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CNS 50/2013 

 

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per un organisme autònom, 
referent a la petició feta per un sindicat sobre la comunicació de dades del 
personal de l’organisme. 

 
Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades una consulta d’un 
organisme autònom, en relació amb la sol·licitud que ha formulat un sindicat, que 
demana literalment: 
 
“Com a representants de la Secció Sindical (...), us sol·licitem una relació amb la 
descripció dels llocs de treball del personal de (...)”. 
 
L’organisme autònom sol·licita que es dictamini si aquesta cessió d’informació s’ajusta 
a la normativa de protecció de dades. A aquests efectes, la consulta s’acompanya d’un 
model de descripció de lloc de treball en blanc, per tal de mostrar quina informació 
s’inclou en aquest document i, per  tant, quina informació seria objecte de comunicació. 
 
La consulta afegeix  que “cal tenir en compte que és fàcilment associable la informació 
de la descripció de lloc de treball amb el treballador que ocupa la plaça descrita”.  
 
Analitzada la petició, vista la normativa vigent aplicable i l’informe de l’Assessoria 
Jurídica, es dictamina el següent. 
 

I 
 

(...) 
 

 
II 

 
La consulta es refereix a la petició dels representants de la secció sindical d’un 
sindicat, que sol·liciten “una relació amb la descripció dels llocs de treball del personal” 
de l’organisme autònom. 
 
Aquest sol·licita que es dictamini si la cessió d’aquesta informació, que en la consulta 
s’anomena “descripció dels llocs de treball”, s’ajusta a la normativa de protecció de 
dades. 
 
La consulta s’acompanya d’un model de la “descripció del lloc de treball” de l’organisme 
autònom, que inclou diversa informació, relacionada en diferents apartats, als que 
farem esment més endavant. 
 
Situada la consulta en aquests termes, cal tenir en compte que la consulta la formula 
un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit actualment a un Departament 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
(...) 
 
Segons es desprèn de la Resolució GRI/1106/2012, de 12 de juny, per la qual es dóna 
publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal funcionari dels 
diferents departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com de la 
Resolució GRI/1107/2012, de 25 de maig, per la qual es dóna publicitat a la refosa de 
la relació de llocs de treball del personal laboral dels diferents departaments de 
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l’Administració de la Generalitat de Catalunya, respectivament, l’organisme autònom 
disposa de personal funcionari i de personal sotmès al dret laboral.  
 
L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), regulat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, 
s’aplica al personal funcionari i, en el que sigui procedent, al personal  laboral al servei 
de les administracions públiques, en concret, les administracions de les comunitats 
autònomes (article 2.1 de l’EBEP). 
 
També cal tenir en compte les previsions 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 (en endavant, DL 1/1997), que 
s’aplica tant al personal funcionari com, si escau, al personal laboral al servei de 
l’Administració de la Generalitat. 
 

III 
 
Segons la consulta, la petició d’informació ha estat formulada per la secció sindical d’un 
sindicat. 
 
Sobre això, cal dir que aquesta Autoritat ha tingut ocasió d’analitzar, en anteriors 
dictàmens, diferents supòsits de comunicació de dades als representants dels 
treballadors, per part dels responsables de les dades. A títol il·lustratiu, citem, entre 
d’altres, els Dictàmens CNS 27/2009, 30/2009, CNS 1/2010, CNS 38/2011, CNS 
39/2011, o CNS 44/2012, disponibles al web de l’Autoritat (www.apd.cat). 
 
Segons l’article 15 de l’EBEP es reconeix als empleats públics una sèrie de drets, entre 
d’altres, a la llibertat sindical i a la negociació col·lectiva, per als quals 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 (article 31 i 
següents). Segons l’article 39.1 de l’EBEP, els òrgans específics de representació dels 
funcionaris són els delegats de personal i les juntes de personal, i com a tals estan 
legitimats per exercir una sèrie de funcions en defensa dels drets i interessos dels 
treballadors públics (article 40 EBEP).  
 
