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Dictamen en relació amb la consulta plantejada per un representant sindical 
relativa a l’accés a la informació sobre la distribució d’hores sindicals entre els 
seus afiliats

La persona consultant, que ocupa un càrrec en un Sindicat, sol·licita el parer de 
l’Agència sobre si té dret a accedir al fitxer Borsa d’Hores Sindicals, el responsable del 
qual és una determinada Administració pública, per tal de conèixer la distribució de les 
hores sindicals entre els afiliats que en gaudeixen. El consultant dubta que se li 
atorguin les hores sindicals que al seu parer li corresponen. Al·lega que en diferents 
ocasions ha demanat aquesta informació als òrgans directius d’aquest indicat i, pel 
que sembla desprendre’s del seu escrit, aquells li han facilitat certa informació però 
d’una manera que no permet examinar “si s’ha efectuat una distribució equitativa i no 
discriminatòria de les mateixes”. També al·lega que s’ha adreçat a l’Administració 
responsable del fitxer esmentat sense obtenir una resposta favorable, i que en tots dos 
casos s’ha invocat l’eventual vulneració de l’LOPD. 

Com a fonament de la seva petició, el consultant acompanya l’escrit de consulta amb 
un informe emès per la Agencia Española de Protección de Datos  l’any 2009. Tot i 
que el consultant es refereix a la similitud entre les dues peticions d’accés formulades 
per aquest representant sindical, cal constatar que aquell informe es refereix a un 
supòsit de fet diferent, com és l’accés a certes dades dels afiliats al Sindicat per tal 
d’enviar-los comunicats del seu interès i estrictament professionals. 

Analitzada la consulta, i vist l’informe de l’Assessoria Jurídica, es dictamina el següent: 

I

En l’anàlisi que es fa a continuació partirem del pressupòsit que el consultant pretén 
accedir a dades personals d’altres representants sindicals del Sindicat, és a dir, a 
informació que identifica o que permet la identificació d’aquests representants fent un 
esforç raonable (article 3.a de la LOPD). Si no fos així, és a dir, si el consultant accedís 
a la informació sobre la distribució d’hores sindicals d’aquests afiliats sense possibilitat 
d’identificar-los (mitjançant la dissociació o anonimització de les seves dades), no seria 
aplicable la normativa sobre protecció de dades personals. 

Partint d’aquest pressupòsit, cal assenyalar que l’accés a dades personals sobre la 
distribució d’hores d’altres afiliats sindicals constitueix una cessió o comunicació de 
dades, entesa com qualsevol revelació de dades efectuada a una persona diferent de 
l’interessat (art. 3.i LOPD), en aquest cas de l’Administració responsable del fitxer 
esmentat envers el representant sindical consultant. Cal analitzar si aquesta 
comunicació de dades és legítima. 

Deixem fora l’anàlisi la possibilitat d’accedir a la informació que té el Sindicat –que en 
definitiva és qui ha d’informar els seus afiliats sobre els criteris aplicats en la distribució 
de les hores sindicals-, atès que això no forma part de l’àmbit competencial d’aquesta 
Agència.

L’article 11 de l’LOPD regula el règim general de la comunicació de dades, segons el 
qual, les dades només poden ser comunicades a una tercera persona per al 



compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del 
cedent i el cessionari, i amb el consentiment previ dels interessats, consentiment què 
no és necessari quan, entre d’altres circumstàncies, la cessió està autoritzada per una 
llei (art. 11.2.a LOPD). 

Cal, doncs, analitzar en el marc de l’article 11 de l’LOPD si la finalitat perseguida està 
directament relacionada amb les funcions legítimes del cedent (l’Administració 
responsable del fitxer) i del cessionari (la persona consultant), i, en el cas que així 
sigui, si cal el consentiment dels interessats (els altres representants sindicals del 
Sindicat) o bé existeix habilitació legal que eximeix de la prestació del consentiment. 

