
 

Dictamen en relació amb la consulta formulada per u na administració pública respecte a 
la sol·licitud d’accés a dades personals realitzada per part d’una universitat en relació 
amb el desenvolupament d’un estudi.  
 
Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit d’una administració 
pública, en el qual es sol·licita el parer de l’Agència en relació amb la sol·licitud d’accés a 
determinades dades personals formulada per una universitat a aquesta administració, i 
relacionat amb el desenvolupament d’un estudi científic i estadístic. 
 
En data de 14 d’octubre de 2005, l’Administració pública va formular consulta a l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades en relació amb el tractament de dades personals de l’alumnat i 
del professorat de les universitats catalanes que implicava el desenvolupament d’un estudi 
científic i estadístic. 
 
Aquest Projecte fou creat el juny de 2001, com a programa de recerca interdisciplinari sobre la 
societat de la informació a Catalunya i el seu desenvolupament va ser encomanat a 
investigadors d’un grup de recerca d’una universitat; l’estudi té per fi estudiar en profunditat la 
implantació i els usos d’Internet a Catalunya i consta de diferents mòduls, entre els quals, 
persegueix l’anàlisi dels usos d’Internet a les universitats catalanes.  
 
La consulta formulada va ser resolta per mitjà de dictamen de la Directora de l’Agència Catalana 
de Protecció de Dades, en el qual s’analitzaren els fluxos informatius necessaris per a la 
realització de l’estudi i en concret, quines dades personals havien de ser tractades per a la 
realització d’una enquesta sobre els usos d’Internet sobre una mostra de la comunitat d’alumnes 
i de professorat de les universitats catalanes, determinant-se que serien tractades únicament les 
dades personals referides als números dels documents d’identitat, per poder realitzar la mostra, 
i les adreces de correu electrònic, per poder trametre l’enquesta. 
 
En aquest mateix dictamen també es determinà, d’una banda, que la comunicació o cessió 
d’aquestes dades per part de les universitats catalanes a l’Administració que realitza la consulta 
(en endavant, l’Administració), no requeria el consentiment dels interessats, atès que la cessió 
es produïa entre administracions públiques i tenia com a objecte el tractament posterior 
d’aquestes dades amb finalitats científiques i estadístiques, d’acord amb l’article 11.2 e) de la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (en 
endavant, LOPD) i, d’altra banda, que el grup de recerca de la Universitat, en la mesura que se 
li encomanà la realització i execució pràctica de l’estudi per part de l’Administració, podia actuar 
com a encarregat del tractament, d’acord amb l’article 12 LOPD.  
 
Analitzada la consulta, la documentació que l’acompanya i la normativa vigent aplicable, i vist 
l’informe de l’Assessoria Jurídica, s’emet el dictamen següent: 
 
 

I 
 
En primer terme, cal analitzar si en la consulta que ara es formula es poden fer extensibles les 
consideracions que en el seu moment es varen fer en el Dictamen emès per la Directora de 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades en data de 29 de novembre de 2005, al qual hem fet 
referència en els antecedents d’aquest dictamen.  
 
En aquell cas, es sol·licitava el parer de l’Agència en relació amb el tractament de dades 
personals de l’alumnat i del professorat de les universitats catalanes per tal de dur a terme el 
desenvolupament d’un estudi científic i estadístic, en concret, la realització d’una enquesta 
sobre els usos d’Internet. 



 

 
L’Agència, un cop analitzats els fluxos d’informació necessaris per a la seva realització, 
determinà que el tractament de dades personals d’alumnes i professors, per tal de realitzar el 
programa de recerca era legítim d’acord amb el principi de qualitat de les dades (article 4.1 
LOPD) i el de compatibilitat de les finalitats científiques i estadístiques (article 4.2 LOPD), atès 
que segons s’indicava en la documentació que acompanyava la consulta estava degudament 
habilitat pel Govern de la Generalitat per al desenvolupament d’aquest estudi, tenint en compte, 
alhora, les competències de l’admin que la llei li atribueix.  
 
