
CNS-21/2012 

Dictamen en relació amb la consulta formulada per una universitat pública 
catalana sobre la sol·licitud d’informació per a la realització d’un estudi 
d’absentisme de l’empleat públic català

Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit emès pel 
rector d’una universitat pública sobre la sol·licitud d’informació per a la realització d’un 
estudi d’absentisme de l’empleat públic català i la seva adequació a la normativa de 
protecció de dades. 

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

I

(...)

II

El rector de la universitat manifesta, en el seu escrit de consulta, que un grup de 
recerca –format per personal de recerca universitari de la universitat i per personal 
tècnic de l’administració- vol dur a terme l’estudi anomenat “Iniciatives i solucions per 
combatre l’absentisme de l’empleat públic català” a partir de la informació que sobre 
aquest aspecte li subministrin totes les administracions públiques catalanes 
(universitats públiques, Generalitat, diputacions, consells comarcals, ajuntaments...).  

En concret, la informació sol·licitada comprendrà: 

- Un qüestionari d’opinió sobre la definició i impacte de l’absentisme omplert per 
determinat personal directiu i/o tècnic amb responsabilitats en la matèria.  

- Els tipus de mecanismes de control horari emprats i si hi ha col·lectius 
exempts.

- Altres estudis i/o dades sobre l’abast de l’absentisme de què disposin. En cas 
negatiu, se’ls demanarà omplir una matriu en què consten diverses dades 
relacionades amb l’absentisme, com ara, el nombre i la durada de les 
incidències (indisposicions sense baixa, baixes mèdiques de durada igual o 
superior a 3 mesos, baixes mèdiques de durada inferior a 3 mesos, permisos i 
llicències relacionades amb la maternitat o paternitat –preparació pel part, 
naixement, adopció, etc.-, relacionades també amb aspectes privats del 
treballador –deures inexcusables, trasllat domicili, etc.- i aquelles altres 
retribuïdes per assumptes personals, lliure disposició, etc.), així com les dades 
sexe (home/dona), vinculació (fixa/temporal), plantilla i nombre de dies 
treballats.

Segons les manifestacions efectuades en el mateix escrit de consulta, totes aquestes 
dades es demanaran a les administracions públiques participants de manera 
agregada, és a dir, sense que pugui ser possible identificar cap persona.  

Pel que fa als resultats finals es preveu publicar les dades sempre de manera 
agregada i, en cas de fer-se de manera segregada, s’afirma que mai s’oferiren per 
classificacions que tinguessin un nombre d’individus inferior a cinc. Això resulta 
especialment rellevant en aquells casos en què, ateses les característiques de 
l’administració que aporta les dades (per exemple, un ajuntament amb una plantilla 
reduïda), fos possible arribar a identificar el col·lectiu afectat.  
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Així mateix, la universitat manifesta en el seu escrit que, per tal de coordinar les 
peticions i la recollida de les dades a nivell local, s’ha requerit la participació d’una 
fundació que es limitaria a fer una actuació merament instrumental.  

Tenint en compte totes aquestes consideracions, sol·licita dictamen de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades sobre els aspectes següents: 

a) L’adequació a dret de la cessió de les dades sobre absentisme, en el format 
especificat, per part de les administracions al grup de recerca. 

b) La necessitat o no d’establir un contracte o compromís de confidencialitat entre 
el grup i les administracions. 

c) Les limitacions o requisits per a la mediació instrumental de la fundació. 
d) La necessitat o no d’inserir algun comentari sobre els drets ARCO, així com de 

la ubicació i custòdia del fitxer.

Tot seguit, l’entitat consultant efectua algunes altres qüestions relacionades amb la 
possibilitat de, a mode de conclusió de l’estudi, proposar una mesura pal·liativa de 
l’absentisme consistent en la contractació, per part de l’administració, d’un servei 
mèdic extern i privat amb la finalitat de comprovar si l’absència mèdica del seu empleat 
està justificada o no.  

Totes aquestes qüestions s’analitzen en els apartats següents d’aquest dictamen.