II

2.1. Pel que fa a les funcions legítimes del cedent, l’Administració Pública responsable 
del fitxer borsa d’hores sindicals, cal assenyalar el següent:

El fitxer Borsa d'hores sindicals està modificat per una disposició general d’acord amb 
la qual, la finalitat i els usos del fitxer són, entre d’altres, els següents: controlar la 
borsa d'hores sindicals establerta pel Pacte sobre drets sindicals en l'àmbit de 
l'Administració titular del fitxer i informar les organitzacions sindicals de la quantitat 
d'hores a què tenen dret, així com informar les unitats d’aquesta Administració que 
estan afectades per les hores sindicals de què disposa el personal que hi treballa. En 
l’apartat “Persones i col·lectius afectats” s’indica el personal que té la condició de 
representant del personal d'aquesta Administració o que gaudeixen d'aquestes 
llicències en concepte d'hores sindicals. En l’apartat “Procediment de recollida de les 
dades personals” s’assenyala que les dades són proporcionades per les 
organitzacions sindicals que gaudeixen d'aquestes llicències en concepte d'hores 
sindicals d'acord amb el procediment establert pel Pacte sobre drets sindicals. I en la 
descripció del tipus de dades de caràcter personal que es recullen s’indiquen, entre 
d’altres, les següents: el DNI/NIF/NIE, el nom i cognoms, l’afiliació sindical, 
l’organització sindical i les hores o llicència de què gaudeix. Com a responsable del 
fitxer s’assenyala un òrgan administratiu d’aquesta Administració cedent, el qual té, 
entre les seves funcions, les següents: c) ser l’òrgan de comunicació amb els 
representants legals del personal i amb les organitzacions sindicals, sens perjudici de 
les competències que corresponen a cada departament; d) elaborar i facilitar la 
informació que d’acord amb la normativa vigent s’hagi de trametre als òrgans de 
representació i participació del personal funcionari o laboral, competència de l’òrgan 
administratiu; i f) gestionar i controlar els crèdits horaris, el manteniment i el 
condicionament dels locals sindicals i la composició dels òrgans de negociació. Pel 
que fa específicament al personal funcionari, corresponen a l’Àrea del Personal 
Funcionari les funcions següents: d) controlar i gestionar els recursos necessaris per 
tal que les organitzacions sindicals i els òrgans de representació unitària de personal 
puguin efectuar l’acció sindical i l’acció representativa; e) coordinar els processos 
electorals a òrgans unitaris de representació; f) elaborar i facilitar la informació als 
representants del personal funcionari. 

D’acord amb l’exposat, es considera una funció legítima de la l’Administració cedent 
informar els representants legals del personal d’aquesta Administració i les 
organitzacions sindicals sobre les qüestions que es considerin necessàries per a 
l’exercici de l’acció sindical i de l’acció representativa, respectivament, com ara, i si fos 
el cas, sobre els crèdits horaris o les llicències sindicals que gestiona i controla. 



2.2. Pel que fa al cessionari, la persona consultant, convé aclarir que aquesta formula 
la sol·licitud d’accés des del punt de vista personal, com es desprèn del fet que indica 
que vol saber si és correcta l’assignació que se li ha fet d’hores sindicals. Per tant, no 
formula la consulta com a membre d’un òrgan de representació sindical o com a 
delegat sindical. Si fos així, caldria analitzar les funcions d’aquest/s òrgan/s per tal de 
concloure si aquestes justifiquen o no l’accés.  

Per tal d’analitzar millor la consulta esdevé necessari exposar els supòsits en què els 
afiliats poden gaudir d’hores sindicals: 

Cal partir de l’article 21.1e) de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical (LOLS), el qual reconeix el dret dels treballadors a l’activitat sindical. 

