
 

Instrucció 1/2019, de 7 d’octubre, de la Secretaria General de la Universitat Jaume 

I sobre publicació d’actes administratius i notificacions per mitjà d’anuncis en 

relació amb la identificació de les persones interessades 

Vist que en els procediments administratius tramitats en la Universitat Jaume I es 

requereix, en ocasions, la publicació d’actes administratius o la realització de 

notificacions per mitjà d’anuncis amb la corresponent identificació de les persones 

interessades. 

Atès el que estableix l’article 45.1 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú 

sobre publicació dels actes administratius quan tinguen per destinatari una pluralitat 

indeterminada de persones o es tracte d’un acte integrant d’un procediment selectiu o de 

concurrència competitiva. 

Vista la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) que, en concordança amb el principi 

de minimització de dades del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les 

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

dades (RGPD), estableix les condicions d’identificació de les persones interessades en les 

notificacions a través d’anuncis i publicacions d’actes administratius. 

Atesa l’Orientació provisional publicada per a l’aplicació de la disposició addicional 

setena de la LOPDGDD de les autoritats de control en protecció de dades el 27 de febrer 

de 2019 amb l’objecte d’evitar l’adopció de diferents fórmules que pogueren possibilitar 

la recomposició integra del document identificatiu. 

Amb la finalitat d’harmonitzar la forma en què es realitzen les publicacions de dades 

esmentades, garantir el principi de seguretat jurídica i l’observança del dret fonamental a 

la protecció de dades de caràcter personal, la Secretaria General després de consultar 

l’Assessoria Jurídica i el delegat de Protecció de Dades i d’informar el Consell de 

Direcció, dicta la següent Instrucció. 

Primera. Àmbit d’aplicació 

1. Aquesta Instrucció resulta aplicable a tots els procediments administratius de la 

Universitat Jaume I en els quals siga necessari publicar actes administratius amb 

identificació de persones interessades, incloent-hi els procediments selectius o de 

concurrència competitiva del personal docent i investigador, del personal d’administració 

i serveis, o dels estudiants. 

2. Estan exclosos de l’àmbit d’aquesta Instrucció la publicació dels censos electorals de 

la Universitat Jaume I, que es regeixen per la seua normativa específica, i els 

procediments d’avaluació acadèmica, que es regeixen pel que es disposa en la Instrucció 

2/2019 de la Secretaria General de la Universitat Jaume I sobre la publicació de les 

qualificacions en relació amb la protecció de dades personals. 

Segona. Mitjà de publicació 

La publicació dels actes administratius, en els casos en què la normativa així ho preveu, 

s’ha de fer a través dels diaris o butlletins oficials i/o el Tauler d’anuncis oficials de la 

Universitat Jaume I (TAO). 

Tercera. Forma de publicació 

https://www.aepd.es/media/docs/orientaciones-da7.pdf
https://www.aepd.es/media/docs/orientaciones-da7.pdf


1. En cap cas ha de publicar-se el nom i els cognoms de les persones interessades o 

afectades de manera conjunta amb el nombre complet del document nacional d’identitat, 

nombre d’identitat d’estranger, passaport o document equivalent. 

2. Quan la identitat de les persones interessades quede suficientment acreditada, pot 

publicar-se solament el seu nom i cognoms. En cas de coincidència de persones amb el 

mateix nom i cognoms, o de la concurrència de qualsevol altra causa que poguera induir 

a error, caldria diferenciar-les afegint el document identificatiu, d’acord amb les regles 

d’emmascarament exposades en el següent apartat. 

3. Quan siga necessària la publicació d’un acte administratiu que es referisca a una 

pluralitat de persones afectades, es farà expressant nom i cognoms, afegint quatre xifres 

numèriques aleatòries alternes del document nacional d’identitat, nombre d’identitat 

d’estranger, passaport o document equivalent, de la següent forma: 

a) En el cas dels DNI amb format 12345678X, es publicaran els dígits que ocupen 

les posicions quarta, cinquena, sisena i setena. En l’exemple: **4567**. 

b) En el cas dels NIE amb format L1234567X, es publicaran els dígits que ocupen 

les posicions quarta, cinquena, sisena i setena evitant la publicació del primer 

caràcter alfabètic. En l’exemple: ***4567*. 

c) En el cas dels passaports amb format ABC123456, en tenir només sis xifres, es 

publicaran els dígits que en el format ocupen les posicions, tercera, quarta, 

cinquena i sisena evitant la publicació dels tres caràcters alfabètics. En l’exemple: 

**3456. 

d) En el cas d’altres tipus d’identificació, sempre que la identificació continga 

almenys 7 dígits numèrics, es numeraran aquests dígits d’esquerra a dreta, evitant 

tots els caràcters alfabètics, i se seguirà el procediment de publicar aquells 

caràcters numèrics que ocupen les posicions quarta, cinquena, sisena i setena. Per 

exemple, en el cas d’una identificació com: XY12345678AB, la publicació seria: 

****4567***. 

i) Si el tipus d’identificació és diferent d’un passaport i té menys de 7 dígits 

numèrics, es numeraran tots els caràcters, alfabètics inclosos, amb el mateix 

procediment anterior i se seleccionaran aquells que ocupen les quatre últimes 

posicions. Per exemple, en el cas d’una identificació com: ABCD123XY, la 

publicació seria: *****23XY. 

f) Els caràcters alfabètics i aquells numèrics no seleccionats per a la seua 

publicació se substituiran per un asterisc per cada posició. 

4. Quan es tracte de la notificació per mitjà d’anuncis, particularment en els supòsits als 

quals es refereix l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, s’identificarà la persona afectada 

exclusivament mitjançant el nombre complet del seu document nacional d’identitat, 

nombre d’identitat d’estranger, passaport o document equivalent. Si la persona afectada 

no tinguera aquesta documentació, se la identificarà únicament mitjançant el seu nom i 

cognoms. 

Quarta. Període de publicació 

El període de temps en què les dades estiguen accessibles ha de ser l’estrictament 

necessari i han de ser retirades per la persona responsable de la publicació després de 

complir la finalitat per a la qual van ser publicades.  



Disposició addicional única. Portal de transparència 

Els criteris d’aquesta Instrucció s’han d’aplicar en tot allò referent a la publicació d’actes 

administratius en virtut de les obligacions derivades de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 2/2015, de 2 d’abril, 

de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat 

Valenciana. 

En tot cas, el període de vigència de les publicacions realitzades en compliment dels 

deures de transparència es regirà pel que es disposa en la seua legislació específica. 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquesta Instrucció entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Tauler d’anuncis 

oficials de la Universitat Jaume I. 

 

La secretària general 

 

 

Cristina Pauner Chulvi 

 

 

 

 

 

 


