
 Unitat de Gestió de Graus i Màsters 
 SIAE Camins 

                              graus.camins@upc.edu  
 
 

Sol·licitud de certificats i documents          
Solicitud de certificados y documentos            
Request for certificates and documents                                               
 

 
Estudiant - Estudiante - Student 
 

Cognoms i nom / Apellidos y nombre / Surname and name 

 
NIF / NIE / Passport 

Domicili / Domicilio / Address 

 
Correu electrònic / Correo electrónico / Email address 

 
Telèfon / Teléfono / Telephone 

 
Estudis cursats - Estudios cursados - Studies 
          

        Estudis de Cicle (preBologna) / Estudios de Ciclo (preBologna) / Pre EHEA studies (preBologna) 
 

        Grau / Grado / Bachelor´s Degree  
 

        Màster / Máster / Master´s Degree 
 

Denominació / Denominación / Denomination 

 
 
Sol·licitud - Solicitud - Request 
          

        Certificat acadèmic personal  / Certificado académico personal / Personal academic transcript 
 

         Programes assignatures i pla d´estudi / Programas assignatures y plan de estudios / Subject programmes and syllabus  
 

        Documents per a legalitzar internacionalment / Documentos para legalitzar internacionalmente / Documents for International legalisation   

        Certificat de títol en tràmit / Certificado de titulo en trámite / Provisional diploma certificate (only in Spanish) 
 

        Altres / Otros / Other 
   

Idioma                    català                castellano            English 
 

 
Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals - Informació 
Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales - Información 
Protection personal data - Information 
 

 

Responsable del tractament Universitat Politècnica de Catalunya 
SIAE Camins – Unitat de Gestió de Graus i Màsters – ETSECCPB – graus.camins@upc.edu                                                                                                         

Delegat de protección de dades https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-
proteccio-de-dades 

Finalitat del tractament F03.6  Registre de documents – Registre d´escrits i comunicacions dirigits als òrgans i/o unitats tramitadores de la Universitat, i també 
sortida dels escrits i comunicacions dirigides a altres òrgans i a les persones particulars 
F03.13 Gestionar de forma multicanal el servei d´informació i l´atenció a les persones que contacten amb aquesta Universitat 

Legitimació Compliment d´una obligación legal: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/legitimacio/view 
Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a altres tercers, tret que hi hagi una obligación legal. 
Drets de les persones Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament, oposar-se al tractament o a la portabilitat de les dades. 

https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/drets 
Termini de conservació Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació. 

https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal 
Reclamació Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat 

   
Dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades de caràcter personal recollides en aquest formulari 
Doy mi consentimiento a la UPC para el tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en este formulario 
I give my consent to the UPC to process the personal data collected in this form 

 
Data - Fecha - Date  Signatura electrònica - Firma electrónica - Electronic signatura 
 

 
 

Cal adjuntar còpia de document ID / Es necesario adjuntar copia de documento ID / It is necessary to attach a copy of ID document 


