
CNS 14/2009 

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per una Universitat, relativa a l’àmbit de la 
llei de protecció de dades i a diverses qüestions sobre el tractament de dades personals 
dels treballadors. 

Es presenta davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades un escrit d’una Universitat catalana 
(en endavant, la Universitat), en el qual es plantegen diverses qüestions relatives a l’àmbit 
d’aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (en endavant, LOPD), i al tractament de dades dels treballadors i treballadores de la 
Universitat.

Es demana el parer de l’Agència sobre si les dades identificatives del personal de la Universitat, 
entre d’altres, els noms i cognoms, DNI, lloc de treball ocupat, número d’identificació universitària, 
antiguitat i característiques del lloc de treball ocupat, entren en l’àmbit de la llei de protecció de 
dades. També es demana parer respecte la possibilitat de facilitar la totalitat de llistats a les 
organitzacions sindicals legítimament representatives en la Universitat, i respecte l’adopció 
d’algunes mesures per emparar la protecció dels treballadors i treballadores afectats, i els requisits 
que caldria observar si es faciliten els llistats sol·licitats. 

Analitzada la petició, que no s’acompanya de cap altra documentació, i la normativa vigent 
aplicable, i vist l’informe de l’Assessoria Jurídica s’emet el següent dictamen. 

I

(...)

II

En l’escrit de la Universitat es posa de manifest que dintre la dinàmica pròpia de participació 
sindical en el si de la Universitat pública, és freqüent que les organitzacions sindicals demanin 
informació diversa per al compliment de les seves funcions. S’afegeix que específicament es 
sol·liciten, entre d’altres, llistats de personal que contenen les dades identificatives pròpies com son 
els noms, cognoms, DNI, lloc de treball ocupat, característiques d’aquests, centres de treball on 
estan adscrits. 

Així doncs la primera consulta que es formula a aquesta Agència, consisteix en saber si “les dades 
identificatives del personal de la Universitat, entre d’altres noms i cognoms, DNI, lloc de treball 
ocupat, número d’identificació universitària, antiguitat i característiques del lloc de treball ocupat, 
entren en l’àmbit de la llei de protecció de dades.”  

Per tal de resoldre aquesta qüestió, hem de concretar en primer lloc el concepte de dada de 
caràcter personal. Com a punt de partida destaquem el que disposa l’article 2.a) de la Directiva 
95/46/CE, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, segons el qual són dades personals: 



“Tota informació sobre una persona física identificada o identificable (l’”interessat”); es considera 
identificable tota persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o indirectament, 
en particular mitjançant un número d’identificació o un o diversos elements específics, 
característics de la seva identitat física, fisiològica, psíquica, econòmica, cultural o social.” 

La LOPD, en l’article 3.a) defineix les dades de caràcter personal com qualsevol informació referent  
a persones físiques identificades o identificables. Complementàriament el Reial decret 1720/2007, 
de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desplegament de la LOPD ( en endavant, 
RLOPD), concreta en el seu article 5.1.f) que és dada de caràcter personal: 

“Qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que 
concerneix persones físiques identificades o identificables.” 

A títol il·lustratiu també és rellevant esmentar el Dictamen 4/2007, sobre el concepte de dades 
personals, elaborat pel Grup de Treball de l’Article 29, grup creat per la Directiva europea que hem 
esmentat. En aquest dictamen s’explicita que: 

“El terme “dades personals” comprèn la informació relativa a la vida privada i familiar de l’individu 
stricto sensu, però també la informació sobre qualsevol tipus d’activitat desenvolupada per una 
persona, com la referida a les seves relacions laborals o a la seva activitat econòmica o social. El 
concepte de “dades personals” inclou, per tant, informació sobre les persones, amb independència 
de la seva posició o capacitat (com a consumidor, pacient, treballador per compte aliè, client, etc)”.                    

Vistes les definicions i referències que hem citat, és clar que les dades identificatives de noms i 
cognoms, el DNI o qualsevol altre número d’identificació personal, com pot ser el número 
d’identificació universitària (NIU) que es cita en la consulta, són dades de caràcter personal, ja que 
es refereixen a persones físiques, i identifiquen directament una persona física concreta.  

Les dades que s’acaben de citar (nom i cognoms, DNI o NIU) són dades identificatives, com també 
ho són la signatura, el telèfon, l’adreça postal o telefònica, el número de registre personal o el 
número de la Seguretat Social o d’una mutualitat, entre d’altres. 

A més de les dades personals identificatives de persones físiques, també hi ha altres categories o 
tipologies d’informacions o dades que identifiquen directament o indirectament les persones 
físiques, de manera que també seran qualificades, totes elles, de dades de caràcter personal. A 
títol d’exemple, hi ha dades que donen informació sobre característiques personals, o sobre 
circumstàncies socials, acadèmiques o professionals de les persones físiques, o sobre la seva 
situació laboral, econòmica o financera, entre d’altres. A més, hi ha determinades dades que la 
Directiva Europea, citada, i la LOPD qualifiquen de sensibles i que són mereixedores d’una 
especial protecció, com poden ser les dades de salut o vida sexual, ideologia, religió o creences 
(article 8 de la Directiva i article 7 de la LOPD, respectivament).  

