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Dictamen en relació amb la consulta formulada pel secretari general d’un sindicat en relació 
a la seva actuació en qualitat de membre d’un dels òrgans d’un dels ens competents en 
matèria de salut. 

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit del secretari general d’un 
sindicat en el que es demana el parer de l’Agència en relació a la seva actuació en qualitat de 
membre d’un dels òrgans d’un dels ens competents en matèria de salut i que concreta en la 
possibilitat que, a través de la web del sindicat, pugui traslladar als òrgans de govern del sindicat i 
als afiliats la informació que li proporciona aquest ens públic. 

Cal fer notar la discordança entre la part expositiva i la dispositiva de l’escrit de consulta en tant en 
quant a la part dispositiva s’exposa que el secretari general del sindicat és  membre d’un òrgan 
d’aquest ens públic, i a la part dispositiva concreta la seva petició en la seva condició de membre 
d’un altre òrgan d’aquesta entitat. 

Analitzat l’escrit de consulta, sense que s’acompanyi cap altra documentació, vist l’informe de 
l’Assessoria  Jurídica, s’emet el dictamen següent: 

I

(...)

II

L’escrit de consulta planteja si el Secretari General del sindicat pot difondre la informació que 
qualifica de  “privilegiada” i “molt útil” a la que té accés, com a membre d’un òrgan col·legiat d’un 
dels ens competents en matèria de salut, per tal que aquesta informació i les seves intervencions 
arribi tant als òrgans de govern del sindicat com als afiliats. No es desprèn de l’escrit de consulta a 
quin tipus d’informació privilegiada s’està referint ni tampoc amb quina finalitat pot ser útil. 

Atès que la consulta es formula en termes genèrics, en primer lloc examinarem els estatuts 
d’aquest ens competent en matèria de salut i, en segon lloc distingirem el supòsit d’informació als 
òrgans de govern del sindicat, de la informació als afiliats, d’acord amb els estatuts que regeixen el 
sindicat.

Com ja s’ha dit abans, vist que la consulta ve motivada per la condició del secretari general del 
sindicat com a membre d’un òrgan col·legiat d’un dels ens competents en matèria de salut, ens 
referirem a les funcions d’aquests dos òrgans per tal de deduir quines poden comportar un 
tractament de dades de caràcter personal. 

De les funcions dels òrgans d’aquest ens públic, previstes a la seva llei de creació així com als seus 
estatuts, als efectes que ens ocupen, assenyalem les d’un dels òrgans d’aquests ens, l’exercici de 
les quals pot comportar, en principi, un tractament de dades de caràcter personal: 



“j) Ratificar els acords o els convenis de col·laboració amb altres entitats, signats pel director o 
directora gerent (...), de contingut econòmic superior a noranta mil euros. 

k)Ratificar les adjudicacions de contractes de serveis i de gestió de serveis públics en el cas 
que haguessin estat prestats fins aleshores per (....). 

t)Nomenar els càrrecs directius a què fa referència (...), a proposta del director o directora 
gerent i, si escau, crear-ne de nous.” 

Els estatuts d’aquest ens públic no preveuen el caràcter de les deliberacions i votacions d’aquest 
òrgan col·legiat. En aquests estatuts es disposa que “en tot allò no previst en aquests Estatuts o en 
les normes internes de funcionament que s’aprovin, es procedirà d’acord amb el que estableix la 
normativa general aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat”. 

L’article 34 de la Llei 13/1989, de 14 de febrer, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat, disposa que les votacions d’un òrgan col·legiat només podran ser 
secretes si ho permet la regulació específica per al qual es regeix l’òrgan, tret que les qüestions a 
tractar afectin als drets fonamentals emparats per l’article 18.1 de la Constitució o bé perquè ho 
sol·liciti expressament la majoria absoluta dels assistents.  

En principi,  en exercici de les funcions abans relacionades i altres que, per assolir la seva finalitat, 
els membres d’aquest òrgan col·legiat poden accedir a una informació que podria comportar un 
tractament de dades de caràcter personal (art. 3.c) de la LOPD). 

En relació amb la cessió de dades de caràcter personal, l’article 3.i) de la LOPD defineix cessió o 
comunicació de dades com “qualsevol revelació de dades realitzada a una persona diferent de 
l’interessat.”

En relació amb les cessions de dades, l’article 11.1 de la LOPD disposa que les dades de caràcter 
personal objecte de tractament només podran ser comunicades a un tercer per al compliment de 
finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el 
previ consentiment dels afectats. 

