
 
 

 

Protocol pel lliurament de dades de caràcter personal de 
membres de la universitat (PDI, PAS o estudiantat) a les 

forces i cossos de seguretat 
 

D'acord amb l'article 4 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, reguladora de les forces 
i cossos de seguretat de l'Estat, d’acord amb la Disposició transitòria quarta de la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, i amb l'article 22.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, la Universitat Politècnica de Catalunya té 
l’obligació de facilitar a les forces i cossos de seguretat, dades de caràcter personal dels 
seus membres (PDI, PAS o estudiantat) quan l'obtenció d'aquestes dades resulti 
necessària per a la prevenció d'un perill real i greu per a la seguretat pública o per a la 
repressió d'infraccions penals.  

Aquestes dades es facilitaran independentment que hi hagi o no manament judicial ni 
requeriment del ministeri fiscal, sempre que aquestes dades siguin sol·licitades per la 
policia de manera motivada, concreta i específica en el marc d'una investigació en curs 
i quan se segueixin els següents passos: 

1.- Que les forces i cossos de seguretat sol·licitin aquestes dades per escrit al Delegat 
de Protecció de Dades de la UPC (Edifici Vèrtex – Campus Nord UPC, Plaça Eusebi Güell 
6, 08034 Barcelona) presentant un document com el que figura annex (Versió en Català i 

Castellà). 

2.- Que es registri aquesta petició al Registre General de la UPC, així com al Registre 
d’Incidències de Protecció de Dades de la UPC,  i quedi arxivada a disposició de les 
autoritats. 

3.- Que en compliment de la legislació vigent, les dades personals siguin facilitades a 
les forces i cossos de seguretat per part dels Responsables Interns dels tractaments de 
dades de Personal o d’Estudiants, en nom del Rector, prèvia comunicació al Delegat de 
Protecció de Dades de la UPC i amb la col·laboració de l’Àrea de Serveis Jurídics i 
Avaluació de Riscos. 

4.- Que si la petició s’ha vehiculat mitjançant una Unitat Acadèmica o de Gestió de 
Campus, el Delegat de Protecció de Dades de la UPC informi al Cap del Servei o Unitat 
de Gestió de la finalització del procés. 
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ANNEX 

A l’atenció del Delegat de Protecció de Dades 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Edifici Vèrtex – Campus Nord UPC 
Plaça Eusebi Güell 6 
08034 Barcelona 

 

L’agent número ____________, membre de les forces i cossos de seguretat, del cos de 
___________________________________________  exposa que: 

1. (Descripció dels fets que motiven la sol·licitud de dades). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Que l’obtenció de dades resulta necessària per a la prevenció d’un perill real i greu 
per a la seguretat pública o per a la repressió d’infraccions penals. 

3. Que, en compliment de la disposició transitòria quarta de la Llei Orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals en 
relació a l'article 22.4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, les dades sol·licitades seran cancel·lades quan no 
siguin necessàries per a les investigacions dels fets. 

 

Per tot l’anterior, i amb fonament en l’article 22.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, sol·licita de la Universitat 
Politècnica de Catalunya les dades de caràcter personal següents: 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  

i hauran de ser lliurades a (identificació de la persona que rep aquesta informació): 
_______________________________________________________________________ 

 

 

Signatura i segell 

____________, ___ de ___________ de 20__ 



 
 

ANEXO 

A la atención del Responsable de Seguridad de Protección de Datos 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Edifici Vèrtex – Campus Nord UPC 
Plaça Eusebi Güell 6 
08034 Barcelona 

 

El agente número ____________, miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del 
cuerpo de ___________________________________________ expone que: 

1. (Descripción de los hechos que motivan la solicitud de datos). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Que la obtención de datos resulta necesaria para la prevención de un peligro real y 
grave para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales. 

3. Que, en cumplimiento de la Disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales en relación al artículo 22.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal, los datos solicitados serán cancelados 
cuando no sean necesarias para las investigaciones de los hechos. 

 

Por todo lo anterior, y fundamentado en el artículo 22.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, solicita de la Universidad 
Politécnica de Cataluña los datos de carácter personal siguientes: 

______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

y deberán ser entregados a (identificación de la persona que recibe esta información): 
_______________________________________________________________________ 

 

 

Firma y sello 

____________, ___ de ___________ de 20__ 