Així mateix, pel que fa al personal sotmès al dret laboral, l’Estatut dels Treballadors 
(ET) reconeix un dret d’informació del qual són titulars els òrgans de representació dels 
treballadors (en concret, els articles 62 i 63.1 es refereixen als Delegats de Personal i 
Comitès d’Empresa), que tenen atribuïdes una sèrie de funcions, derivades de la seva 
naturalesa d’òrgans de participació dels treballadors en l’empresa. Per complir amb 
aquestes funcions, han de tenir accés a determinada informació, en els termes que es 
concreten, principalment, en l’article 64 de l’ET, segons el qual el comitè d’empresa té 
dret a ser informat i consultat per l’empresari sobre les qüestions que puguin afectar els 
treballadors, així com sobre la situació de l’empresa i l’evolució de l’ocupació a 
l’empresa, en els termes que es preveuen en el citat article 64 de l’ET. 
 
En relació amb la consulta formulada, des de la perspectiva de la protecció de dades, 
cal fer avinent que la normativa aplicable (EBEP i ET) reconeix l’exercici d’aquestes 
funcions no als sindicats, pròpiament, sinó específicament als òrgans de representació 
dels treballadors. Per tant, els cessionaris d’informació relacionada amb el compliment 
de les funcions atribuïdes per la normativa citada, no són els sindicats, com a tals, sinó 
estrictament els òrgans de representació dels treballadors que correspongui en cada 
cas. 
 
Feta aquesta puntualització, als efectes d’aquest dictamen, atès que la consulta fa 
referència a un model de “descripció de llocs de treball”, cal distingir aquest concepte 
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del concepte de “relació de llocs de treball” (RLT) a què es refereix la normativa 
esmentada.  
 
L’article 74 de l’EBEP es refereix a la RLT en els següents termes: 
 

“Les administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de 
relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que 
comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació 
professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de 
provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments són públics.” 
 

L’article 29 del DL 1/1997, citat, disposa que: 
 

“La relació de llocs de treball és pública i ha d'incloure tots els llocs de funcionaris, 
laborals i eventuals existents en l'Administració de la Generalitat. El contingut de les 
relacions de llocs de treball ha de ser almenys el següent: 
 
a) La denominació i les característiques essencials dels llocs. 
b) Els requisits essencials per ocupar-los. 
c) El complement de destinació i, si s'escau, l'específic, si són llocs de personal 
funcionari. 
d) El grup, la categoria professional i el règim jurídic aplicable per als llocs de caràcter 
laboral. 
e) La forma de provisió dels llocs i, per als casos determinats per l'article 50, els sistemes 
d'accés. 
f) Els requisits que han de complir els funcionaris d'altres administracions per poder 
accedir als llocs de treball mitjançant la corresponent convocatòria de provisió.” 

 
La RLT és l’instrument tècnic a través del qual es realitza l’ordenació de tots els llocs 
de treball d’una determinada organització, en aquest cas, l’organisme autònom, 
independentment de la persona concreta que ocupa un lloc de treball.  
 
La RLT és pública, és a dir, ha de ser objecte de públic coneixement. Per tant, també 
ha de ser del coneixement dels òrgans de representació dels treballadors. 
 
 

IV 
 

En la consulta es posa de manifest que “és fàcilment associable la informació de la 
descripció de lloc de treball amb el treballador que ocupa la plaça descrita”. 
 
L’article 3.a) de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (en endavant, LOPD) defineix les dades personals com qualsevol 
informació referent a persones físiques “identificades o identificables”.  
 
Segons l’article 5.1.o) del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que 
s’aprova el Reglament de la LOPD (en endavant, RLOPD), és “identificable” qualsevol 
persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o indirectament, 
mitjançant qualsevol informació referida a la seva identitat física, fisiològica, psíquica, 
econòmica, cultural o social. Aquest mateix article afegeix que una persona física no es 
considera identificable si la dita identificació requereix terminis o activitats 
desproporcionats. 
 