III

En relació amb la primera qüestió plantejada, això és, l’adequació a dret de la cessió 
de les dades sobre absentisme sol·licitades pel grup de recerca a les diferents 
administracions públiques participants de l’estudi, cal fer avinent que, en la mesura 
que la petició, i per tant la comunicació, d’aquestes dades s’efectuaria, segons 
manifestacions pròpies de la universitat, de manera agregada, és a dir, sense 
identificar a les persones objecte d’estudi, des del punt de vista de la protecció de 
dades personals, res impedeix que es pugui dur a terme aquesta comunicació. 

Cal tenir en compte que la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal (LOPD) és d’aplicació “a les dades de caràcter personal 
registrades en suport físic, que les faci susceptibles de tractament, i a qualsevol 
modalitat d’ús posterior d’aquestes dades pels sectors públic i privat” (article 2.1), 
entenent per dada de caràcter personal “qualsevol informació referent a persones 
físiques identificades o identificables” (article 3.a). 

En el cas examinat però, com s’ha avançat, les dades se sol·licitarien de manera 
agregada, és a dir, sense identificar als afectats de l’estudi, de tal manera que ens 
trobaríem en realitat davant d’un tractament de dades dissociades (article 5.1.e) del 
Reglament de desplegament de la LOPD (RLOPD), aprovat pel Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre).  

Per a que la dissociació però pugui ser considerada suficient als efectes de la LOPD 
cal que de l’aplicació del procés de dissociació (article 3.j) LOPD) resulti realment 
impossible associar una determinada dada amb un individu determinat. En aquest 
sentit, es considera que l’afectat no serà determinable o identificable quan la seva 
identificació exigeixi terminis o activitats desproporcionades (article 5.1.o) RLOPD).  

Per tant, d’acord amb aquests preceptes i tenint en compte que dada dissociada és 
aquella que no permet identificar als afectats (article 5.1.e) RLOPD), és clar que el seu 
tractament no estarà pròpiament subjecte a les prescripcions de la normativa de 
protecció de dades (article 2.1 LOPD).  
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De fet, és la pròpia LOPD la que, en regular el règim aplicable amb caràcter general a 
les cessions de dades personals, preveu que “si la comunicació s’efectua amb el 
procediment previ de dissociació, no és aplicable el que estableixen els apartats 
anteriors” (article 11.6), és a dir, per poder comunicar-les no es requereix el 
consentiment previ de l’afectat o la concurrència d’alguna de les excepcions previstes 
al seu article 11.2.

Així doncs, des de la perspectiva de la protecció de dades, no hi ha impediments 
perquè les diverses administracions públiques puguin comunicar la informació 
sol·licitada al grup de recerca per tal que aquest dugui a terme el seu estudi, sempre 
és clar que aquesta comunicació es produeixi certament com així ho manifesta la 
universitat en el seu escrit, és a dir, de manera agregada o dissociada (omplint 
l’administració pública la matriu facilitada pel grup de recerca o comunicant la 
informació de què disposi de manera anonimitzada).

D’altra banda, cal tenir en compte el fet que, entre les diferents tipologies de dades 
sol·licitades pel grup de recerca, hi consten dades que fan referència a la salut dels 
empleats públics.  

D’acord amb la LOPD, aquest tipus de dades, entre d’altres d’especialment protegides, 
“només poden ser recollides, tractades i cedides quan, per raons d’interès general, així 
ho disposi una llei o l’afectat hi consenti expressament” (article 7.3), si bé s’admet que 
poden ser objecte de tractament quan aquest “sigui necessari per a la prevenció o per 
al diagnòstic mèdics, la prestació d’assistència sanitària o de tractaments mèdics o la 
gestió de serveis sanitaris, sempre que el tractament de dades l’efectuï un professional 
sanitari subjecte al secret professional o altres persones subjectes a una obligació 
equivalent de secret”, així com “per salvaguardar l’interès vital dels afectats”, en casos 
en què hi ha incapacitat per donar-ne el consentiment (article 7.6).

Pel que fa, en concret, a la seva cessió sense consentiment, es preveu que només és 
possible quan la comunicació “sigui necessària per solucionar una urgència que 
requereixi accedir a un fitxer o per fer estudis epidemiològics en els termes que 
estableix la legislació sobre sanitat estatal o autonòmica” (article 11.2.f) LOPD).  

