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                          IAI 42/2021 
 
Informe jurídic emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública en relació amb la reclamació presentada per un representant dels treballadors 
contra un organisme per la denegació d’accés a informació sobre determinades 
retribucions complementàries, indemnitzacions i dietes dels professionals d’una Gerència 
Territorial, percebudes els anys 2019, 2020 i 2021. 
 
 
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) demana a l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) que emeti un informe sobre la Reclamació 
presentada per un representant dels treballadors contra un organisme per la denegació de l’accés 
a informació sobre determinades retribucions complementàries, indemnitzacions i dietes dels 
professionals d’una Gerència Territorial, percebudes els anys 2019, 2020 i 2021. 
 
Analitzada la sol·licitud, que s’acompanya d’una còpia de l’expedient administratiu tramitat davant 
la GAIP, i d’acord amb l’informe de l’Assessoria Jurídic, s’emet l’informe següent: 
 
 
Antecedents 
 
1. En data 31 de març de 2021, un ciutadà que manifesta ser representant dels treballadors, 
presenta un escrit a l’organisme, en el que sol·licita la següent informació: 
 
“De cadascun dels professionals de la (gerència territorial) en els anys 2019, 2020 i 2021: 
 

--> les xifres 4ª, 5ª, 6ª i 7ª del NIF 
--> Nom i cognoms 
--> Categoria professional en la que presta serveis el/la professional. 
--> Càrrec ocupat (si n'ocupa algun). 
--> Les retribucions complementàries percebudes següents: 
----> Plusos de jornada 
----> Atenció continuada per jornada complementària 
----> Atenció continuada per serveis extraordinaris 
--> Indemnitzacions percebudes 
--> Dietes percebudes.” 

 
2. Consta en l’expedient còpia de la Resolució, de 28 de maig de 2021, de l’organisme, adreçat 
al sol·licitant, que argumenta que : “(...) no existeixen raons d’interès públic suficients per donar 
accés a la informació sobre les retribucions complementàries percebudes del personal en 
detriment de la protecció de les seves dades personals (...)”, per la qual cosa la Resolució 
desestima la sol·licitud d’accés a la informació pública sol·licitada pel reclamant.  
 
3. En data 29 de maig de 2021, la persona sol·licitant presenta reclamació davant la GAIP, en la 
que exposa que ha demanat informació de cadascun dels professionals de la Gerència Territorial 
(GT), corresponent als anys 2019, 2020 i 2021, i indica que se li ha denegat l’accés a la informació. 
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El reclamant fa avinent que fonamenta la seva reclamació en l’article 25 del Decret 8/2021, de 9 
de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. 
 
4. En data 31 de maig de 2021, el reclamant adreça un escrit a la GAIP, en què complementa la 
motivació de la seva reclamació, que no hauria inclòs inicialment. En síntesi, el reclamant 
considera que la informació sol·licitada és informació pública als efectes de la legislació de 
transparència, i fonamenta la sol·licitud d’informació retributiva en diversa normativa aplicable. 
 
5. En data 2 de juny de 2021, la GAIP comunica a l’organisme la reclamació presentada, i li 
sol·licita l’emissió d’informe, l’expedient complet relatiu a la sol·licitud d’accés a la informació 
pública, i la identificació de les terceres persones afectades, si n’hi ha.  
 
6. En data  14 de juny de 2021, la GAIP sol·licita a aquesta Autoritat que emeti l’informe previst 
per l’article 42.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, en relació amb la reclamació presentada. 
 
7. En data 1 de juliol de 2021, la GAIP tramet a aquesta Autoritat informació complementària de 
l’expedient, en concret, l’informe de l’organisme de data 21 de juny de 2021, emès a sol·licitud de 
la GAIP, i la notificació electrònica al reclamant de la Resolució de 28 de maig de 2021. 
 
 
Fonaments Jurídics 
 

I 
 
De conformitat amb l’article 1 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, l’APDCAT és l’organisme independent que té per objecte garantir, en l’àmbit 
de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d’accés a la 
informació que hi està vinculada. 
 
L’article 42.8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, que regula la reclamació contra les resolucions en matèria d’accés a la 
informació pública, estableix que si la denegació s’ha fonamentat en la protecció de dades 
personals, la Comissió n’ha de demanar informe a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el 
qual ha de ser emès en el termini de quinze dies. 
 