Als efectes que ens ocupen en aquest Dictamen no és necessari fer una relació exhaustiva de 
totes les tipologies de dades de caràcter personal que es poden tractar, però serveixi com a 
exemple il·lustratiu d’aquestes tipologies, els formularis de notificació de fitxers que es troben 
disponibles, pel que fa a l’àmbit de competència de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, en 
la pàgina web www.apd.cat.

A banda de les dades personals identificatives, a les quals ja s’ha fet esment, en la consulta també 
es fa referència al lloc de treball ocupat, antiguitat i característiques del lloc de treball ocupat. 



Respecte d’aquestes informacions també caldrà considerar-les dades de caràcter personal si es 
refereixen a una persona física concreta, i la fan identificada o identificable.  

En concret, és clar que l’antiguitat d’un treballador o treballadora en relació amb un lloc de treball 
que ocupa és una dada personal,  ja que dóna informació sobre la situació laboral i professional 
d’aquesta persona dins l’empresa en la que treballa. 

Pel que fa a les dades “lloc de treball ocupat” i “característiques del lloc de treball ocupat”, que 
s’esmenten en la consulta, es pot concloure que, qualsevol informació o característica sobre un lloc 
de treball concret, si es relaciona directament o indirectament amb la persona física que l’ocupa, 
esdevindrà també dada de caràcter personal de la persona física en qüestió, i per tant quedarà 
subjecta a la corresponent normativa de protecció de dades. Així doncs, les dades relatives a la 
categoria, grau, cos o escala, en definitiva, sobre l’historial laboral que es refereixin o identifiquin 
directa o indirectament qualsevol treballador o treballadora de la Universitat que realitza la 
consulta, s’han de considerar dades de caràcter personal. 

III

L’article 1 de la LOPD estableix que aquesta llei té per objecte garantir i protegir, pel que fa al 
tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones 
físiques, i especialment del seu honor i la seva intimitat personal i familiar. 

Vist que les dades esmentades en la consulta, en tant que referides a persones físiques 
identificades o identificables, són dades de caràcter personal, cal respondre afirmativament a la 
primera qüestió plantejada en la consulta, relativa a si les dades esmentades entren en l’àmbit de 
la llei de protecció de dades.  

És clar que aquestes dades, així com d’altres dades personals que la Universitat pugui tractar en 
relació amb els seus treballadors i treballadores, queden protegides per la normativa de protecció 
de dades personals, en concret, per la LOPD i el RLOPD. Aquestes normes protegeixen les 
persones físiques a través de la protecció de les seves dades personals, mitjançant l’aplicació 
d’una sèrie de principis i garanties que resulten exigibles en relació amb qualsevol tractament que 
es realitzi.

En aquest sentit, cal considerar com a “tractament de dades” el conjunt de les operacions i els 
procediments tècnics de caràcter automatitzat o no, que permetin recollir, gravar, conservar, 
elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar, així com les cessions de dades que derivin de 
comunicacions, consultes, interconnexions i transferències, en aplicació del que disposa l’article 
3.c) de la LOPD.

Cal recordar que, segons disposa l’article 3.d) de la LOPD, és responsable del fitxer o tractament 
de dades la persona física o jurídica de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que 
decideixi sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades.  

Així doncs, respecte els fitxers o els tractaments de dades personals dels quals sigui responsable 
la Universitat que realitza la consulta, en concret, respecte aquells fitxers o tractaments que tinguin 
relació amb les dades personals dels seus treballadors i treballadores, la Universitat estarà 



subjecta a allò que disposa la normativa de protecció de dades, i haurà de vetllar pel compliment 
dels principis i obligacions que es preveuen en la LOPD. 

IV

Per al cas que les dades sobre les que es fa la consulta es trobin protegides per la legislació de 
protecció de dades personals, qüestió que ja ha quedat resolta en aquest Dictamen, la Universitat 
formula la següent consulta: 

“En el seu cas, podem facilitar la totalitat de llistats (de personal) a les organitzacions sindicals 
legítimament representatives en aquesta universitat, o caldria adoptar algunes mesures per 
emparar la protecció dels treballadors i treballadores afectats, i en aquest cas quins requisits caldria 
observar si es faciliten els llistats sol·licitats?” 

La consulta planteja la possibilitat de facilitar a les organitzacions sindicals la totalitat de llistats de 
personal, per tant, de cedir o comunicar aquests llistats que, com ha quedat dit, contenen dades de 
caràcter personal. Es dedueix també de la consulta que la sol·licitud per part de les organitzacions 
sindicals es fa per al compliment de les finalitats d’aquestes organitzacions.

