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UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
de 17 de novembre de 2008, per la qual s’aprova la supressió i la creació de nous 
itxers de protecció de dades de caràcter personal, així com el document de se-
guretat.

Exposició de Motius

La Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, d’universitats (LOU), ha establert a la 
seva disposició addicional vigèsim primera, denominada “Protecció de dades de 
caràcter personal”, que allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), sigui d’aplicació al tractament 
i cessió de dades en tot allò disposat en aquesta llei orgànica d’universitats. Així 
mateix, s’estableix la necessitat que les universitats adoptin les mesures d’índole 
tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguritat de les dades de 
caràcter personal i evitin la seva alteració, tractament o accés no autoritzats, tenint 
en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i 
els riscos a què estan exposades.

Pel que fa aquestes mesures, l’article 20 de la LOPD assenyala, en primer lloc, 
la necessitat de dur a terme la creació, modiicació o supressió dels itxers auto-
matitzats que contenen dades de caràcter personal. Tanmateix, aquest precepte 
preveu que la creació, modiicació o supressió dels itxers de les Administracions 
Públiques només pugui ser feta per mitjà d’una disposició general publicada en el 
Butlletí Oicial de l’Estat o en el diari oicial corresponent. No obstant, l’article 53 
del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la LOPD, admet que en el cas de les universitats públiques 
s’estarà a la seva legislació especíica. En aquest sentit, l’article 73 de l’Estatut de 
la Universitat de Barcelona, assenyala que és competència del rector la d’exercir 
totes les facultats de govern i administració no atribuïdes expressament per aquest 
Estatut als altres òrgans de la Universitat.

Atesa la necessitat d’adequació a l’actual organització de la Universitat de Barcelona 
així com en els seus sistemes de tractament de la informació, i d’acord amb el marc 
jurídic esmentat, resulta escaient procedir a revisar els actuals itxers que contenen 
dades de caràcter personal gestionats per la UB, suprimint els existents i creant-ne 
de nous d’acord amb les noves necessitats i normativa.

D’altra banda, l’article 9.1 de la LOPD disposa que “El responsable del itxer i, si 
s’escau, l’encarregat del tractament han d’adoptar les mesures de caràcter tècnic i 
organitzatiu necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal 
i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte 
l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a 
què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural”.
Es tracta d’un conjunt d’accions de caràcter tècnic i organitzatiu a i de garantir la 
seguretat de tals itxers, dels centres de tractament de les dades, dels locals en els 
quals se situen físicament els itxers de dades, dels equips, sistemes informàtics i 
programes que s’utilitzin en el seu emmagatzematge i tractament, i de les persones 
que realitzen les tasques de recollida i tractament de les dades.

La relació d’aquestes mesures tècniques i organitzatives amb el denominat 
Document de Seguretat (en endavant, DS) ha estat establerta al reglament de des-
envolupament de la LOPD ja esmentat. Concretament, l’article 88, apartats 1 i 2, 
assenyala que “1. El responsable del itxer o tractament ha d’elaborar un document 
de seguretat que reculli les mesures d’índole tècnica i organitzativa conformes 
amb la normativa de seguretat vigent que és de compliment obligat per al personal 
amb accés als sistemes d’informació. 2. El document de seguretat pot ser únic i 
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ha d’incloure tots els itxers o tractaments, o bé individualitzat per a cada itxer o 
tractament. També es poden elaborar diferents documents de seguretat agrupant 
itxers o tractaments segons el sistema de tractament utilitzat per a la seva organit-
zació, o bé atenent criteris organitzatius del responsable. En tot cas té el caràcter de 
document intern de l’organització”. D’acord amb aquestes diferents possibilitats, 
la Universitat de Barcelona ha optat per establir un DS per cadascun dels tres tipus 
de nivells de seguretat existents (bàsic, mitjà i alt). El DS que en aquesta resolució 
s’aprova correspon a les dades amb nivell de protecció bàsic.