Per això, aquest informe s’emet exclusivament pel que fa a la valoració de la incidència que 
l’accés sol·licitat pot tenir respecte de la informació personal de les persones afectades (article 
4.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals (en endavant, 
RGPD). 
 
Per tant, queda fora de l’objecte d’aquest informe qualsevol altre límit o aspecte que no afecti les 
dades de caràcter personal que constin en la informació sol·licitada, com seria el cas del límit 
establert a l’article 21.1.b) de l’LTC, relatiu a la investigació o la sanció d’infraccions penals, 
administratives o disciplinàries l’aplicació del qual podria comportar que el dret d’accés de la 
persona reclamant hagi d’ésser denegat o restringit als efectes de protegir la investigació.  
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El termini transcorregut per a l’emissió d’aquest informe pot comportar una ampliació del termini 
per resoldre la reclamació, si així ho acorda la GAIP i es notifica a totes les parts abans que 
conclogui el termini per resoldre. 
 
En conseqüència, el present informe s’emet en base a les esmentades previsions de la Llei 
32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Llei 19/2014, del 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
D’acord amb l’article 17.2 de la Llei 32/2010, aquest informe es publicarà al web de l’Autoritat un 
cop notificat a les persones interessades, amb l’anonimització prèvia de les dades de caràcter 
personal. 
 

II 
 
La reclamació s’interposa contra la denegació de l’accés a informació individualitzada (ja que es 
demana el nom i cognoms, i les xifres 4, 5, 6 i 7 del DNI), sobre retribucions que haurien percebut 
“cadascun dels professionals de la Gerència Territorial...” durant els anys 2019, 2020 i 2021. 
 
Atès que la informació sol·licitada es refereix a tots els professionals de la GT, recordem que, 
segons l’article 19 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'ICS: 
 

“1. El personal de l'Institut Català de la Salut pot ésser integrat per: 
 
a) Personal estatutari dels serveis de salut, que es regeix per la Llei de l'Estat 55/2003, del 
16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, i per la 
normativa de desplegament que aprovi la Generalitat. (...). 
b) Personal funcionari de l'Administració de la Generalitat, que es regeix per la normativa 
de la funció pública pròpia de l'Administració de la Generalitat. El personal sanitari funcionari 
es regeix per la Llei de l'Estat 55/2003, en els termes establerts per l'article 2.3 de la dita 
llei. 
c) Personal laboral, que es regeix per la normativa laboral i altres normes convencionalment 
aplicables. 
d) Personal eventual, que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només 
fa funcions expressament qualificades de confiança o d'assessorament especial.(...).” 

 
En qualsevol cas, les dades dels treballadors de l’ICS, ja siguin estatutaris, laborals, funcionaris 
o eventuals, que els identifiquen o que permeten la seva identificació, així com aquelles dades 
que puguin referir-se més específicament al lloc de treball que ocupen, però que s’associen o es 
vinculen a un treballador concret i per tant l’identifiquen, són dades personals i queden protegides 
pels principis i garanties de la normativa de protecció de dades. 
 
La Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(LTC), té per objecte regular i garantir la transparència de l’activitat pública. 
 
L’article 18 de l’LTC estableix que “les persones tenen el dret d’accedir a la informació pública, a 
què fa referència l’article 2.b, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona 
jurídica legalment constituïda” (apartat 1). L’esmentat article 2.b) LTC defineix “informació pública” 



  
 

 
 

4

com “la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a 
conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li 
subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix aquesta llei”.  
 
En termes similars es pronuncia la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (LT), en els seus articles 12 (dret d’accés a la informació 
pública) i 13 (informació pública). 
 
Cap dubte hi pot haver respecte el fet que la informació relativa a la categoria professional o 
càrrec dels treballadors de la GT, així com la relativa a les retribucions complementàries, dietes i 
indemnitzacions que puguin percebre, és “informació pública” a efectes de l’article 2.b) de l’LTC, 
sotmesa al règim d’accés previst en aquesta normativa, que estableix, com a criteri general, que 
el dret d’accés a la informació pública només pot ser denegat o restringit per les causes 
expressament establertes per les lleis (article 20 i ss. LTC).  
 
