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RESOLUCIÓ del procediment sancionador núm. PS 2/2018, referent a la Universitat Rovira i 

Virgili.  

 

Antecedents 

 
 1.- En data 29/11/2016 va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit 

pel qual es formulava denúncia d’una persona contra la Universitat Rovira i Virgili (en 

endavant, URV), amb motiu d’un presumpte incompliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 

de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD). En concret, 

la persona denunciant -estudiant de la URV- es queixava per la publicació a l’Entorn Virtual de 

Formació (Moodle) de les qualificacions de tots els alumnes de quatre grups de l’assignatura 

“Curs 2016-2017 CIUTADANIA” (adreça URL 

https://moddle.urv.cat/moddle/course/view.php?id=69380), en comptes “d’anotar-ho en el seu 

lloc corresponent al Moodle, on només cada alumne ho pot veure”. Així mateix, es queixava 

també del fet que en dits llistats es feia constar el nom i cognoms de cadascun dels alumnes 

junt amb el seu número de DNI complet. La persona denunciant aportava còpia de les quatre 

llistes esmentades, totes elles de l’assignatura “Ciutadania” i curs 2016-17, amb els codis 

següents: 16224106; 16914108 (Grup: Grp Magistral 1M -16204106-); i dos llistats més amb 

dades diferents però que tenen el mateix codi, el 16204106.  

 

2.- L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (IP 225/2016), d’acord amb 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, per tal de determinar si els 

fets eren susceptibles de motivar la incoació d’un procediment sancionador, la identificació de 

la persona o persones que poguessin ser responsables i les circumstàncies rellevants 

concurrents en uns i altres.  

 

En el si d’aquesta fase d’informació, per mitjà d’ofici de data 16/12/2016 es va requerir la URV 

per tal que informés sobre quin és el sistema que habitualment utilitza per a la publicació de 

les qualificacions dels estudiants, així com les dades personals que s’hi inclouen, i sobre les 

circumstàncies en què s’hauria produït la publicació dels llistats a què la denúncia feia 

referència, i la raó per la qual en els llistats controvertits es va incloure el nom i cognoms dels 

estudiants junt amb el número de DNI complet.  

 

L’URV va respondre l’anterior requeriment a través d’escrit de data 01/02/2017 pel qual 

s’exposava, entre d’altres, el següent:  

- Que la via habitual per publicar les qualificacions és la plataforma virtual Moodle, en la qual 

els professors poden optar per publicar la qualificació en una graella de qualificacions de 

l’assignatura, on l’estudiant pot accedir i veure únicament les seves qualificacions. Que per 

altra banda, el professor pot també optar per publicar a l’espai virtual de l’assignatura un arxiu 

amb el llistat de les qualificacions de tots els alumnes al qual només hi tenen accés els 

alumnes matriculats a l’assignatura.  

- Que aquest llistat de qualificacions “el confecciona el professor manualment (...) extraient les 

dades de l’aplicatiu de gestió dels expedients acadèmics (...) A partir del llistat, el professor 

personalitza manualment el document per convertir-lo en un llistat de notes. A data d’avui des 
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de la universitat no s’ha establert cap directriu específica sobre quines dades personals s’han 

d’utilitzar per publicar els llistats. Aquesta possibilitat de publicar el llistat de les notes de tots 

els estudiants d’una assignatura és permesa a la Universitat per aplicació de la Disposició 

addicional 21a de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei orgànica 

6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU)). En l’apartat 3r es preveu expressament que 

no serà necessari el consentiment dels estudiants per a la publicació dels resultats de les 

proves relacionades amb l’avaluació dels seus coneixements i competències, ni dels actes 

que siguin necessaris per a l’adequada realització i seguiment d’ aquesta l’avaluació. Per 

aquest motiu, i tret d’opinió fonamentada en senti contrari, la Universitat ha interpretat que 

aquesta via de publicació de les notes en l’espai de l’assignatura en concret en la qual només 

poden accedir els estudiants que s’hi ha matriculat, és correcta.”  

- Que en relació als fets que són objecte de denúncia, s’ha consultat al professor de 

l’assignatura “Ciutadania” sobre la manera com les va publicar, qui ha informat que “atès que 

es tractava d’una assignatura compartida en diferents mòduls, es va publicar en les dues 

opcions habitualment utilitzades que permet Moodle, és a dir, tant en la graella personal (ex. 

annex I) com en l’espai de l’assignatura en concret.”  

- Que respecte els motius pels quals es van publicar els llistats dels estudiants amb noms i 

cognoms juntament amb el DNI, “cal informar que es tracta d’un error en la publicació del 

llistat de notes (...) en la creació del llistat, el professor no va eliminar alguna de les columnes, 

o DNI o bé nom i cognoms. Per aquest motiu, havent detectat aquest error arran de la 

comunicació que ens heu enviat, s’ha obert una incidència de protecció de dades” i la URV 

detallava un seguit de mesures que s’haurien adoptat arran la incidència, com ara assegurar-

se que ja no es podia accedir als llistats controvertits, i indicar al professorat quines són “les 

dades que es poden publicar (noms i cognoms o DNI o, si és possible, número d’expedient 

de l’estudiant) als efectes de notificar les notes”.  