Per tant, fent ús de les atribucions que confereix la legislació vigent,

RESOLC

Primer.- Aprovar la supressió dels itxers que es relacionen en l’Annex I d’aquesta 
resolució.

Segon.- Aprovar la creació dels nous itxers que es relacionen en l’Annex II d’aquesta 
resolució.

Tercer.- Assignar les funcions de responsable dels itxers de la Universitat de 
Barcelona al secretari general, qui, a proposta del gerent, designarà el/s responsa-
ble/s de seguretat, quan escaigui.

Quart.- Aprovar el document anomenat “Document de Seguretat” en el qual es 
deineixen les mesures organitzatives i tècniques que s’han d’implementar a la 
Universitat de Barcelona, per tal d’observar el compliment de la legislació vigent 
en matèria de protecció de dades.

Cinquè.- Es deroguen les anteriors resolucions de la UB que creaven els itxers 
automatitzats que contenien dades de caràcter personal gestionades per la UB.

Sisè.- En compliment d’allò previst a l’article 20 de la LOPD, procedir a la publicació 
al DOGC d’aquesta resolució.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa i independentment 
de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar un recurs 
contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, 
en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació de l’acte que 
posi i a la via administrativa, tal i com es disposa a l’article 46.1 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant això, els interessats podran optar per interposar contra aquesta re-
solució un recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant el mateix òrgan que 
l’ha dictat. En aquest cas no es pot interposar el recurs contenciós administratiu 
anteriorment esmentat mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs 
de reposició, de conformitat amb el que s’estableix en els articles 116 i següents 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modiicada per la Llei 4/1999, de 
13 de gener. Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre 
recurs per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 17 de novembre de 2008

JOSEP SAMITIER I MARTÍ

Rector en funcions
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ANNEX I
Supressió de Fitxers

Primer: Queden suprimits els següents itxers creats per Resolució de 25 de se-
tembre de 1995, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter 
personal a la Universitat de Barcelona, i publicada al D.O.G.C. núm. 2127, de 13 
de novembre de 1995:

Fitxer de personal acadèmic
Fitxer de personal d’administració i serveis
Fitxer d’alumnes
Fitxer de tercers

Segon: Queda suprimit el itxer “Gestió de donacions on line” creat per Resolució 
d’11 de juny de 2004 i publicada al D.O.G.C. núm. 4167, de 05/07/2004.

Tercer: D’acord amb l’article 20.3 de la LOPD, les dades de caràcter personal 
contingudes en aquests itxers s’han incorporat als nous que es creen a l’annex II.

ANNEX II
Creació de itxers

1. Nom del itxer: Personal
Finalitat i usos previstos: Gestió del personal de la Universitat de Barcelona i 

usos derivats de la gestió dels recursos humans, incloent-hi la selecció, la provisió, 
la gestió de nòmines, la formació corporativa, el règim de permisos i llicències i 
totes aquelles altres derivades de la pròpia gestió d’aquests recursos, així com les 
infraccions disciplinàries. Elaboració cens electoral. Gestió de fons social.

Persones o col·lectius afectats: Personal docent i investigador i el personal d’ad-
ministració i serveis de la Universitat de Barcelona.

Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-
matitzat.

Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal i/o 
d’administracions públiques.

Procediment de recollida de les dades: Formularis. Transmissió electrònica.
Estructura bàsica del itxer i tipus de dades: Dades de caràcter identiicatiu (nom 

i cognoms, DNI o passaport, número de la Seguretat Social, adreça postal i elec-
trònica, número de telèfon, signatura, signatura electrònica, fotograia i número 
de registre personal). Dades de característiques personals (estat civil, data i lloc 
de naixement, nacionalitat, dades familiars, sexe i edat). Dades de circumstàncies 
socials (llicències, permisos). Dades acadèmiques i professionals (formació, titu-
lacions, historial acadèmic i experiència professional). Dades d’ocupació laboral 
(lloc de treball, categoria o grau, cos o escala, dades no econòmiques de la nòmina 
i historial laboral de la persona). Dades econòmico-inanceres i d’assegurances 
(dades bancàries, dades econòmiques de la nòmina, impostos i deduccions, plans 
de pensió, i jubilació). Altres tipus de dades: descompte sindical en el cas que ho 
sol·liciti la persona interessada, i grau de discapacitat o declaració de la condició 
de discapacitat o invalidesa de la persona afectada.

