigacions que es duguin a terme. 

 
Excepte en els casos en què: 

- L'USUARI pugui provar que l’informació era pública abans de la seva recepció per part de   
l'USUARI 
- L'USUARI pugui provar que l’informació ha passat a l'àmbit públic sense que hi hagi hagut 
intervenció  per part de l'USUARI 
 

2.- OBLIGACIÓ DE SECRET 
L'USUARI observarà el més estricte secret professional respecte a tota informació confidencial a la que 
tingui accés en l'exercici de les seves funcions, comprometent-se a no divulgar-la ni cedir-la, per qualsevol 
mitjà, a Tercers o a altres persones dins de l'ICIQ que no estiguin autoritzades per accedir a aquesta 
informació. 
 



L'usuari està obligat a guardar absoluta confidencialitat i reserva de totes i cadascuna de les dades, 
activitats, negocis o assumptes que pugui arribar a conèixer, siguin o no propis de la seva tasca específica 
i tinguin relació amb la Fundació, amb els seus col·laboradors i / o amb els seus clients, inclosa l’ identitat 
d'aquests, i / o les investigacions que es duguin a terme. 
 
En cas de dubte sobre la naturalesa confidencial o no de la informació, qui pot tenir accés a ella o altres 
qüestions, l'USUARI es dirigirà al seu responsable immediat, que li indicarà com procedir, o en cas necessari 
traslladarà el dubte a la unitat corresponent dins de l'ICIQ. 
 
3.- US DE L’ INFORMACIÓ CONFIDENCIAL 
L'USUARI només accedirà a l’ informació confidencial que sigui estrictament necessària per a l'exercici de 
les seves funcions, utilitzant les dades exclusivament per a les finalitats i funcions que van ser recavades, i 
no per a qualsevol altra finalitat. 
 
4.- TITULARITAT DE DRETS D’EXPLOTACIÓ 
La titularitat dels drets d'explotació i drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents als treballs 
realitzats per l'USUARI en l'exercici de les seves funcions a l'ICIQ serà l'establerta contractualment entre 
l'ICIQ i l'USUARI o, si s'escau, entre l'ICIQ i l'entitat d'origen de l'USUARI. 
 
5.- COMUNICACIÓ D’ INCIDENCIES 
L'USUARI comunicarà totes aquelles incidències que es produeixin a l'organització i que afectin o puguin 
afectar la seguretat de la informació confidencial. 
 
6.- OBLIGACIÓ D’ ACOMPLIMENT DE LA LOPD 
L'usuari complirà amb les funcions i obligacions que estan recollides en el document de "Funcions i 
obligacions del personal en matèria de protecció de dades". En aquest sentit i en atenció a l'article 89.2 del 
Reial Decret Llei 1720/2007 de 21 de desembre, l'ICIQ adopta com a mesura necessària perquè el personal 
conegui d'una manera entenedora les normes de seguretat que l'afecten en el desenvolupament de les 
seves funcions, la posada a disposició del manual FUNCIONS i OBLIGACIONS DEL PERSONAL EN 
MATÈRIA DE PROTECCIO DE DADES, inclòs en el Document de Seguretat, i que té a la seva disposició 
en l'apartat LOPD dins de la secció de Recursos Humans de la intranet, assumint l'usuari el compromís de 
lectura del mateix per al seu coneixement. 
 
7.-  DURACIÓ I SUPERVIVÈNCIA DELS OBLIGACIONS 
Les obligacions contingudes en aquest Compromís subsistiran de manera indefinida llevat que es donin les 
excepcions descrites en el punt 1.3. Aquestes obligacions sobreviuran a la finalització de la relació laboral, 
professional o docent entre l'usuari i l'ICIQ. 
 
8.- INCOMPLIMENT 
L'incompliment de les obligacions estipulades en aquest compromís, així com aquells actes que generin un 
dany, sanció o indemnització tant per l'ICIQ com per Tercers, serà responsabilitat de l'USUARI, al qual se li 
exigeix una atenció professional adequada. A aquest efecte, qualsevol sanció o indemnització que es 
reclami a l'ICIQ com a conseqüència d'una actuació negligent de l'USUARI, serà assumida íntegrament per 
l'USUARI infractor. 
 
9.- INCORPORACIÓ DE DADES DE L'USUARI ALS FITXERS DE L'ICIQ 
L'ICIQ, en qualitat de responsable del fitxer, comunica a l'usuari que ha implantat les mesures de seguretat 
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que 
emmagatzemem en els dispositius de l'empresa, d'acord amb el que disposa la legislació aplicable a la 
matèria. Com a conseqüència de la relació laboral, professional o docent que ens uneix , les seves dades 
personals formaran part d'un fitxer del qual és titular, INSTITUT CATALA D 'INVESTIGACIÓ QUÍMICA amb 
la finalitat de gestionar aquesta relació laboral, professional o docent existent. Així mateix, l'usuari autoritza 
a que les seves dades siguin cedides a tercers per complir amb la finalitat descrita anteriorment. 
L'USUARI declara estar informat dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per fer efectius 
aquests drets haurà de dirigir-se a la unitat de RRHH a la següent adreça, AV. PAÏSOS CATALANS Nº 16 
43007 TARRAGONA o mitjançant el correu electrònic: LOPD@iciq.es 
 
I en prova d'acceptació i conformitat amb totes i cadascuna de les clàusules estipulades, obligant-se al 
compliment de tot allò acordat, el signen per duplicat en el lloc i data de l'encapçalament del present 
document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signat, Sr./Sra. _____________________________________________ 
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DRETS D’IMATGE 
 
 
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut per l'article 18.1 de la Constitució Espanyola 
i ve regulat per la Llei orgànica 1/1982 del 5 de Maig, sobre Protecció Civil del Dret a l'Honor a 
la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, des de la FUNDACIO INSTITUT CATALA 
D’INVESTIGACIO QUIMICA (ICIQ) i en el marc de la relació de col·laboració que ens uneix, 
sol·licitem el seu consentiment per a poder difondre la seva imatge de manera individual o en 
grup durant el normal desenvolupament de les activitats de la Institució, amb la finalitat que 
puguin ser exposades en la nostra pàgina web corporativa i en les diferents xarxes socials en les 
quals participem, així com mostrar-les en qualsevol altre àmbit publicitari en el qual prenguem 
part o participem amb l'única i exclusiva finalitat de poder potenciar la imatge corporativa de la 
Fundació. 
 
Jo, ________________________________________ amb DNI/NIE _________________ 
 

       Autoritzo l'exposició de la meva imatge en les Webs corporatives de l'entitat i material 
d'informació corporatiu. 

       No Autoritzo l'exposició de la meva imatge en les Webs corporatives de l'entitat i material 
d'informació corporatiu. 
 
 

       Autoritzo l'exposició de la meva imatge en xarxes socials de l'entitat.  

       No autoritzo l'exposició de la meva imatge en xarxes socials de l'entitat. 
 
 
Que les meves imatges puguin ser captades i utilitzades en els termes anteriorment exposats 
 
 
Tarragona, a ____ de _______________ de 20__ 
 
 
 
 
Signat: _____________________________  
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