Tenint en compte que el cas que ara s’examina no encaixa en cap dels supòsits 
exposats, atès que la comunicació de dades de salut dels empleats públics no tindria 
lloc per raons sanitàries (cobertura i assistència sanitària) ni per a la realització d’un 
estudi epidemiològic en els termes de la legislació vigent en matèria sanitària (un 
estudi d’investigació mèdica), una possible cessió d’aquestes dades des de les 
administracions públiques al grup de recerca de manera que el treballador resulti 
identificat, és a dir, sense dissociar les dades, requeriria necessàriament disposar del 
seu consentiment exprés (article 7.3 LOPD).  

Pel que fa a la resta de qüestions plantejades en relació amb la realització de l’estudi 
pel grup de recerca, això és, la necessitat o no d’establir un contracte o compromís de 
confidencialitat entre el grup i les administracions participants, les limitacions o 
requisits per a la mediació instrumental de la fundació, i la necessitat o no d’inserir 
algun comentari sobre els drets ARCO, així com de la ubicació i custòdia del fitxer, cal 
fer avinent que, en la mesura que ens trobem davant d’un tractament de dades 
dissociades (article 5.1.o) RLOPD), des de la vessant de la protecció de dades 
personals, no és necessari dur a terme cap altra actuació, atès que, en no poder 
vincular les dades ni directa ni indirectament amb una persona física (article 3.a) i f) 
LOPD), aquest tractament no comportarà cap risc per al dret a la protecció de les 
dades personals dels afectats (article 18.4 CE).  
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IV

D’altra banda, la universitat planteja, en el seu escrit, algunes qüestions relacionades 
amb el fet de proposar, a mode de conclusió de l’estudi, una mesura pal·liativa de 
l’absentisme consistent en la contractació, per part de l’administració, d’un servei 
mèdic extern i privat amb la finalitat de comprovar si l’absència mèdica del seu empleat 
està justificada o no.  

D’entrada, escau assenyalar que la implantació d’un sistema de control de 
l’absentisme laboral per part de l’administració pública com el plantejat en aquest cas, 
més enllà del fet que pugui afectar el dret fonamental a la protecció de dades 
personals dels empleats públics, comportaria una afectació a altres drets fonamentals 
dels treballadors en el marc d’una relació jurídica laboral o administrativa, com ara el 
dret a la seva intimitat personal (article 18.1 CE), la defensa dels quals correspon als 
òrgans jurisdiccionals competents en els termes establerts a l’article 53 de la CE i no a 
aquesta Autoritat. 

En relació només amb el dret fonamental a la protecció de dades personals (article 
18.4 CE), que és la perspectiva des de la qual s’elabora aquest dictamen, en l’escrit de 
consulta es planteja si resultaria adequada a dret la cessió de les dades nom i domicili 
de l’empleat públic, així com de les dades sobre la patologia al·legada per aquest per 
absentar-se, des de l’administració pública al servei mèdic que contracti. 

Abans d’analitzar si és possible dur a terme aquesta cessió però, cal examinar si 
l’administració pública, com a responsable del fitxer que conté les dades objecte de 
tractament (article 3.d) LOPD), està legitimada per tractar les dades dels seus 
treballadors amb la finalitat indicada, és a dir, per tal de controlar l’absentisme laboral.  

Tenint en compte que, en aquest cas, la finalitat descrita implica necessàriament el 
tractament de dades de salut dels empleats públics (atès que s’entén que es 
realitzaria un nou reconeixement o control mèdic), convé reiterar, tal i com s’ha fet en 
l’apartat anterior, que aquest tipus de dades “només poden ser recollides, tractades i 
cedides quan, per raons d’interès general, així ho disposi una llei o l’afectat hi consenti 
expressament” (article 7.3 LOPD), si bé podran ser objecte de tractament quan aquest 
“sigui necessari per a la prevenció o per al diagnòstic mèdics, la prestació 
d’assistència sanitària o de tractaments mèdics o la gestió de serveis sanitaris, 
sempre que el tractament de dades l’efectuï un professional sanitari subjecte al secret 
professional o altres persones subjectes a una obligació equivalent de secret”, així 
com “per salvaguardar l’interès vital dels afectats o d’una altra persona, en cas que 
l’afectat estigui físicament o jurídicament incapacitat per donar-ne el consentiment” 
(article 7.6 LOPD). 