Sempre que una informació permet identificar directament una persona física, o bé 
indirectament -sempre que la identificació en aquest cas no impliqui esforços 
desproporcionats-, la informació queda protegida per la LOPD. 
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Ara bé, la normativa aplicable (EBEP i DL 1/1997) preveu que hi ha una sèrie 
d’informacions – el que es defineix com un “contingut mínim”-, que obligatòriament ha 
de contenir la RLT, sense que les dades identificatives de la persona treballadora que 
ocupa un determinat lloc de treball s’incloguin en la RLT. És a dir, en la RLT no 
s’identifica directament la persona física concreta que ocupa un determinat lloc. Com 
s’ha explicitat, la RLT és el resultat de l’estructuració dels recursos humans d’una 
entitat, independentment de la persona que ocupa el lloc de treball. De fet, la RLT es 
modifica quan l’estructura de l’organització pateix algun canvi, però no es modifica per 
un canvi en la persona que ocupa un determinat lloc de treball.  
 
Per tant, el contingut de la RLT, en els termes previstos en la normativa, no inclou, 
estrictament, “dades personals” que permetin una identificació directa d’una persona 
física, com podria ser el cas que s’inclogués el nom i cognoms del treballador, o el seu 
DNI, per exemple. No obstant això, és clar que el contingut de la RLT permet que un 
treballador pugui ser identificat de forma indirecta amb certa facilitat. 
 
L’accés a la informació per part dels representants dels treballadors, s’ha de produir 
respectant el règim previst en la LOPD per a la cessió de dades previst a l’article 11.1 
de la LOPD, segons el qual: 
 

“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. 

 
La LOPD estableix determinades excepcions a la regla general del consentiment 
(article 11.2), principalment, que les cessions estiguin previstes per una norma amb 
rang de llei, supòsit en el qual no serà necessari el consentiment dels interessats, en el 
cas que ens ocupa, dels treballadors de l’organisme. 
 
La comunicació que pugui fer l’organisme de la seva RLT als representants dels 
treballadors, no vulnera la normativa de protecció de dades, doncs la publicació de la 
RLT està prevista en normes amb rang legal  (EBEP i DL 1/1997, citats), per la qual 
cosa no és necessari el consentiment dels afectats. 
 
Ara bé, la consulta no es refereix a la RLT, sinó que es refereix a la “descripció del lloc 
de treball” en els termes concrets que s’especifiquen al model que s’adjunta a la 
consulta. 
 
Per tant, des de la perspectiva de la protecció de dades, cal analitzar si determinada 
informació que es conté en el model de “descripció del lloc de treball”, pot considerar-
se pròpia del contingut de la RLT, o si va més enllà del que la normativa citada preveu 
en relació amb el contingut de la RLT. 
 

V 
 
L’apartat I del model de “descripció del lloc de treball” que acompanya a la consulta i 
que, si escau, seria objecte de comunicació als representants dels treballadors, té el 
següent contingut: 
 
“Dades d’identificació (Nom del lloc de treball; nom del lloc superior immediat; indicació 
de si es tracta d’un lloc de funcionari). “Dades bàsiques DLT”: (Grup/s; localitat; centre 
de treball; jornada; horari; observacions; Col·lectiu SAPF; àmbit funcional); “Dades 
bàsiques RLT”: (Cos, escala, especialitat; mobilitat; titulació específica; formació; 
tipologia bàsica; norma funcional; forma de provisió; prefix de tractament; nivell de 
destinació; complement específic).” 
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El model citat inclou altres apartats, als que es farà referència més endavant. 
 
Com ha quedat dit, la normativa amb rang de llei estudiada (EBEP i DL 1/1997), preveu 
que la RLT s’ha de fer pública. L’article 29 del DL 1/1997, citat, preveu expressament 
que el contingut de les RLT “ha de ser almenys el següent”, incloent aquest article 
diversos apartats en els que s’inclou la informació que han de contenir les RLT. 
 
L’apartat I del model adjunt conté “dades d’identificació” del lloc de treball, i inclou 
“DADES BÀSIQUES DLT” i “DADES RLT”. La informació que es qualifica com “DADES 
RLT”, són les pròpies de la RLT i per tant és clar que han de ser públiques. L’apartat I 
que comentem, conté “dades d’identificació” o dades bàsiques de la descripció del lloc 
de treball (DLT), les quals semblen referides a alguns aspectes coincidents amb el 
contingut de la RLT, com ara ”indicació de si es tracta d’un lloc de funcionari”, o la 
jornada i l’horari, dades que es poden conèixer a través de la RLT. Per tant, en principi, 
aquestes dades podrien formar part del contingut mínim de la RLT, i per tant es podrien 
comunicar.  
 