En matèria de protecció de dades, cal tenir present el principi de qualitat, que ha de regir qualsevol 
fase del tractament de dades de caràcter personal. Aquest principi disposa que les dades de 
caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, així com sotmetre-les a aquest 
tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats 
determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut (article 4 LOPD). 

Facilitar els llistats de personal a les organitzacions sindicals suposa, als efectes de la LOPD, una 
cessió o comunicació de dades personals, que segons l’article 3.i) de la LOPD, és qualsevol 
revelació de dades efectuada a una persona diferent de l’interessat. Cal entendre per “interessat” o 
afectat la persona física titular de les dades que són objecte de tractament (article 3.e) de la LOPD), 
en el cas que ens ocupa, els treballadors i treballadores de la Universitat. 

Partint del principi de qualitat esmentat, i per tal de poder valorar si la cessió de la totalitat dels 
llistats de personal s’ajusta a la normativa de protecció de dades, hem de veure quin és el règim 
legal que s’estableix respecte les cessions o comunicacions de dades de caràcter personal. En 
concret, hem d’atendre al que disposa l’article 11  de la LOPD, segons el qual:  

“1. Les dades de caràcter personal objecte del 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 consentiment previ de l’interessat. 

2. El consentiment que exigeix l’apartat anterior no és necessari:  

a) Quan la cessió està autoritzada en una llei. 
(...)”

Així doncs, la LOPD estableix determinades excepcions a la regla general (article 11.1), entre les 
quals, atès el cas que es consulta,  destaquem la legitimitat de les cessions que estiguin previstes 
per una  norma amb rang de llei, supòsit en el qual no serà necessari el consentiment dels 
interessats.   



Caldrà doncs analitzar quin és el marc jurídic que regula l’àmbit de la consulta de la Universitat, per 
tal de determinar la legalitat i habilitació de la comunicació de la totalitat dels llistats de personal a 
les organitzacions sindicals per al compliment de les seves finalitats. Si, com ja s’ha avançat, es 
tractés d’una cessió de dades de caràcter personal la comunicació de les quals no es trobés 
expressament habilitada per una norma amb rang de llei ni en cap altra excepció de l’article 11 de 
la LOPD, seria necessari el consentiment previ dels titulars de les dades, és a dir, els treballadors i 
treballadores de la Universitat que formula la consulta. 

No obstant la necessitat de realitzar l’anàlisi apuntada, cal fer avinent que la consulta es realitza en 
termes genèrics, referida als treballadors i treballadores de la Universitat en general, i a més no es 
fa particular esment d’un supòsit específic de cessió de dades personals sinó de la cessió, de forma 
global, de la totalitat dels llistats i en relació amb tots els treballadors de la Universitat. Aquesta 
petició de dades (llistats dels treballadors) per part dels sindicats estaria fonamentada en el 
compliment de les funcions de les organitzacions sindicals, sense vincular aquesta petició a una 
finalitat concreta. 

Així doncs a continuació es farà esment, també en termes generals, del marc normatiu que es 
refereix als col·lectius de treballadors de la Universitat consultant, i específicament al dret d’accés a 
la informació per part de les organitzacions sindicals que representen els treballadors.  

V

Des d’una perspectiva general es pot considerar que les organitzacions sindicals, en concret a 
través dels delegats de personal i comitès d’empresa, en tant que representen els treballadors i 
exerceixen determinades funcions que els atribueix la normativa que es cita en aquest fonament 
jurídic, han de poder accedir a determinades informacions, entre d’altres, dades de caràcter 
personal. Ara bé, quan es tracti d’accedir a dades de caràcter personal dels treballadors i 
treballadores de la Universitat, aquest accés s’haurà de produir en tot cas respectant el règim 
previst en la LOPD per a la cessió de dades, que s’ha concretat en l’apartat anterior. 

Es pot apuntar també que la Universitat que formula la consulta, que és una Universitat pública, 
compta amb personal docent i investigador (PDI), i també amb personal d’administració i serveis 
(PAS). Tant un col·lectiu com l’altre pot ser format per personal funcionari, i també per personal 
laboral.

Això es desprèn del que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, que 
conté previsions generals respecte el professorat dels cossos docents universitaris (articles 56 i 
següents) i el PAS de les universitats públiques (articles 73 i següents). També es desprèn, en 
l’àmbit de Catalunya, de les previsions de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de 
Catalunya, en concret, del seu article 29, segons el qual: 

“1. La comunitat universitària de Catalunya és formada pels estudiants, el personal docent i 
investigador, els investigadors de les universitats i el personal d’administració i serveis.  

2. El personal docent i investigador és constituït pel professorat dels cossos docents 
universitaris, pel professorat contractat i pels ajudants.” 



