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En aquesta resolució s’han ocultat les mencions a la població afectada per tal de donar 

compliment a l’art. 17.2 de la Llei 32/2010, atès que en cas de revelar el nom de la població 

afectada, es podrien identificar també les persones físiques afectades. 

 

 

 

 

Identificació de l’expedient 

 

Resolució d’arxiu de la informació prèvia núm. IP 209/2019, referent a la Universitat (...). 

 

Antecedents 

 

1. En data 15/07/2019 van tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades dos 

escrits pels quals una persona, professor (...)del Departament de (...) de la Universitat (...) ((...)), 

formulava una denúncia contra aquesta Universitat i contra una alumna seva, amb motiu d’un 

presumpte incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals.  

 

Pel que fa a la denúncia presentada contra la (...), la persona denunciant exposava que la 

coordinadora del Grau de (...)de la Facultat de (...) (en endavant, coordinadora) havia fet un ús 

indegut de dades seves sense el seu consentiment. En concret, assenyalava que la 

coordinadora havia accedit a uns missatges privats de WhatsApp que el professor denunciant 

havia enviat a una alumna seva -i aquesta havia mostrat a la coordinadora a través de captures 

de pantalla dels missatges-, i posteriorment les havia comunicat a altres persones d’aquesta 

Universitat sense el seu consentiment, efectuant el que considerava un ús inapropiat de les 

seves dades personals.  

 

A l’efecte d’acreditar-ho, va aportar còpia d’un document on figurava la menció “Annex II”, i el 

títol “Comunicació dels fets que motiven la sol·licitud d’intervenció de la Comissió Tècnica 

Assessora” (en endavant, CTA), signat en data 9/04/2019 per aquesta alumna, que 

s’acompanyava de les captures de pantalla esmentades. En el cos d’aquesta sol·licitud 

d’intervenció de la CTA, que era l’apartat referit als fets comunicats,  es posava de manifest la 

participació de la coordinadora quan s’assenyalava el següent: 

 

“La coordinació del Grau de (...), i el Deganat de la Facultat de (...), a instància de l’alumna del 

Grau de (...), XXX, posen en coneixement els següents fets (...)” 

 

A continuació dels fet, i relacionats amb ells, s’invocava la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del (...) de 

les dones a eradicar la violència masclista. I en el darrer paràgraf de l’escrit es sol·licitava: “dur a 

terme les actuacions i diligències necessàries per tal d’investigar i sancionar, si s’escau, la 

conducta que pugui ser constitutiva d’assetjament, així com donar cobertura i protecció a la 

situació descrita”. 
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En resum, aquesta sol·licitud d’intervenció contenia una relació de fets que la coordinadora 

posava en coneixement de la CTA, la qual és coincident amb la resposta que efectuà la (...) al 

requeriment d’informació de l’Autoritat, i que es transcriu a l’epígraf 3r d’aquests antecedents.  

 

2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP 209/2019), d’acord amb el que 

preveu l’article 7 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador 

d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, i l’article 55.2 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d’ara 

endavant, LPAC), per determinar si l’actuació de la coordinadora de la (...) era susceptible de 

motivar la incoació d’un procediment sancionador, la identificació de la persona o persones que 

en poguessin ser responsables i les circumstàncies rellevants que hi concorrien. A la denúncia 

presentada contra l’alumna es va assignar  un altre núm. IP 210/2019, i per tant no forma part 

de l’objecte de la present resolució. 

 

3. En aquesta fase d’informació, en data 19/07/2019 es va requerir la (...) perquè identifiqués el 

càrrec o responsabilitat assignat a la coordinadora, informés sobre els motius que al seu parer 

justificarien l’accés i tractament de les dades personals objecte de la denúncia; també perquè 

detallés les actuacions dutes a terme per la coordinadora en relació amb els fets denunciats, i 

en particular, informés sobre com va tenir coneixement de les converses, òrgans i/o persones 

que van intervenir, ja fos de la Comissió Tècnica Assessora o de qualsevol altre òrgan, etc. 

