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Identificació de l’expedient 

 

Resolució del procediment sancionador núm. PS 3/2019, referent a la Universitat Autònoma 

de Barcelona 

 

 

Antecedents 

 

1. En data 29/11/2018, va tenir entrada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un 

escrit d’una persona pel qual formulava denúncia contra la Universitat Autònoma de 

Barcelona (en endavant, UAB), amb motiu d’un presumpte incompliment de la normativa 

sobre protecció de dades de caràcter personal. 

 

La persona denunciant exposava que quan se cercava amb el seu número de DNI ((...)) 

a través del cercador d’internet Google, el primer resultat que mostrava el cercador 

corresponia a una adreça URL d’un domini de la UAB ((...) a través de la qual es podia 

accedir a un fitxer en format PDF anomenat “(...)”. En obrir aquest fitxer s’accedia a un 

document que portava per títol “(...)”, en el qual la persona aquí denunciant manifestava 

que hi constava un “llistat amb els noms, cognoms i DNI de les persones que es van 

matricular als graus de Biologia ambiental i Ciències biomèdiques a l’any 2012”. 

 

La persona denunciant aportava còpia del document esmentat, així com una impressió 

del correu electrònic que en data 28/11/2018 va enviar al delegat de protecció de dades 

de la UAB, mitjançant el qual formulava la queixa sobre els fets referenciats, i la resposta 

obtinguda en el sentit que la informació s’eliminaria d’internet. 

 

2. L’Autoritat va obrir una fase d’informació prèvia (núm. IP (...)/2018), 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 els fets eren susceptibles 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. 

 

En el si d’aquesta fase d’informació, en data 29/11/2018, l’Àrea d’Inspecció de l’Autoritat 

va efectuar una sèrie de comprovacions a través d’internet, en relació amb els fets 

objecte de denúncia, de les quals s’aixecà la diligència corresponent. 

 

Així, es va fer una cerca a través de Google del DNI de la persona denunciant, i es va 

constatar que el primer resultat que mostrava el cercador corresponia al fitxer en format 

PDF al que es referia la persona denunciant. Un cop es premia sobre aquest resultat de 

la cerca, es descarregava automàticament el fitxer esmentat, el qual contenia un llistat 

de persones alumnes (101) de la Facultat de Biociències de la UAB, identificades amb 

http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1342159913809&blobnocache=true),%20
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el seu nom i cognoms i número de DNI, juntament amb l’hora assignada per formalitzar 

la matrícula en data (...)(curs 2012-2013) a les titulacions de “Biologia Ambiental” i 

“Ciències Biomèdiques”. S’efectuà una còpia automatitzada del fitxer i s’incorporà a les 

actuacions.  

 

3. També en el marc de la informació prèvia, en data 05/12/2018, l’Àrea de Inspecció va 

efectuar noves comprovacions a través d’internet, de les quals aixecà la diligència 

corresponent. 

 

En aquesta nova cerca mitjançant el DNI de la persona denunciant, es va constatar que 

ja no es podia accedir al document abans esmentat. No obstant això, es va detectar que 

en la llista de resultats mostrats a partir de la cerca, en primer lloc mostrava un resultat 

corresponent a una adreça URL de la UAB (...)) que permetia accedir a un document 

anomenat “(...)”, que contenia un document que portava per títol “(...)”, on figurava un 

llistat provisional del Treball de Fi de Grau de Biologia Ambiental assignat, elaborat el 

21/10/2016, en el qual les persones alumnes (54) constaven identificades amb el seu 

DNI, entre elles, la persona aquí denunciant. 

 

4. També en el marc d’aquesta fase d’informació prèvia, en data 10/12/2018, es va requerir 

la UAB perquè informés sobre els motius pels quals es van mantenir de manera 

accessible en obert a internet –i indexables per al cercador Google- els dos documents 

referenciats, tenint en compte el termini transcorregut.  

 

5. En data 19/12/2018, la UAB va respondre el requeriment esmentat a través d’escrit en 

què exposava el següent:  

 

- Que “En el supòsit concret que ha motivat la denúncia, es va produir la convicció 

errònia que, amb la substitució de la informació coincident amb el canvi d’any 

acadèmica, les versions anteriors quedarien eliminades automàticament.” 