El Tribunal Constitucional s’ha pronunciat en supòsits de col·lisió dels drets fonamentals de llibertat 
sindical i de protecció de dades personals. La Sentència del Tribunal Constitucional 213/2002, d’11 
de novembre de 2002, declara que els representants sindicals tenen el deure de mantenir informats 
als seus representats (...) i que el deure d’informació no resulta il·limitat sinó que es troba 
condicionat per la imposició legal d’un deure de sigil professional. 

La Sentència de la Audiència Nacional de 14 de maig de 2009, es pronuncia en relació al deure de 
secret,

“(...)
Este deber de sigilo resulta esencial en las sociedades actuales cada vez más complejas, en las 
que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la protección de los 
datos que recoge el artículo 18.4 de la CE. En efecto, este precepto contiene un “instituto de 
garantia de los derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de los drechos de los 
ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o libertat fundamental, el derecho a la libertad 
frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un 



uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos” (STC292/2000). Este derecho fundamental a la 
protección de datos persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos 
personales, sobre su uso y destino” (STC 292/2000) que impida que se produzcan situaciones 
atentatorias con la dignidad de la persona, “es decir, el poder de resguardar su vida privada de una 
publicidad no querida”. 

Considera aquesta Sentència que el reconeixement del dret d’informació no és suficient per 
justificar que es facin públics una sèrie de dades que són irrellevants alhora de l’exercici de la 
llibertat sindical i segueix exposant que se tracta, por ello, de lograr un equilibrio entre ambos 
derechos, el derecho de información sindical y el derecho de protección de datos. (...) el citado 
derecho de información sindical se satisface plenamente sin necesidad de identificar al trabajador 
en concreto (...), identificación que no es necesaria ni nada aporta a la tutela del citado derecho de 
libertad sindical por lo que no puede ampararse bajo el ropaje del citado derecho de libertad 
sindical”

D’acord amb això, el reconeixement del dret de llibertat sindical no es suficient per justificar que es 
facin públics una sèrie de dades que són irrellevants alhora d’exercir aquesta llibertat sindical. Per 
tant, el contingut dels acords d’aquest òrgan col·legiat així com les intervencions del secretari 
general del sindicat no es podrien difondre a través de la web del sindicat, tret que es disposi del 
consentiment dels afectats. 

III

En relació amb les funcions abans relacionades de l’òrgan col·legiat, cal distingir els supòsits 
següents:

1.-La informació a què es pugui tenir accés sobre persones jurídiques, a través dels convenis i 
contractes. 
2.-La informació a la que es pot tenir accés sobre persones físiques que pertanyen o presten 
serveis en les persones jurídiques (càrrecs directius). 
3.-La informació sobre persones físiques en la seva qualitat d’empresaris. 
4.-Altres informacions que puguin contenir dades de caràcter personal. 

1.- En relació a la informació sobre persones jurídiques. 

La LOPD és d’aplicació a les dades de caràcter personal registrades en suport físic que els faci 
susceptibles de tractament i a tota modalitat d’ús posterior d’aquestes dades pels sectors públic i 
privat, (article 2.1), considerant dada de caràcter personal qualsevol informació referent a persones 
físiques identificades o identificables (article 3.a). El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal exclou del seu àmbit d’aplicació el tractament de dades 
referit a persones jurídiques (article 2.2). 

2.- En relació a la informació sobre persones físiques que pertanyen o presten serveis en aquelles 
persones jurídiques. 

El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RLOPD), 
exclou del seu àmbit d’aplicació les persones jurídiques i els fitxers que es limitin a incorporar les 



dades de les persones físiques que hi prestin els seus serveis, consistents únicament en el nom i 
cognoms, les funcions o llocs exercits, així com l’adreça postal o electrònica, telèfon i número de 
fax professionals (article 2.2).

L’exclusió de l’aplicació del Reglament prevista a l’article 2.2, no operaria respecte les persones 
físiques representants de les persones jurídiques, en tots els casos. Aquest article 2.2, en definitiva, 
només preveu la no aplicació del RLOPD a les dades de les persones jurídiques i en relació 
exclusivament amb les dades personals que el propi article enumera en una llista tancada. Per tant, 
altres dades que no siguin les expressament taxades a l’article 2.2, estarien protegides per la 
normativa de protecció de dades personals. 

