
CRITERIS PER A LA COMUNICACIÓ DE QUALIFICACIONS 

D'ESTUDIANTS ALS PARES, MARES I TUTORS LEGALS 
 

Les qualificacions dels estudiants de la Universitat Jaume I són dades de caràcter personal i estan, 

en conseqüència, sotmeses al que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal i la resta de disposicions vigents en aquesta matèria. Entre 

d’altres, el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, el qual disposa en el seu 

article 10.2 a) que serà possible el tractament i la cessió de les dades sense comptar amb el 

consentiment dels afectats quan ho autoritze una norma amb rang de llei o una norma de dret 

comunitari i, en particular, quan 

"el tractament o la cessió tinguen per objecte la satisfacció d'un interès legítim del 

responsable del tractament o del cessionari emparat per les normes, sempre que no 

prevalga l'interès o els drets i llibertats fonamentals dels interessats que preveu l'article 

1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre". 

La Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d'Universitats, en la seua disposició addicional vigèsima-primera 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 ni dels actes que 

resulten necessaris per a l'adequada realització i seguiment de l'avaluació”. 

La Llei Orgànica 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern, al seu article 15.3, reconeix que el dret a l’accés a la informació pública pot estar 

limitat pel dret a la protecció de dades personals i estableix que: 

“Quan la informació sol·licitada no conté dades especialment protegides, l'òrgan al qual 

s’adreça la sol·licitud ha de concedir l'accés prèvia ponderació suficientment raonada 

de l'interès públic en la divulgació de la informació i els drets dels afectats les dades dels 

quals apareguen en la informació sol·licitada, en particular el seu dret fonamental a la 

protecció de dades de caràcter personal.” 

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en l’Informe 0441/2015 del seu Gabinet Jurídic 

reconeix que, en determinats casos: 

“els progenitors tindrien un interès legítim en accedir a les qualificacions escolars dels 

seus fills majors d'edat que prevaldria sobre el dret a la intimitat i a la protecció de dades 

d'aquests últims.” 

Tot i això, en eixe mateix informe, el Gabinet Jurídic de l’Agència Espanyola de Protecció de 

Dades, recorda que l'article 6.4 de la Llei Orgànica 15/1999 disposa que: 

“en els casos en què no siga necessari el consentiment de l'afectat per al tractament de 

les dades de caràcter personal, i sempre que una llei no dispose el contrari, aquest pot 

oposar-se a el seu tractament quan hi haja motius fundats i legítims relatius a una 

situació personal”. 

Per tot allò exposat, quan es demane l’accés a qualificacions d’estudiants de la Universitat Jaume 

I per part de persones diferents de l’afectat, s’aplicaran els següents 

 



CRITERIS 

 Els pares, mares i tutors legals podran ser informats de dades acadèmiques dels alumnes 

que tinguen al seu càrrec sempre que: 

o Es sol·licite formalment al Servei de Gestió de la Docència i Estudiants a través 

del Registre General de la Universitat, exposant els motius en els quals es 

fonamenta la sol·licitud. 

o S’acredite un interès legítim en el coneixement d’eixes dades mitjançant 

l’aportació de la documentació oportuna, com puga ser el Llibre de Família, 

sentències judicials, rebuts de pagament de taxes o qualsevol altra que 

contribuïsca a acreditar aquell interès. 

 Una vegada rebuda la sol·licitud, s’informarà de la mateixa a l’estudiant afectat i se li 

atorgarà un termini no inferior a quinze dies per a oposar-se al tractament de les seues 

dades acadèmiques. Aquesta oposició s’haurà de manifestar mitjançant un escrit adreçat 

al Servei de Gestió de la Docència i Estudiants a través del Registre General de la 

Universitat exposant els motius fundats i legítims en els quals fonamenta la seua oposició 

al tractament. 

 En aquest cas, el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants remetrà a la Secretaria 

General de la Universitat la sol·licitud i l’escrit d’oposició per a la seua resolució. 

 Si l’oposició al tractament és estimada favorablement, el Servei de Gestió de la Docència 

i Estudiants informarà sol·licitant que les dades no se li poden proporcionar en virtut 

d’allò previst a l’article 6.4 de la LO 15/1999. 

 Si no n’hi ha oposició al tractament en el termini previst, o bé, aquesta es desestimada, el 

Servei de Gestió de la Docència remetrà al sol·licitant la informació requerida, prenent 

en consideració que: 

o No es remetrà més informació que la sol·licitada. 

o La informació remesa s’haurà de limitar a: 

 Qualificacions acadèmiques finals que figuren al expedient 

 Dades de matrícula per any acadèmic  

 Aquella que es considere justificat aportar en funció del motius en els 

quals es fonamenta la sol·licitud. 