D’acord amb això, el dret d’accés a la informació pública pot ser denegat o restringit per les causes 
expressament previstes a les lleis. En concret, i pel que fa a la informació que conté dades 
personals, com seria el cas, caldrà valorar si el dret a la protecció de dades de les persones 
afectades justificaria o no la limitació del dret d’accés a la informació pública regulat a l’LTC. 
 

 
III 

 
La disposició addicional primera de l’LTC, disposa en l’apartat 2 que “L’accés a la informació 
pública en les matèries que tenen establert un règim d’accés especial és regulat per llur normativa 
específica i, amb caràcter supletori, per aquesta llei.” 
 
En l’escrit presentat pel reclamant a la GAIP en data 31 de maig de 2021, aquest vincula la seva 
sol·licitud d’informació retributiva a les seves “funcions i interès legítim com a representant dels 
treballadors”, de manera que caldrà tenir en compte en primer lloc les previsions que poden 
afectar en el cas que la persona reclamant tingui la consideració de representant dels treballadors. 
 
Segons la normativa, són les juntes o delegats de personal (art. 39 Reial decret legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
TRLEBEP), així com el Comitè d’empresa (art. 63 de l’Estatut dels treballadors, Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, ET), els òrgans específics de representació dels funcionaris, i 
dels treballadors públics amb contracte laboral, respectivament, i com a tals exerceixen les 
funcions que els atorga la corresponent normativa (art. 40 TRLEBEP i art. 64 ET), entre d’altres, 
la funció de vigilància del compliment de la normativa, que els atorga el dret a obtenir determinada 
informació.  
 
La normativa específica preveu que els representants dels treballadors han de poder accedir a 
informació per al desenvolupament de les seves funcions de negociació i defensa dels drets dels 
treballadors, incloent determinada informació en matèria retributiva.  
 
Així, segons l’article 40.1 del TRLEBEP, les juntes i delegats de personal tenen les següents 
funcions, entre d’altres:  “a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los 
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datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito 
correspondiente y programas de mejora del rendimiento.”  
 
Segons l’article 64.1 de l’ET el comitè d’empresa té dret a ser informat i ser consultat, en els 
termes d’aquest mateix article, sobre les diverses qüestions que poden afectar els treballadors, 
sobre la situació de l’empresa, i sobre l’evolució de l’ocupació a l’empresa, o les previsions de 
contractació, etc. 
 
Segons l’article 80.2 de l’Estatut marc, han de ser objecte de negociació a les meses de 
negociació (art. 80.1), entre d’altres qüestions, la determinació i aplicació de les retribucions del 
personal estatutari (apartat a)), la regulació de la jornada laboral, el temps de treball i el règim de 
descansos (apartat e)), i, en general, totes aquelles matèries que afectin a les condicions de 
treball i a l’àmbit de relacions del personal estatutari i les seves organitzacions sindicals amb 
l’Administració pública o el servei de salut (apartat k)).  
 
Com es desprèn de les previsions de la normativa exposada, la informació retributiva que segons 
la normativa aplicable caldria facilitar als representants dels treballadors, no és informació  
associada o individualitzada per a cada treballador, sinó que seria informació general.  
 
La normativa esmentada permetria, per exemple, facilitar al representant dels treballadors que 
sol·licita la informació, els imports agregats que perceben en concepte de determinats 
complements retributius els diferents grups professionals afectats (tots els que treballen a la GT, 
segons els termes de la reclamació), però no sembla que es pugui comunicar la informació amb 
el grau de detall i de vinculació amb persones afectades que el reclamant demana conèixer, en 
base a la normativa específica citada. 
 
En aquest punt, cal destacar la STS de 9 de febrer de 2021, relativa a la comunicació als delegats 
sindicals i representants dels treballadors de dades personals d’aquests, en base al marc 
normatiu que regula el dret d’informació d’aquests representants, a la que es refereixen tant la 
Resolució de 28 de maig, com l’informe de 21 de juny, de l’organisme. 
 
Segons el FJ cinquè de la dita STS de 9 de febrer de 2021: “(...), los mentados artículos 40.1.a) 
del TR de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 10.3.1ª de la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical, que invoca la parte recurrente, además del general artículo 64 del Estatuto de los 
Trabajadores, atribuyen derechos de información a los representantes sindicales de los 
trabajadores, en este caso, del personal estatutario, que resultan esenciales para el ejercicio de 
su labor de control y la defensa de los intereses de los trabajadores.“ 
 
Segons el FJ sisè de la mateixa STS: 
 
“(…). Resulta relevante, por tanto, que medie la debida relación entre los datos personales del 
personal estatutario que se solicitan, con la importante función sindical que se desarrolla. De 
modo que únicamente cuando estos datos personales son necesarios para el ejercicio de las 
labores sindicales, podrían considerarse excepcionados del consentimiento, pero no cuando se 
encuentran desvinculados o se desconozca su relación, al no haberse puesto de manifiesto su 
conexión con dichas funciones sindicales.  
 
