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UNIvERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
14/2012, de 9 de gener, per la qual es fan públics els acords del Consell de Govern 
de creació dels itxers amb dades de caràcter personal Alumni, Dosimetria de 
radiacions ionitzants i Videovigilància.

Atès que el Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya, en sessió 
de data 20 de juliol de 2011 va acordar la creació del fitxer Alumni de la UPC i en 
sessió de data 16 de desembre de 2011 va acordar la creació del fixer de dosimetría 
de radiacions ionitzants de la UPC i del fixer de videovigilància, en compliment 
del que estableix l’article 20 de la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d’uni-
versitats, i de conformitat amb el que preveuen els esmentats acords pel que fa a la 
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

RESOLC

Fer públics els acords del Consell de Govern 151/2011 de 20 de juliol, pel qual 
s’aprova la creació del fitxer Alumni que conté dades de carácter personal, 253/2011 
de 16 de desembre, pel qual s’aprova la creació del fitxer de dosimetría de radiacions 
ionitzants de la UPC que conté dades de carácter personal i l’acord de 16 de desembre 
de creació del fitxer de videovigilància adjunts a la present resolució assenyalats 
com a PRIMER, SEGON I TERCER, respectivament.

Barcelona, 9 de gener de 2012

ANTONI GIRÓ ROCA

Rector

PRIMER.- Acord 151/2011 del Consell de Govern de la Universitat Politècnica 
de Catalunya de creació del fitxer Alumni

ANTECEDENTS

Per dur a terme el projecte Alumni caldrà crear el corresponent fitxer amb dades 
de caràcter personal dels beneficiaris del projecte, anomenat ALUMNI i relacionat 
a l’annex II del present acord.

FONAMENTS DE DRET

Article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, que disposa que la creació dels fitxers de les administracions 
públiques només es poden fer per mitjà d’una disposició de caràcter general publi-
cada en el Butlletí Oficial de l’Estat o en el diari oficial corresponent.

En virtut de tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Aprovar la creació del Fitxer Alumni de la UPC d’acord amb la descripció que 
es fa del mateix a l’annex núm. II.

ANNEX FITXER “ALUMNI”

Finalitat: Mantenir una vinculació permanent de la UPC amb els seus antics estu-
diants i amb altres col·lectius que estan o han estat en contacte amb la universitat.
Usos previstos: Facilitar l’intercanvi, el coneixement i l’experiència dels antics 
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membres de la comunitat universitària; facilitar la interrelació entre els antics 
membres de la comunitat universitària; prestar serveis de formació contínua i 
orientació i inserció laboral; difusió de les activitats dirigides dels antics membres 
de la comunitat universitària.
Persones o col·lectius afectats: titulats i titulades de la UPC, antics membres de 
la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigador, personal 
d’administració i serveis), antics socis de l’Associació dels Amics de la UPC, altres 
persones que puguin estar interessades en els serveis alumni de la UPC.
Procedència de les dades de caràcter personal: del propi interessat o del seu re-
presentant legal. Amb el seu consentiment, d’altres unitats de la UPC.
Procediment de recollida: Formularis, en paper o electrònics; entrevistes presencials 
i telefòniques; transmissió electrònica.
Suport utilitzat per a l’obtenció: Paper; suport magnètic o digital; via telemàtica
Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: Automatitzat
Dades recollides:

- Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i 
electrònica, telèfon, imatge/veu, signatura, signatura electrònica.

- Dades de característiques i situacions personals: estat civil, dades de família, 
data de naixement, lloc de naixement, sexe, nacionalitat.

- Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència profes-
sional.

- Dades econòmic- financeres: dades bancàries, assegurances.
- Transaccions: béns rebuts.