Deixant de banda el col·lectiu dels estudiants, així com altres persones físiques o jurídiques amb 
les que es pugui relacionar la Universitat consultant, i els fluxos informatius i el tractament de dades 
personals que aquests fluxos puguin generar, qüestió que queda fora de la consulta formulada, és 
clar que la Universitat pública consultant està formada per diferents col·lectius de treballadors i 
treballadores, sotmesos a normativa diversa. 

Respecte el personal funcionari, ja sigui personal docent i investigador (PDI) o personal 
d’administració i serveis (PAS), s’ha de tenir en compte principalment allò que disposa la Llei 
7/2007, de 12 d’abril,  que aprova l’Estatut basic de l’empleat públic (EBEP), que s’aplica al 
personal funcionari i, en allò que sigui procedent, al personal laboral al servei, entre d’altres, de les 
Universitats públiques (article 2.1), així com les previsions de la resta de normativa que resulti 
aplicable. Segons l’article 15 de l’EBEP els empleats públics tenen, entre d’altres, el dret a la 
llibertat sindical, a la negociació col·lectiva, a la vaga i al plantejament de conflictes col·lectius.  En 
relació amb aquests drets, és clar que les organitzacions sindicals tenen atribuïda una funció de 
representació dels treballadors, i de garantia de l’exercici dels seus drets, en els termes precisats 
per l’EBEP i la LOLS (veure, en relació amb aquesta qüestió, els articles 31 i següents de l’EBEP).  

Pel que fa a l’àmbit del personal funcionari de la Universitat, sigui PDI o PAS, des de la perspectiva 
de la protecció de dades cal tenir en compte que el procés de selecció i nomenament de persones 
funcionàries es troba subjecte, entre d’altres, al principi de publicitat. Això es desprèn del propi 
EBEP en el qual, en relació amb l’accés a llocs de  treball públics, es fa esment que les 
Administracions públiques entitats i organismes  que es troben en el seu àmbit d’aplicació, entre 
d’altres, les Universitats públiques, han de seleccionar el seu personal (no només funcionari, sinó 
també laboral), d’acord amb diversos principis, entre d’altres, el de publicitat. Més en concret, 
respecte la provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera, l’article 78 de l’EBEP fa 
esment que cal proveir els llocs de treball mitjançant procediments basats, entre d’altres, en el 
principi de publicitat. Trobem en l’EBEP previsions similars respecte els funcionaris interins (article 
10.2) o el personal directiu (article 13.2). 

En relació amb aquesta qüestió també cal citar el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública. L’àmbit d’aplicació d’aquest Decret legislatiu inclou el personal de les 
universitats, tot respectant l’autonomia universitària (article 2.2.b) del Decret legislatiu 1/1997). 
L’article 64 d’aquesta norma preveu, en relació amb la provisió de llocs de treball, que les 
convocatòries, tant les de concurs com les de lliure designació, han de ser publicades al DOGC i 
han d’incloure, en tot cas, la denominació, en nivell, i la localització del lloc al qual s’opta, entre 
d’altres. En el mateix article es preveu que les resolucions de les convocatòries, tant les de concurs 
de mèrits com les de lliure designació, es publiquen al DOGC. D’aquesta manera, es preveu donar 
publicitat als candidats seleccionats que seran nomenats com a funcionaris. 

De totes aquestes previsions es pot desprendre que un cop realitzat un procediment de selecció del 
personal funcionari, les dades identificatives com el nom i els cognoms i el lloc de treball que 
s’ocupa, seran dades de coneixement públic i general, per exigència del principi de publicitat. Això 
comporta que, els representants dels treballadors, d’igual manera que qualsevol tercer, han de tenir 
accés de forma efectiva a aquestes dades personals de coneixement públic. 

Específicament pel que fa al dret d’accés dels representants dels treballadors sotmesos al dret 
laboral, i per tant de les organitzacions sindicals a determinada informació, incloses dades 
personals dels treballadors, cal remetre’s a les previsions del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 



de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels Treballadors. També cal fer esment de les 
previsions de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (LOLS), que es refereixen, 
amb caràcter general, a l’exercici de la llibertat sindical per part dels treballadors, i als drets de les 
organitzacions sindicals en l’exercici d’aquesta llibertat sindical. L’article 2.2 de la LOLS disposa, 
entre d’altres, que les organitzacions sindicals tenen dret a l’exercici de l’activitat sindical que 
comprèn, en tot cas, el dret a la negociació col·lectiva, a l’exercici del dret de vaga, al plantejament 
de conflictes individuals i col·lectius i a la presentació de candidatures per a l’elecció de comitès 
d’empresa i delegats de personal, i dels corresponents òrgans de les Administracions públiques, en 
els termes previstos en les normes corresponents.  