- Que “La UAB reconeix l’incompliment, (...) i que l’endemà mateix de rebre la petició 

del denunciant, la informació ja no era accessible” 

- Que “ el mateix dia en què el requeriment va arribar a la UAB, l’altre document amb 

dades personals del denunciant va quedar igualment suprimit i inaccessible 

mitjançant el navegador.”  

 

6. En data 22/01/2019, també en el si d’aquesta informació prèvia, l’Àrea de Inspecció va 

verificar que efectivament ja no es podia accedir a cap dels documents esmentats, tal i 

com havia anunciat la UAB. 

7. En data 29/01/2019, la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades va 

acordar iniciar un procediment sancionador contra la UAB, per una presumpta infracció 

prevista a l’article 83.5.a) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 27/4, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 

de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes ( en endavant, RGPD) en relació 
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amb l’article 5 de l’RGPD. Així mateix, va nomenar persona instructora de l’expedient a la 

senyora (...), funcionaria de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

8. Aquest acord d’iniciació es va notificar a l’entitat imputada en data 1/02/2019. 

 

A l’acord d’iniciació es concedia a l’entitat imputada un termini de 10 dies hàbils, 

comptadors a partir de l’endemà de la notificació, per formular al·legacions i proposar la 

pràctica de proves que considerés convenients per defensar els seus interessos. 

 

9. En data 8/02/2019, la UAB va formular al·legacions a l’acord d’iniciació. 

 

10. En data 16/04/2019, la persona instructora d’aquest procediment va formular una 

proposta de resolució, per la qual proposava que la directora de l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades declarés que la UAB havia incorregut en la infracció prevista a l’article 

83.5.a) en relació amb l’article 5, tots ells de l’RGPD. Aquesta proposta de resolució es va 

notificar en data 18/04/2019 i concedia un termini de 10 dies per formular al·legacions. El 

termini s’ha superat amb escreix i no s’han presentat al·legacions a la proposta de 

resolució.  

 

Fets provats 

 

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

els fets que es detallen a continuació. 

 

En un període indeterminat, però que en tot cas comprenia el període de temps comprès 

entre el mes de juliol del 2012 i el 29/11/2018 (data en què es va efectuar la primera 

verificació per part de l’Autoritat), la UAB va difondre a través d’internet el fitxer anomenat 

“(...)”. En aquest fitxer PDF hi constava un llistat de cent una persones, entre elles la 

persona aquí denunciant, identificades amb el seu nom i cognoms, el número complet del 

seu DNI, la data i hora en la què s’havien de matricular (el 18/07/2012), i la titulació en què 

es matriculaven (biologia ambiental o ciències biomèdiques).  

 

Així mateix, en un període indeterminat però que en tot cas comprenia el 05/12/2018 (data 

en què s’efectuà la segona verificació per part de l’Autoritat), la UAB va difondre a través 

d’internet un segon fitxer en format PDF anomenat “(...)”, que contenia un document que 

portava per títol “(...)”, on figurava un llistat provisional del Treball de Fi de Grau de Biologia 

Ambiental assignat, elaborat el 21/10/2016, en el qual hi consten identificades amb el seu 

número de DNI, cinquanta-quatre persones alumnes de la UAB, entre elles la persona 

denunciant, juntament amb una xifra numèrica que semblaria correspondre a la qualificació 

obtinguda en el dit Treball, o bé la menció de “Lliure”. 

 

En data 22/01/2019 aquesta Autoritat va verificar que ja no era possible accedir a cap dels 

documents esmentats.   
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Fonaments de dret 

 

1. Són d’aplicació a aquest procediment el que preveuen l’LPAC i l’article 15 del Decret 

278/1993, segons el que preveu 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. L’entitat imputada no ha formulat al·legacions a la proposta de resolució, però sí que ho 

va fer a l’acord d’iniciació. Respecte d’això, es considera oportú reiterar a continuació el 

més rellevant de la resposta motivada de la persona instructora a aquestes al·legacions.  

