
Annex II 
 

Declaració responsable  
 
En qualitat de representant legal de l’associació a qui represento, declaro, sota la meva 
responsabilitat, que informo i adjunto a la present declaració responsable la següent informació i 
documentació veraç, vigent, exacte i complerta: 

 
 

□ Denominació de l’associació i, si s’escau, el seu logo. 
 

□ Domicili de l’associació. 
 

□ Detall dels membres de la Junta Directiva de l’Associació i distribució de càrrecs en la 
mateixa (President i Secretari). 

 
□ Data de fundació de l’associació i data d’inscripció en el registre d’associacions de la 

Generalitat de Catalunya o al registre pertinent. 
 

□ Declaració del/la representant legal que acrediti la pertinença de, com a mínim, un 
70% dels membres de la junta directiva i dels socis de l'associació a la comunitat 
universitària de la UPC; acreditar que es tracta d'una associació interuniversitària o bé 
exposar els motius pels quals l’associació hauria de ser declarada d’interès de la UPC, 
adjuntant, si s’escau, aquells escrits de suport o cartes de recomanació corresponents. 

 
□ NIF de l’associació. 

 
□ Dades de contacte. 

 
 
 
 
__________________________________ _______________ 

Signatura del/la representant legal de l’associació  Lloc i data 
(Noms i cognoms / DNI) 

 
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que 
formi part, s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del 
procediment oportú, la denegació de la sol·licitud d’inscripció, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués 
estat atorgada. Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi 
pogut incórrer la persona declarant. 
 
Informació sobre protecció de dades  
Responsable del tractament Universitat Politècnica de Catalunya  

Vicerectorat de Docència i Estudiantat  
Edifici Rectorat – Jordi Girona, 31 08034 Barcelona  
93 4016113 info@upc.edu 

Dades de contacte del delegat 
de protecció de dades 

Universitat Politècnica de Catalunya  
Plaça Eusebi Güell, 6, Edifici Vèrtex, 08034 Barcelona 

Finalitat del tractament Gestions d’altes, baixes i modificacions de dades d’Associacions al Registre 
d’Associacions 

Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic, en particular respecte la 
Normativa del Registre d’Associacions de la UPC 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que hi hagi una obligació legal 
Drets de les persones Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se 

al tractament. Portabilitat de les dades. Més informació aquí: 
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-
proteccio-de-dades/drets 

Termini de conservació Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra 
política de conservació. Més informació aquí: 
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-
proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal 

Reclamació Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació 
davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat 
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