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: Entitat bancària 
designada per a l’abonament dels salaris i les percepcions econòmiques que corres-
ponguin, Agències de l’Administració Tributària, Tresoreria General de la Seguretat 
Social, INEM, autoritat laboral competent, Organitzacions Sindicals i altres que la 
llei determini. No es preveuen transferències internacionals.

Persona jurídica responsable del itxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectiicació, cancel·lació i oposició: Secreta-

ria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.
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2. Nom del itxer: Espai Personal
Finalitat i usos previstos: Gestionar el portal de serveis per al PDI i el PAS de la 

Universitat de Barcelona.
Persones o col·lectius afectats: Personal docent i investigador i personal d’admi-

nistració i serveis de la Universitat de Barcelona.
Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal i/o de 

registres públics.
Procediment de recollida de les dades: Entrevistes. Formularis. Transmissió 

electrònica.
Estructura bàsica del itxer i tipus de dades: Dades de caràcter identiicatiu (DNI 

o NIE, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, fotograia). Dades de 
característiques personals (data de naixement, sexe, nacionalitat). Dades d’ocupació 
laboral (cos o escala, categoria o grau, llocs de treball, historial laboral, dades del 
lloc de treball). Dades econòmico-inanceres i d’assegurances (ingressos, rendes, 
crèdits, préstecs, avals, dades bancàries, assegurances, dades de nòmina, impostos, 
deduccions, plans de pensió, jubilació, subsidis, beneicis).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: No estan previstes.
Persona jurídica responsable del itxer: Universitat de Barcelona
Unitat per exercir els drets d’accés, rectiicació, cancel·lació i oposició: Secreta-

ria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

3. Nom del itxer: Gestió Acadèmica
Finalitat i usos previstos: Accés a la universitat. Preinscripció. Admissió, matrícu-

la, avaluació i gestió de l’expedient acadèmic. Convalidacions. Informació. Anàlisi 
de l’evolució i rendiment dels estudiants. Acreditació d’estudis realitzats. Registre 
i expedició de títols. Estudis per a estrangers. Assegurança escolar. Emissió del 
carnet. Elaboració del cens electoral. Màsters oicials. Postgraus propis.

Persones o col·lectius afectats: Sol·licitants d’accés a la Universitat de Barcelona 
i estudiants matriculats.

Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-
matitzat.

Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal i/o 
d’administracions públiques.

Procediment de recollida de les dades: Formularis. Transmissió electrònica.
Estructura bàsica i tipus de dades: Dades de caràcter identiicatiu (DNI/NIF o 

NIE, número de la Seguretat Social/mutualitat, nom i cognoms, adreça postal i 
electrònica, telèfon, signatures i fotograia). Dades de característiques personals 
(estat civil, edat, dades familiars, data i lloc de naixement, sexe, nacionalitat, llen-
gua materna, passaport i permís de residència). Dades de circumstàncies socials 
(característiques d’allotjament o habitatge). Dades acadèmiques i professionals 
(formació, titulacions, historial acadèmic i experiència professional). Dades eco-
nòmico-inanceres i d’assegurances (dades bancàries i assegurances).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: Únicament es preveu 
cedir-les a tercers quan la cessió estigui autoritzada per una llei (Tresoreria General 
de la Seguretat Social), a altres administracions públiques per a l’exercici de com-
petències iguals o que versin sobre les mateixes matèries (Generalitat de Catalunya, 
Ministeri competent, Consejo de Universidades), i quan sigui necessari per desen-
volupar la relació jurídica amb la persona interessada (entitats bancàries per tal de 
gestionar el cobrament de la matrícula, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 
de Recerca). Amb el consentiment previ dels alumnes, es podran cedir les dades a 
entitats vinculades a la Universitat o que prestin serveis educatius (cursos, beques, 
avantatges per a estudiants). No es preveuen transferències internacionals.

