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    CNS 49/2018 
  
Dictamen en relació amb la consulta d’un consorci per determinar la licitud del 
tractament de les dades de caràcter personal en el marc de l’Estudi d’inserció 
laboral que realitza una entitat. 

 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit (...) en el que es 
planteja una consulta en relació amb la comunicació de dades dels graduats universitaris 
a una entitat per realitzar unes enquestes en el marc de l’Estudi d’inserció laboral. 
 
Analitzada la petició, i la documentació que l’acompanya, i vist l’informe de l’Assessoria 
Jurídica, es dictamina el següent 
 
 

I 
 

           (...) 
 
 
        II 
 
(...) planteja en aquesta consulta la possibilitat de tractar determinades dades que tenen 
les universitats catalanes, tant públiques com privades i centres adscrits, dels graduats 
universitaris que hagin finalitzat els seus estudis universitaris als tres anys d’haver acabat 
els seus estudis de grau (sis anys en el cas de Medicina) i als tres i quatre anys d’haver 
finalitzat els estudis de màster i doctorat, així com des de la perspectiva de gènere, als 
tres anys des de la finalització dels estudis i una, de manera puntual, als vint anys des de 
la finalització dels estudis universitaris, per posar-se en contacte amb els interessats amb 
la finalitat de realitzar unes enquestes dins de l’estudi d’inserció laboral. S’adjunta a la 
consulta un model de les dades que sol·licita l’entitat a les universitats. 
 
L’article 172.2.f de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat, en 
matèria d’ensenyament universitari, sens perjudici de l’autonomia universitària, la 
competència compartida sobre l’avaluació i la garantia de la qualitat i de l’excel·lència de 
l’ensenyament universitari. 
 
La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (en endavant Llei 1/2003) 
defineix l’entitat com el principal instrument per a la promoció i l’avaluació de la qualitat 
de les universitats catalanes (article 137). 
 
La Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l’AQU Catalunya, disposa que és una entitat de dret 
públic i s’adscriu al departament competent en matèria d’universitats, en l’actualitat al 
Departament d’Empresa i Coneixement mitjançant  la Secretaria d’Universitats i Recerca. 
 
L’article 2.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (en 
endavant LRJSP) estableix que tenen la consideració d’administració pública, entre 
d’altres,  qualssevol organismes públics o entitats de dret públic vinculats o dependents 
de les administracions públiques. Per tant, l’AQU Catalunya és administració pública. 
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D’acord amb això, les universitats i l’AQU Catalunya tenen personalitat jurídica pròpia i, 
per tant, la comunicació de dades entre elles constituiria una comunicació de dades a 
tercers. L’article 4.10 RGPD defineix “tercer” com “la persona física o jurídica, autoridad 
pública, servicio u otro organismo distinto del interesado, del responsable del 
tratamiento, del encargado del tratamiento y de las persones autorizadas para tratar los 
datos personales bajo la autoridad directa del responsable o del encargado”. 
 
Així, i del que es desprèn de la consulta, la comunicació d’aquestes dades es produeix 
entre administracions públiques. A partir d’aquí, escau determinar si el tractament de 
dades plantejat per l’entitat seria lícit a efectes del que disposa l’RGPD 
  
 
               III  
 
L’article 5.1 a) RGPD estableix que tot tractament de dades personals ha de ser lícit, 
lleial i  transparent en relació amb l’interessat. Per tal que aquest tractament sigui lícit cal 
que concorri alguna de les bases jurídiques de l’article 6.1 RGPD, ja sigui el 
consentiment de la persona afectada, ja sigui alguna de les altres circumstàncies que 
preveu el mateix article, com ara que “el tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento” (article 6.1 e)).  
 
Ara bé, tal com es desprèn de l’article 6.3 de l’RGPD, la base del tractament indicat en 
l’article 6.1.e) ha d’estar establerta pel Dret de la Unió Europea o pel dret dels Estats 
membres que s’apliqui al responsable del tractament. 
 
La remissió a la base legítima establerta conforme el dret intern dels estats membres a 
què fa referència l’article 6.3 de l’RGPD requereix, per tant, en el cas de l’Estat Espanyol, 
que la norma de desenvolupament, per tractar-se d’un dret fonamental, tingui rang de llei 
(article 53 CE). 
 