Vist el marc normatiu aplicable a l’àmbit del personal laboral, i en relació amb el dret d’accés a 
determinada informació dels treballadors per part dels representants sindicals, cal dir que la 
normativa preveu supòsits en què de forma explícita es disposa aquest accés. Efectivament 
l’Estatut dels Treballadors disposa que la representació dels treballadors han de tenir accés a 
determinada informació d’aquests. A tall d’exemple, l’article 8.3 de l’Estatut dels Treballadors 
preveu que  l’empresari ha d’entregar als representants legals dels treballadors una còpia bàsica de 
tots els contractes, amb l’excepció dels contractes de relació laboral especial d’alta direcció, sobre 
els que s’estableix un deure de notificació a la representació legal dels treballadors. Segons 
aquesta previsió, amb la finalitat de comprovar l’adequació dels contractes a la legalitat vigent, la 
còpia bàsica ha de contenir totes les dades del contracte, excepte el DNI, el domicili i l’estat civil, a 
més d’altres dades que puguin afectar la intimitat personal (en referència a la Llei orgànica 1/1982, 
de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge). 

L’accés dels representants dels treballadors a aquestes dades personals que es troben incloses en 
la còpia bàsica del contracte, s’estableix per tal que aquests representants puguin exercir funcions 
de vigilància i control del compliment de la normativa laboral per part de l’empresari, per la qual 
cosa el legislador ha considerat necessari aquest accés a informació. A més, els drets d’informació 
s’estenen als delegats sindicals en virtut de l’article 10.3 de la LOLS. 

Finalment, i pel que fa al conjunt dels treballadors i treballadores de la Universitat, independentment 
que es trobin sotmesos al dret laboral o a l’àmbit de la funció pública, des de la perspectiva de la 
protecció de dades cal apuntar la següent qüestió: 

Segons disposa l’article 2.2 del RLOPD: 

“Aquest Reglament no és aplicable als tractaments de dades referides a persones jurídiques, ni 
als 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.” 

El RLOPD exclou amb caràcter general del seu àmbit d’aplicació els fitxers que exclusivament 
inclouen les dades que de forma taxada cita aquest article 2.2, sense afegir-ne cap altra. Es tracta 
de dades personals de contacte de les persones que presten els seus serveis en aquest cas  a la 
Universitat. Aquestes dades tenen la finalitat principal de permetre contactar amb un treballador, i 
de conèixer la seva situació dins l’organigrama d’una organització, sense donar més informació. 
Sempre i quan aquests fitxers no incloguin altres dades, cosa que faria inaplicable la previsió citada 
de l’article 2.2, el RLOPD ha previst un accés general i sense traves a aquestes dades de contacte, 
per part de tercers. Això implica, òbviament, que els representants dels treballadors també han de 
tenir, com qualsevol tercer, un accés general a les dades personals de contacte previstes en 



l’article 2.2 del RLOPD, és a dir, el nom i cognoms, les funcions o llocs exercits, l’adreça postal o 
electrònica, el telèfon i el número de fax professionals. 

VI

En definitiva, com s’ha apuntat en l’apartat anterior d’aquest Dictamen, és clar que el conjunt de la 
normativa citada estableix una sèrie de drets de representació sindical, que poden generar un dret 
per a les organitzacions sindicals, i els òrgans de representació dels treballadors d’accedir a 
determinada informació. També hem comprovat que hi ha supòsits en la normativa en els quals, de 
forma explícita i concreta, es preveu un accés dels representants dels treballadors a informacions 
personals d’aquests. 

Ara bé, més enllà d’aquests casos concrets, des de la perspectiva de la protecció de dades i tenint 
especialment en compte allò que disposa la LOPD, cal que ens referim novament al principi de 
qualitat, ja esmentat (article 4 de la LOPD). Com s’ha avançat, la LOPD exigeix que les dades 
personals tractades en cada cas, han de ser les que resultin  adequades, pertinents i no excessives 
en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han 
obtingut.

La consulta formulada es refereix als requisits que la Universitat hauria d’observar en el cas que 
ens ocupa. Això ens porta a que, en el moment que una organització sindical legítimament 
representativa, segons els termes de la consulta, formuli una petició a la Universitat per tal 
d’accedir a dades personals dels treballadors, aquesta Universitat hagi de valorar o ponderar, 
necessàriament, els següents extrems: 

En primer lloc, atès que en la consulta es planteja una cessió de dades personals, caldrà avaluar 
en cada cas quin és el cessionari que segons la normativa esmentada pot tenir dret a accedir a 
informació diversa, entre d’altres, informació personal sobre els treballadors i treballadores de la 
Universitat. La consulta fa referència a “organitzacions sindicals legítimament representatives”, en 
relació, es dedueix, a la representativitat sindical segons es disposa en els articles 6 i 7 de la LOLS. 
Sigui com sigui, del conjunt de normativa que s’ha esmentat en l’apartat anterior d’aquest 
Dictamen, es dedueix que la normativa pot atribuir certs drets a les organitzacions sindicals, com a 
tals, en definitiva, a la representació legal dels treballadors, o pot atribuir certs drets en concret, a 
favor dels òrgans específics de representació d’aquests, com poden ser els delegats de personal i 
les juntes de personal (veure, al respecte, l’article 39 de l’EBEP) i els delegats de personal i comitès 
d’empresa (veure, al respecte, els articles 62 a 64 de l’Estatut de Treballadors). La concreció de la 
normativa, si escau, a favor d’un òrgan en concret, o la referència més general a la representació 
legal dels treballadors, o a les organitzacions sindicals més representatives, ens portarà a definir 
quin és el cessionari legitimat per accedir a determinada informació en cada cas. 