 

En concret, l’entitat imputada argumentava en el seu escrit d’al·legacions davant l’acord 

d’iniciació, que la publicació del primer document controvertit (el llistat que portava com a 

títol “(...)”), en el qual s’identificaven les persones que es van matricular als graus de 

Biologia ambiental i Ciències biomèdiques, mitjançant el nom, cognoms i document 

nacional d’identitat (DNI), es va dur a terme en el marc del procediment i formalització de la 

matrícula universitària que “constitueix un procés de concurrència competitiva, atès que, 

habitualment, la Universitat no compta amb el número de places suficients a la demanda”. 

La UAB afegia que la finalitat de publicar totes les dades personals de les persones 

afectades era “per tal de facilitar-los la identificació”. A l’últim, la UAB reconeixia un “excés 

del temps d’exposició de la informació”.  

 

Quant a la licitud de la publicació, la UAB també invocava en el seu escrit d’al·legacions el 

supòsit establert a l’article 6.1.c) de l’RGPD, i entenia que la licitud del tractament vindria 

donada per les obligacions legals que es recollien a la ja derogada Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, en concret a l’article 59.6 que preveia la publicació dels actes administratius “b) 

Quan es tracti d'actes integrants d'un procediment selectiu o de concurrència competitiva 

de qualsevol tipus (...)”, obligació que es recull ara en termes similars a l’LPAC, 

concretament a l’article 45, apartat 1, lletra b): “quan es tracti d’actes integrants d’un 

procediment selectiu o de concurrència competitiva de qualsevol tipus. (...)”. Ara bé, tal i 

com assenyalava la persona instructora a la proposta de resolució, com a mínim genera 

dubtes que la publicació del llistat controvertit en què es feia constar la data i hora 

assignada a cada estudiant per al tràmit de matriculació, encaixi sense fissures dins la 

definició del què es pot entendre com a “acte integrant d’un procediment selectiu o de 

concurrència competitiva”. En el cas del document controvertit, només encaixaria en la 

definició transcrita, i per tant estaria legitimada la seva publicació en origen, si aquell 

document tenia per finalitat publicar el resultat del procés de concurrència competitiva 

mitjançant la relació de les persones seleccionades. Per contra, no es podria considerar 

legitimada la publicació del document controvertit en obert, si aquest element de 

concurrència competitiva corresponia a un moment temporal anterior a la publicació, de 

manera que amb aquell document únicament es comunicava la data i hora concreta per 
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efectuar el tràmit de matriculació a les persones afectades, les qui ja coneixen però amb 

anterioritat que havien obtingut plaça.  

 

En tot cas, cal precisar que aquesta qüestió no fou objecte d’imputació en el present 

procediment, ja que no es referia a l’eventual vulneració del principi de licitud, sinó als de 

minimització de les dades (article 5.1.c de l’RGPD) i de limitació del termini de conservació 

(article 5.1.e de l’RGPD), els quals s’aborden seguidament de manera separada.  

 

2.1. Sobre el principi de minimització de les dades. 

 

Com s’ha avançat, en el llistat controvertit la UAB va identificar les persones afectades de 

manera conjunta amb el nom i cognoms i amb el número de DNI complet, de manera que 

es publicaven dues dades personals identificatives. En aquest punt cal recordar la definició 

del concepte “dada personal”, recollida a l’article 4.1 de l’RGPD: “toda información sobre 

una persona física identificada o identificable (“el interesado”); se considerará persona 

física toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en 

particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de 

identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos 

propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultura o social de 

dicha persona”. 

 

En relació amb la conducta descrita, cal acudir a l’article 5 de l’RGPD, el qual es refereix 

als principis relatius al tractament, entre els quals hi figura el de minimització de les dades 

a la lletra c):  

“1. Los datos personales serán: (…)  
c) Adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que 

son tratados (“minimización de datos”)”. 