En aquest sentit, les dades personals que podien ser tractades per a la realització del projecte 
de recerca eren únicament les corresponents als números del document d’identitat (per a 
realitzar la mostra) i les adreces de correu electrònic (per trametre l’enquesta) dels alumnes i 
professors de les universitats catalanes, atès que es considerà que aquestes dades eren 
adequades i no excessives, d’acord amb el mateix principi de qualitat, atenent a la finalitat a la 
qual es volien destinar.  
 
Per tal de dur a terme la tramesa de l’enquesta a la mostra d’alumnes i professors realitzada, 
així com per a poder tractar la informació que se’n derivés, l’Administració va encomanar la 
seva realització i l’execució pràctica de l’estudi, al grup de recerca, de manera que aquest grup 
podia actuar, a efectes de protecció de dades personals, com a encarregat del tractament 
d’acord amb l’article 12 LOPD, en tant que tractaria les dades per compte de l’Administració.  
 
Per aquest motiu, el desembre de 2005 es va signar el Conveni entre l’Administració i la 
universitat per mitjà del qual s’establien les condicions per a la utilització de dades de caràcter 
personal per al desenvolupament de l’estudi.  
 
En canvi, la consulta que ara es planteja no parteix del mateix supòsit de fet. En aquest cas, és 
el grup de recerca qui sol·licita a l’Administració l’accés a determinades dades personals dels 
alumnes que varen respondre a l’enquesta que es va enviar en la fase de desenvolupament de 
l’estudi per tal d’analitzar les relacions entre els usos actuals d’Internet, especialment en el marc 
de la vida acadèmica, i el rendiment acadèmic dels estudiants universitaris catalans, a fi de 
proposar un model de relacions causals que representi adequadament els efectes dels usos de 
les TIC sobre els resultats en els estudis.  
Per tant, amb independència que el grup de recerca consideri que aquest nou estudi és una 
continuació del desenvolupament de l’estudi anterior, pel que es desprèn del text de la consulta 
no estem parlant d’un estudi realitzat per part del grup de recerca com a conseqüència d’un 
encàrrec fet per l’Administració, sinó de la voluntat del propi grup de recerca de dur a terme 
aquest estudi, com a ampliació del ja realitzat, per al qual caldrà el tractament d’unes dades 
personals diferents a les que foren tractades amb anterioritat (fet que es desprèn del text de la 
consulta tramesa quan l’Administració considera “finalitzada la recerca encomanada”).   
 
Per tal de constatar que no es tracta del mateix supòsit, és necessari esclarir la diferència entre 
el concepte de responsable del tractament i el d’encarregat del tractament, en els termes 
previstos per la normativa en protecció de dades.  
 
Així, mentre que per responsable del tractament s’entén la persona física o jurídica, de 
naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que decideix sobre la finalitat, el contingut i 
l’ús del tractament, tot i no realitzar-lo materialment (articles 3 d) LOPD i 5.1 q) del Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 
LOPD (en endavant, RLOPD)), per encarregat del tractament s’entén la persona física o 
jurídica, pública o privada, l’autoritat pública, el servei o qualsevol altre organisme que, sol o 
conjuntament amb altres, tracta dades personals per compte del responsable del tractament, 



 

com a conseqüència de l’existència d’una relació jurídica que els vincula i delimita l’àmbit de la 
seva actuació per a la prestació d’un servei (articles 3 g) LOPD i 5.1 i) RLOPD).  
 
D’acord amb aquestes definicions, mentre que en la consulta que va ser resolta amb el 
Dictamen emès en data de 29 de novembre de 2005, el grup de recerca era considerat 
encarregat del tractament, en la mesura que tenia accés i tractava dades personals per compte 
de l’Administració, en la consulta que ara es dictamina, el grup de recerca es configura i actua, 
en relació amb el tractament de les dades personals necessàries per dur a terme aquesta nova 
fase d’estudi, com a responsable del tractament, atès que és el propi grup i no l’Administració 
qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús d’aquest nou tractament.  
 