L’article 107 del 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, estableix que els òrgans de representació dels funcionaris al 
servei d’aquesta Administració són les juntes de personal o, si s'escau, els delegats de 
personal, i que l'acció sindical s'exerceix mitjançant les seccions sindicals, les quals 
són constituïdes pels empleats públics afiliats a cada sindicat, lliurement, d'acord amb 
els seus estatuts.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) 
estableix a l’article 39 (aplicable tant al personal funcionari com a l’estatutari d’una 
empresa pública de l’Administració cedent, ex art. 2.3 EBEP), que els delegats de 
personal són els òrgans de representació en les unitats electorals on el nombre de 
funcionaris és igual o superior a 6 i inferior a 50, i si és superior a 50 els òrgans 
electorals són les juntes de personal, les quals es compondran d’un nombre de 
representants en funció del nombre de funcionaris de la unitat electoral. L’article 41 
EBEP estableix que els membres de les juntes de personal i els delegats de personal, 
si s’escau, com a representants legals dels funcionaris, tenen dret a un crèdit d’hores 
mensuals dins de la jornada de treball i retribuïdes com de treball efectiu, d’acord amb 
el nombre de funcionaris que representen (l’escala va de 15 a 40 hores mensuals per 
membre de la junta de personal o delegat de personal). 

El Pacte sobre drets sindicals en l’àmbit de l’Administració cedent regula en el punt 8 
el procediment general d’actualització de l’assignació i la distribució de les hores de 
crèdit sindical, establint el següent: 

“L'assignació i la distribució de les hores de crèdit sindical entre els membres 
de les juntes de personal, els delegats de personal, els delegats sindicals, els 
membres dels comitès d'empresa i intercentres, o els empleats públics de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya que siguin designats per les 
organitzacions sindicals per gaudir-ne amb la finalitat que les dediquin a 
l'activitat derivada en general de l'acció sindical, s'haurà d'actualitzar com a 
conseqüència de la realització de les corresponents eleccions sindicals per 
escollir els representants dels empleats públics a cadascun d'aquests òrgans 
de representació, de negociació o d'acció sindical.  
Aquesta actualització es farà efectiva per part de les diferents unitats 
administratives, gestores de les hores de crèdit sindical, a proposta de les 
organitzacions sindicals interessades. En aquest sentit, les organitzacions 
sindicals hauran d'adjuntar a la seva proposta una còpia de l'acta del resultat 
definitiu de les eleccions corresponents o de la constitució o la modificació del 



comitè intercentres o de la secció sindical, així com una còpia del model oficial 
d'alta i baixa dels membres de tots aquests òrgans, degudament formalitzat i 
registrat.
Aquest procediment s'haurà d'aplicar tant en els supòsits d'increment com en 
els de reducció de les hores de crèdit sindical, que corresponguin a cada 
organització sindical. En el cas que, en el termini d'un mes des de la realització 
de les eleccions sindicals, les organitzacions sindicals no hagin presentat cap 
proposta de redistribució de les hores de crèdit sindical, l'Administració 
procedirà a efectuar l'actualització d'ofici un cop informada l'organització 
sindical afectada, en funció del resultat de les eleccions i d'acord amb els drets i 
garanties que la legislació vigent atorga als representants sindicals, suprimint 
les que fins aquell moment estaven gaudint els membres dels anteriors òrgans 
de representació, negociació o acció sindical.”  

D’altra banda, el punt 3 del Pacte regula el procediment per a l’acumulació d’hores 
sindicals. D’acord amb aquest punt, tots els empleats públics que gaudeixen d’hores 
sindicals han d’estar inclosos en una de les tres borses d’hores de crèdit sindical, 
segons exerceixin les funcions sindicals en l’àmbit del personal d’administració i tècnic 
i laboral, el docent no universitari, o l’estatutari. Les dades personals que contenen 
aquestes tres borses, gestionades per l’Administració Pública que en aquest dictamen 
hem identificat com el subjecte cedent, es recullen en el fitxer Borsa d'hores sindicals
al qual vol accedir el consultant. A partir de l’assignació d’hores resultant d’unes 
eleccions sindicals, cada sindicat pot proposar a aquesta l’Administració l’acumulació 
tant de les hores que corresponen als seus representants en les juntes de personal 
com les que corresponen als seus delegats sindicals. Els membres de les juntes de 
personal i els delegats sindicals poden renunciar a part de les hores assignades en 
favor d’altres afiliats als quals s’acumularan les hores; en el cas dels delegats 
sindicals, preveu que el mateix òrgan sindical competent pot acordar cedir les hores 
d’’un afilat a un altre; i en el cas dels membres de les juntes de personal, el crèdit 
horari es pot cedir tant a un altre membre com al propi sindicat.  