 

L’entitat imputada al·legava al respecte que es van publicar ambdues dades per tal de 

facilitar la identificació a les persones afectades, i en concret, “per tal de facilitar-los la 

identificació, en relació amb possibles requeriments o esmena d’errors”. Afegia la UAB en 

la seva defensa que en el moment de la publicació encara no era vigent l’actual Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets 

digitals (en endavant, LOPDGDD), en clara referència a la regulació continguda a la seva 

Disposició addicional setena, relativa a la identificació dels interessats en les notificacions 

per mitjà d’anuncis i publicacions d’actes administratius, la interpretació de la qual ha estat 

motiu de dos recents dictàmens d’aquesta Autoritat ( CNS 5/2019 i CNS 4/2019).  

 

Al respecte, tal i com indicava la persona instructora a la proposta de resolució, cal dir que 

certament l’LOPDGDD no estava en vigor en el moment en què es van produir els fets aquí 

denunciats. En conseqüència, no seria aplicable al present cas la regulació allà establerta, 

en la qual es determina que en cap cas s’ha de publicar de manera conjunta el nom i 

cognom i el número de DNI complet. Tanmateix, aquest argument de la no-vigència de 

l’LOPDGDD no és suficient per desvirtuar la vulneració que aquí s’imputa, relativa a la 



 

  
 

PS 3/2019 
Carrer Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a  
08008 Barcelona 

 

             Pàgina 6 de 9 
 

publicació de dades personals excessives. En aquest sentit, als efectes d’identificació dels 

estudiants que s’havien de matricular, era suficient una dada identificativa, i en cas d’optar 

pel nom i cognoms, només en el 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 parcial, com podria ser les 4 últimes xifres. Aquest és el criteri d’aquesta 

Autoritat, reiterat en diverses resolucions publicades al web institucional 

(www.apdcat.gencat.cat), des de molt abans de l’entrada en vigor de l’LOPDGDD. 

 

En definitiva, la publicació del llistat referenciat amb les dades personals que allà 

constaven (nom  i cognoms i DNI complet) resultaria clarament excessiva en aplicació del 

principi de minimització consagrat a l’article 5.1.c) de l’RGPD. 

 

2.2. Sobre el principi de limitació del termini de conservació 

 

L’article 5.1.e) de l’RGPD recull aquest principi en la forma següent: 

“Los datos personales serán tratados: (...)  

e) Mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más 

tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos 

personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten 

exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o 

histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de 

la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente 

Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado ( “limitación del 

plazo de conservación”)”. 

 

La UAB reconeixia en el seu escrit d’al·legacions a l’acord d’iniciació que els dos 

documents indicats a l’apartat de fets provats van estar publicats més temps del necessari 

per al compliment de les seves finalitats, de manera que en aquest punt admetia la 

vulneració d’aquest principi, al qual ja es feia menció a l’acord d’iniciació. En 

conseqüència, no existeix aquí divergència i la UAB accepta la qualificació efectuada per 

aquesta Autoritat. En tot cas, cal ressaltar la reacció ràpida de la UAB, ja que tan aviat com 

va tenir coneixement de la publicació dels documents controvertits, va procedir de manera 

immediata a la seva retirada, extrem que ha estat verificat per aquesta Autoritat respecte 

dels dos documents.  

 

En base al que s’ha exposat en aquest fonament de dret, en la proposta de resolució es va 

concloure que les al·legacions formulades per la UAB  no podien reeixir, consideració 

davant la qual no es van formular al·legacions en el tràmit d’audiència, i que es manté en 

aquesta resolució. 

 

3. En relació amb els fets descrits a l’apartat de fets provats, relatius a la vulneració dels 

principis relatius al tractament de dades, cal acudir a l’article 5 de l’RGPD, i en concret al 

http://www.apdcat.gencat.cat/
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seu apartat 1 i lletres c) i e), relatius als principis de minimització de les dades i de limitació 

del termini de conservació. 

 

“Artículo 5 

 

1. Los datos personales serán: 

(...) 