(...). 
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En consecuencia, la mera invocación, ayuna de justificación, de la representación sindical no 
puede servir de excusa para acceder a todo tipo de documentación, si no se quiere por esta vía 
vaciar el contenido del derecho fundamental a la protección de datos, cuando el titular de los 
mismos ignore el uso que se hace de sus datos, perdiendo su poder de disposición, en supuestos 
en los que no se justifica la concurrencia de alguna de las excepciones legalmente establecidas.” 
 
Tenint en compte la STS esmentada, les previsions del règim específic aplicable al dret d’accés 
a informació dels representants dels treballadors en la normativa aplicable, i que el reclamant 
sol·licita la informació “per les funcions i interès legítim com a representant dels treballadors” 
sense més concreció respecte la necessitat o pertinença d’accedir a la informació individualitzada 
de tots les treballadors afectats, no sembla que en base a aquesta normativa el representant dels 
treballadors hagi d’accedir a la informació sol·licitada, amb la concreció sol·licitada i amb 
identificació directa de tots els treballadors afectats, en els termes de la reclamació.  
 
Ara bé, sens perjudici d’això, cal fer avinent que la possible limitació d’accés a informació 
individualitzada del conjunt dels treballadors de la GT, en base a les previsions de la normativa 
esmentada, no esgota les possibilitats que els representants dels treballadors puguin accedir a 
aquesta informació. 
 
En aquest sentit, per analitzar la possibilitat de comunicar la informació individualitzada dels 
treballadors de la GT, en els termes que sol·licita el reclamant, caldrà tenir en compte les 
previsions de la legislació de transparència. 
 
 

IV 
 
Com ha quedat dit, la informació sol·licitada és informació pública als efectes de l’article 2.b) de 
l’LTC i sotmesa al dret d’accés (article 18 de l’LTC). Ara bé, el dret d’accés a la informació pública 
no és absolut i pot ser denegat o restringit per les causes expressament establertes a les lleis. 
 
Vist que el reclamant sol·licita informació laboral i retributiva del conjunt dels treballadors de la 
GT, amb identificació directa dels afectats, haurem d’atenir-nos al que es deriva del límit 
consistent en el dret a la protecció de les dades personals recollit als articles 23 i 24 de l’LTC. 
 
Les dades referides a la categoria o lloc que ocupa un treballador, o la informació sobre les 
retribucions complementàries, o sobre indemnitzacions o dietes que perceben els treballadors, 
objecte de la sol·licitud d’accés, en principi no serien dades especialment protegides en els termes 
que estableix l’article 23 LTC, de manera que caldrà tenir en compte els criteris de l’article 24.2 
de l’LTC, segons el qual: 
 

“2. Si es tracta d’altra informació que conté dades personals no incloses a l’article 23, es 
pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’interès públic en la 
divulgació i els drets de les persones afectades. Per a dur a terme aquesta ponderació s’ha 
de tenir en compte, entre altres, les circumstàncies següents: 
 
a) El temps transcorregut. 
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b) La finalitat de l’accés, especialment si té una finalitat històrica, estadística o científica, i 
les garanties que s’ofereixin. 
c) El fet que es tracti de dades relatives a menors d’edat. 
d) El fet que pugui afectar la seguretat de les persones.” 
 

Un dels objectius de la legislació de transparència (art. 1.2 LTC) és que les Administracions 
públiques hagin de retre comptes als ciutadans, en relació, entre d’altres qüestions, amb la gestió 
i el destí que aquestes donen als fons públics, com ara els que es destinen a les retribucions que 
perceben els treballadors del sector públic, del qual forma part l’organisme. Així, la legislació de 
transparència dota els ciutadans d’una capacitat de control sobre els fons públics, en definitiva, 
de fer un seguiment de la utilització dels diners públics, tal i com exposa el Preàmbul de l’LTC. 
 