 

4.- En data 26/01/2018 la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va acordar 

iniciar procediment sancionador contra la URV, per una presumpta infracció greu prevista a 

l’article 44.3.c) en relació amb l’article 4.1, ambdós de la LOPD. Així mateix, va nomenar 

persona instructora de l’expedient a la funcionària de l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades, Sra. (...). Aquest acord d’iniciació, es va notificar a l’entitat imputada el 26/01/2018. 

 

En l’acord d’iniciació es concedia a l’entitat imputada un termini de deu dies hàbils 

comptadors a partir del dia següent de la notificació per formular al·legacions i proposar la 

pràctica de proves que considerés convenients per a la defensa dels seus interessos. 

 

5.- En data 16/02/2018 la URV presentà un escrit en el qual es remetia a les manifestacions 

que havia efectuat en la fase d’informació prèvia, en les quals s’admetia la responsabilitat per 

la inclusió del DNI dels estudiants -que es qualificava com “d’un error”-; i s’informava que ja 

s’havien adoptat mesures correctores.  

 
Del conjunt de les actuacions practicades en aquest procediment es consideren acreditats els 

fets que seguidament es detallen com a fets provats.  

 

 

 

Fets Provats 
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A finals del mes de novembre de 2016 i durant un temps indeterminat, la URV va publicar a la 

plataforma d’aprenentatge Moodle, i més concretament a l’espai virtual de l’assignatura 

“Ciutadania”, diferents arxius que contenien els llistats de les qualificacions de tots els 

estudiants matriculats en aquesta assignatura, la qual era compartida en diferents mòduls. En 

aquests llistats, a efectes d’identificació dels estudiants s’incloïa el seu nom i cognoms i DNI 

complet. 

 

Fonaments de Dret 

 

1.- És d’aplicació al present procediment el previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant, LPAC); així 

com al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als 

àmbits de competència de la Generalitat, segons el previst a la DT 2ª de la Llei 32/2010, de l’1 

d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. De conformitat amb els articles 5 i 8 

de la Llei 32/2010, la resolució del procediment sancionador correspon a la directora de 

l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

2.- De conformitat amb l’article 85.1 de la LPAC, i d’acord amb el que s’indicava en l’acord 

d’iniciació del present procediment, escau dictar la present resolució sense necessitat de 

formular prèviament la proposta de resolució, atès que el reconeixement per part de l’entitat 

imputada de la seva responsabilitat, implica la terminació del procediment. 

 

3.- En relació al fet descrit a l’apartat de fets provats, cal acudir al principi de qualitat de les 

dades, en la seva vessant del principi de proporcionalitat. Sobre el principi de qualitat, l’art. 

4.1 de la LOPD determina el següent:“1. Les dades de caràcter personal només es poden 

recollir per ser tractades, així com sotmetre-les a aquest 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.” Consagra, doncs, aquest precepte el principi de 

proporcionalitat, tant quantitativament com qualitativa, en el tractament de les dades; és a dir, 

estableix clarament que només es tractaran les dades pertinents, adequades i no excessives 

d’acord amb la finalitat que justifiquen aquest tractament. 

 

Al respecte, durant la tramitació d’aquest procediment ha quedat acreditat que la URV va dur 

a terme el tractament de dades descrit a l’apartat de fets provats, consistent en la publicació 

d’unes dades personals que es consideren excessives, pel fet que un cop identificats els 

estudiants amb el seu nom i cognoms en les llistes de qualificacions publicades, era 

clarament sobrer afegir-hi també el DNI complet. En efecte, en la mesura que la publicació 

esmentada constitueix un tractament de dades, aquest tractament s’ha de sotmetre als 

principis i garanties previstos a la LOPD, i entre aquests principis trobem el principi de qualitat 

de dades, recollit a l’art. 4.1 de la LOPD abans transcrit.  