D’acord amb això, i a tall d’exemple, operaria l’exclusió del RLOPD en els acords de l’òrgan 
col·legiat relatius al nomenament dels càrrecs directius quan només resultin les dades 
expressament relacionades a l’article 2.2 del RLOPD. 

3.- Pel que fa a la informació sobre persones físiques en la seva qualitat d’empresaris. 

L’article 2.3 del RLOPD exclou del seu àmbit d’aplicació les dades relatives a empresaris 
individuals, quan hi facin referència en la seva qualitat de comerciants, industrials o naviliers. Per 
tant, les dades d’aquests empresaris estarien excloses de l’àmbit de la normativa sobre protecció 
de dades de caràcter personal, en l’àmbit estrictament empresarial. 

4.- Respecte a altres informacions que puguin contenir dades de caràcter personal, s’analitza a 
continuació la comunicació per part del secretari general del sindicat als òrgans de govern del 
sindicat així com als seus afiliats. 

IV

En relació amb la cessió de dades objecte de consulta cal distingir la comunicació als òrgans de 
govern del sindicat de la que s’efectuï als afiliats al sindicat. 

1.- Comunicació als òrgans de govern del sindicat. 

D’acord amb el principi de finalitat, les dades a que tinguin accés els membres de l’òrgan col·legiat 
d’un dels ens competent en matèria de salut només poden ser utilitzades per a l’exercici de les 
funcions que tenen atribuïdes en tant que representants del sindicat en aquest òrgan. Per això, el 
representant podrà dur a terme aquelles comunicacions de dades que es derivin de la seva funció 
de representació respecte al sindicat que representa. 

Els estatuts que regeixen el sindicat estableixen que el secretari general ha de comunicar als 
òrgans de govern del sindicat tant les seves intervencions en l’òrgan col·legiat d’un dels ens públics 
competents en matèria de salut, com el contingut dels acords presos per aquest òrgan col·legiat, 
atès que el secretari general assisteix a les reunions d’aquest òrgan en representació del sindicat i 
no a títol personal.  D’acord amb això, el principi de finalitat justificaria la comunicació de dades als 
òrgans de govern del sindicat. 

A títol d’exemple, resulta dels estatuts del sindicat que l’Assemblea de compromissaris exerceix el 
control dels òrgans de gestió (...),- entre els quals es troba el secretari general del sindicat-; que 
s’atribueix al Consell Executiu la funció de vigilar les actuacions dels membres del sindicat, 



especialment els que ostentin càrrecs representatius (...); que el president del sindicat dona el vist i 
plau del documents signats pel secretari general (...); i, que entre les funcions del secretari general 
es troba la d’informar formalment el president de les decisions preses a la secretaria general (...). 

D’acord amb això, el secretari general ha d’informar als òrgans de govern del sindicat tant dels 
acords presos en el si de l’òrgan col·legiat com de les seves intervencions en aquest òrgan. No 
obstant això, la informació que contingui dades de caràcter personal no podrà ser utilitzada pels 
òrgans de govern del sindicat per assolir altres finalitats (diferents de les de l’ens públic), sense el 
consentiment dels titulars de les dades. 

2.- Comunicacions als afiliats al sindicat. 

Tal com hem exposat a l’apartat II d’aquest dictamen, la comunicació de dades als afiliats al 
sindicat, sense consentiment del titular de les dades, hauria d’estar autoritzat per llei (article 11.2 a) 
de la LOPD). La manca d’habilitació legal, amb caràcter general, fa que les dades de caràcter 
personal que resultin de l’assistència del secretari general del sindicat a les reunions de l’òrgan 
col·legiat no es puguin cedir als afiliats al sindicat. Això sens perjudici que es pugin comunicar als 
afiliats informació que contingui dades de caràcter personal si existeix alguna llei específica que ho 
autoritzi, en funció de la naturalesa de la informació de què es tracti. 

D’acord amb les consideracions fetes en relació amb la consulta formulada pel sindicat, es fan les 
següents,

Conclusions

La comunicació de dades per part del secretari general del sindicat als òrgans de govern que 
regeixen el sindicat, d’acord amb el que preveu l’article 11.2.c) de la LOPD, es legítima per la 
finalitat que la justifica. 

La comunicació de dades per part del secretari general del sindicat als afiliats al sindicat es 
considera cessió de dades d’acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i 
només seria legitima en el supòsit en què fos habilitada per una norma amb rang de llei, d’acord 
amb el que disposa l’article 11.2 a) de la LOPD. 