Cal tenir present que “las excepciones a dicha norma general, como la prevista en el 
artículo 7.6, deben ser interpretadas de modo estricto sin que quepa admitir otros 
casos de dispensa del consentimiento distintos al que aparece expresamente 
contemplado en la norma” (sentència de l’Audiència Nacional de 26 de setembre de 
2002, entre d’altres). 

En el cas plantejat per la universitat, el tractament de dades de salut que efectuaria 
l’administració pública no es realitzaria amb les finalitats de l’article 7.6 de la LOPD, 
sinó per tal de controlar l’absentisme del seu personal, de tal manera que, d’acord amb 
la LOPD, només seria possible realitzar-lo amb el consentiment exprés dels empleats 
públics o bé amb una norma amb rang de llei que, per raons d’interès general, l’habiliti. 

En relació amb aquest darrer extrem, cal fer menció, especialment, a la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL). Aquesta norma estableix, 
en el seu article 22.1, la regulació de la vigilància de la salut dels treballadors partint, 
com a norma general, de la voluntarietat del reconeixement mèdic. El treballador, per 
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tant, és lliure per decidir sotmetre’s o no als controls mèdics, permetent, en cas de 
donar-lo, la realització d’exploracions i d’anàlisis sobre dades corporals.  

Alhora però, en aquest mateix precepte, s’estableixen excepcions a aquest principi de 
lliure determinació del treballador, configurant-se els reconeixements mèdics com 
obligatoris en “los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de 
los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir 
un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas 
relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal 
en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad”. 

De fet, aquesta previsió de la LPRL no fa altra cosa que adaptar al terreny de la salut 
laboral la lògica pròpia de la normativa sanitària que contempla també tractaments 
mèdics obligatoris en determinades circumstàncies (article 9.2 de la Llei 41/2002, de 
14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i dels drets i 
obligacions en matèria d’informació i documentació clínica, i article 7.1 de la catalana 
Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i 
l'autonomia del pacient, i la documentació clínica) i que incorpora igualment la pròpia 
LOPD en l’esmentat article 7.6.  

Examinades aquestes previsions legals, i a manca d’altra norma amb rang de llei que 
pugui habilitar aquest tractament, és clar que, des de la vessant de la protecció de 
dades personals, l’administració pública només podrà dur a terme el tractament de 
dades de salut amb la finalitat de controlar l’absentisme laboral dels seus treballadors 
si compta amb el seu consentiment exprés (article 7.3 LOPD). 

D’altra banda, no s’ha d’oblidar que, d’acord amb la doctrina constitucional existent 
(com ara, STC 196/2004, de 15 de novembre, FJ 6 i 7), l’establiment de controls 
mèdics, en virtut de les facultats empresarials reconegudes per llei (a l’Estatut dels 
treballadors, per exemple), fora dels casos establerts per llei (com ara, en les citades 
LPRL, Llei 41/2002 o Llei 21/2000) o sense el consentiment del treballadors 
constituiria una vulneració del seu dret a la intimitat personal (article 18.1 CE).  

Dit això, i retornant a la qüestió inicialment plantejada (la possibilitat de cedir 
determinades dades al servei mèdic), cal fer avinent que, sempre que l’administració 
pública disposi del consentiment exprés dels treballadors, el servei mèdic privat i 
extern que aquesta contracti per dur a terme els reconeixements mèdics es podria 
configurar com un encarregat del tractament (article 3.g) LOPD), mitjançant la 
signatura d’un contracte d’encarregat (article 12.1 LOPD), de tal manera que l’accés 
per part del servei mèdic a les dades assenyalades dels treballadors, sent aquest 
accés necessari per a la prestació del servei per compte del responsable 
(l’administració), no tindria consideració de cessió de dades i, per tant, les dades es 
podrien facilitar.

Perquè això sigui possible, a banda de comptar amb el consentiment exprés dels 
treballadors, cal que, d’acord amb l’article 12.2 de la LOPD, en aquest contracte 
d’encarregat del tractament es determini de manera expressa: 

a) Que l’encarregat del tractament ha de tractar les dades d’acord amb les 
instruccions del responsable del tractament. 

b) Que no pot aplicar ni utilitzar les dades amb una finalitat diferent de la que figuri 
en el contracte, ni comunicar-les a altres persones, ni tant sols per a la seva 
conservació. 

c) Les mesures de seguretat que l’encarregat està obligat a implementar 
(regulades al RLOPD). 
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d) El retorn o la destrucció de les dades, un cop complerta la prestació 
contractual.