La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, estableix que el consell 
social de les universitats (òrgan mitjançant el qual la societat participa en la universitat) 
en col·laboració amb l’AQU Catalunya “contribuirà a la supervisió, i l’avaluació de la 
qualitat, el rendiment i de la viabilitat econòmica i social de la universitat” (article 88.d)) i 
ha de “vetllar per la correcta inserció laboral dels titulats de la universitat” (article 90.k)). 
 
L’article 4 dels Estatuts de l’AQU Catalunya disposa que correspon a l’AQU Catalunya, 
entre d’altres, les funcions següents:  
 

k) L’elaboració d’informació estadística i d’indicadors sobre l’educació superior i la 
recerca de les universitats per tal de facilitar l’anàlisi de llur situació i evolució. 
 
l) L’impuls de la generació del coneixement i del proveïment d’informació pública 
que demostri l’estat de la qualitat i dels processos d’avaluació de la qualitat de les 
universitats i dels centres d’educació superior i dels serveis que ofereixen, per a 
contribuir al retiment de comptes a la societat”. 

 
Així, en relació amb les competències que té atribuïdes sobre l’avaluació i la garantia de 
la qualitat de l’ensenyament universitari, l’orientació dels estudis en llur incorporació al 
món laboral i la promoció d’accions efectives que afavoreixin la inserció laboral i 
professional dels titulats, l’AQU Catalunya ha de realitzar l’estudi d’inserció laboral. Per 
fer l’estudi d’inserció laboral, realitzarà enquestes per tal d’obtenir dades i referents sobre 
la qualitat de la inserció laboral dels graduats universitaris i elaborar, si escau, plans de 
millora.  
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Per tant, en principi sembla que l’estudi d’inserció laboral que ha de realitzar l’AQU 
Catalunya té una finalitat estadística. 
 
Pel que fa al tractament de dades amb finalitats estadístiques, el considerando 162 de 
l’RGPD explicita que:  

 
“El presente Reglamento debe aplicarse al tratamiento de datos con fines 
estadísticos. El contenido estadístico, el control de accesos, las especificaciones 
para el tratamiento de datos personales con fines estadísticos y las medidas 
adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades de los interesados y 
garantizar la confidencialidad estadística deben ser establecidos, dentro de los 
límites del presente Reglamento, por el Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros. Por fines estadísticos se entiende cualquier operación de recogida y 
tratamiento de datos personales necesarios para encuestas estadísticas o para la 
producción de resultados estadísticos. Estos resultados estadísticos pueden 
además utilizarse con diferentes fines, incluidos fines de investigación científica. 
El fin estadístico implica que el resultado del tratamiento con fines estadísticos no 
sean datos personales, sino datos agregados, y que este resultado o los datos 
personales no se utilicen para respaldar medidas o decisiones relativas a 
personas físicas concretas”. 

 
Cal tenir en consideració el Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, aprovat pel Consell de Ministres el 10 de novembre de 2017, i publicat al 
BOCG, Congreso de los Diputados. Serie A Núm.13-3 de 9 d’octubre de 2018, 
actualment en tramitació. En concret, l’article 25, fa referència al tractament de dades en 
l’àmbit de la funció estadística pública i disposa: 
 

“1. El tratamiento de los datos personales llevado a cabo por los organismos que 
tengan atribuidas las competencias relacionadas con el ejercicio de la función 
estadística pública se someterá a lo dispuesto en su legislación específica, así 
como en el Reglament (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica. 
 
2. La comunicación de los datos a los órganos competentes en materia 
estadística solo se entenderá amparada en el articulo 6.1 e) del Reglamento (UE) 
en los casos en que la estadística para la que se requiera la informaciòn venga 
exigida por una norma de Derecho de la Unión Europea o se encuentre incluida 
en los instrumentos de programación estadística legalment previstos. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 11.2 de la Ley 12/1989, de 9 de 
mayo, de la Función Estadística Pública, seran de aportación estrictamente 
voluntària y, en consecuencia, solo podran recogerse previo consentimiento 
expreso de los afectados los datos a los que se refieren los artículos 9 y 10 del 
Reglamento (UE) 2016/679. 
 
3. Los organismos competentes para el ejercicio de la función estadística pública 
podran denegar las solicitudes de ejercicio por los afectados de los derechos 
establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 cuando los 
datos se encuentren amparados por las garantías del secreto estadístico 
previstas en la legislación estatal o autonómica.” 