Persona jurídica responsable del itxer: Universitat de Barcelona.
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Unitat per exercir els drets d’accés, rectiicació, cancel·lació i oposició: Secreta-
ria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

4. Nom del itxer: Beques
Finalitat i usos previstos: Gestió administrativa per a la sol·licitud i tramitació 

dels programes de beques per a estudiants de la Universitat de Barcelona i centres 
adscrits.

Persones o col·lectius afectats: Estudiants que sol·licitin les beques i ajuts.
Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-

matitzat.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal i/o 

d’administracions públiques i d’entitats privades.
Procediment de recollida de les dades: Entrevistes. Formularis. Transmissió 

electrònica.
Estructura bàsica del itxer i tipus de les dades: Dades de salut (grau d’incapacitat 

o la simple declaració de la condició de discapacitat o invalidesa de l’estudiant). 
Dades de caràcter identiicatiu (DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i electrò-
nica, telèfon, signatura i NIUB o número d’identiicació de l’estudiant). Dades de 
característiques personals (estat civil, dades familiars, data i lloc de naixement, 
nacionalitat, edat i sexe). Dades de circumstàncies socials (propietats o possessi-
ons). Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions, historial acadèmic). 
Dades d’ocupació laboral (situació d’atur).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: Ministeri en raó de la 
competència sobre la matèria, Consejo de Universidades, Generalitat de Catalunya, 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). No es preveuen 
transferències internacionals.

Persona jurídica responsable del itxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectiicació, cancel·lació i oposició: Secreta-

ria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

5. Nom del itxer: Mobilitat dels estudiants
Finalitat i usos previstos: Gestió de programes de mobilitat i intercanvi d’estudi-

ants. Emissió del carnet de la UB. Estadístiques internes. Arxiu.
Persones o col·lectius afectats: Estudiants propis o d’altres universitats que par-

ticipen en programes de mobilitat i intercanvi.
Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-

matitzat.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal i/o 

administracions públiques.
Procediment de recollida de les dades: Formularis. Transmissió electrònica.
Estructura bàsica del itxer i tipus de dades: Dades de caràcter identiicatiu (DNI/

NIF o NIE, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, número d’identii-
cació de l’estudiant, passaport, fotograia). Dades de característiques personals (data 
i lloc de naixement, sexe, nacionalitat, llengua materna i coneixement d’idiomes). 
Dades acadèmiques i professionals (formació i titulacions, historial acadèmic, nom 
i adreça electrònica del tutor, i crèdits superats). Dades econòmico-inanceres i 
d’assegurances (dades bancàries).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: Únicament es preveu 
cedir-les a tercers quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la 
persona interessada (universitats que han subscrit un conveni bilateral amb la UB). 
Amb el consentiment previ dels alumnes, es podran cedir les dades a entitats vin-
culades a la Universitat o que prestin serveis educatius (cursos, beques, avantatges 
per a estudiants) . Únicament es preveu transferir-les quan sigui necessari per la 
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celebració o execució d’un contracte celebrat o per celebrar, en interès de l’afectat, 
pel responsable del itxer i un tercer (art. 34 LOPD). Universitats que han subscrit 
un conveni bilateral amb la UB.

Persona jurídica responsable del itxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectiicació, cancel·lació i oposició: Secreta-

ria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

6. Nom del itxer: Bústia de consultes sobre activitats acadèmiques i formati-
ves.

Finalitat i usos previstos: Respondre a les consultes formulades per aquelles per-
sones interessades en obtenir informació en relació amb les activitats acadèmiques 
i formatives de la Universitat de Barcelona.