Cessions de dades previstes: Amb el consentiment dels interessats, a les empreses 
o institucions interessades en els diferents aspectes relacionats amb les carreres 
professionals dels titulats i titulades de la UPC.
Transferència internacional de dades: No estan previstes
Responsable del fitxer:Universitat Politècnica de Catalunya.
Òrgan responsable: Area de Mitjans de Comunicació, Promoció i relacions ins-
titucionals
Unitat davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició: Oficina tècnica UPC Alumni, Ed Til·lers, carrer Jordi Girona nº31 (08034) 
Barcelona, tel. 93.401.63.12, info.alumni@upc.edu, http://alumni.upc.edu/
Nivell de seguretat: Baix

SEGON.- Acord 253/2011 del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de 
Catalunya de creació del fitxer de dosimetria de radiacions ionitzants

ANTECEDENTS

El Laboratori de Dosimetria Termoluminiscent de l’Institut de Tècniques Ener-
gètiques de la UPC, entre d’altres tasques presta el servei de dosimetria personal 
externa als treballadors professionalment exposats a la UPC, en què s’utilitzen fonts 
radioactives o equips generadors de radiacions ionitzants.

Per tal de poder prestar aquest servei, aquest laboratori ha de disposar de les dades 
dels treballadors de la UPC als qui ha de prestar el servei de dosimetria esmentat al 
paràgraf anterior degudament organitzades. En concret, ha de disposar de les seves 
dades identificatives i de les dades de salut consistents en els resultats mensuals de 
les dosis de radiació a les que han estat exposats.

D’acord amb l’establert a l’article 3 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), aquest conjunt organitzat de 
dades és un fitxer que disposa de dades de caràcter personal i, per tant, la Universitat 
Politècnica de Catalunya ha de declarar aquest fitxer per mitjà d’una disposició de 
caràcter general publicada en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya tal com 
estableix l’article 20 de la mateixa llei.

FONAMENTS DE DRET

I.- Article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, que disposa que la creació dels fitxers de les administracions 
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públiques només es poden fer per mitjà d’una disposició de caràcter general publi-
cada en el Butlletí Oficial de l’Estat o en el diari oficial corresponent.

II.- Article 52 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya aprovats 
pel Reial Decret 225/2003, de 23 de setembre, del Departament d’Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya que estableix 
que el Consell de Govern és l’òrgan de Govern de la Universitat.

III.- Article 54 dels Estatus de la Universitat Politècnica de Catalunya que dis-
posa que són funcions del Consell de govern, entre d’altres, “Estudiar i aprovar els 
reglaments que no siguin competència directa del Claustre universitari”

En virtut de tot això, el Consell de Govern

ACORDA

1.- Aprovar la creació del Fitxer de dosimetria de radiacions ionitzants de la UPC 
d’acord amb la descripció que es fa del mateix a l’annex núm. I.

ANNEX .- FITXE R DE DOSIMETRIA DE RADIACIONS IONITZANTS DE 
LA UPC

Finalitat i usos previstos: Prestar serveis de dosimetria personal externa a persones 
exposades a radiacions ionitzants en les instal·lacions de la UPC en que s’utilitzen 
fonts radioactives o equips generadors de radiacions ionitzants.
Persones afectades: Estudiants de la UPC; personal de la UPC, becaris de doctorat 
i recerca de la UPC, visitants de les instal·lacions radioactives de la UPC.
Procedència de les dades de caràcter personal: De la persona interessada
Procediment de recollida: Formularis, dosímetres oficials
Suport utilitzat per a l’obtenció: Paper; suport magnètic o digital; via telemàtica.
Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: Automatitzat
Dades recollides:

- Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i cognoms, data de naixement, 
tipus de treball, lloc de treball (laboratori on treballen).

- Dades de salut: resultats mensuals de dosis de radiació en termes de la magni-
tud dosi equivalent personal, acumulades cada any i acumulades durant cinc anys 
oficials. (Reglament RD 783/2001, secciones 2ª y 3ª, anexo IIE) .
Cessions de dades previstes: Banco Dosimétrico Nacional depenent del Consell de 
Seguretat Nuclear d’acord amb l’establert a la en compliment de l’establert a l’article 
2 g) de la Llei 15/1980 de 22 d’abril de 1980 de Creació del Consejo de Seguridad 
Nuclear, modificada per la Llei 33/2007 de 7 de novembre.
Transferència internacional de dades: No estan previstes.
Responsable del fitxer: Universitat Politècnica de Catalunya.
Òrgan responsable: Institut de Tècniques Energètiques
Unitat davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició: Institut de Tècniques Energètiques Avda. Diagonal 647 pavelló C. Tel 
93.401.66.92
Nivell de seguretat: Alt

TERCER.- Acord del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya 
de creació del fitxer de videovigilància

ANTECEDENTS

La disposició addicional vint-i-unena de la Llei orgànica 4/2007, de modificació 
de la Llei orgànica 6/2001 d’universitats, estableix que la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, és d’aplicació a les 
universitats.