No obstant això, hi ha altres conceptes en l’apartat I, citat, com ara “observacions” o 
“Col·lectiu SAPF”, respecte els quals no és clar quina informació podrien contenir, i per 
tant es desconeix si aquesta informació pot considerar-se part del contingut mínim de 
la RLT.  
 
En qualsevol cas, pel tipus de dades incloses, l’apartat I del model adjunt sembla que 
podria formar part del “contingut mínim” de la RLT i, per tant, amb les salvetats fetes en 
relació amb algunes de les dades, es podria comunicar als representants dels 
treballadors, vista la normativa aplicable. 
 
A efectes explicatius, a continuació es farà referència a la resta d’apartats del model 
objecte de consulta, en un ordre diferent al previst en el propi model.  
 
 

VI 
 

A continuació es fa referència als següents apartats del model objecte de consulta:  
 
- II “Missió”. 
 
- III “Funcions”. 
 
- IV “Activitats”: Inclou “Activitats” i “Codi de temps”.  
“Codi de temps: A= Activitat que ocupa part important del temps de treball (diari o 
setmanal). B= Activitat significativa en termes de temps (setmanal o mensual). C= 
Activitat ocasional o poc freqüent (mensual o anual). D= Activitat molt ocasional o 
esporàdica, no relacionada amb la missió del lloc de treball.” 
 
- VII “Organigrama”. 
 
Tant la informació que previsiblement poden contenir els apartats II i III (“Missió” i 
“Funcions”, respectivament), com la informació de l’apartat VII “organigrama” i, 
relacionat amb aquest, algunes dades d’altres apartats (com ara la dada “nom del lloc 
superior immediat” de l’apartat I), pot ser coneguda, no ja per estar inclosa en aquest 
model que analitzem, ni tan sols en la RLT, sinó per tractar-se d’informacions generals 
que habitualment es tracten dins l’àmbit d’una organització.  
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La missió o les funcions a desenvolupar, són les pròpies d’un lloc de treball determinat, 
és a dir, es concreten a partir de les característiques del lloc de treball, i no de la 
persona que pugui ocupar aquest lloc de treball. 
 
Caldria tenir en compte que, fins i tot si determinades informacions s’associen a la 
persona física concreta que ocupa una plaça, la seva comunicació pot resultar 
emparada des de la perspectiva de la protecció de dades. 
 
En aquest sentit, donar una mínima informació sobre l’organigrama d’una organització 
no resulta problemàtic, fins i tot si s’inclouen noms i cognoms de les persones que 
ocupen determinats llocs de treball, ja que en base al que disposa l’article 2.2 del 
RLOPD, es permet la difusió de dades identificatives de les persones que presten 
serveis en una persona jurídica, en aquest cas, l’organisme autònom, en concret, “el 
nom i cognoms, les funcions o llocs exercits, així com l’adreça postal o electrònica, 
telèfon i número de fax professionals”. 
 
Tenint en compte això, des de la perspectiva de la protecció de dades, no resulta 
problemàtic donar informació sobre l’organigrama, la missió o les funcions a 
desenvolupar en relació amb un lloc de treball determinat, o informació similar, en els 
termes previstos en el model, als representants dels treballadors. 
 
Pel que fa a l’apartat IV “Activitats”, cal dir que la informació sobre les activitats pròpies 
d’un lloc de treball pot ser entesa com una concreció o jerarquització de les funcions 
del lloc de treball. Així, es fa extensible la consideració feta en relació amb els apartats 
II i III del model examinat, en el sentit que es tracta d’una informació pròpia del lloc de 
treball, desvinculada de la persona física que l’ocupa, que pot ser comunicada. Pel que 
fa, específicament, a l’assignació d’un “codi de temps” a cada activitat, prevista en 
aquest mateix apartat IV que comentem, es tractaria igualment d’una concreció 
d’informació referida al lloc de treball, sense vinculació amb cap persona concreta, 
doncs aquest codi de temps és independent de la persona que ocupa el lloc de treball 
en un moment determinat. Des d’aquesta perspectiva, la seva comunicació no contravé 
la normativa de protecció de dades. 
 