 
D’acord amb l’article 135.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre estadística d’interès de la Generalitat, que 
inclou en tot cas la planificació estadística, l’organització administrativa i la creació d’un 
sistema estadístic oficial propi de la Generalitat (article 135.1).  
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La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya (en endavant LEC), 
disposa que poden ser declarades estadístiques d’interès de la Generalitat, entre 
d’altres, “les activitats estadístiques que fan l’Institut d’estadística de Catalunya, els 
departaments de la Generalitat, les entitats de dret públic, els organismes autònoms i les 
empreses que en depenen, i les entitats gestores de la Seguretat Social de Catalunya” 
(article 4.a).  
 
La mateixa llei afegeix que “és obligatori subministrar la informació necessària per a 
elaborar les estadístiques d’interès de la Generalitat” (article 34) i que la informació que 
se sol·liciti per a elaborar aquestes estadístiques s’ha de satisfer de manera completa i 
verídica, i ha de garantir la protecció de les dades personals en el marc de la legislació 
vigent (article 36).  
 
En aquest sentit, la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 
2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d’estadística de Catalunya, disposa que 
“les actuacions estadístiques incloses en un programa anual d’actuació estadística es 
declaren estadístiques d’interès de la Generalitat i tenen la consideració d’estadística 
oficial” (article 14.2) i conté una descripció ordenada, d’àmbits, subàmbits i objectius 
d’activitat estadística del Pla. En aquest cas, l’activitat estaria inclosa en la de descripció 
de l’àmbit: treball i societat (codi 04) i el subàmbit: relació amb l’activitat (codi 04 01). 
 
 
El Decret 191/2018, de 28 d’agost, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació 
estadística per a l'any 2018, detalla la relació de les actuacions estadístiques, en els 
termes establerts per la Llei 5/2016, del 23 de desembre i, inclou, entre d’altres, l’activitat 
“Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris” que es descriu en els 
següents termes: 
 

“Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris 
 
Àmbit: 04 Treball i societat 

Subàmbit: 04 01 Relació amb l’activitat 

Codi: 04 01 15 

Tipus. nova 

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya, Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya. 

Organisme col.laborador:- 

Cost directe estimat: - 

Ressenya: Estudi de viabilitat per a l’avaluació comparativa dels resultats d’inserció 
laboral provinents de l’Enquesta d’inserció laboral 2017 de l’AQU amb altra informació 
administrativa i estadística, amb l’objectiu de poder estimar les taxes d’ocupació els anys 
que no es du a terme l’Enquesta atès el seu caràcter triennal. La promoció analitzada 
serà la corresponent a la de l’any 2013 per als titulats de grau, i del 2012 i 2013 per als 
màsters i doctorats. És fonamental l’ús de registres promocionals i de registres 
administratius, con el fitxer UNEIX, el Registre d’afiliats i afiliacions a la Seguretat  
Social, la Base de dades de persones demandants inscrites al SOC i el fitxer de 
contractació laboral registrada als serveis públics d’ocupació. 

(...) 
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D’aquestes previsions es desprèn que l’actuació estadística de la inserció dels graduats 
universitaris està prevista dins del Programa anual d’actuació estadística per l’any 2018 
en compliment del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, per tant, es declara 
estadística d’interès de la Generalitat i té la consideració d’estadística oficial.  
 
En aquest cas, la base jurídica que habilitaria el tractament d’aquestes dades per part de 
l’AQU Catalunya, es fonamentaria en l’article 6.1.e) de l’RGPD (“el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una misión realitzada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”), en relació amb 
la finalitat de l’elaboració de l’activitat estadística de la inserció laboral dels graduats 
universitaris prevista en el Decret 191/2918, citat, que s’emmarca en una activitat 
estadística inclosa en la Llei 5/2016, citada.  
 