En segon lloc, caldrà analitzar per a quina finalitat determinada, explícita i legítima es demana la 
informació en cada cas. Amb caràcter general, es desprèn de la normativa esmentada que les 
organitzacions sindicals exerceixen diverses funcions, en tant que representants dels treballadors, i 
que aquestes funcions poden relacionar-se amb assegurar l’exercici efectiu del dret a la llibertat 
sindical, a la negociació col·lectiva, a la vaga i al plantejament de conflictes col·lectius, entre 
d’altres. Atès que la Universitat haurà d’avaluar i ponderar en cada cas la informació personal dels 
treballadors que pot ser comunicada, en base al principi de qualitat citat, és convenient que la 
Universitat demani una concreció a les organitzacions sindicals respecte la finalitat concreta per a 
la qual realitzen la petició d’informació. Aquesta concreció respecte la finalitat ha de facilitar la tasca 



de la Universitat a l’hora de valorar si la normativa aplicable conté una previsió específica al 
respecte, que habiliti la cessió. De no ser així, com també s’ha avançat, caldrà comptar amb el 
consentiment dels titulars de les dades personals, això és, dels treballadors i treballadores de la 
Universitat.

Segons es desprèn dels termes de la consulta, es planteja la cessió de totes les dades personals 
que poden estar incloses en els llistats de personal. A banda que la consulta fa esment, 
específicament, a les dades identificatives i les dades sobre el lloc de treball ocupat i centres de 
treball on estan adscrits els treballadors, no es pot descartar, per la informació de què disposem, 
que en els llistats de personal hi hagi incloses altres dades de caràcter personal. Sigui com sigui, i 
independentment de poder contrastar aquesta darrera circumstància, cal afirmar que de la 
normativa anteriorment esmentada, no es pot desprendre que, amb caràcter general, prevegi una 
cessió del conjunt de totes les dades personals dels treballadors i treballadores de la Universitat a 
favor de les organitzacions sindicals. Aquesta manca de previsió en normes amb rang legal d’una 
cessió en conjunt de totes les dades personals dels treballadors i treballadores de què disposa la 
Universitat, ens porta a reiterar la necessitat de concretar en cada cas la finalitat al·legada, requisit 
essencial per analitzar la legitimitat o l’emparament legal de la cessió.  

En tercer lloc, ja ha quedat esmentat que la consulta es refereix a una cessió dels llistats de tot el 
personal de la Universitat, per tant, principalment PDI i PAS. Com s’ha apuntat, la normativa 
aplicable al personal funcionari i al personal contractat laboral de la Universitat que formula la 
consulta és diferent, i tot i que es puguin establir similituds en relació amb el dret a informació 
diversa que poden tenir els representants legals dels treballadors en un i altre cas, caldrà que la 
Universitat tingui en compte l’específica normativa aplicable, per tal d’analitzar la legitimitat o 
l’emparament legal de la cessió.

Finalment, des de la perspectiva de la normativa de protecció de dades, és important que la 
Universitat tingui en compte la possibilitat, en determinats supòsits, de donar una informació a les 
organitzacions sindicals que resulti adequada al compliment de les funcions atribuïdes legalment a 
aquestes, sense incloure dades de caràcter personal, a menys que es compti amb el consentiment 
o la corresponent habilitació concreta i específica en norma amb rang legal. Com s’ha anat 
apuntant, la normativa estableix el dret dels representants dels treballadors a ser informats de 
qüestions molt diverses que poden afectar la situació i evolució de l’empresa, o als treballadors, 
sobre la política de personal, o la imposició de determinades sancions, o fins i tot previsions de 
contractació o informacions estadístiques sobre l’índex d’absentisme o els accidents de treball 
(serveixi com a exemple les previsions de l’article 64 de l’Estatut dels Treballadors, i les de l’article 
40 de l’EBEP). Aquestes i altres previsions porten a recomanar a la Universitat que, en l’exercici de 
la ponderació derivada del principi de qualitat, i sempre tenint en compte les previsions de la 
normativa sectorial aplicable, es valori la possibilitat de donar una informació desagregada o 
anonimitzada, si això permet donar compliment a les legítimes funcions dels representants 
sindicals, sense fer identificables els treballadors i treballadores afectats, a menys, com sempre, 
que es compti amb el corresponent consentiment d’aquests o la corresponent previsió en norma 
amb rang legal. En aquest punt ens referim, en definitiva, a allò previst en l’article 3.f) de la LOPD, 
com a “procediment de dissociació”, que consisteix en qualsevol tractament de dades personals de 
manera que la informació que s’obtingui no es pugui associar a una persona identificada o 
identificable. 