També se li requerí que informés sobre el protocol d’actuació de la (...) davant la denúncia o el 

coneixement d’uns fets de naturalesa similar a les relatives als missatges que van donar lloc a la 

intervenció per part d’òrgans de la (...). A l’últim, se li requerí perquè identifiqués els càrrecs i/o 

persones de la (...) que havien tingut accés a les captures de pantalla a les quals feia referència 

la persona denunciant, així com la base jurídica que justificaria aquests tractaments.  

 

4. En data 23/07/2019, la (...) va respondre el requeriment esmentat a través d’un escrit en què 

exposava el següent: 

 

“El senyor XXX (en endavant, professor), professor (...)del Departament de (...) de la Universitat 

(...), va sol·licitar la intervenció del Delegat de Protecció de Dades de la (...) per la possible 

vulneració del seu dret a la protecció de dades (...). 

 

Com a conseqüència de l’expedient tramitat a l’efecte, es varen constatar els fets i les 

conclusions següents: La senyora XXX (en endavant, alumna), estudiant del Grau de (...)de la 

(...) de la Universitat (...), cursava, entre d’altres, l’assignatura de (...), de la que era responsable 

el professor (...).  

 

Durant la tutoria ordinària mantinguda per la senyora XXX (en endavant, coordinadora), 

vicedegana de (...)de (...)i coordinadora d’Estudis de (...)de la Facultat de (...), amb els alumnes 

de l’assignatura, aquests van posar-li en coneixement uns comportaments i unes actituds del 

professor que consideraven inadequades i vexatòries vers l’alumna, principalment via 

WhatsApp. 



 

  
IP 209/2019 

 
Carrer Rosselló, 214, esc. A,1r 1a 
08008 Barcelona 
 

              Pàgina 3 de 10 
 

 

Aquests fets van ser confirmats a la coordinadora per la mateixa alumna afectada, inicialment 

mitjançant conversa telefònica, també via e-mail i, finalment, en tutoria individual. 

 

En compliment de les funcions i les obligacions que li assignen els Estatuts de la (...) i el 

reglament de La Facultat de (...), la coordinadora va posar els fets referits a l’alumna afectada 

en coneixement de la degana de la Facultat de (...), i ambdues van acordar comunicar els fets a 

la directora del departament de (...), que va ser convocada a una reunió en el Deganat de la 

Facultat.  

 

Així mateix, i com a conseqüència de la confirmació per part de l’alumna dels comportaments 

del professor, la coordinadora d’Estudis va instar la intervenció de la Comissió Tècnica 

Assessora de la (...) (CTA), òrgan permanent encarregat de l’aplicació del procediment 

d’actuació tècnica i especialitzada recollit en el Protocol per (...), aprovat pel Consell de Govern 

de la (...) el (...). 

 

Tal com preveu l’article 10.1 del Protocol esmentat, el procediment s’inicia per denúncia de la 

persona afectada o de qualsevol membre de la comunitat universitària que hagi tingut 

coneixement directe o indirecte dels fets que motiven la denúncia. 

 

En aquest cas, i en compliment del que estipula l’article 10.2 del Protocol, en relació amb el 

paràgraf anteriorment citat, la coordinadora va presentar en el Registre General de la (...) la 

sol·licitud perquè la rectora convoqués la CTA. 

 

Aquesta sol·licitud, tal com exigeix el mateix article 10.2 del Protocol, va anar acompanyada 

d’un sobre tancat amb la relació detallada dels fets que motivaven la denúncia. Aquest sobre 

tancat s’obre en una reunió específica a porta tancada de la CTA. 

 

L’escrit amb la relació detallada dels fets va ser signat per l’alumna afectada, acompanyat de la 

impressió d’algunes converses mantingudes via WhatsApp amb el professor, aportades 

voluntàriament per l’alumna com a mitjà de prova de la seva denúncia. 