En conseqüència, atès que no s’està analitzant el mateix supòsit de fet que en la consulta 
plantejada l’any 2005, no es poden fer extensibles a aquest cas les consideracions fetes en el 
Dictamen emès en data de 29 de novembre de 2005 per la Directora de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades.   
 

II 
 
D’acord amb el fonament jurídic anterior, és pertinent analitzar el flux d’informació que té lloc 
entre l’Administració i el grup de recerca per tal de dur a terme la realització de l’anàlisi de les 
relacions existents entre els usos actuals d’Internet, especialment en el marc de la vida 
acadèmica, i el rendiment acadèmic dels estudiants universitats catalans, a fi de proposar un 
model de relacions causals que representi adequadament els efectes dels usos de les TIC 
sobre els resultats obtinguts en els estudis, tal i com es desprèn de la sol·licitud d’accés 
formulada pel grup a l’Administració  
 
Per tal de dur a terme aquest anàlisi, el grup de recerca disposa de les dades que han obtingut 
a partir de la realització de l’enquesta en línia que es va passar a la comunitat universitària 
catalana (28.942 estudiants), així com de les dades que la pròpia Administració els hi va 
proporcionar en el període de desenvolupament de l’estudi anterior, és a dir, les dades 
personals referides als números dels documents d’identitat, per poder realitzar la mostra, i les 
adreces de correu electrònic, per poder trametre l’enquesta.  
 
Tot i això, el grup de recerca manté que per realitzar aquesta complementació de l’estudi ja fet i 
per tal de garantir la fiabilitat de la base de dades integrada, cal completar les dades 
corresponents a rendiments que ja foren subministrades per l’Administració per dur a terme la 
segona fase del Projecte de recerca amb les dades dels estudiants que han respost l’enquesta 
en línia. En concret, es tracta d’un seguit de variables referides a les matrícules i a les proves 
d’accés a la universitat dels estudiants com ara, entre d’altres, els nivells d’idiomes i de 
coneixements informàtics, els estudis cursats anteriorment, les dades d’identificació i de l’entorn 
familiar, etc. 
 
Aquestes dades personals estan inserides en les bases de dades de l’Administració per tal de 
poder gestionar els processos de preinscripció universitària, competència que té assumida. 
 
Per tant, cal analitzar la legitimitat del tractament que cal dur a terme per realitzar aquest nou 
estudi per part del grup de recerca. 
 
El principi informador que defineix tot el règim de protecció de les dades personals exigeix que 
les dades de caràcter personal només es poden recollir, així com sotmetre-les a un tractament, 
quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats 
determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut, d’acord amb l’article 4.1 de la 
LOPD. 



 

 
L’apartat segon del mateix article disposa que les dades de caràcter personal objecte de 
tractament no es poden utilitzar per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les 
dades hagin estat recollides. I expressament estableix que no es considera incompatible el 
tractament posterior de les dades amb finalitats històriques, científiques o estadístiques.  
 
Així mateix, l’article 9 RLOPD disposa que, per a la determinació d’aquestes finalitats cal 
atendre a la legislació que en cada cas resulti aplicable i, en particular, a les previsions de la Llei 
12/1989, de 2 de maig, reguladora de la funció estadística pública, la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del patrimoni històric espanyol i la Llei 13/1986, de 14 d’abril de foment i coordinació 
general de la investigació científica i tècnica, i les seves respectives disposicions de 
desenvolupament, així com a la normativa autonòmica en aquestes matèries. 
 
Per tant, per tal de determinar si es tracta d’un estudi amb finalitat estadística cal acudir a la Llei 
2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, la qual regula l’instrument 
d’ordenació i planificació de l’estadística d’interès de la Generalitat, en els termes establerts per 
la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya. 
 