Persones o col·lectius afectats: Sol·licitants d’informació i estudiants matriculats.
Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de les dades: Formularis. Transmissió electrònica.
Estructura bàsica del itxer i tipus de dades: Dades de caràcter identiicatiu (nom 

i cognoms, adreça electrònica). Dades de característiques personals (data i lloc 
de naixement, sexe, nacionalitat). Dades acadèmiques i professionals (formació i 
titulacions).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: Amb el consentiment 
previ dels sol·licitants, es podran cedir les dades a entitats vinculades a la Universitat 
o que prestin serveis educatius (cursos, beques, avantatges per a estudiants). No es 
preveuen transferències internacionals.

Persona jurídica responsable del itxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectiicació, cancel·lació i oposició: Secreta-

ria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

7. Nom del itxer: Feina UB
Finalitat i usos previstos: Recollir dades per a que els estudiants i titulats de la 

Universitat de Barcelona es puguin beneiciar d’ofertes de treball. Convenis de Coo-
peració Educativa (Pràctiques en empreses), Jornades d’Orientació Professional.

Persones o col·lectius afectats: Estudiants i titulats de la Universitat de Barcelona 
que ho sol·licitin.

Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-
matitzat.

Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de les dades: Formularis. Transmissió electrònica.
Estructura bàsica del itxer i tipus de dades: Dades de caràcter identiicatiu (DNI/

NIF o NIE, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon). Dades de caracterís-
tiques personals (data de naixement, edat i sexe). Dades acadèmiques i professionals 
(formació, titulacions, historial acadèmic i experiència professional).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: A les empreses inte-
ressades en realitzar ofertes de treball. A aquelles empreses i institucions signatàries 
de Convenis de Cooperació Educativa. Amb el consentiment previ dels alumnes, 
es podran cedir les dades a entitats vinculades a la Universitat o que prestin serveis 
educatius (cursos, beques, avantatges per a estudiants). No es preveuen transferèn-
cies internacionals.

Persona jurídica responsable del itxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectiicació, cancel·lació i oposició: Secreta-

ria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.
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8. Nom del itxer: Esports UB
Finalitat i usos previstos: Organització de les activitats esportives de la Universitat 

de Barcelona. Gestió de les activitats que poden donar lloc al reconeixement de 
crèdits de lliure elecció per a estudiants. Inscripció a la competició universitària.

Persones o col·lectius afectats: Estudiants i titulats de la Universitat de Barcelona 
que així ho sol·licitin, personal de la UB que sol·liciti ser abonat d’Esports. Terceres 
persones usuàries dels serveis i les instal·lacions esportives de la UB.

Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-
matitzat

Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal i/o 
d’administracions públiques.

Procediment de recollida de les dades: Entrevistes. Formularis. Transmissió 
electrònica.

Estructura bàsica i tipus de dades: Dades de caràcter identiicatiu (DNI/NIF o 
NIE, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura, empremta, 
imatge). Dades de característiques personals (dades familiars, data de naixement, 
sexe). Dades de circumstàncies socials (Clubs i associacions i dades esportives). 
Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions, historial acadèmic). Dades 
econòmico-inanceres (Dades bancàries, targeta de crèdit).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: Organismes rela-
cionats amb la gestió de l’esport universitari: Generalitat de Catalunya, Consejo 
Superior de Deportes. A les universitats que participen en cada competició. En-
titats inanceres per a l’abonament de les tarifes. No es preveuen transferències 
internacionals.