D’acord amb la llei esmentada, les administracions públiques responsables 
de fitxers de titularitat pública, entre les quals es troba la Universitat Politècnica 
de Catalunya, han d’aprovar la corresponent disposició de creació dels fitxers o 
han d’adaptar els fitxers existents. En concret, l’article 20 d’aquesta llei regula el 
procediment per a la creació, la modificació i la supressió de fitxers de les admi-
nistracions publiques.
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La Universitat Politècnica de Catalunya ha vist la necessitat d’instal·lar càmeres 
de videovigilància per tal de garantir la seguretat de les persones, de les serveis 
instal·lacions i del seu patrimoni. L’enregistrament d’imatges per part de les càme-
res de videovigilància suposa un tractament de dades de caràcter personal que fa 
necessària la declaració del fitxer on s’emmagatzemaran aquestes dades.

FONAMENTS DE DRET

I.- Article 52 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Decret del Departament 
d’Universitats, recerca i Societat de la informació de la Generalitat de Catalunya 
número 222/2003, de 23 de setembre, que disposa

“El Consell de govern és l’òrgan de govern de la Universitat...”
II.- Article 54 dels mateixos estatuts, que disposa
“Són funcions del Consell de Govern:
a) Estudiar i aprovar els reglaments que no siguin competència directa del 

claustre universitari...”

En virtut de tot això, el Consell de Govern

ACORDA

1.- Crear el fitxer de dades de caràcter personal “VIDEOVIGILÀNCIA” descrit 
a l’annex d’aquest acord.

2.- En compliment d’allò previst a l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, procedir a la publicació 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’aquesta resolució.

3.- Comunicar al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades la creació 
de l’esmentat fitxer.

ANNEX. FITXER DE VIDEOVIGILÀNCIA

Finalitat del fitxer: garantir la seguretat de les persones, de les instal·lacions i del 
patrimoni de la Universitat Politècnica de Catalunya mitjançant mitjançant la vi-
gilància de les seves instal·lacions.
Usos previstos: Captació i emmagatzemament d’imatges de les persones físiques 
identificades o identificables que accedeixen a les instal·lacions de la UPC.
Persones o col·lectius afectats: Persones físiques identificades o identificables que 
accedeixen a les instal·lacions de la UPC vigilades i que queden enregistrades en 
vídeo a través de càmeres incorporades al sistema de videovigilància.
Procediment de recollida de les dades: Les dades es recullen per un sistema digital 
que permet la captació de les imatges, amb emmagatzemament continuat.
Suport utilitzat per a l’obtenció: Suport magnètic o digital
Procedència de les dades: les dades provenen de les persones que accedeixen a les 
instal·lacions de la UPC
Estructura bàsica del fitxer i descripció dels tipus de dades:
Dada identificativa: Imatge
Altres Dades: Lloc, data i hora de la imatge.
Sistema de tractament: Automatitzat
Cessions previstes: Al Ministeri Fiscal, als jutjats i tribunals i a la Sindicatura de 
Greuges, de conformitat amb els articles 11.2 apartat d) i 21 de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Transferències internacionals a països tercers: No es preveuen.
Responsable del fitxer: Universitat Politècnica de Catalunya i en concret, la Unitat 
de Coordinació del Campus Nord.
Organisme responsable: Àrea d’Organització de la UPC
Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectifica-

ció, cancel·lació i oposició: Unitat Coordinació de Campus Nord, edifici Omega, 
c. Jordi Girona 1-3 (08034) Barcelona, tel. 93.413.78.00
Nivell de seguretat: Nivell bàsic.

PG-305931 (12.012.050)
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