Per altra banda, cal tenir en compte que l’article 89.1 RGPD, quan es pretén dur a terme 
un tractament amb finalitats estadístiques, exigeix que aquest reuneixi determinades 
garanties: 
 

“1. El tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de 
investigación científica o històrica o fines estadísticos estarà sujeto a las 
garantías adecuadas, con arreglo al presente Reglamento, para los derechos 
y las llibertades de los interesados. Dichas garantías harán que se disponga 
de medidas técnicas y organizativas, en particular para garantizar el respeto 
del principio de minimización de los datos personales. Tales medidas podran 
influir la seudonimización, siempre que de esa forma puedan alcanzarse 
dichos fines. Siempre que esos fines puedan alcanzarse mediante un 
tratamiento ulterior que no permita o ya no permita la identificación de los 
interesados, esos fines se alcanzarán  de ese modo”.  

 
D’acord amb el principi de minimització, “los datos personales seran adecuados, 
pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados 
(minimización de datos)”. Segons aquest principi només shaurien de sol·licitar aquelles 
dades que siguin imprescindibles per realitzar l’enquesta d’inserció laboral. En aquest 
cas, un cop analitzada l’estructura del fitxer que s’adjunta a la consulta, les dades que es 
preveuen tractar només son dades de caràcter identificatiu i dades acadèmiques. Per 
tant, semblaria que són les adequades, pertinents i imprescindibles per determinar la 
identitat i el perfil acadèmic de la persona de què es tracti i posar-s’hi en contacte per dur 
a terme l’enquesta. 
 
També cal tenir en compte la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya disposa que totes les dades individualitzades de caràcter privat personal, 
familiar, econòmic o financer, utilitzades per a elaborar aquest estudi estadístic, 
obtingudes tant directament de la persona informant com de fonts administratives, estan 
emparades pel secret estadístic (article 24 LEC). Així, totes les persones, òrgans i les 
institucions que intervinguin en l’estudi d’inserció laboral tenen l’obligació de guardar el 
secret estadístic sobre la informació estadística i aquest deure s’ha de mantenir fins i tot 
després que les persones obligades a preservar-lo hagin finalitzat llurs activitats 
professionals o llur vinculació amb els òrgans que fan o tenen estadístiques (article 25 i 
següents de la LEC).  
 
Pel altra banda, es preveu la comunicació de les dades al fitxer UNEIX i a l’IDESCAT. 
Pel que fa a fitxer UNEIX, es tracta d’un fitxer del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, que té una finalitat únicament estadística. 
Per altra banda es preveu la comunicació a l’IDESCAT també a efectes estadístics. En 
aquest segon cas s’indica expressament que només es comunicaran les dades 
agregades. En el primer cas però s’indica que es comunicaran a UNEIX l’estructura del 
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fitxer i els resultats de l’estudi. Tenint en compte que es tracta d’una comunicació a 
efectes estadístics no semblaria justificat que es comuniquin les dades personals 
concretes de les persones participants. Per això, seria bo que en el primer cas també 
quedés clar que les dades que es comunicaran a UNEIX seran també agregades i que 
no permetran la identificació de persones concretes.  
 
Pel que fa a la conservació de les dades, en la documentació que s’adjunta es preveu 
retornar a les universitats participants els fitxers amb les dades que aquestes li han 
comunicat un cop feta l’actuació estadística que justifica la recollida. D’això sembla 
derivar-se que el tractament de les dades es limitarà al temps mínim imprescindible per 
fer l’activitat estadística i que no es conservarà una còpia de les dades d’origen, que 
permetin vincular el resultat de l’enquesta amb persones determinades.  
 
Finalment, en el marc del dret d’informació que preveu la normativa de protecció de 
dades, escau recordar que en el moment de fer l’enquesta, s’haurà d’haver informat les 
persones interessades dels diferents aspectes a què es refereixen l’article 13 RGPD a 
més de les categories i l’origen de les dades utilitzades per seleccionar-les i posar-hi en 
contacte. Sobre això, pot ser d’interès consultar la Guia per al compliment del deure 
d’informació a l’RGP 
(http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/altres_documents_dinteres/  ). 
 
 
Conclusions  
 
Per la informació aportada amb la consulta, es pot considerar que hi ha habilitació 
suficient a l’empara de l’article 6.1.e) de l’RGPD pel tractament de les dades dels 
graduats universitaris per part de l’AQU Catalunya, per dur a terme una activitat 
estadística d’interès de la Generalitat, d’acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, 
d’estadística de Catalunya, i en els termes expressats en el Pla estadístic.  
 
Barcelona, 22 d’octubre de 2018 
 
 
 
 
   