Com a conclusió, en resposta a la consulta de si caldria adoptar algunes mesures per emparar la 
protecció dels treballadors i treballadores afectats, en base a l’aplicació del principi de qualitat i el 
règim de cessió de dades personals (articles 4 i 11 de la LOPD), l’exercici de ponderació que 



s’acaba de desglossar constituiria una mesura necessària a prendre per part de la Universitat, a 
l’hora de plantejar la pertinença de determinades cessions de dades.  

Cal reiterar que en la normativa aplicable no es preveu una cessió general de totes les dades 
personals de tots els treballadors i treballadores de la Universitat, independentment del col·lectiu al 
qual pertanyin, o en base a una finalitat genèrica i indeterminada, per la qual cosa l’anàlisi que 
s’acaba d’esmentar té una especial importància en el cas que ens ocupa, i des de la perspectiva de 
la protecció de dades personals. 

El marc legal aplicable atribueix als representants dels treballadors l’exercici de determinades 
funcions, per a les quals han de poder conèixer determinada informació. Aquest dret d’informació, 
però, no es configura amb un abast general i indeterminat, ans al contrari, en la mesura en que pot 
constituir una excepció a la regla general del consentiment previ del titular, aquest dret no pot ser 
interpretat de forma extensiva i sense una base legal expressa. Com s’ha esmentat, la normativa 
preveu un accés general per tercers, i específicament per part dels representants dels treballadors, 
a determinades dades de caràcter personal. A banda dels supòsits esmentats, en què hi ha 
previsions expresses en la normativa, en cada cas caldrà determinar, en base a la finalitat concreta 
al·legada, si existeix consentiment del titular de les dades o bé una base legal expressa per a 
habilitar la comunicació de les dades que sol·licitin les organitzacions sindicals. 

VII

Independentment de l’habilitació per a efectuar determinades cessions de dades dels treballadors i 
treballadores de la Universitat a les organitzacions sindicals quan es compti amb el consentiment 
dels titulars de les dades o bé quan, principalment, es compti amb una norma amb rang de llei que 
habilita aquesta cessió, qualsevol tractament de dades de caràcter personal ha d’estar sotmès als 
principis i garanties de la normativa que s’ha esmentat.  

A banda de les consideracions que s’han fet en aquest Dictamen respecte els principis de qualitat i 
finalitat, i sense ser aquesta una relació exhaustiva, hi ha d’altres principis i obligacions en la LOPD 
que cal tenir presents en qualsevol tractament de dades personals, entre d’altres, el deure de donar 
informació als afectats sobre el tractament de les seves dades (article 5 LOPD); el deure de secret 
professional que s’imposa tant al responsable del fitxer com a qualsevol persona que intervingui en 
el tractament (article 10 de la LOPD); la obligació de crear, modificar o suprimir fitxers de titularitat 
pública, com serien els de la Universitat consultant, a través de disposició general publicada al diari 
oficial corresponent (per aplicació de l’article 20 de la LOPD); o bé les exigències que es deriven 
per a la Universitat en cas que aquesta prevegi l’accés a les dades per part d’un encarregat del 
tractament (article 12 de la LOPD). 

A més, atesa la consulta, cal fer avinent que la normativa de protecció de dades imposa l’aplicació 
de determinades mesures de seguretat als tractaments de dades, per part dels responsables dels 
fitxers o tractaments. En concret, l’article 9 de la LOPD estableix la obligació, per als responsables 
dels fitxers o tractaments, d’aplicar una sèrie de mesures de seguretat. L’apartat 1 d’aquest article 
disposa que: 

“El responsable del fitxer i, si s'escau, l'encarregat del tractament han d'adoptar les mesures de 
caràcter tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter 
personal i n'evitin l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte 



l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan 
exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.” 

Les mesures de seguretat que són exigibles als fitxers i tractaments de dades de caràcter personal 
es classifiquen en tres nivells: bàsic, mitjà i alt. En el Títol VIII del RLOPD es concreten les mesures 
tècniques i organitzatives que corresponen a cada nivell. En concret, l’article 81 precisa els nivells 
de seguretat que caldrà adoptar, en atenció a les categories de les dades personals tractades, de la 
finalitat del fitxer o tractament, i de que aquests fitxers i tractaments siguin manuals o automatitzats. 
Es recorda que els nivells de seguretat són un mínim exigible, de manera que el responsable pot 
implantar nivells superiors de mesures de seguretat, si escau (article 81.7 del RLOPD). 