Persona jurídica responsable del itxer: Universitat de Barcelona
Unitat per exercir els drets d’accés, rectiicació, cancel·lació i oposició: Secreta-

ria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

9. Nom del itxer: Activitats infantils i juvenils d’Esports UB
Finalitat i usos previstos: Organització i gestió de les activitats esportives de la 

Universitat de Barcelona. Inscripció, control d’assistència i identiicació.
Persones o col·lectius afectats: Menors de 18 anys.
Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-

matitzat.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, dels 

pares i tutors legals, en la forma estipulada a l’article 13 del RD 1720/2007, de 21 
de desembre, pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD.

Procediment de recollida de les dades: Formularis. Transmissió electrònica.
Estructura bàsica del itxer i tipus de dades: Dades de caràcter identiicatiu (DNI/

NIF o NIE, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura, imatge 
i número SS o mutualitat). Dades de característiques personals (dades familiars, 
data de naixement, sexe). Dades d’ocupació laboral del pare, mare o tutor ( lloc de 
treball). Dades econòmico-inanceres (Dades bancàries, targeta de crèdit).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: Entitats inanceres 
per a l’abonament de les tarifes. No es preveuen transferències internacionals.

Persona jurídica responsable del itxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectiicació, cancel·lació i oposició: Secreta-

ria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

10. Nom del itxer: Gestió de la recerca
Finalitat i usos previstos: Gestió dels ajuts, les beques i els convenis de I+D+I. 

Gestió dels contractes i convenis signats a l’empara de l’art. 83 LOU. Registre de 
becaris i de personal contractat a càrrec d’ajuts i de convenis i contractes signats a 
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l’empara de l’art. 83 LOU. Autogestió del currículum per part del personal docent 
i investigador. Publicacions de la Universitat. Estadístiques internes.

Persones o col·lectius afectats: Personal docent i investigador, investigadors i 
becaris de recerca.

Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-
matitzat.

Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, d’altres 
persones físiques diferents de l’interessat, de registres públics, d’administracions 
públiques i/o d’entitats privades.

Procediment de recollida de les dades: Formularis. Transmissió electrònica.
Estructura bàsica del itxer i tipus de dades: Dades de caràcter identiicatiu (DNI/

NIF o NIE, passaport, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, número 
de registre personal). Dades de característiques personals (data i lloc de naixement, 
edat, sexe, nacionalitat). Dades acadèmiques i professional (formació i titulacions, 
historial acadèmic, experiència professional, publicacions, codis d’àrea UNESCO). 
Dades d’ocupació laboral (cos o escala, categoria o grau, llocs de treball, historial 
laboral). Dades bancàries.

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: Únicament es preveu 
cedir-les a tercers quan sigui necessari per a desenvolupar una relació jurídica amb 
la persona interessada (organismes públics per a la tramitació i justiicació de be-
ques i ajuts oicials). Únicament es preveu transferir-les quan sigui necessari per la 
celebració o execució d’un contracte celebrat o per celebrar, en interès de l’afectat, 
pel responsable del itxer i un tercer (art. 34 LOPD) (organismes públics per a la 
tramitació i justiicació de beques i ajudes oicials).

Persona jurídica responsable del itxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectiicació, cancel·lació i oposició: Secreta-

ria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

11. Nom del itxer: Registre de Becaris de Recerca
Finalitat i usos previstos: Recollir i gestionar en una única base de dades els 

becaris adjudicataris de les convocatòries de beques. Entre aquestes: Formació 
de Personal Investigador (FPI i FI), Formació de Professorat Universitari (FPU), 
formació en recerca i docència i de programes propis, beques convocades per la 
UB amb càrrec a projectes europeus, contractes o convenis d’investigació, altres 
beques de recerca.

Persones o col·lectius afectats: Becaris de recerca de la Universitat de Bar-
celona.

Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-
matitzat.

Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes. Formularis. 