 

El coordinador d’estudis és un òrgan unipersonal territorial de la Universitat, previst a l’article 

47.d) dels Estatuts de la (...), a qui l’article 105 dels mateixos Estatuts assigna, entre d’altres, les 

funcions de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cada una de les titulacions que 

s’imparteixen a les facultats o escoles, per delegació del degà. 

 

Per altra banda, l’article 25.2 del Reglament de la Facultat de (...), aprovat pel Consell de 

Govern de la (...) en sessió de (...), estableix que els coordinadors d’estudis tenen el deure 

d’informar als departaments i a l’equip de deganat de les incidències que es produeixin en 

qualsevol aspecte relacionat amb la docència. 

 

Així doncs, els tractaments de dades personals duts a terme per la senyora XXX (coordinadora) 
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estaven emparats en l’exercici de competències públiques, segons l’art. 6.1.e del Reglament 

(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 

de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació 

d’aquestes dades (RGPD), i en el compliment d’una obligació legal (art. 6.1.c RGPD), tant pel 

que fa a la informació traslladada a la degana de la Facultat de (...) com la que va fer saber a la 

directora del departament. 

 

El mateix es pot afirmar pel que fa a la sol·licitud presentada per la coordinadora d’Estudis a la 

CTA, en compliment del Protocol aprovat pel Consell de Govern de la (...). 

 

El compliment de l’obligació legal derivaria també del caràcter irrenunciable de les 

competències dels òrgans de l’administració, establert a l’article 6.1 de la Llei 26/2010, de 3 

d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; així 

com a l’article 8.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 

La informació traslladada per la senyora XXX (coordinadora) al departament i a la degana de la 

Facultat de (...), així com l’aportada a la Comissió Tècnica Assessora de la (...), ha estat, a més, 

l’adequada, pertinent i no excessiva en relació amb les finalitats del tractament, per la qual cosa 

s’han complert també els principis del tractament de l’article 5 del RGPD, especialment els 

principis de finalitat i de minimització. 

 

Quant a les imatges impreses de converses de WhatsApp entre el professor i l’alumna afectada, 

la coordinadora s’ha limitat a incorpora-les a la denúncia per voluntat i consentiment explícit de 

la senyora XXX (alumna). En tot cas, en aquesta documentació només hi apareix en una ocasió 

el nom del professor, sense cap referència als números de telèfon ni cap altra informació 

identificadora. La senyora XXX (coordinadora) no ha fet cap difusió de l’existència de les 

converses de WhatsApp aportades a la CTA ni del seu contingut. 

 

Pel que fa al procediment seguit per la Comissió Tècnica Assessora, l’article 8.3 del Protocol 

aprovat pel Consell de Govern de la (...) inclou la confidencialitat com un dels principis bàsics de 

la seva actuació, i el seu article 10, com s’ha assenyalat anteriorment, estableix l’obligació de 

presentar el detall dels fets denunciats en un sobre tancat, al contingut del qual només tenen 

accés els membres de la CTA. 

 

En aquest sentit, ni la senyora XXX (coordinadora) ni cap altra persona o òrgan de la (...) aliens 

al procediment no han tingut accés a cap informació relativa al contingut de les actuacions que 

ha dut a terme la CTA; i, en l’expedient tramitat pel Delegat de Protecció de Dades de la (...) no 

s’ha acreditat que cap membre de la CTA hagi fet difusió ni de la tramitació del procediment ni 

del contingut de l’expedient (...).” 

 

5.- En data 3/01/2019 va tenir entrada a l’Autoritat un segon escrit de la persona denunciant, 

complementari del primer escrit de denúncia, on manifestava el següent: 
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“1-manipulación del orden cronológico de las capturas 

El día 19 de septiembre es la primera fecha que aparece. 

El curso (...)comenzó el 12... yo tengo clase lunes y martes ... 17 y 18 ....el contenido es que le 

pido a una alumna que me recoja una cosa ... antes de haberla conocido y siendo días en que 

yo estaba en la (...). 

Lo cual es cuando menos extraño .. . a otros ojos ... a los míos es falso. 