En atenció a les dades personals que són objecte de consulta, es pot indicar que les dades de 
caràcter identificatiu requereixen un nivell de mesures de tipus bàsic, mentre que en els fitxers o 
tractaments que contenen un conjunt de dades de caràcter personal que ofereixin una definició de 
les característiques o de la personalitat dels ciutadans i que permetin avaluar determinats aspectes 
de la seva personalitat o comportament, s’haurà d’implantar, a més de les mesures de tipus bàsic, 
les de tipus mitjà (article 81.2.f) del RLOPD). Tenint en compte que les dades objecte de consulta 
poden, en conjunt, donar un perfil sobre la situació laboral d’un treballador o treballadora de la 
Universitat, caldrà tenir en compte aquesta previsió als efectes oportuns. 

Tenint en compte que la Universitat ha de tractar dades personals dels seus treballadors, també cal 
fer la següent menció, tot i que es refereix a dades personals sobre les quals no es consulta 
expressament. 

El RLOPD disposa, pel que fa als tractaments de dades sensibles o especialment protegides, en 
concret, dades d’afiliació sindical, entre d’altres, que requereixen l’aplicació de mesures de 
seguretat de nivell alt (article 81.3.a) del RLOPD, en connexió amb el que disposa l’article 7 de la 
LOPD). No obstant això, el mateix article 81 del RLOPD, en l’apartat 5, disposa que en el cas de 
fitxers o tractaments que tractin dades sensibles, entre d’altres, les dades d’afiliació sindical, es pot 
implantar només el nivell bàsic de seguretat en determinats casos, en concret: 

“a)Les dades s’utilitzin amb l’única finalitat de realitzar una transferència dinerària a les entitats 
de què els afectats siguin associats o membres. 

 (...)”. 

Així doncs, la Universitat, a banda de complir amb altres obligacions previstes en la LOPD, ha 
d’aplicar els determinats nivells de mesures de seguretat que corresponguin en cada cas, als fitxers 
o tractaments de dades personals dels quals és responsable, tal i com concreta la normativa 
esmentada, i independentment de que algunes d’aquestes dades puguin ser objecte de cessió o 
comunicació. 

D’acord amb les consideracions fetes fins ara, en relació amb la consulta plantejada per la 
Universitat, es fan les següents,  

Conclusions,



Les informacions referents a persones físiques identificades o identificables són dades de caràcter 
personal i per tant es troben protegides per la LOPD i la resta de normativa de protecció de dades 
personals.

Les dades identificatives de nom i cognoms, el DNI, el número d’identificació universitària (NIU) o 
qualsevol altre número d’identificació personal, són dades de caràcter personal, ja que es 
refereixen a persones físiques, i identifiquen directament una persona física concreta.  

La informació sobre l’antiguitat d’un treballador o treballadora en relació amb un lloc de treball que 
ocupa, o qualsevol altra dada sobre el lloc de treball o l’historial laboral que es refereixin o 
identifiquin directa o indirectament qualsevol treballador o treballadora de la Universitat s’ha de 
considerar dada personal. 

La comunicació o cessió de dades de caràcter personal forma part del tractament de dades, i s’ha 
de realitzar conforme al règim que expressament disposa la LOPD en el seu article 11. Sigui amb el 
consentiment previ de l’afectat o, com a excepció, habilitada de forma clara i específica per una 
norma amb rang de llei, la cessió resta sotmesa en tot cas a la finalitat determinada, explícita i 
legítima prevista en el marc jurídic aplicable. 

El marc normatiu aplicable preveu diversos supòsits d’accés a dades dels treballadors per part de 
tercers, i concretament per part dels representants dels treballadors, com ara l’accés a la còpia 
bàsica del contracte en els termes previstos en l’Estatut dels Treballadors, i a les dades 
identificatives del nom i cognoms i el lloc de treball ocupat pels funcionaris, per exigència del 
principi de publicitat. A més, també poden tenir accés a les dades personals de contacte dels 
treballadors, en concret, el nom i cognoms, les funcions o llocs exercits, l’adreça postal o 
electrònica, el telèfon i el número de fax professionals atès el que disposa l’article 2.2 del RLOPD. 

Fora dels supòsits expressament previstos, el marc normatiu aplicable no preveu amb caràcter 
general una comunicació de totes les dades personals incloses en els llistats de personal en relació 
amb tots els treballadors i treballadores de la Universitat. 

El principi de qualitat (article 4 de la LOPD) implica realitzar una ponderació per tal de valorar la 
pertinença de la cessió, especialment, tenint en compte el cessionari que realitza la petició, la 
concreció de la finalitat que s’al·lega a l’hora de formular la petició, i la possibilitat que el lliurament 
d’informació personal es pugui fer de manera dissociada, en els termes de l’article 3.f) LOPD, 
sense vincular la informació a persones físiques concretes. 

Cal aplicar als fitxers i tractaments de dades el conjunt de principis i obligacions de la LOPD, entre 
d’altres, les corresponents mesures de seguretat, amb el nivell, com a mínim, que resulti legalment 
exigible segons les dades tractades i les finalitats de cada fitxer o tractament, en atenció al que 
disposa l’article 9 de la LOPD el Títol VIII del RLOPD. 