Aquesta llei preveu, dins de l’eix estratègic “comptes i macromagnituds econòmiques”(repte 
informacional i instrumental) a assolir durant el període de vigència del Pla, un objectiu general 
referit a la Societat de la Informació, el qual es configura com la constitució d’un sistema integral 
d’estadístiques i d’indicadors sobre l’evolució de la societat de la informació i sobre l’impacte de 
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya, identificant el grau de 
penetració, hàbits o usos pels ciutadans i les institucions, el nivell d’infraestructures en aquest 
àmbit, els efectes econòmics o socials i la incidència de la fractura social (article 8 h.).  
 
De fet, en la relació d’activitats estadístiques identificades de forma normalitzada, segons 
l’objectiu que es desplega, el Pla estableix la realització per part de l’Administració de 
“l’estadística de l’ensenyament universitari, consistent en l’obtenció de les estadístiques 
bàsiques dels centres integrats i adscrits de les universitats catalanes a partir de la informació 
de caràcter administratiu subministrada per les universitats catalanes. S’hi inclouen també 
dades sobre les infraestructures i els usos de les tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC)”.  
 
Dins d’aquest objectiu general s’inseria la finalitat perseguida amb el tractament de les dades 
personals referides als números dels documents d’identitats i a les adreces de correu electrònic 
de l’alumnat i el professorat de les universitats catalanes, per tal de dur a terme el 
desenvolupament de l’estudi ja fet, estudi del qual era responsable l’Administració i que va 
encarregar en el seu moment al grup de recerca de la universitat. 
 
En canvi, ara en la consulta es planteja la realització d’un nou estudi del grup de recerca en 
què, per al compliment de la finalitat descrita, és necessari el tractament d’unes dades 
personals diferents i qui es configura com a responsable d’aquest tractament és el propi grup de 
recerca. I a més a més, les dades personals sol·licitades en aquest cas ja no es limiten a les 
infraestructures i als usos de les TIC, tal i com exigeix el Pla estadístic, sinó, entre d’altres, als 
nivells d’idiomes i de coneixements informàtics, als estudis cursats anteriorment, a les dades 
d’identificació i de l’entorn familiar dels alumnes, etc. 
 
Per tant, si bé el tractament de dades personals que es va analitzar per mitjà del Dictamen de 
data 29 de novembre de 2005 estava legitimat a partir del Pla estadístic, atès que era necessari 
per a la realització de la investigació puntual per estudiar la implantació i els usos d’Internet en 
el sistema universitari català, no es pot arribar a la mateixa conclusió en aquest cas, atès que 
no hi ha cap previsió al respecte dins del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009. 



 

 
 

III 
 
L’article 9 RLOPD disposa que, per a la determinació de la finalitat científica d’un estudi cal 
atendre a la legislació que en cada cas resulti aplicable i, en particular, a les previsions de la Llei 
13/1986, de 14 d’abril de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica, i les 
seves respectives disposicions de desenvolupament, així com a la normativa autonòmica en 
aquesta matèria. 
 
Establert això, és necessari analitzar si aquest cas concret pot encabir-se dins d’un tractament 
de dades personals amb finalitat científica. Atès que dins del concepte “científic” es pot incloure 
una gran varietat de tractaments de dades personals amb una especialitat científica, és 
necessari que la seva interpretació es realitzi partint de la seva subordinació al principi de 
qualitat de les dades establert per la LOPD, tenint en compte que s’entén per investigació 
científica aquella que és duta a terme per investigadors i que persegueix un objectiu científic 
valent-se del mètode científic per analitzar un fenomen en concret, en aquest cas, la relació 
existent entre l’ús d’Internet pels estudiants universitaris i el seu rendiment acadèmic.  
 
En aquest sentit, la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la investigació 
científica i tècnica disposa l’elaboració del Pla Nacional d’Investigació Científica i 
Desenvolupament Tecnològic com a instrument de programació amb què compta el sistema 
espanyol de ciència i tecnologia i en el qual s’estableixen els objectius i prioritats de la política 
d’investigació, desenvolupament i innovació a mitjà termini (article 2).  
 