(…) 

2-yo sé que es la alumna porque lo digo yo ... pero no hay nada en esas capturas de pantalla 

que la identifique ... podría decir que es otra persona e incluso que soy yo mismo ya que el 

único nombre que aparece es el mío. 

3- no se ha pedido mi consentimiento para que una tercera persona lo utilice y se lo dé a una 

comisión de investigación que no tiene ninguna categoría jurídica que la habilite ... no es la 

policía ni es la fiscalía. 

4-creo que vulnera el artículo 197 del Código penal y el artículo 18 de la Constitución. 

5- hay una sentencia del tribunal supremo del 2015 que establece los requisitos que tiene que 

tener el uso de las capturas de pantalla como prueba. 

6- han sido utilizadas con la finalidad de iniciar un expediente disciplinario por trato vejatorio que 

no se ha llevado a cabo porque de la investigación del órgano encargado de la valoración el 

resultado ha sido que no hay pruebas fundamentalmente porque no lo ha habido y se trata de 

una denuncia falsa. 

(…) 

Creo que hay indicios razonables para considerar mala fe en el uso de esas capturas de 

pantalla manipuladas.” 

 

Fonaments  de dret (...) 

 

1. D’acord amb el que preveuen els articles 90.1 de l’LPAC i 2 del Decret 278/1993, en relació 

amb l’article 5 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades, i l’article 15 del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència 

Catalana de Protecció de Dades, és competent per dictar aquesta resolució la directora de 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

2. A partir del relat de fets que s’ha exposat a l’apartat d’antecedents, cal analitzar els fets 

denunciats que són objecte de la present resolució d’arxiu. 

 

En primer lloc, esdevé necessari puntualitzar que a continuació s’analitzaran únicament els fets 

que tenen rellevància des del punt de vista de la normativa de protecció de dades, doncs 

qualsevol altre excedeix de l’objecte d’aquestes actuacions d’investigació, i de les competències 

de l’Autoritat. Per tant, no s’analitzarà la veracitat dels fets denunciats per l’alumna –inclosa la 

veracitat dels missatges de WhatsApp aportats davant la CTA-, ni la validesa de les captures de 

pantalla d’aquests missatges com a prova d’un presumpte assetjament 

 



 

  
IP 209/2019 

 
Carrer Rosselló, 214, esc. A,1r 1a 
08008 Barcelona 
 

              Pàgina 6 de 10 
 

Igualment, escau assenyalar que les consideracions que aquí s’efectuen es refereixen només 

als tractaments de dades denunciats efectuats per la (...) –i en particular per la coordinadora 

d’estudis esmentada-, i no als efectuats per l’alumna afectada, atès que l’àmbit d’actuació 

d’aquesta Autoritat es circumscriu als tractaments que duen a terme les administracions i 

entitats que recull l’article 3 de la Llei 32/2010, que no abasta els tractaments de dades que 

realitzen els particulars. Per tant, tampoc s’analitzarà la comunicació de dades efectuada per 

l’alumna a la coordinadora d’estudis i a la CTA. 

 

La persona denunciant es queixa del fet que la coordinadora del Grau de (...)de la Facultat de 

(...) va comunicar als membres de la CTA, sense el seu consentiment, missatges seus de 

WhatsApp que havia enviat de manera privada a una alumna seva, queixa que cal estendre a la 

comunicació de dades que la coordinadora prèviament efectuà a la degana de la Universitat de 

(...), i a la directora del Departament de (...). La persona denunciant considera que amb aquesta 

actuació s’haurien vulnerat el articles 5, 7 i 8 de l’LOPDGDD. 

 

Atès que la informació comunicada per la coordinadora contenia dades personals de la persona 

denunciant, a continuació escau analitzar si la comunicació d’aquestes dades personals s’ajustà 

a la normativa de protecció de dades, i en particular si concorria una base jurídica de les 

previstes a l’article 6.1 del RGPD, tenint en compte els fets i els motius esgrimits per la (...) i la 

persona denunciant, així com el contingut de la sol·licitud d’intervenció de la Comissió Tècnica 

Assessora, de data 9/04/2019. 