D’altra banda, cal tenir en compte que l’article 40 de l’EBEP disposa que les juntes de 
personal i els delegats de personal tenen una sèrie de funcions, com ara rebre 
informació sobre la política de personal, així com sobre dades referents a l’evolució de 
les retribucions –apartat 1.a)-; tenir coneixement i ser escoltats en l’establiment de la 
jornada laboral i l’horari de treball -apartat 1.d)-; vigilar el compliment de les normes 
vigents en matèria de condicions de treball, prevenció de riscos laborals, Seguretat 
Social -apartat 1.e)-, o col·laborar amb l’Administració per aconseguir l’establiment de 
totes les mesures que procurin el manteniment i l’increment de la productivitat –apartat 
1.f)-, entre d’altres. 
 
Pel que fa als treballadors sotmesos al dret laboral, l’article 8.3.a) de l’ET estableix 
l’obligació de l’empresari de donar a la representació legal dels treballadors, una còpia 
bàsica de tots els contractes que hagin de fer-se per escrit. Més enllà d’aquesta 
previsió, l’article 64 de l’ET, concreta el dret de la representació dels treballadors a 
rebre informació, específicament, sobre la contractació realitzada a l’empresa. Així, 
aquest article 64 disposa que el Comitè d’Empresa té dret a ser informat i consultat per 
l’empresari, entre d’altres, sobre aquelles qüestions que poden afectar els treballadors, 
així com sobre la situació de l’empresa i l’evolució de l’ocupació. El Comitè d’Empresa 
té dret a rebre determinada informació trimestralment (evolució del sector econòmic a 
què pertany l’empresa; situació econòmica d’aquesta; previsions de noves 
contractacions, amb indicació del número, modalitats i tipus de contractes a fer; i 
informació estadística, entre d’altres), i altra informació amb la periodicitat que 
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correspongui, en els termes de l’article 64.4 de l’ET. L’apartat 5 del mateix article 64 
preveu altres informacions que ha de conèixer el Comitè d’Empresa, ja que aquest té 
dret a emetre informe sobre diverses qüestions, entre d’altres, sobre les 
reestructuracions de plantilla (art. 64.5.a) ET), els plans de formació professional a 
l’empresa (art. 64.5.e) ET), o sobre la implantació i la revisió de sistemes d’organització 
i control del treball, estudis de temps, establiment de sistemes de primes i incentius, i 
valoració de llocs de treball (art. 64.5.f) ET), entre d’altres. 
 
Així doncs, la normativa aplicable disposa que els òrgans de representació dels 
treballadors tenen dret a conèixer determinada informació, en els termes apuntats, 
sense que d’aquestes normes es derivi clarament que la informació s’ha de vincular, 
individualment, amb cada treballador.  
 
Tenint en compte això, determinada informació inclosa en alguns dels apartats del 
model de “descripció del lloc de treball” examinat, podria ser rellevant per a l’exercici 
de les funcions dels òrgans de representació esmentats. 
 
Per exemple, la informació del model relativa a la missió i les funcions dels llocs de 
treball (apartats II i III del model), o sobre les activitats pròpies d’un lloc de treball 
(apartat IV), als que hem fet referència anteriorment, podria ser rellevant als efectes de 
la informació que han de rebre els representants dels treballadors relativa a la política 
de personal, o en relació amb la informació pertinent per tal que aquests puguin 
col·laborar en el manteniment i l’increment de la productivitat, entre d’altres, en els 
termes de l’article 40 de l’EBEP. De manera similar, algunes de les informacions 
d’aquests o d’altres apartats del model objecte de consulta, podrien ser rellevants en 
relació amb la informació sobre reestructuracions de plantilla, o sobre la valoració dels 
llocs de treball, entre d’altres, en els termes de l’article 64 de l’ET. 
 
També caldria tenir en compte la normativa referida a la prevenció de riscos laborals, i 
la informació que els òrgans de representació dels treballadors han de rebre, en 
matèria de prevenció de riscos laborals (article 40.1.e) de l’EBEP i article 64.2.d) de 
l’ET. 
 
En aquest context, la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals 
(LPRL), disposa que en exercici de les seves funcions, els representants dels 
treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals 
(“delegats de prevenció”, segons l’article 35.1 de la LPRL), han de tenir accés a 
determinada informació i documentació relativa a les condicions de treball, en els 
termes que preveu la dita llei, i amb ple respecte per la confidencialitat de la informació 
(article 36.2 de la LPRL).  
 