 

Doncs bé, la vulneració d’aquest principi de proporcionalitat és constitutiu de la infracció greu 

prevista a l’article 44.3.c) de la LOPD, que tipifica com a tal: “Tractar dades de caràcter 

personal o utilitzar-les posteriorment amb conculcació dels principis i les garanties que 

estableixen l’article 4 d’aquesta Llei i les disposicions que el despleguen, excepte quan sigui 

constitutiu d’infracció molt greu”.  
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Al respecte, no està de més advertir que no es qüestiona aquí la legitimitat de les universitats  

per publicar dades personals dels seus estudiants amb motiu de la publicació de les 

qualificacions, tractament per al qual certament no es requereix el consentiment dels afectats, 

en estar autoritzat per una norma amb rang de llei, en concret la DA 21ª de la LO 4/2007, de 

12/04l, per la que es modifica la LO 6/2001, de 21/12, d’universitats, que estableix 

expressament que “no és necessari el consentiment dels estudiants per a la publicació dels 

resultats de les proves relacionades amb l’avaluació dels seus coneixements i competències, 

ni dels actes que siguin necessaris per a l’adequada realització i seguiment de l’avaluació”.  El 

que aquí s’imputa, tal com s’ha exposat anteriorment, és la publicació de dades personals 

excessives, atès que als efectes d’identificació de l’estudiant, era suficient el nom i cognoms, i 

només en cas que es donés la coincidència entre dos o més estudiants (circumstància que no 

es donava en el present cas), estaria justificada la inclusió també d’un segon element 

identificador com seria el DNI, però no de manera completa sinó únicament amb les 4 últimes 

xifres. Aquest és el criteri d’aquesta Autoritat, reiterat en diverses resolucions publicades al 

web institucional (www.apd.cat), apartat resolucions.  

 

4.- L’article 21 de la Llei 32/2010, en consonància amb l’article 46 de la LOPD, preveu que 

quan les infraccions siguin comeses per una administració pública, la resolució que declari la 

comissió d’una infracció, haurà d’establir les mesures que escau adoptar perquè cessin o es 

corregeixin els efectes de la infracció. Tot i això, es considera que en el cas que ens ocupa no 

resulta necessari requerir mesures correctores per corregir els efectes de la infracció, ja que 

la URV va manifestar des del primer moment que es tractà d’un error puntual, i en tot cas ha 

afegit també que “s’han adoptat les mesures correctores” per tal d’evitar que es reiterés el 

mateix tipus d’error. En aquest sentit, la URV manifesta que “s’ha incorporat un apartat a 

l’article 4 de la Normativa acadèmica de la URV amb el següent redactat: A l’hora de publicar 

els resultats de les proves relacionades amb l’avaluació dels coneixements i competències i 

dels actes necessaris per a la realització adequada i el seguiment de l’avaluació, d’acord amb 

els principis de privadesa de les dades personals, només es pot publicar una dada 

identificadora (noms i cognoms, DNI, codi d’expedient o qualsevol altra dada identificadora 

coneguda pels estudiants).” 

 

Sobre això, si la pròpia URV ha atribuït a cada estudiant una dada identificativa específica per 

a l’àmbit universitari, semblaria adequat utilitzar aquesta dada per a la identificació dels 

estudiants en el context universitari, com seria el cas de la publicació de llistes de 

qualificacions. En qualsevol cas, amb les mesures acreditades per la URV tendents a evitar la 

publicació del DNI complet com a afegitó a una altra dada personal identificativa, s'hauria 

assolit la finalitat principal perseguida amb l'exercici de les potestats d'inspecció i 

sancionadora que té encomanada aquesta Autoritat, que no és altra que la d'assegurar el 

compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i evitar així que es 

pugui tornar a vulnerar aquest dret fonamental. 

 

Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de 

novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 

Generalitat de Catalunya, 

 

RESOLC 

http://www.apd.cat/
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Primer.- Declarar que la Universitat Rovira i Virgili ha comès, una infracció  greu prevista a 

l’article 44.3.c) en relació amb l’article 4.1, ambdós de la LOPD, sense que resulti necessari 

requerir mesures correctores per corregir els efectes de la infracció de conformitat amb el que 

s’ha exposat al fonament de dret 4t. 

 

Segon.- Notificar aquesta resolució a la Universitat Rovira i Virgili. 

 

Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Síndic de Greuges, mitjançant el seu trasllat literal, 

segons el que especifica l’Acord 3r del Conveni de Col·laboració entre el Síndic de Greuges 

de Catalunya i l’Agència Catalana de Protecció de Dades de data 23/06/2006. 

 

Quart.- Ordenar la publicació de la Resolució al web de l’Autoritat (www.apd.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 els articles 26.2 de la 

Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i 14.3 del Decret 

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

Dades, l’entitat imputada pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la 

directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el termini d’un mes a comptar de 

l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que preveu l’article 123 i següents de la LPAC 

o bé podeu interposar directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del 

Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar 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. Si l’entitat imputada manifesta a l’Autoritat la seva 

intenció d’interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució ferma en via 

administrativa, la resolució se suspendrà cautelarment en els termes previstos a l’article 90.3 

de la LPAC. 

 

Igualment, l’entitat imputada pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per 

a la defensa dels seus interessos. 

 

La directora 

 

 

 

 

 

M. Àngels Barbarà i Fondevila 

 

Barcelona, (a la data de la signatura electrònica) 

http://www.apd.cat/

