
PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR, 
MITJANÇANT LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA, I LA UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA, EN MATÈRIA DE SEGURETAT PÚBLICA 
 
 
Cerdanyola del Vallès, 22 d’abril de 2013 
 
 
 

REUNITS 
 

 
D’una part, el senyor Josep Martínez Melgares, secretari general del Departament 
d’Interior, que actua en nom i representació del Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, per delegació del conseller d’interior en virtut de la Resolució 
INT 81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d’Interior 
(DOGC núm. 5802 de 24 de gener de 2011). 
 
I de l’altra, el senyor Ferran Sancho i Pifarré, rector i representant legal i institucional 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, de conformitat amb el que preveuen el 
Decret 64/2012, de 12 de juny i l’article 70 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest Protocol i,  
 
 

MANIFESTEN 
 
 

1.-Que la voluntat de les parts és aconseguir la màxima col·laboració en la garantia de 
la salvaguarda de l’ordre públic i de la seguretat ciutadana encomanades a la Policia 
de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (d’ara endavant PG-ME) des del màxim respecte 
al dret de l’autonomia universitària, delimitant els modes d’actuació que d’acord amb la 
normativa vigent es recullen en aquest document. 
 
2.-Que comparteixen la voluntat de garantir la seguretat per a les persones dins el 
campus de la universitat i, en la mesura de les seves competències, en els espais 
limítrofes al mateix que solament són accessibles a través del propi campus 
universitari. 
 
3.-Que la confluència de les especificitats legals derivades del dret a l’autonomia 
universitària, reconegut a la Constitució Espanyola i a la Llei Orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’Universitats, pel que fa a les competències en matèria de seguretat 
dins el campus universitari, i la pròpia configuració espacial i geogràfica de les 
instal·lacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, aconsellen l’elaboració del 
present protocol que distingeix diferents supòsits d’actuació policial dins el campus 
universitari. 
 
4.-Que, en tant que determinats actes duts a terme dins el campus universitari poden 
tenir una afectació directa sobre el servei general de transport públic dels Ferrocarrils 
de la Generalitat i sobre importants vies de comunicació com l’ AP-7, la B-30 i la BV-
1414, es fa necessari establir uns mecanismes àgils d’actuació que permetin garantir 
el normal desenvolupament dels esmentats serveis públics i de la circulació a la xarxa 
viària, tot respectant el dret a l’autonomia universitària. 
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Que amb aquestes finalitats, les parts signants 
  

ACORDEN 
 

 
 
PRIMER 
 
 
Aquest Protocol té per objecte establir el marc d’actuació entre el Departament 
d’Interior, mitjançant la Direcció General de la Policia, i la Universitat Autònoma de 
Barcelona, per tal d’establir el procediment d’autorització i els supòsits de comunicació 
respecte de les actuacions que la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra hagi de 
dur a terme en l’exercici de les seves funcions dins el campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona o altres espais universitaris d’aquesta.  
 
SEGON  
 
Qualsevol actuació de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra que hagi de 
realitzar-se en l’exercici de les seves funcions dins del campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona o altres espais universitaris d’aquesta, requereix la prèvia 
autorització del/de la rector/a o de la persona a la que es delegui a aquest efecte.  
 
 
TERCER 
 
No serà necessària l’autorització prèvia però sí caldrà una comunicació immediata al/la 
rector/a o a la persona que a aquest efecte s’hagi delegat, sobre els motius i les 
circumstàncies de la intervenció de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra en 
els següents supòsits: 
 
1.-Quan es donin els supòsits previstos a l’article 553 de la Llei d’enjudiciament 
criminal: 

- Detenció de persones quan hi hagi un manament de presó contra elles. 
- Detenció de persones sorpreses en delicte flagrant. 
- Detenció de persones presumptament delinqüents què perseguides pels agents 

de la Policia de la Generalitat s’ocultin o es refugiïn dins del campus del a 
Universitat o altres espais universitaris d’aquesta. 

- Casos excepcionals o d’urgent necessitat quan es tracti de presumptes 
responsables de les accions que es refereix l’article 384 bis de la Llei 
d‘enjudiciament criminal. 

 
La Policia de la Generalitat, en la mesura que les circumstàncies ho permetin i de 
conformitat amb la Llei d’enjudiciament criminal, intervindrà de forma no uniformada. 
 
2.-Per l’existència d’una excepcional situació d’urgència i necessitat en la pràctica de 
diligències de policia judicial en el descobriment de delictes, comprovacions 
necessàries i descobriment de delinqüents i la realització de comprovacions o 
d’inspeccions tècnico - policials. També es donarà en el supòsit necessari i urgent de 
recollida de denúncies. 
 
3.-Per l’existència d’una excepcional situació d’urgència i necessitat, la Policia de la 
Generalitat podrà transitar a l’interior del campus de la Universitat Autònoma de 
Barcelona als sols i únics efectes d’arribar i accedir, o bé a les instal·lacions 
ferroviàries per tal de garantir la normalitat del servei públic o bé a determinats punts 
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de la carretera de Cerdanyola per garantir la normal circulació del trànsit rodat, en les 
ubicacions i afectacions següents: 
 
3.1.-Afectacions als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: 
 

- Afectacions a l’estació “Universitat Autònoma”, corresponent a la línia S2 i 
situada a l’interior del campus universitari, que impossibiliten que els trens 
s’aturin en aquesta estació i impedeixen la lliure circulació de les persones amb 
destinació o sortida a aquesta estació. 