L’annex 1 del Pacte conté unes taules on s’indiquen les hores sindicals acumulades 
que constitueixen les borses d’hores sindicals de les diferents organitzacions sindicals 
en cadascun dels àmbits funcionals, segons les darreres eleccions sindicals. Entre les 
organitzacions sindicals esmentades figura una plataforma sindical formada, entre 
d’altres, pel sindicat a què pertany el consultant. 

El punt 4 del Pacte reconeix llicències sindicals de caràcter institucional a temps total 
entre aquelles organitzacions sindicals presents en les meses de negociació de 
l’Administració que ara identifiquem com a subjecte cedent. En el cas de la plataforma 
sindical abans esmentada, es reconeixen 3 llicències sindicals en la Mesa general, 1 
en la Mesa de negociació del personal d’administració i tècnic, 1 en la Mesa de 
negociació del personal docent no universitari, i 10 en la Mesa de negociació del 
personal estatutari. 

Pel que fa als delegats sindicals, l’article 10 de la LOLS estableix el nombre de 
delegats sindicals a què tenen dret les seccions sindicals constituïdes pels sindicats 
representatius, segons hagin obtingut +10% dels vots (d’1 a 4 delegats sindicals) o      
-10% (1 delegat sindical). Pel que fa als delegats sindicals que gaudeixen de crèdits 
horaris, el punt 2.3. del Pacte regula el nombre màxim de delegats sindicals que poden 
gaudir d’un crèdit d’hores. El punt 2.2 del Pacte estableix que: “el dret dels delegats 
sindicals a gaudir del crèdit horari corresponent es produeix en els 15 dies següents al 



lliurament, per part del sindicat, d’una còpia de l’acta de constitució o de modificació de 
la secció sindical a un òrgan administratiu de l’Administració que hem identificat com a 
cedent, en el cas de les seccions corresponents als serveis tècnics-administratius”. El 
punt 2.4 del Pacte conté diverses taules on s’indica la possibilitat de constituir seccions 
sindicals, el seu àmbit, el nombre de delegats per secció i els crèdits d’hores mensuals 
per delegat. Així, entre d’altres, s’indica que, en relació amb el personal d’administració 
i tècnic d’una empresa pública d’aquesta Administració, s’atribueixen 35 hores per 
delegat sindical. També s’atribueixen un nombre de delegats sindicals per secció en 
funció que el percentatge de vots que hagi obtingut cada sindicat sigui -10%, de 10 a 
20% o +20%; en relació amb el personal estatutari, s’assenyalen el nombre de 
delegats sindicals que correspon a cada àmbit i les hores que corresponen a cada 
delegat, en funció del mateix percentatge de vots obtingut per cada sindicat.  

De la normativa exposada es desprèn que el consultant pot gaudir d’hores sindicals si 
és membre d’una junta de personal, o delegat de personal, o delegat sindical, o 
gaudeix d’una llicència sindical institucional, o bé si el sindicat li’n concedeix per tal 
que les dediqui a l’activitat derivada en general de l’acció sindical. Aquesta Agència 
desconeix en virtut de quina d’aquestes condicions el consultant gaudeix d’hores 
sindicals, la qual cosa dificulta l’anàlisi de la legitimitat del tractament pretès. 

A la vista de l’exposat, es pot concloure que l’interès que té el consultant en saber 
l’assignació i la distribució de les hores sindicals entre els afiliats del sindicat a què 
pertany no es considera contrari a l’Ordenament jurídic.   

III

Pel que fa a la segona qüestió sobre l’article 11 de la LOPD, aquesta és, si per a fer la 
comunicació cal el consentiment dels interessats o bé existeix habilitació legal que 
eximeix de l’obligació de prestar el consentiment, cal assenyalar el següent: 

Cap de les normes amb rang de llei esmentades en l’epígraf anterior (LOLS i EBEP) 
no preveuen expressament l’accés d’un afiliat o d’un representant sindical al fitxer de 
la l’Administració (identificada com a cedent) que conté la distribució d’hores sindicals 
de què gaudeixen altres afiliats del mateix sindicat. 