Aquest Pla Nacional, aprovat pel Consell de Ministres el 14 de setembre de 2007, estableix, en 
l’apartat 4, com a agents del sistema espanyol de ciència i tecnologia, d’una banda, les 
universitats públiques, els seus departaments i instituts universitaris, en atenció a la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (i la reforma d’abril de 2007), així com les 
universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en accions d’investigació i 
desenvolupament tecnològic i, d’altra banda, els centres públics i privats amb personalitat 
jurídica pròpia amb capacitat i activitat investigadora demostrada, entre d’altres. 
 
Així mateix, dins de les quatre àrees en les que cal actuar, el Pla Nacional preveu la realització 
de 5 accions estratègiques en matèria de investigació i desenvolupament, entre les quals es 
troba la de “Telecomunicacions i Societat de la Informació”, amb un objectiu clar en matèria 
d’educació.  
 
En l’àmbit autonòmic català, l’article 158 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol) estableix que correspon a la Generalitat, en matèria d’investigació 
científica i tècnica, la competència exclusiva, entre d’altres, per l’establiment de línies pròpies 
d’investigació i l’organització, règim de funcionament, control, seguiment i acreditació dels 
centres i estructures establerts a Catalunya. 
 
Tot i no disposar per ara d’una llei de foment de la investigació científica catalana, el Ple del 
Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (en endavant, CIRIT), òrgan 
col·legiat de coordinació i de planificació de competències en matèria de política científica i 
d'innovació tecnològica a Catalunya, d'acord amb el Decret 200/2007, de 10 de setembre, i amb 
les disposicions de  la Llei catalana d’universitats (article 21.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer) 
va aprovar en data de 28 de desembre de 2004, el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya, 
2005-2008 (en endavant, PRI) com a instrument principal per impulsar d’una manera conjunta i 
coherent els diferents elements que configuren el sistema de ciència, tecnologia i empresa o 
sistema de recerca i innovació.  



 

 
Dins d’aquest objectiu general s’insereixen deu objectius específics a desenvolupar amb el PRI, 
entre els quals, destaca la consolidació del model de recerca dut a terme a Catalunya, amb un 
programa específic de suport a la recerca i un altre dirigit als centres i a les infraestructures de 
recerca catalanes per impulsar la recerca en àrees prioritàries i amb molt d’interès per a 
Catalunya (punts 4.1.1 i 4.1.3 del PRI, respectivament). Pel que fa a les línies prioritàries en 
àmbits de recerca (apartat 5 del PRI), cal destacar la referida a les tecnologies de la informació i 
les comunicacions (TIC).  
 
Així mateix, el PRI configura les universitats catalanes com els principals agents executors de la 
recerca a Catalunya, atès que impulsen l’avenç del coneixement mitjançant la formació 
investigadora, la recerca i la innovació tecnològica, principalment per mitjà dels grups de 
recerca i els centres de recerca propis.  
 
En aquest sentit, es fa avinent que el grup de recerca que vol dur a terme l’estudi que en 
aquesta consulta es planteja s’insereix dins d’un institut de recerca de la universitat, el qual es 
centra en l’activitat de recerca i d’anàlisi interdisciplinària de la Societat de la Informació.  
 
D’altra banda, tant la Llei d’Universitats estatal (Llei orgànica 6/2001), com la Llei catalana 
d’universitats(Llei 1/2003), estableixen l’activitat de recerca i investigació com a funció essencial 
de les universitats (articles 39 i 21, respectivament). Així mateix, disposen que aquesta es durà 
a terme, principalment, en grups de recerca i instituts universitaris de recerca (articles 40.2 i 22, 
respectivament), així com que el Govern de la Generalitat ha d’estimular la recerca universitària, 
en el marc de plans de recerca i desenvolupament pluriennals i mitjançant programes i les 
actuacions que li siguin aplicables (article 21.2 Llei 1/2003), és a dir, a través del PRI ja 
esmentat. 
 