Transmissió electrònica.
Estructura bàsica del itxer i tipus de dades: Dades de caràcter identiicatiu 

(DNI/NIF o NIE, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon i signatura o 
empremtes). Dades de característiques personals (data de naixement). Dades aca-
dèmiques i professionals (formació i titulacions, historial acadèmic i incidències: 
interrupcions, extinció i altres circumstàncies). Dades econòmico-inanceres i 
d’assegurances (assegurances).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: No estan previstes.
Persona jurídica responsable del itxer: Universitat de Barcelona
Unitat per exercir els drets d’accés, rectiicació, cancel·lació i oposició: Secreta-

ria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.
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12. Nom del itxer: Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació
Finalitat i usos previstos: Gestionar els serveis de biblioteca, préstec de llibres i 

documents, seguiment dels terminis de devolució, notiicació d’adquisicions.
Persones o col·lectius afectats: Estudiants, PAS, PDI i altres persones no membres 

de la comunitat universitària autoritzades a obtenir préstecs.
Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-

matitzat.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, i/o 

d’administracions públiques.
Procediment de recollida de les dades: Formularis. Transmissió electrònica.
Estructura bàsica del itxer i tipus de dades: Dades de caràcter identiicatiu 

(DNI/NIF o NIE, nom i cognoms, adreça electrònica, telèfon, passaport i número 
d’identiicació). Dades de característiques personals (data i lloc de naixement, 
sexe, nacionalitat). Dades acadèmiques i professionals (formació i titulacions i 
historial acadèmic). Dades d’ocupació laboral (cos o escala, categoria o grau i llocs 
de treball).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: No estan previstes.
Persona jurídica responsable del itxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectiicació, cancel·lació i oposició: Secreta-

ria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

13. Nom del itxer: Serveis Jurídics
Finalitat i usos previstos: Gestionar expedients relatius a assumptes, informes 

jurídics i litigis en què sigui part la Universitat de Barcelona, així com sentències 
i actuacions que se’n desprenguin. Gestió d’expedients. Difusió d’informació 
jurídica.

Persones o col·lectius afectats: Persones i col·lectius que igurin com a demandants 
o demandats, o interessats en els litigis o procediments administratius.

Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-
matitzat.

Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, de les 
administracions públiques, de registres públics, d’entitats privades i d’altres persones 
físiques diferents de l’interessat o del seu representant legal.

Procediment de recollida de les dades: Entrevistes. Formularis. Transmissió 
electrònica.

Estructura bàsica del itxer i tipus de dades: Dades de caràcter identiicatiu 
(DNI/NIF o NIE, número SS o mutualitat, nom i cognoms, adreça postal, adreça 
electrònica, telèfon, signatura, número de registre personal, imatge). Dades de 
característiques personals (edat, dades familiars, data i lloc de naixement, sexe, 
nacionalitat). Dades de circumstàncies socials (llicències, permisos, etc.). Dades 
acadèmiques i professionals (formació i titulacions, historial acadèmic, experiència 
professional). Dades d’ocupació laboral (cos/escala, categoria/grau, llocs de treball, 
dades no econòmiques de nòmina, historial laboral). Dades econòmico-inanceres 
i d’assegurances (ingressos, rendes, crèdits, préstecs, avals, dades bancàries, dades 
de nòmina, impostos, deduccions, plans de pensió, jubilació, hipoteques i targetes 
de crèdit). Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives 
(infraccions penals, infraccions administratives).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: les legalment previstes. 
Òrgans judicials. No es preveuen transferències internacionals.

Persona jurídica responsable del itxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectiicació, cancel·lació i oposició: Secreta-

ria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.
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14. Nom del itxer: Gestió econòmica
Finalitat i usos previstos: Gestió econòmica, administrativa, comptable i is-

cal de proveïdors, clients i terceres persones relacionades amb la Universitat de 
Barcelona.

Persones o col·lectius afectats: Persones físiques o jurídiques que mantinguin 
relacions comercials i econòmiques amb la Universitat de Barcelona.

Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-
matitzat.

Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal i/o 
d’administracions públiques.

Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes. Formularis. 
Transmissió electrònica.