Per tant, a manca de normativa sectorial resulta aplicable la normativa general que 
regula el règim d’accés als expedients administratius, és a dir, la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC), que desenvolupa el mandat constitucional de l’article 
105 CE, el qual preveu que la llei regularà: 

“El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo  en lo 
que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la 
intimidad de las personas.” 

L’article 37 LRJPAC reconeix en l’apartat primer el dret d’accés als expedients 
corresponents a procediments tancats en la data de la sol·licitud d’accés. En els 
apartats següents, però, preveu tot una sèrie de supòsits on l’exercici d’aquest dret 
queda limitat en favor d’altres drets prevalents (art. 37.2, 3, 4 i 5), o bé remet a la 
normativa sectorial (art. 37.6). 



En concret, de l’apartat 37.2 LRJPAC es desprèn la impossibilitat d’accedir a dades 
íntimes, referides òbviament a persones diferents de la sol·licitant; pel que fa a la resta 
de dades personals, de l’apartat 37.3 LRJPAC es desprèn la possibilitat efectivament 
d’accedir a documents de caràcter nominatiu, però només si es compleixen els 
requisits següents: que figurin en els procediments d’aplicació del dret que no tinguin 
caràcter sancionador o disciplinari, i que el document al què s’accedeix es pugui fer 
valer per qui tingui interès legítim i directe per a l’exercici dels drets del ciutadà: 

“2. L’accés als documents que continguin dades referents a la intimitat de les 
persones està reservat a aquestes (...). 

3. L’accés als documents de caràcter nominatiu que, sense incloure altres dades 
pertanyents a la intimitat de les persones, figurin en els procediments d’aplicació 
del dret, llevat dels de caràcter sancionador o disciplinari, i que, en consideració al 
seu contingut, es puguin fer valer per a l’exercici dels drets dels ciutadans, a més 
de poder ser exercit pels seus titulars, ho pot ser per terceres persones que 
acreditin un interès legítim i directe.” 

Pel que fa a la concurrència d’un interès legítim i directe com a condició necessària per 
accedir a certs documents de caràcter nominatiu que no contenen dades íntimes, cal 
tenir en compte que la jurisprudència assenyala que tenen interès legítim els que es 
troben en una situació jurídica individualitzada, diferent de la situació jurídica que altres 
ciutadans puguin tenir respecte de la mateixa qüestió. Així també, és necessari que 
l’estimació de l’accés a la informació produeixi un benefici o eviti un perjudici a qui 
sol·licita l’accés, en el benentès que el benefici o perjudici a evitar ha de ser cert però 
no necessàriament immediat. 

En el cas present, valorarem l’interès legítim i directe del consultant des del punt de 
vista d’afiliat beneficiari d’hores sindicals. Per tant, no s’analitzarà l’interès legítim i 
directe que podria tenir si ocupés un càrrec sindical, com ara, membre d’una Junta de 
personal o Delegat de personal. Tot i que cal recordar que, d’acord amb el principi de 
finalitat, si el consultant fos Delegat sindical la informació a la pogués accedir en virtut 
d’aquest nomenament no la podria fer servir per a una finalitat relacionada amb un 
interès personal. 

De la normativa exposada en l’epígraf anterior es desprèn, d’una banda, que l’annex 1 
del Pacte indica el nombre total de crèdits de les borses d’hores sindicals de la 
plataforma sindical a què pertany el Sindicat del qual el consultant és afiliat; el punt 2.3 
del Pacte atribueix als delegats sindicals escollits el nombre màxim d’hores sindicals 
de què poden gaudir; l’article 41 de l’EBEP atribueix als membres de les juntes de 
personal i als delegats de personal el nombre de crèdits o hores sindicals. De l’altra, es 
desprèn la potestat que té cada organització sindical per modificar l’atribució inicial 
d’hores que resulta d’unes eleccions sindicals. En concret, l’organització sindical pot 
decidir quins i quants delegats sindicals gaudiran de crèdits horaris (dins òbviament 
dels límits establerts en el Pacte); l’organització sindical també té potestat per escollir 
quins afiliats gaudiran de la llicència sindical de caràcter institucional; i finalment, 
l’organització sindical també té potestat per proposar a l’òrgan administratiu de 
l’Administració competent quines hores vol acumular i de quina manera (per renúncia 
de l’afiliat cedent o bé a iniciativa de l’òrgan sindical competent i en detriment dels 
afiliats que inicialment en gaudeixen). 