L’article 39.2 de la LPRL, preveu que el Comitè de Seguretat i Salut (format pels 
delegats de prevenció i per representants de l’empresari, segons l’article 38 de la 
LPRL), està facultat per conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscs 
en el centre de treball, i per conèixer tots els documents i informes relatius a les 
condicions de treball que siguin necessaris per al compliment de les seves funcions, en 
els termes previstos en la dita llei. 
 
Vistes aquestes previsions, no és descartable que determinada informació prevista en 
alguns apartats del model  de “descripció del lloc de treball” objecte de consulta, pugui 
ser rellevant per als representants dels treballadors que són delegats de prevenció, en 
els termes de la LPRL. 
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VII 
 
A continuació fem referència a l’apartat VI “Dimensions”, que inclou la següent 
informació: 
 
1.Personal que depèn del lloc.  
1.1 Nombre de persones que depenen del lloc de treball: Dependència directa / 
Dependència indirecta. 
1.2 Estructura del lloc: Llocs dependents. Funció bàsica. 
2. Magnituds econòmiques. 
2.1 Pressupost directament afectat pel lloc. (concepte i valor en euros). 
2.2 Altres xifres de pressupost relacionades amb l’activitat del lloc (concepte i valor en 
euros). 
3. Material o equip. 
 
En aquest apartat es dóna informació que es pot conèixer o deduir a partir de la RLT o, 
per exemple, en base a l’organigrama, com ara el nombre de persones que depenen 
del lloc de treball, de manera que la seva comunicació no resulta problemàtica. Pel que 
fa a la informació sobre “magnituds econòmiques”, es tractaria d’informació relacionada 
amb el pressupost de l’organisme autònom, associada a un lloc de treball, sense que 
això permeti deduir informació vinculada a persones concretes. Pel que fa, 
específicament, al “pressupost directament afectat pel lloc”, en què es donaria el 
concepte i el valor en euros, en funció del grau de detall amb la que es reculli aquesta 
informació, es podria deduir indirectament les retribucions associades a un lloc de 
treball.  
 
En aquest sentit convé recordar, com ha fet aquesta Autoritat en anteriors ocasions 
(entre d’altres, en els dictàmens 14/2007, 27/2009, 14/2012, o 7/2013), que hi ha 
determinades informacions de tipus econòmic relacionades amb un lloc de treball 
concret, que poden ser de coneixement general. Pel que fa als diferents tipus de 
retribucions que perceben els treballadors públics, cal remetre’s al que disposen els 
articles 21 i següents de l’EBEP. 
 
En concret, el sou és una retribució bàsica (l’article 102.a) del DL 1/1997) que es 
refereix a una plaça concreta, de la qual es dóna informació a la RLT (grup i categoria). 
A banda del sou base, la normativa preveu l’existència de “retribucions 
complementàries”, que són les que retribueixen les característiques dels llocs de 
treball, la carrera professional o l’acompliment, rendiment o resultats assolits pel 
funcionari (art. 22.3 EBEP). Segons la normativa estudiada, les “retribucions 
complementàries” han de formar part del contingut mínim de les RLT que cal publicar. 
 
Per tant, si la informació continguda en l’apartat VI, que comentem, pot donar 
informació sobre retribucions que van associades a un lloc de treball i sobre les quals la 
RLT ha d’informar, no hi hauria impediment per a la seva comunicació, des de la 
perspectiva de la protecció de dades. 
 
Ara bé, hi ha altres conceptes retributius que van més enllà de la informació que ha de 
contenir la RLT, i que es relacionen directament amb la persona física que ocupa un 
lloc de treball (cobrament d’hores extraordinàries, els triennis a què té dret el 
treballador, etc). En concret, caldria considerar si el concepte “pressupost directament 
afectat pel lloc”, inclòs en l’apartat VI que comentem, pot donar informació, 
indirectament, de conceptes retributius vinculats a la persona física concreta.   
 



 

 

9 
 

Així, en el cas que de la informació de l’apartat VI es puguin deduir aquests o d’altres 
conceptes retributius associats a la persona física i no al lloc de treball, la seva 
comunicació podria contravenir la normativa de protecció de dades personals.  
 