Estructura bàsica del itxer i tipus de dades: Dades de caràcter identiicatiu 
(DNI/NIF o NIE, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon i denominació 
social). Dades d’informació comercial (activitats i negocis). Dades econòmico-i-
nanceres i d’assegurances (dades bancàries). Dades de transaccions (transaccions 
inanceres).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: Agències de l’Ad-
ministració Tributària; Departament d’Economia i Finances de la Generalitat 
de Catalunya; Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya; altres 
administracions públiques per a l’exercici de competències iguals o que tractin 
sobre les mateixes matèries; altres entitats, públiques o privades, quan sigui ne-
cessari per al desenvolupament d’una relació jurídica amb la UB o amb la persona 
interessada (entitats bancàries i asseguradores). No es preveuen transferències 
internacionals.

Persona jurídica responsable del itxer: Universitat de Barcelona
Unitat per exercir els drets d’accés, rectiicació, cancel·lació i oposició: Secreta-

ria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

15. Nom del itxer: Antics UB
Finalitat i usos previstos: Mantenir una vinculació permanent amb la Universitat 

i gaudir de tota l’oferta de serveis de la Universitat de Barcelona. Donar accés a 
avantatges interns i externs.

Persones o col·lectius afectats: Antics alumnes de la Universitat de Barcelona.
Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-

matitzat.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, i/o de 

les administracions públiques.
Procediment de recollida de les dades: Formularis. Transmissió electrònica.
Estructura bàsica del itxer i tipus de dades: Dades de caràcter identiicatiu 

(DNI/NIF o NIE, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, fotograia). 
Dades de característiques personals (data de naixement, sexe). Dades acadèmiques i 
professionals (formació i titulacions). Dades econòmico-inanceres i d’assegurances 
(dades bancàries).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: No estan previstes.
Persona jurídica responsable del itxer: Universitat de Barcelona
Unitat per exercir els drets d’accés, rectiicació, cancel·lació i oposició: Secreta-

ria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

16. Nom del itxer: Síndic de Greuges
Finalitat i usos previstos: Òrgan encarregat de vetllar pels drets i les llibertats 

de l’alumnat, el professorat, el personal investigador i el personal d’administració i 
serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris.
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Persones o col·lectius afectats: Alumnat, professorat, personal investigador i 
personal d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona.

Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-
matitzat.

Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes. Formularis. 

Transmissió electrònica.
Estructura bàsica del itxer i tipus de dades: Dades de caràcter identiicatiu (DNI 

o NIE, nom i cognoms, adreça electrònica, telèfon). Dades acadèmiques i profes-
sionals (formació i titulacions, historial acadèmic). Dades d’ocupació laboral (cos 
o escala, categoria o grau).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: No estan previstes.
Persona jurídica responsable del itxer: Universitat de Barcelona
Unitat per exercir els drets d’accés, rectiicació, cancel·lació i oposició: Secreta-

ria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.

17. Nom del itxer: Registre General
Finalitat i usos previstos: Gestionar les entrades i sortides de documents.
Persones o col·lectius afectats: Persones que presenten documents i persones a 

les que s’envien documents.
Sistema de tractament utilitzat en la seva organització: automatitzat i no auto-

matitzat.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal, de 

registres públics, d’administracions públiques, d’altres persones físiques diferents 
de l’interessat i/o d’entitats privades.

Procediment de recollida de les dades: Transmissió electrònica. Altres (escrits, 
documents, sol·licituds).

Estructura bàsica del itxer i tipus de dades: Dades de caràcter identiicatiu (nom 
i cognoms, adreça postal o electrònica, signatura electrònica i altres (assumpte del 
document)).

Cessions de dades i transferències internacionals previstes: No estan previstes.
Persona jurídica responsable del itxer: Universitat de Barcelona.
Unitat per exercir els drets d’accés, rectiicació, cancel·lació i oposició: Secreta-

ria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
08007-Barcelona.

Mesures de seguretat: Nivell bàsic.
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