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines 

para los que son tratados (“minimización de datos”) 

(..) 

e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados 

durante no más tiempo de lo necesario para los fines del tratamiento de los 

datos personales; los datos personales podrán conservarse durante 

períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de 

archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines 

estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de 

la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que 

impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertadas 

del interesado (“limitación del plazo de conservación)” 

 

Doncs bé, tal com indicava la persona instructora, durant la tramitació d’aquest 

procediment, i tal i com s’ha argumentat al fonament de dret anterior en què s’han analitzat 

les al·legacions formulades per la UAB, s’han acreditat degudament els fets descrits a 

l’apartat de fets provats, que es consideren constitutius de la infracció inclosa a l’article 

83.5.a) de l’RGPD, que tipifica com a tal la vulneració de “los principios básicos para el 

tratamiento incluidas las condiciones para el consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 

y 9”. En concret, s’haurien vulnerat els principis de minimització de les dades (art. 5.1.c) i 

de limitació del termini de conservación (art. 5.1.e). 

 

4. L’article 83.7 de l’RGPD disposa que cada Estat membre podrà establir normes sobre si 

es pot imposar multes administratives a autoritats i organismes públics, sense perjudici dels 

poders correctius de l’autoritat control en virtut de l’art. 58.2 de l’RGPD. I afegeix l’article 

84.1 de l’RGPD que els estats membres han d’establir les normes en matèria d'altres 

sancions aplicables a les infraccions d’aquest Reglament, en particular les que no se 

sancionen amb multes administratives de conformitat amb l'article 83.  

 

Al respecte, l’article 21.2 de la Llei 32/2010, determina el següent: 

 

“2. En el cas d’infraccions comeses amb relació a fitxers de titularitat pública, 

el director o directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha de 

dictar una resolució que declari la infracció i estableixi les mesures a adoptar 

per a corregir-ne els efectes. A més, pot proposar, si escau, la iniciació 

d’actuacions disciplinàries d’acord amb el que estableix la legislació vigent 

sobre el règim disciplinari del personal al servei de les administracions 
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públiques. Aquesta resolució s’ha de notificar a la persona responsable del 

fitxer o del tractament, a l’encarregada del tractament, si escau, a l’òrgan del 

qual depenguin i a les persones afectades, si n’hi ha”. 

 

En aquest mateix sentit, l’art. 46 de l’LOPD (vigent fins a l’entrada en vigor de la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals -LOPDGDD-), disposava que en el cas d’infraccions comeses per les 

administracions públiques, en la resolució en què es declara la infracció procedeix establir 

les mesures que escau adoptar perquè cessin o es corregeixin els efectes de la infracció. 

Aquesta previsió és similar a la de l’article 77 de l’LOPDGDD. En el present cas, tal i com ja 

s’assenyalava a la proposta de resolució, no es considera necessari requerir mesures per 

corregir els efectes de la infracció, atès que s’ha constatat que ja no es pot accedir a cap 

dels dos documents de constant referència. 

 

En definitiva, amb aquesta actuació acreditada per la UAB s'hauria assolit la finalitat 

principal perseguida amb l'exercici de les potestats d'inspecció i sancionadora que té 

encomanada aquesta Autoritat, que és assegurar que es compleix la normativa de 

protecció de dades de caràcter personal i evitar que torni a vulnerar aquest dret 

fonamental. 

 

 

Resolució 

 

Per tot això, resolc: 

 

 

1. Declarar que la UAB ha comès, la infracció prevista a l’article 83.5.a) en relació amb els 

articles 5.1.c) i 5.1.e), tots ells de l’RGPD.  

 

No cal requerir mesures correctores per corregir els efectes de la infracció, de conformitat 

amb el que s’ha exposat al fonament de dret 4rt. 

 

2. Notificar aquesta resolució a la UAB. 

 

3. Comunicar aquesta resolució al Síndic de Greuges i traslladar-l’hi literalment, segons el 

que especifica l’acord tercer del Conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges de 

Catalunya i l’Agència Catalana de Protecció de Dades, de data 23 de juny de 2006. 

 

4. Ordenar que es publiqui aquesta 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 

http://www.apd.cat/
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Protecció de Dades, l’entitat imputada pot 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 preveuen 

l’article 123 i següents de l’LPAC. També 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. 

 

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 l’LPAC. 

 

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

per defensar els seus interessos. 

 

 

La directora, 