 

 

2.1. Sobre les comunicacions efectuades per la coordinadora d’estudis a la Degana de la 

Facultat de (...) i a la Directora del Departament de (...). 

 

Pel que fa a aquestes dues comunicacions de dades, no consta a l’Autoritat que la coordinadora 

hagués revelat el contingut exacte dels missatges de WhatsApp a la Degana de la Facultat de 

(...) i a la Directora del Departament de (...). De tota manera, dels fets relatats per la (...) i de la 

sol·licitud d’intervenció de la CTA es desprèn que la coordinadora es va reunir amb aquestes 

dues persones per comunicar-los el que considerava un comportament irregular del professor 

aquí denunciant, a partir de les manifestacions que li van efectuar primerament els companys de 

l’alumna afectada, i després l’alumna mateixa, i per tant, cal entendre que la coordinadora va 

comunicar dades personals de la persona denunciant sobre els fets denunciats, que és 

l’element rellevant. 

 

Pel que fa a la concurrència d’una base jurídica que emparés les comunicacions efectuades per 

la coordinadora, la (...) ha assenyalat que aquestes comunicacions estan emparades “en 

l’exercici de competències públiques, segons l’art. 6.1.e del Reglament (UE) 2016/679, del 

Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 

físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades 

(RGPD), i en el compliment d’una obligació legal (art. 6.1.c RGPD)”. 
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L’article 6.1.c) RGPD estableix que el tractament serà lícit si aquest: “és necessari per complir 

una obligació legal aplicable al responsable del tractament”. 

 

D’altra banda, l’article 8.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels (...)s digitals (en endavant, LOPDGDD) estableix a l’apartat 1r que: “El 

tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en el compliment d’una 

obligació legal exigible al responsable, en els termes que preveu l’article 6.1.c) del Reglament 

(UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de (...) de la Unió Europea o una norma amb 

rang de llei, que pot determinar les condicions generals del tractament i els tipus de dades 

objecte d’aquest així com les cessions que escaiguin com a conseqüència del compliment de 

l’obligació legal. Aquesta norma pot imposar igualment condicions especials al tractament, com 

ara l’adopció de mesures addicionals de seguretat o d’altres establertes al capítol IV del 

Reglament (UE) 2016/679”. 

 

Al respecte, article 2.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU) 

estableix que l'autonomia de les universitats comprèn: “a) L'elaboració dels seus estatuts (...), 

així com de les altres normes de règim intern”. D’altra banda, l’article 46.2.e) LOU estableix que 

els alumnes tenen (...) a: “assessorament i l’assistència per part de professors i tutors en la 

forma en què es determini”. 

 

Pel que fa a les funcions de les coordinadores d’estudis, l’article 105.1 del Decret 237/2003, de 

8 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat (...), estableix que: “Els 

coordinadors d'estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els 

ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a les facultats o escoles, per 

delegació dels degans o els directors, i amb autonomia”. D’altra banda, pel que fa a les 

obligacions del personal docent, l’article 129 de la mateixa norma estableix que és un deure del 

personal acadèmic de la (...): “f) respectar la resta de membres de la comunitat universitària, 

particularment la seva integritat física i moral i l'exercici dels seus drets (...)”.  

 

Pel que fa concretament a la comunicació de dades que efectuà la coordinadora a la Degana i a 

la cap del Departament, l’article 25.2.a) del Reglament de la Facultat de (...) de la (...), aprovat 

per Acord del Consell de Govern de (...), estableix que les persones coordinadores tenen el 

deure d’:“informar periòdicament als departaments i a l’equip de deganat de les incidències que 

es produeixin en qualsevol aspecte relacionat amb la docència.” 
 

A l’últim, l’article 28.3 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, 

estableix que les universitats han de: “c) Donar informació i assessorament per a prevenir 

qualsevol tipus de discriminació, d'assetjament sexual o assetjament per raó de sexe i altres 

formes de violència masclista”. 
 

