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NOTA INFORMATIVA DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA SOBRE 

PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS OBTINGUDES EN PROVES D’ESTUDIS DE GRAU 

Les qualificacions obtingudes per l’alumnat són dades personals que s’han de tractar complint la 

normativa universitària i el Reglament General de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016).  

A part de la comunicació de les qualificacions a l’alumne prevista a la normativa universitària i a la 

Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants de la Universitat de 

Girona,  la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, estableix que “no cal el consentiment dels estudiants 

per a la publicació dels resultats de les proves relacionades amb l'avaluació dels seus coneixements i 

competències..." (Disp. ad. 21.a.3).  

La possibilitat, que no obligació, de publicar les qualificacions, amb les limitacions que després 

s’indicaran, té la seva base jurídica en l'art. 6.1.e) del Reglament general de protecció de dades: 

compliment d'una missió realitzada en interès públic. Efectivament, el tractament de les qualificacions 

s’emmarca en la prestació d’un servei públic: l’ensenyament superior. Quan la base jurídica és el 

compliment d’una missió d’interès públic, cal que una norma amb rang de llei ho reguli. En el cas de 

les qualificacions aquesta exigència la compleixen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 

d'universitats i la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. 

Cal tenir present que les qualificacions obtingudes per un alumne incideixen en els interessos legítims 

d’altres alumnes, atès que en base a les qualificacions s’atorguen les matrícules d'honor, limitades a 

un nombre d'estudiants, i es concedeixen premis extraordinaris. 

En conseqüència, és possible publicar les qualificacions sempre i quan es compleixin els principis 

establerts al Reglament General de protecció de dades, especialment els de minimització, i limitació 

de la finalitat i del termini. El respecte a aquests principis i a les normes citades es pot resumir en els 

enunciats següents: 
 

1. D’acord amb la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants 

de la Universitat, s’han de comunicar personalment a l’estudiant els resultats de les proves. 

2. És lícita, però no obligatòria, la publicació de la llista d’alumnes i qualificacions obtingudes en 

una prova.  

3. En el cas que es publiqui, a la llista hi figuraran nom, cognoms i qualificació de cada alumne. 

En cas de coincidència de nom i cognoms s’hi afegiran quatres xifres del DNI, començant per 

la quarta, dels alumnes en qüestió.  

4. La llista només es pot publicar en un espai virtual, únicament accessible al grup classe. 

5. La llista s’ha de retirar en vèncer el termini per presentar reclamacions. 
 

 

Girona,  11 de juny de 2020. 

 