Atesa la normativa aplicable a aquest supòsit, la configuració de l’institut de recerca esmentat 
com a instrument d’impuls de la recerca i innovació de la universitat i la finalitat pretesa amb la 
realització d’aquest estudi (l’anàlisi de les relacions existents entre els usos actuals d’Internet, 
especialment en el marc de la vida acadèmica, i el rendiment acadèmic dels estudiants 
universitats catalans, a fi de proposar un model de relacions causals que representi 
adequadament els efectes dels usos de les TIC sobre els resultats obtinguts en els estudis), pot 
concloure’s que l’estudi pretès parteix d’una finalitat de caire científic, sempre que la 
investigació compleixi amb els requisits de planificació, originalitat, objectivitat, verificació, 
mostreig rigorós i d’utilització d’instruments de recol·lecció de dades que responguin a criteris de 
validesa i fiabilitat, que estableix la metodologia científica.  
 
 

IV 
 

Establerta la finalitat científica de l’estudi, cal analitzar si la comunicació de les dades personals 
sol·licitades pel grup de recerca és possible d’acord amb la normativa en protecció de dades de 
caràcter personal. 
 
La LOPD disposa a l’article 3 i) que qualsevol revelació de dades efectuada a una persona 
diferent de l’interessat és una cessió o comunicació i, per tant, resta regulada en l’article 11 de 
la LOPD amb caràcter general.  
L’accés a les dades personals dels alumnes que l’Administració té a la seva base de dades per 
tal de gestionar la preinscripció universitària per part d’un tercer, el grup de recerca, queda 
comprès en el concepte de cessió de dades de caràcter personal i, per tant, sotmès a les 
previsions legals establertes per a la cessió de dades en la LOPD, en concret, els articles 11 i 
21, en concordança amb l’article 10 del RLOPD. 



 

 
L’article 11.1 de la LOPD disposa, com a regla general que: 
 
“Les dades de caràcter personal objecte de tractament només podran ser comunicades a un tercer per al 
compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari 
amb el previ consentiment de l’interessat”.  
 
Aquest mateix article però, en el seu apartat segon, estableix determinades excepcions a 
aquesta regla general, entre les quals trobem la legitimat de les cessions quan aquestes es 
produeixin entre administracions públiques i tingui com a objecte el tractament posterior de les 
dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques (article 11.2 e) LOPD i article 10.4 
c) RLOPD).  
 
Aquestes previsions s’han de posar en relació amb l’article 21 de la LOPD, el qual disposa que 
la comunicació de dades entre administracions públiques, en aquest cas entre l’Administració i 
la universitat, és possible quan tingui com a objecte el tractament posterior de les dades amb 
finalitats històriques, estadístiques i científiques.  
 
Per tant, ateses les consideracions fetes en el punt anterior d’aquest dictamen, en què s’analitza 
la naturalesa científica de l’estudi, es pot concloure que, en la mesura que aquestes dades 
personals es consideren necessàries, adequades i no excessives per al compliment de la 
finalitat perseguida en aquest estudi, la qual es concreta en la determinació de la possible 
relació existent entre l’ús d’Internet per part de l’alumnat i el seu rendiment acadèmic, per tal de 
proposar un model de relacions causals que representi adequadament els efectes dels usos de 
les TIC sobre els resultats en els estudis i en l’elaboració de perfils d’usuaris rellevants, finalitat 
inserida en la realització d’un estudi de caire científic, en la comunicació d’aquestes dades per 
part de l’Administració al grup de recerca, a fi que aquest les tracti per a la realització de l’estudi, 
no és necessari sol·licitar el consentiment previ de tots els afectats, un cop precisada la seva 
finalitat científica, donant d’aquesta manera compliment al principi de qualitat de les dades i a la 
compatibilitat de la finalitat que en aquest supòsit es cenyirà a la realització de la investigació 
puntual per estudiar la relació existent entre l’ús d’Internet pels estudiants universitaris i el seu 
rendiment acadèmic.  
 