De la normativa exposada i dels fets analitzats es desprèn que era obligació legal de la 

coordinadora atendre i assessorar l’alumna afectada, així com comunicar els fets a la Degana 

de la Facultat i a la cap del Departament.  
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En efecte, la coordinadora va tenir coneixement dels fets en el marc d’una tutoria de classe, en 

què els alumnes de l’assignatura cursada el (...)que impartia el professor denunciant van referir 

un presumpte tracte vexatori envers una alumna, que es produiria a través de missatges de 

WhatsApp. Atès que l’assignatura que impartia el professor denunciant formava part dels 

estudis que coordinava la Vicedegana de (...)de (...), i els alumnes feien referència a un 

comportament del professor contrari al comportament degut del personal acadèmic, la 

coordinadora estava obligada a atendre i assessorar l’alumna, i a comunicar els fets a la 

Degana de la Facultat i a la cap del Departament. Això a banda del que s’assenyala en l’epígraf 

següent (2.2.). 

 

Per tant, la comunicació de dades personals derivada de les reunions mantingudes per la 

coordinadora d’estudis amb la Degana i la cap de Departament, estava emparada per la base 

jurídica prevista a l’article 6.1.c) del RGPD.  

 

Tot i la prevalença d’aquesta base jurídica, en la mesura que la coordinadora va comunicar les 

dades personals en l’exercici de les funcions de direcció i de control d’un ensenyament que 

coordinava, es considera que el tractament esmentat també es trobaria  emparat per la base 

jurídica prevista a l’article 6.1.e) del RGPD, el qual determina que el tractament és lícit quan “és 

necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics 

conferits al responsable del tractament”.  

 

2.2. Sobre les comunicacions efectuades per la coordinadora d’estudis a la CTA. 

 

En l’escrit de resposta al requeriment d’informació de l’Autoritat, la (...) ha reconegut que la 

coordinadora va incorporar els missatges de WhatsApp a la denúncia o sol·licitud d’intervenció 

que es presentà davant la CTA, tot precisant que ho va fer “per voluntat i consentiment explícit” 

de l’alumna afectada. 

 

Pel que fa a la concurrència d’una base jurídica que emparés la comunicació efectuada, i en 

particular la prevista a l’article 6.1.c) de l’RGPD, cal tenir en compte les disposicions següents. 

 

L’article 28.3 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol estableix a l’apartat f) que les universitats han 

d’:”Aplicar mesures d'acció positiva (...) que contribueixin a prevenir l’assetjament sexual i 

l’assetjament per raó de sexe –màxima expressió de la desigualtat entre sexes–, que garanteixin 

aquesta prevenció i que permetin de donar una resposta adequada a les denúncies o 

reclamacions que es puguin formular en aquest sentit a qualsevol membre de la comunitat 

universitària”. 

 

Fruit d’aquesta previsió, la (...) va aprovar per Acord del Consell de Govern de data (...)el 

Protocol per (...), del qual escau destacar els preceptes següents: 
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- L’article 10.1 preveu al punt 1r que: ”El procediment s’inicia per la denúncia de la persona 

afectada o de qualsevol persona de la comunitat universitària que hagi tingut coneixement 

directe o indirecte dels fets que motiven la denúncia (...)”. I al punt 2n preveu que: “El 

procediment d’actuació s’inicia presentant al Registre General de la Universitat (...) la 

sol·licitud al rector o rectora perquè convoqui la CTA. Aquesta sol·licitud s’ha d’acompanyar 

d’un sobre tancat amb la relació dels fets que la motiven i la sol·licitud de convocatòria de la 

CTA (...)”. 

 

- L’article 4 preveu al punt 1r que el protocol s’aplica: “a qualsevol de les conductes definides 

en l’article 3 que es produeixin per mitjans verbals, presencials o electrònics (missatges de 

correu, xarxes socials, whatsapps, etc.)”. I al punt 2n preveu que s’aplica: “a) Tot el 

personal que tingui vinculació laboral o estatutària amb la (...) i tot l’alumnat de la (...)”. 