- Afectacions a la línia S2 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que 
impossibiliten que els trens circulin pel tram corresponent a l’estació 
“Universitat Autònoma de Barcelona” i provoquen trastorns en el trànsit 
ferroviari ordinari d’aquesta línia. 

- Danys a les instal·lacions de l’estació “Universitat Autònoma” pel trencament de 
màquines validadores o expenedores de tiquet, o altres. 

 
3.2.-Afectaciona a la xarxa viària: 
 

- Les tres rotondes situades a la carretera de Cerdanyola i a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, paral·leles a l’autopista AP-7 i B-30, que són vies de 
caràcter principal, l’afectació de les quals implica repercussions immediates de 
gran abast sobre la fluïdesa del trànsit. 

- La rotonda de la Vall, situada a la confluència de la carretera de Cerdanyola a 
la Universitat Autònoma de Barcelona amb la carretera BV-1414, a Bellaterra. 

 
En ambdós situacions la intervenció de la Policia de la Generalitat tindrà per finalitat 
garantir la normal circulació de trànsit rodat i facilitar el lliure accés als recintes 
universitaris de manera que les alteracions del trànsit a les rotondes i carreteres 
pròximes al campus universitari no hi impedeixin l’accés. 
 
 
QUART 
 
 
El/la rector/a de la Universitat Autònoma de Barcelona o la persona que es delegui, 
haurà de requerir expressament la intervenció de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra, en la forma i termes establert a l’Annex, per la resta de supòsits no 
previstos en aquest Protocol i que puguin derivar en desordres públics, danys o 
usurpació de béns immobles i sempre i quan la seva afectació no depassi l’àmbit 
espacial del campus de la Universitat ni altres recintes universitaris de la mateixa.    
 
 
 
CINQUÈ 
 
Sense perjudici de les comunicacions i altres relacions institucionals entre la 
Universitat Autònoma de Barcelona i la Direcció General de la Policia, que s’efectuaran 
per les respectives instàncies competents, la interlocució ordinària en matèria de 
seguretat amb la PG-ME es durà a terme entre el cap de l’ABP de Cerdanyola de 
Vallès i el director de seguretat de la UAB. 
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SISÈ 
 
Es crea una comissió paritària formada pel/per la rector/a de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i la persona titular de la Direcció General de la Policia, o persones a les 
que a aquest efecte hi deleguin, per tal de fer el seguiment de l’aplicació d’aquest 
Protocol així com per resoldre els dubtes que sobre l’aplicació del Protocol o del seu 
contingut puguin sorgir.  
 
 
SETÈ 
 
La vigència d’aquest Protocol s’inicia a la data de la seva signatura i serà d’aplicació 
de forma indefinida. 
 
No obstant, són causes de resolució anticipada del Protocol: 

a) L’acord mutu de les dues parts que el subscriuen, expressat per escrit. 
b) La impossibilitat legal o material sobrevinguda per alguna de les parts de dura a 

terme l’objecte del Protocol, havent-se de comunicar amb un termini no inferior 
a un mes. 

c) L’incompliment per alguna de les parts d’algun dels acords previstos en el 
Protocol. 

d) La denúncia unilateral d’alguna de les parts, havent-se de comunicar amb un 
termini no inferior a un mes. 

 
 
 
VUITÈ 
 
Aquest Protocol té naturalesa administrativa, per la qual cosa, d’acord amb el que 
disposa l’article 10.1 g) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, les qüestions litigioses que es plantegin arran de la seva 
execució i que no es puguin resoldre per acord de les parts s’hauran de sotmetre al 
coneixement de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya.   
 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat. 
 
 
Per delegació: 
Resolució INT 81/2011de 18 de gener 
(DOGC núm. 5802 de 24 de gener de 2011)  
 
 
 
 
 
 
Sr. Josep Martínez i Melgares  Sr. Ferran Sancho i Pifarré 
 
Secretari general d’Interior Rector de la Universitat Autònomona 

de Barcelona 
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ANNEX 1: PROPOSTA DE CONTINGUTS DE DOCUMENT DE PETICIÓ 
D’INTERVENCIÓ DE LA PGME EN RECINTE / CAMPUS UNIVERSITARI. 

 
 
 
L’escrit ha d’anar adreçat al director general de la policia, i l’ha de signar el rector de la 
universitat, llevat que per raons excepcionals hagi delegat en el gerent de la 
universitat. 
 
El text ha de contenir una descripció que inclogui:  
 

• Lloc, data, esdeveniment que motiva la petició d’intervenció de la PGME (amb 
el màxim d’informació possible), quina es pretén que sigui l’actuació policial 
(accés al recinte, garantir la seguretat a l’exterior, perimetral, a l’interior, l’accés 
d’autoritats, etc). 

 
• Caldrà afegir, quan s’escaigui, “per tal de dur a terme les actuacions de 

prevenció per les quals s’ha demanat la intervenció de la PGME, i en cas que 
sigui estrictament necessari per a la protecció de persones i béns, autoritzo que 
la policia faci ús de les facultats legalment atribuïdes per tal de garantir la 
seguretat pública en el recinte universitari”. 
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