VIII 
 
A continuació ens referim als apartats VIII, IX i XI del model, que tenen el següent 
contingut: 
 
- VIII “Context del lloc de treball”:  
1. Relacions amb el/la cap o superior del lloc: Guiatge que es rep del/de la cap. Forma 
de supervisió. Periodicitat amb què el/la cap o superior exerceix habitualment la 
supervisió.  
2. Relacions amb el personal que depèn del lloc. Guiatge que dóna. Forma de 
supervisió. Periodicitat amb què exerceix habitualment la supervisió. 
3. Relacions externes del lloc. 
4. Complexitat del lloc. 
 
- IX “Impacte de l’activitat”: “Tipus d’error: Errors de fàcil observació. Errors que 
suposen certa dificultat per observar-los i corregir-los. Errors de difícil observació i 
correcció. Errors de molt difícil observació i conseqüències greus/molt greus”. “Efecte 
de l’error: Conseqüències poc importants. Pèrdua de temps, de material i cost mitjà. 
Pèrdua de temps, de material i cost elevat. Endarreriments forts, minves en la 
tramitació, preparació i costos molt elevats.” 
 
- XI “Observacions del superior immediat”. (Aquest apartat inclou la pregunta: “Quins 
són els objectius més importants d’aquest lloc de treball?”). 
 
En aquests tres apartats es preveu incloure informacions que es refereixen a les 
característiques i circumstàncies del lloc de treball, i que són alienes a la persona 
concreta que en un moment determinat pugui ocupar aquest lloc de treball. En línia 
amb el que ja s’ha apuntat, les informacions recollides en aquests apartats continuaran 
essent vigents i vàlides, tot i produir-se un canvi en la persona que ocupa el lloc de 
treball. 
 
Així, i per la informació de què es disposa, tampoc no sembla que la informació que es 
preveu donar en aquests apartats VIII, IX i XI del model examinat, hagi de suposar la 
comunicació d’informacions relatives a persones físiques concretes, de manera que 
aquesta no resulta problemàtica, des de la perspectiva de la protecció de dades. 
 

IX 
 
Des de la perspectiva de la protecció de dades, correspon fer una valoració diferent de 
l’apartat X del model examinat, relatiu al “Perfil professional del lloc de treball”, que té el 
següent contingut: 
 
1. Coneixements. 
1.1 Coneixements bàsics. 
1.2 Titulació acadèmica convenient. 
1.3 Coneixements d’idiomes estrangers. 
2. Altres coneixements. 
3. Experiència. 
4. Perfil competencial: 
4.1 aptituds. 
4.2 habilitats. 
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4.3  Competències professionals. 
 
Certament, part de la informació d’aquest apartat X, com ara la referida a la titulació 
acadèmica convenient, podria considerar-se relacionada amb les característiques 
essencials d’un lloc de treball o amb els requisits per ocupar-lo. Si fos així, podria 
tractar-se d’informació pròpia de la RLT i, per tant, la seva comunicació podria 
considerar-se ajustada a la LOPD. 
 
Ara bé, hi ha d’altres informacions que es preveu incloure en aquest apartat X, com ara 
el coneixement d’idiomes estrangers, altres coneixements, experiència o perfil 
competencial (aptituds, habilitats i competències professionals), que van més enllà de 
la informació que pot ser coneguda a través de la RLT.  
 
En aquest apartat es preveu tractar un conjunt d’informació diversa sobre 
coneixements, experiència, aptituds i habilitats, que, en conjunt, poden constituir un 
patró o perfil professional, i fins i tot psicològic. Certament, el grau de detall d’aquesta 
informació podria portar a l’elaboració d’un perfil professional i acadèmic, en ser un 
conjunt de dades que permet inferir característiques de la personalitat, o avaluar 
determinats aspectes de la personalitat o comportament d’una persona que, en un 
moment determinat, pot ocupar el lloc de treball en qüestió.  
 
Si bé, certament, aquesta informació es refereix al perfil adequat per ocupar un lloc de 
treball, és innegable que pel tipus d’informació recollida, i pel grau de detall d’aquesta, 
en la pràctica, s’estaria facilitant, indirectament, un perfil de la persona que ocupa 
aquest lloc de treball en un moment determinat. 
 