En relació amb la subscripció d’aquest contracte d’encarregat del tractament, i per tal 
de donar compliment en aquest sentit a la resta d’obligacions derivades de la 
normativa de protecció de dades, es recomana seguir les instruccions donades per 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en la seva Recomanació 1/2010 sobre 
l’encarregat del tractament en la prestació de serveis per compte d’entitats del sector 
públic de Catalunya, disponible al web de l’Autoritat www.apd.cat.

V

Encara relacionat amb el tractament de dades de salut dels empleats públics amb la 
finalitat de controlar l’absentisme laboral, la universitat planteja en l’escrit de consulta 
si seria possible condicionar el cobrament de la totalitat de retribucions en situacions 
de baixa per incapacitat temporal, així com el cobrament d’un complement retributiu, a 
l’acceptació del control mèdic per part dels metges privats. 

Cal posar de manifest que, per a que el consentiment sigui vàlid en termes LOPD, no 
només haurà de ser un consentiment previ i exprés (article 7.3 LOPD), sinó que també 
haurà de ser un consentiment lliure, inequívoc, específic i informat (articles 3.h) i 5 
LOPD), sense que es puguin admetre informacions genèriques als treballadors que no 
concretin clarament la finalitat per la qual es tractaran les seves dades (sentència de 
l’Audiència Nacional de 2 de març de 2006 (FJ 7)).  

En concret, per prestació lliure del consentiment s’entén, en matèria de protecció de 
dades, que aquest ha estat obtingut sense la intervenció de cap vici del consentiment 
en els termes regulats al Codi civil (error, violència, intimidació i dol), de tal manera 
que la persona titular de les dades disposi de la possibilitat de rebutjar lliurement que 
es tractin les seves dades.   

El consentiment és la peça angular sobre la qual gira la regulació en matèria de 
protecció de dades personals i deriva del propi contingut del dret fonamental a la 
protecció de dades personals (article 18.4 CE), consistent en un poder de disposició i 
de control sobre les dades personals, que faculta a la persona que n’és titular decidir 
quines d’aquestes dades vol proporcionar a un tercer, així com conèixer qui disposa 
de les seves dades i per a què o poder oposar-se al seu tractament (STC 292/2000, 
de 30 de novembre).  

D’acord amb aquestes consideracions, per tant, el fet d’obligar els empleats públics a 
sotmetre’s a un reconeixement mèdic com a condició necessària per poder cobrar 
determinades retribucions (actuació que en el context laboral podria considerar-se 
d'intimidatòria) clarament limitaria la capacitat d’aquests treballadors de decidir 
lliurement sobre el tractament de les seves dades de salut, per la qual cosa, en la 
mesura que no seria un consentiment lliurement prestat, aquest no podria considerar-
se vàlid des de la perspectiva de la protecció de dades personals.  

D’acord amb les consideracions fetes en aquest dictamen en relació amb la consulta 
plantejada, es fan les següents, 
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Conclusions

La comunicació d’informació personal dels empleats públics des de diverses 
administracions públiques al grup de recerca de manera agregada o dissociada, és a 
dir, sense identificar als treballadors, per tal que aquest grup dugui a terme un estudi 
sobre l’absentisme, no requereix comptar amb el consentiment previ dels afectats 
(article 11.6 LOPD). 

El tractament de dades de salut dels empleats públics amb la finalitat de controlar 
l’absentisme laboral només seria possible, a manca d’habilitació legal, si es compta 
amb el consentiment exprés, lliure, inequívoc, específic i informat dels treballadors 
(article 7.3 LOPD).

Si es disposa d’aquest consentiment, la comunicació de determinades dades 
personals dels empleats públics des de l’administració al servei mèdic que contracti no 
tindrà consideració de cessió si l’accés és necessari per dur a terme la prestació del 
servei i es compta amb un contracte d’encarregat del tractament (article 12 LOPD).

Barcelona, 14 de maig de 2012 