Si els ciutadans han de poder tenir aquesta capacitat de controlar i demanar comptes a les 
Administracions públiques, amb més motiu, si escau, caldrà reconèixer aquesta capacitat als 
representants dels treballadors, com en el cas que ens ocupa, atesa la informació disponible, en 
relació amb la informació que pugui ser rellevant per al desenvolupament de les seves funcions. 
 
Aquesta pot ser una qüestió rellevant a tenir en compte als efectes de  la ponderació (art. 24.2 
LTC), ja que la normativa aplicable (TRLEBEP, ET i Estatut marc) reconeix l’exercici de les 
funcions de representació als corresponents òrgans de representació dels treballadors.  
 
En qualsevol cas, l’accés a la informació demanada passa per una ponderació raonada prèvia 
entre l’interès públic en la divulgació i el dret de les persones afectades que, en aquest cas, seria 
tota la plantilla. 
 

V 
 
En aquest context, d’entrada, el reclamant sol·licita conèixer la identitat de cada treballador (nom 
i cognoms, xifres 4, 5, 6 i 7 del NIF),  juntament amb la “categoria professional en la que presta 
serveis el/la professional, i càrrec ocupat (si n’ocupa algun)”.  
 
Pel que fa a la identificació dels treballadors de la GT, amb la seva categoria professional i càrrec 
(en cas que n’ocupin algun, com demana el reclamant), cal tenir en compte les previsions de l’LTC 
en relació amb la possibilitat que la ciutadania en general puguin identificar les persones que 
ocupen llocs de treball de l’àmbit públic.  
 
L’article 24.1 de l’LTC disposa que “S’ha de donar accés a la informació pública si es tracta 
d’informació directament relacionada amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de 
l’Administració que contingui dades personals merament identificatives llevat que, 
excepcionalment, en el cas concret hagi de prevaler la protecció de dades personals o altres drets 
constitucionalment protegits.” 
 
L’article 70.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la 
informació pública (en endavant, RLTC), disposa que: “Als efectes del que preveu l'article 24.1 
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, són dades personals merament identificatives les 
consistents en el nom i cognoms, el càrrec o lloc ocupat, cos i escala, les funcions 
desenvolupades i el telèfon i les adreces, postal i electrònica, de contacte professional, referides 
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al personal al servei de les administracions públiques, alts càrrecs i personal directiu del sector 
públic de les administracions públiques.” 
 
Aquests preceptes habilitarien l’accés a les dades merament identificatives relacionades amb 
l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’Administració. En aquest cas, la informació 
sol·licitada es correspon amb les dades identificatives de les persones que formen part de la GT, 
i en principi caldria donar accés llevat que alguna circumstància especial requereixi la protecció 
de la persona afectada. 
 
Dit això, l’article 9.1.b) de l’LTC imposa l’obligació de fer públic al portal de la transparència la 
identificació dels responsables dels diversos òrgans i llur perfil o trajectòria professional.  
 
Més enllà de les previsions de publicitat de les persones que exerceixen càrrecs de certa 
responsabilitat (possibilitat que, com ja hem apuntat, no podem descartar en el cas examinat 
atesa la RLT relativa a la GT), i tal i com ha fet avinent aquesta Autoritat en ocasions anteriors, 
l’article 9.1.e) de l’LTC, imposa l’obligació de publicar “Les convocatòries i els resultats dels 
processos selectius de provisió i promoció professional”.  
 
Així, l’LTC disposa l’obligació de publicar la identitat de les persones que han estat seleccionades 
per a ocupar un lloc de treball concret, fet que permetria a qualsevol ciutadà la identificació 
d’aquestes persones i relacionar-les amb el lloc concret per al qual han estat seleccionades, o el 
càrrec que se’ls hagi assignat. 
 
Recordar en aquest sentit, que la legislació de transparència recull i fa extensible a tots els 
subjectes obligats allò que ja preveu la normativa de funció pública, respecte el sotmetiment dels 
processos de selecció de personal al principis de publicitat i transparència, entre d’altres. 
 