 

- L’article 3 defineix les conductes d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i 

altres, així com les conductes de violència masclista. 

 

- L’article 5 preveu que la: “Comissió Tècnica Assessora (CTA): té caràcter permanent i 

s’encarrega de l’aplicació del procediment d’actuació tècnica i especialitzada recollit en 

aquest protocol, així com del seguiment de les mesures”. 

 

 

De la normativa exposada i les manifestacions de la (...) es desprèn que la coordinadora 

d’estudis va actuar conforme estableix el Protocol esmentat davant el coneixement dels fets que 

motivaren la sol·licitud d’intervenció de la CTA, tot tenint en compte l’obligació derivada del (...) 

de l’alumna afectada a rebre assistència per part de professors i tutors (art. 42.e LOU). 

 

En concret, la (...) ha manifestat que els missatges de WhatsApp es van lliurar junt amb la 

sol·licitud a la CTA en un sobre tancat, al qual van accedir només els membres de la CTA a 

porta tancada. Al respecte, l’Autoritat no disposa de cap element que porti a qüestionar tals 

manifestacions.  

 

Val a dir que el Protocol no estableix una obligació d’aportar documentació a efectes probatoris, 

tot i que el formulari de sol·licitud, que està al seu annex II, conté un apartat intitulat 

“Documentació adjunta”, amb la frase en cursiva “Adjunteu, si s’escau documentació que 

fonamenti la petició”, i en la sol·licitud controvertida es va assenyalar el següent: “S’adjunten 

converses de WhatsUpp”. Però aquesta seria una qüestió irrellevant, ja que l’aportació dels 

elements de prova d’uns fets denunciats formen part del (...) de defensa previst a l’article 24 CE. 

I a banda d’això, en aquest cas sembla que l’aportació dels missatges era indispensable per 

valorar els fets denunciats.  

 

Així, l’aportació i posterior accés als missatges per part dels membres d’aquesta comissió 

estava legitimada per la regulació continguda en l’esmentat Protocol. I per tant, la comunicació 

de les dades personals del professor denunciant que efectuà la coordinadora d’estudis quan 
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incorporà les captures de pantalla dels missatges de WhatsApp a la sol·licitud d’intervenció de la 

CTA, estava emparada per la base jurídica prevista a l’art. 6.1.c) del RGPD. 

 

A l’igual que l’assenyalat en el tractament analitzat en l’epígraf anterior, tot i la prevalença 

d’aquesta base jurídica, es considera que el tractament esmentat també estaria emparat per la 

base jurídica prevista a l’article 6.1.e) del RGPD, tenint en compte que la coordinadora va 

comunicar les dades personals seguint un protocol establert per la universitat en compliment del 

mandat legal previst a l’article 28.3 de la Llei 17/2015, i per tant en exercici de les funcions de 

prevenció de l’assetjament sexual en el seu àmbit d’actuació. 

 

3. De conformitat amb tot el que s’ha exposat en el fonament de dret (...)2n, i atès que durant 

les actuacions dutes a terme en el marc de la informació prèvia no s’ha acreditat, en relació als 

fets que s’han abordat en aquesta resolució, cap fet que pugui ser constitutiu d’alguna de les 

infraccions previstes a la legislació sobre protecció de dades, escau acordar el seu arxiu. 

 

Resolució 

 

Per tant, resolc:  

 

1. Arxivar les actuacions d’informació prèvia número IP 209/2019, relatives a la Universitat (...). 

 

2. Notificar aquesta resolució a la Universitat (...) i a la persona denunciant. 

 

3. Ordenar la publicació de la resolució al web de l’Autoritat (apdcat.gencat.cat), de conformitat 

amb l’article 17 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa d’acord amb l’article 14.3 del 

Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Catalana de Protecció 

de Dades, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de 

reposició davant la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el termini d’un 

mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que preveu l’article 123 i 

següents de la Llei 39/2015. També es pot interposar directament un recurs contenciós 

administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a 

comptar des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideri 

convenient per defensar els seus interessos. 

 

La directora, 


