Modificació de l'acord relatiu al certificat
de delictes de naturalesa sexual

Acord núm. 87/2017 del Consell de Govern pel qual s’aprova la modificació de
l'acord relatiu al certificat de delictes de naturalesa sexual

Secretaria General
Barcelona, 13/07/2017

MODIFICACIÓ DE L’ACORD 148/2016 DEL CONSELL DE GOVERN DE LA UPC RELATIU AL
CERTIFICAT DE DELICTES DE NATURALESA SEXUAL

FETS
En sessió del 25 d’octubre de 2016, el Consell de Govern va prendre l’acord 148/2016, relatiu al
certificat de delictes de naturalesa sexual.
La consulta al registre de dades central de delinqüents sexuals requereix disposar de la informació
que figura al Document Nacional d’Identitat del sol∙licitant.
En virtut del que precedeix, es formula el següent

ACORD

ÚNIC.‐ Modificar el model d’autorització a la Universitat Politècnica de Catalunya per a la consulta
de dades al registre central de delictes sexuals segons el model que s’adjunta.

AUTORITZACIÓ A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PER A LA CONSULTA DE
DADES AL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS
Cognoms:
Nom:
Sector:

 PDI

 PAS

 EGM

Adreça electrònica de contacte:
Cal aportar una fotocòpia del DNI/NIE per tramitar la sol∙licitud

L’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, en la redacció
donada arrel de l’entrada en vigor de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de Modificació del sistema de
protecció a la infància i a l’adolescència, disposa: “Serà requisit per a l’accés i exercici a les professions,
oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el fet de no haver sigut condemnat per
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús
sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció
de menors, així com per comerç d’éssers humans. A aquest efecte, qui pretengui l’accés a dites
professions, oficis o activitats haurà d’acreditar aquesta circumstància per mitjà de l’aportació d’una
certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals”.

A fi de complir amb l’obligació d’aportar certificació negativa del Registre Central de
Delinqüents Sexuals per a l’exercici de professió, ofici o una altre activitat en contacte habitual
amb menors d’edat, mitjançant la present AUTORITZO als òrgans competents de la Universitat
Politècnica de Catalunya per demanar el certificat o la informació a emetre per el Registre
Central de Delinqüents Sexuals, segons el Reial Decret 1110/2015, d’11 de desembre i a
incorporar‐lo en el meu expedient personal.
................................., a .... de ................... de ........

Signatura
Protecció de dades.‐ En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre
protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de
la LOPD de caràcter personal, us informem que les dades personals obtingudes seran tractades i poden ser
incorporades al fitxer Gestió de Personal de la UPC i PRISMA per dur a terme una gestió correcta de la concessió i
gestió de permisos, llicències i autoritzacions. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel∙lació i oposició davant del Servei de Personal amb domicili plaça Eusebi Güell 6, Edifici Vèrtex, a
l’adreça electrónica i a la unitat PRISMA Campus Nord UPC, edifici VX. Pl. Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona. Telèfon:
93 4054130. Fax: 93 4054118. Adreça de correu electrònic: prisma.suport@upc.edu

