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  Gran Via  

 de les Corts Catalanes, 585 

 08007 Barcelona 

Tel. +34 934 021 100 

www.ub.edu 

 

PROPOSTA DE DONACIÓ 
 
 
 

Nom, Cognoms/ Denominació:  

NIF/NIE/CIF:  

Domicili:  

 

 

Nom i cognoms del representant (*):  

DNI del representant:  

(*) Cal acreditar documentalment la representació.  

 
 

MANIFESTO: 

 
Que soc propietari  de ............................, (Incloure descripció i indicar autoria si correspon // Si són varies 

peces o una col·lecció, millor indicar que es detalla en annex adjunt i adjuntar document amb el detall 

dels objectes a donar indicant, si correspon, l’autoria), detallat en l’Annex 1 que acompanya aquest 

document, valorat en .................. €, i sobre el/els que no pesen càrregues de cap tipus. 

 

Que acredito la propietat mitjançant (factura, manifestació d’acceptació d’herència, declaració, etc...). 

 

Que és la meva voluntat donar, pura i lliurement, sense cap contraprestació, el/s bé/ns esmentat/s a 

l’apartat anterior dels que soc propietari, a la Universitat de Barcelona, amb destinació a la 

col·lecció/facultat/unitat/dependència.........................., i reconeixent a la institució totes les facultats 

per establir el tractament més adequat. 

 

(Marcar si correspon) 
 Que soc també el titular dels drets d’explotació de l’objecte de donació i és la meva voluntat cedir-

los gratuïtament i en exclusiva a la universitat: 
Drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per a qualsevol país del mon 

i modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, 

els multimèdia, els telemàtics, entre els que es conten el dret de comunicació pública i de transmissió 

d’imatges de l’obra, en l’espai que la universitat  determini, incloent l’exhibició d’aquesta a la seva 

web institucional; el dret de còpia i reproducció d’imatges de l’obra per destinar-les a finalitats 

documentals, publicitàries, educatives, comercials, o les que en futur consideri; el dret a distribuir, 

vendre, transmetre o llogar reproduccions de l’obra per mitjà de postals, fullets, cartells, diapositives, 

fotografies, CD-ROM i altres suports o mitjans digitals, telemàtics o xarxes socials; i la resta que siguin 

necessaris per l’explotació en compliment de les finalitats institucionals de la universitat. 
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OBSERVACIONS: (Indicar el que correspongui) 

 

 

 

 

 

 

 

Que he llegit la informació relativa al tractament de dades personals que s’indiqui a la darrera pàgina 

d’aquest document. 

 
(Marcar si correspon) 

 Que consento que el meu nom i cognoms siguin difosos com a donant del bé donat en les exposicions que 
s’organitzin i al lloc web de la UB.  
 

PROPOSO: 

 
Que sigui acceptada per la Universitat de Barcelona la donació i cessió de drets en els termes anteriors. 

 

Barcelona,  .... de ........... de 202... 

 

 

Signat,  

 

 

Nom i Cognoms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals 

(1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de 

Barcelona. (2) La finalitat del tractament és gestionar la donació efectuada. Si atorgueu el vostre 

consentiment marcant la corresponent casella, el vostre nom i cognoms seran difosos per  indicar que 

heu donat el corresponent bé en les exposicions que s’organitzin i al lloc web de la UB. (3) Teniu dret a 

accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, sol·licitar-ne la 

portabilitat i la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (4) Podeu consultar la 

informació detallada dels tractaments esmentats a la darrera pàgina d’aquest document. 
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DRET D’INFORMACIÓ RELATIU AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

Responsable del 

tractament 

Secretaria General de la Universitat de Barcelona 

Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona 

secretaria.general@ub.edu 

Finalitat del tractament Gestionar la donació. 

Si s’atorga el consentiment marcant la corresponent casella, difondre el 

vostre nom i cognoms per  indicar que heu donat el corresponent bé en 

les exposicions que s’organitzin i al lloc web de la UB.  

Base jurídica Pel que fa a la gestió de la donació, és el compliment d’una missió 

realitzada en interès públic (Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 

d’Universitats i Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, i 

Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya).  

Pel que fa a la difusió, és el vostre consentiment, que podeu revocar en 

qualsevol moment sense que tingui efectes retroactius. 

Termini de conservació de 

les dades 

Es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la 

qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que 

se’n poguessin derivar. 

Destinataris La destinatària de les dades és la pròpia universitat i, si n’hi ha, els 

encarregats de tractament. Si ho consentiu, el vostre nom i cognoms 

seran difosos en els termes indicats.  

Si correspon, les vostres dades també seran comunicades a les 

administracions tributàries competents. 

No es contempla cap altra cessió de dades a tercers, tret que sigui 

obligació legal. 

Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, 

l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la 

Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran 

Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic 

(secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o 

d’un altre document vàlid que us identifiqui. 

Delegat de protecció de 

dades 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu 

comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la Universitat de 

Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 

Barcelona) o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu). 

Autoritat de control També podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades. 

 

 
 
 
 
 
 
Destinatari: Patrimoni i Contractació PR348 
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