Tenint en compte això, des de la perspectiva de la protecció de dades, caldria limitar la 
comunicació d’aquest apartat X del model examinat, a la informació que pot ser 
coneguda a través de la RLT. 
 

X 
 
Finalment, pel que fa a l’apartat V del model, relatiu als “indicadors sobre l’entorn d’un 
lloc de treball”, val a dir que la consulta no en detalla el contingut. Caldria analitzar si en 
aquest apartat del model es preveu donar informació relativa a les característiques 
pròpies del lloc de treball, sense cap vinculació, ni directa ni indirecta, amb la persona 
física que ocupa el lloc de treball. Si és així, des de la perspectiva de la protecció de 
dades no hi hauria impediment a la comunicació d’aquesta informació. Ara bé, en línia 
amb el que s’ha apuntat respecte l’apartat X del model, en el cas que aquests 
“indicadors” permetin, pel seu grau de concreció o detall,  l’elaboració d’un perfil en els 
termes apuntats, caldria evitar la comunicació d’aquesta informació. 
 
En qualsevol cas, fem extensibles a aquest apartat V les consideracions fetes 
anteriorment en relació amb les funcions atribuïdes per la normativa als representants 
dels treballadors, i específicament en matèria de prevenció de riscos laborals. En 
aquest sentit, caldria considerar si aquests indicadors (sobre els que no es disposa 
d’informació) poden ser rellevants als efectes de la informació que han de rebre els 
representants dels treballadors relativa a la política de personal, o en relació amb la 
informació pertinent per tal que aquests puguin col·laborar en el manteniment i 
l’increment de la productivitat, entre d’altres (article 40 de l’EBEP), així com en relació 
amb la informació sobre reestructuracions de plantilla, o sobre la valoració dels llocs de 
treball, entre d’altres (article 64 de l’ET). 
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D’acord amb les consideracions fetes fins ara, en relació amb la consulta plantejada, es 
fan les següents,  
 
 
Conclusions,  
 
L’apartat I “Dades d’identificació” del model, podria formar part del “contingut mínim” de 
la RLT, amb les salvetats fetes en relació amb algunes de les dades, de manera que es 
podria comunicar als representants dels treballadors. 
 
Des de la perspectiva de la protecció de dades no resulta problemàtic donar informació 
als representants dels treballadors sobre la “Missió”, les “Funcions”, les “Activitats” o 
l’”Organigrama” (apartats II, III, IV i VII del model, respectivament), tenint en compte el 
que disposa l’article 2.2 del RLOPD.  
 
La informació de l’apartat VI “Dimensions”, que pugui relacionar-se amb retribucions 
que van associades al lloc de treball, es pot comunicar als representants dels 
treballadors. Altrament, en cas que es puguin deduir conceptes retributius associats a 
la persona física i no al lloc de treball (en particular, l’apartat referit al “pressupost 
directament afectat pel lloc”), la seva comunicació podria contravenir la normativa de 
protecció de dades personals.  
 
La comunicació de la informació relativa al “Context del lloc de treball”, “Impacte de 
l’activitat”, i “Observacions del superior immediat” (apartats VIII, IX i XI, 
respectivament), als representants dels treballadors, no resulta contrària a la normativa 
de protecció de dades, atès que es refereix a les característiques i circumstàncies d’un 
lloc de treball, i no a la persona concreta que en un moment determinat pot ocupar 
aquest lloc de treball. 
 
La informació de l’apartat X del model, pot suposar, indirectament, l’elaboració d’un 
perfil de la persona que ocupa un lloc de treball en un moment determinat, de manera 
que caldria limitar la comunicació d’aquest apartat X a la informació que pot ser 
coneguda a través de la RLT. 
 
Pel que fa a l’apartat V “Indicadors sobre l’entorn del lloc de treball”, en el cas que 
aquests “indicadors” permetin, pel seu grau de concreció o detall, l’elaboració d’un perfil 
de la persona que ocupa un lloc de treball, caldria evitar la comunicació d’aquesta 
informació. 
 
 
Barcelona, 7 de novembre de 2013 
 
 