Per tant, el nombre d’hores sindicals que el Sindicat a què pertany el consultant atorgui 
a altres afiliats pot efectivament afectar el nombre d’hores sindicals que se li atorguin, 



ja que el Sindicat pot decidir cedir a un altre afiliat part de les hores que inicialment li 
havien assignat (en el cas que aquest sigui delegat sindical), o bé acordar amb el 
consultant que aquest renunciï a part de les seves hores (a diferència d’altres 
beneficiaris), o bé acumular certes hores seves a la borsa de treball, o bé assignar-li 
inicialment menys hores, o atribuir d’entrada més hores a altres afiliats. En la mesura 
que aquestes actuacions del Sindicat podrien afectar l’exercici de l’acció sindical que 
porta a terme el consultant, cal concloure que el consultant podria tenir un interès 
legítim i directe en conèixer l’assignació que el Sindicat ha fet dels crèdits o hores 
sindicals entre els seus afiliats. 

Malgrat això, tot i que concorri un interès legítim i directe, d’acord amb l’apartat 4 de 
l’article 37 LRJPAC es pot denegar l’accés quan així ho disposi una llei, com podria ser 
l’LOPD, qüestió que analitzem en l’epígraf següent. 

IV

Malgrat el que acabem de dir, des del punt de vista de la protecció de dades, per tal 
que la comunicació de dades prevista sigui legítima també és necessari que aquesta 
es porti a terme de conformitat amb el principi de qualitat de les dades, ex article 4 
LOPD, segons el qual, només es poden recollir per ser tractades les dades personals 
quan sigui 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 proporcionalitat en el tractament de dades personals es pot entendre com una 
derivació d’aquest principi de qualitat de les dades, en el sentit que la proporcionalitat 
implica una ponderació per tal que les dades tractades siguin estrictament les 
necessàries en cada cas. 

Per tant, caldria analitzar quines són les dades personals necessàries per tal de saber 
si li han atorgat les hores sindicals que li corresponen. Vista la informació de què 
disposem, no sembla que l’accés a dades personals sigui necessari per aconseguir la 
finalitat pretesa. És a dir, amb independència de la identificació de les persones 
concretes que en siguin beneficiàries, pot ser suficient conèixer la distribució d’hores 
que s’ha fet respecte d’altres persones, identificant exclusivament el seu perfil. 
Aquesta possibilitat resultaria plenament respectuosa amb la protecció de dades, llevat 
que per les circumstàncies del cas concret, que aquesta Agència desconeix, resulti 
imprescindible conèixer la identitat de les persones afectades. 

Conclusions

La informació referent a la distribució de les hores sindicals reconegudes als afiliats a 
un Sindicat, quan es vinculen a aquests, són dades de caràcter personal i, per tant, es 
troben protegides per la LOPD i per la resta de normativa de protecció de dades 
personals.

La comunicació d’aquestes dades s’ha de realitzar conforme al règim establert a 
l’article 11 de l’LOPD, sigui amb el consentiment previ dels afectats o, com a excepció, 
amb l’habilitació feta de forma clara i específica per una norma amb rang de llei. 

Les normes amb rang de llei sectorials no preveuen expressament l’accés d’un afiliat 
sindical al fitxer de l’Administració competent que conté la informació sobre la 



distribució d’hores sindicals entre els afiliats del mateix Sindicat que en gaudeixen. 
Consegüentment, resulta aplicable l’article 37.3 LRJPAC. Tot i que d’acord amb aquest 
article es podria considerar que el consultant té un interès legítim i directe, atès que la 
finalitat perseguida es podria assolir igualment sense conèixer la identitat de la resta 
de les persones afectades, d’acord amb l’article 37.4 LRJPAC en relació amb l’article 4 
LOPD, aquesta Agència considera que pot ser suficient la comunicació de la 
informació de manera anonimitzada. 