Encara en relació amb la cessió d’aquestes dades personals i pel que fa a la seva possible 
comunicació anonimitzada, sembla deduir-se de la finalitat pretesa pel grup de recerca, que la 
realització de l’estudi no resulta possible amb dades anonimitzades, és a dir, sense permetre 
identificar les persones titulars d’aquestes dades. No obstant això, es fa avinent que un cop fet 
l’anàlisi de la informació obtinguda, el tractament final de les dades personals objecte d’estudi 
hauria d’ésser únicament amb dades de caràcter global i resultats agregats, sense contenir 
conseqüentment dades individualitzades o personalitzades de les persones que hagin participat 
en l’estudi.  
 

V 
 

Finalment, cal tenir en compte que en el tractament de les dades personals objecte de l’estudi, 
així com en la publicació final dels resultats obtinguts s’ha de respectar el deure de secret que 
estableix l’article 10 de la LOPD per part del grup de recerca de la UOC. Aquest article disposa 
que qui intervingui en qualsevol fase del tractament de dades de caràcter personal està obligat 
al secret professional pel que fa a les dades i al deure de guardar-les.  
 
Un cop finalitzat l’estudi, les dades personals que hagin estat comunicades per part de 
l’Administració al grup de recerca per a la seva realització, hauran de ser destruïdes. D’aquesta 
manera es donaria compliment a l’obligació que imposa l’article 4.5 de la LOPD de no conservar 



 

les dades de manera que permetin identificar l’interessat durant un període superior al necessari 
per atendre les finalitats, per a les quals, les dades personals han estat recollides i tractades. 
 
 
 
 
D’acord amb les consideracions fetes fins ara, en relació amb la consulta plantejada per 
l’administració pública, es fan les següents,  
 
 
 
Conclusions 
 
 
Les consideracions fetes en el Dictamen emès per la Directora de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades en data de 29 de novembre de 2005, en relació amb la consulta que es va 
formular respecte al desenvolupament d’un projecte de recerca, no poden fer-se extensibles a la 
consulta ara formulada, atès que parteixen de supòsits de fet diferents.  
 
El tractament de les dades personals dels alumnes que varen respondre a l’enquesta que es va 
enviar en la fase de desenvolupament d’aquest projecte de recerca per a la realització d’un 
estudi amb la finalitat d’analitzar les relacions entre els usos actuals d’Internet, especialment en 
el marc de la vida acadèmica, i el rendiment acadèmic dels estudiants universitaris catalans, a fi 
de proposar un model de relacions causals que representi adequadament els efectes dels usos 
de les TIC sobre els resultats en els estudis, és legítim d’acord amb el principi de qualitat de les 
dades i el de compatibilitat de la finalitat científica establerts a l’article 4 de la LOPD. 
 
La cessió de determinades dades personals dels alumnes per part de l’Administració al grup de 
recerca per a la realització d’aquest estudi, no requereix el consentiment del titular de les dades, 
atès que es produeix entre administracions públiques i té com a objecte el seu tractament 
posterior amb finalitat de caire científic, en els termes previstos pels articles 11.2 e) i 21 de la 
LOPD.  
 
Tot i que, en aquest cas, l’anonimització de les dades cedides per l’Administració no sembla 
possible en atenció a la finalitat perseguida amb l’estudi, un cop fet l’anàlisi de la informació 
obtinguda, el tractament final de les dades personals objecte de l’estudi serà únicament amb 
dades de caràcter global i resultats agregats, sense contenir conseqüentment dades 
individualitzades o personalitzades de les persones que hagin participat. 
 
Durant la realització de l’estudi, així com en la publicació final dels resultats obtinguts, sempre 
que es tractin dades personals, el grup de recerca ha de respectar el deure de secret que 
estableix l’article 10 de la LOPD. 
 
La finalització de l’estudi ha de comportar necessàriament la destrucció de les dades personals 
de les persones interessades.  
 