Així, el TRLEBEP, que estableix que els processos de selecció de personal funcionari i laboral en 
l’àmbit de les Administracions públiques es troben subjectes a una sèrie de principis, entre els 
quals, els de publicitat i de transparència (article 55.2.a) i b)), o l’article 78 del TRLEBEP, pel que 
fa a la provisió de llocs de treball de personal funcionari, l’article 78 del TRLEBEP, estableix que 
la provisió de llocs de treball de personal funcionari s’han de proveir mitjançant procediments 
basats en els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En relació amb el personal laboral, 
ens remetem a la previsió de l’article 83 ET. Respecte el personal estatutari de l’ICS, recordar 
que segons l’article 19.2 de la Llei de l’ICS: “2. Els processos de selecció de personal i de provisió 
de llocs de treball s'han de basar en la legislació corresponent a cada tipologia de personal i han 
de garantir els principis d'igualtat, de mèrit, de capacitat, de publicitat i d'objectivitat.” 
 
Als efectes de la ponderació esmentada, és obvi que la vinculació de cada treballador al lloc de 
treball que ocupa, amb el detall del grup o categoria professional, i del càrrec que se li hagi pogut 
assignar (en els termes que es formula la reclamació), facilita informació laboral d’aquesta 
persona de la qual es podria inferir informació sobre la seva titulació, la retribució bruta 
aproximada o, en el cas que ens ocupa, l’àmbit territorial en el que treballa). Ara bé, tot i això, i 
vistes les previsions normatives esmentades, cal tenir present que es tracta de persones que 
ocupen llocs de treball de l’àmbit públic i subjecte a la legislació de transparència, de manera que 
les seves expectatives de privacitat han de comptar amb la possibilitat que qualsevol ciutadà 
pugui identificar-los com a tals, i conèixer certa informació sobre la seva adscripció, en aquest 
cas, a la GT. 
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Per tant, vistes les previsions esmentades de l’LTC i la normativa aplicable al personal de l’ICS, 
d’entrada no sembla que es pugui denegar l’accés del representant dels treballadors a la identitat 
d’aquests, juntament amb la seva categoria professional i el càrrec que ocupen, si és el cas, llevat 
que concorri en alguna de les persones treballadores alguna circumstància especial que justifiqui 
limitar l’accés a la seva informació. 
 
Ara bé, el reclamant no sol·licita només aquesta informació, sinó que també demana accés a 
determinades retribucions complementàries, dietes i indemnitzacions de tot el personal de la GT, 
qüestió a la que ens referim a continuació. 
 
 

VI 
 

En l’escrit complementari adreçat a la GAIP en data 2 de juny de 2021, el reclamant concreta que 
la informació que demana sobre les retribucions complementàries “són les que resulten 
d’aplicació atès l’acordat en el punt 9.8 Retribució específica de la jornada de treball (plus de nit, 
dissabtes, diumenges i festius; Atenció continuada; Atenció continuada per serveis extraordinaris) 
del vigent II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball 
del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut”, aprovat per Resolució TRI/4240/2006, de 
27 de novembre (en endavant, II Acord). Segons el II Acord, i la informació disponible en el 
document “Llibre de retribucions 2020. Personal estatutari de l’ICS” (...), aquests complements 
els percebria bàsicament el personal sanitari dels equips d’atenció primària, el personal facultatiu 
de serveis jerarquitzats i el personal resident en formació.  
 
A més, el reclamant demana conèixer les dietes i indemnitzacions de tot el personal de la GT. 
 
Respecte la informació sol·licitada, tant la Resolució de 28 de maig, com l’informe de 21 de juny, 
fonamenten la denegació de l’accés a la informació en que “(…) la informació sol·licitada dels 
professionals de la Gerència Territorial ... durant els anys 2019, 2020 i 2021 no s’encabeixen en 
cap de les categories establertes pel CTBG en relació amb les quals primaria 
necessàriament l’interès públic en l’accés a la informació sobre les concretes retribucions 
que perceben, ja que no es tracta ni de personal directiu de l’ICS ni de personal eventual de 
confiança, ni ocupen llocs de lliure designació amb un nivell alt en l’escala de nivells 
funcionarials amb que es classifiquen els llocs de treball motiu pel qual cal concloure que no ens 
trobem davant de empleats públics que desenvolupen llocs de treball de elevat nivell de 
responsabilitat i autonomia en la pressa de decisions, ni proveïts d’un considerable grau de 
discrecionalitat que justifiqui l’existència d’una especial relació de confiança, sinó que es tracta 
de llocs de treball amb un limitat nivell de responsabilitat i autonomia, (...).” (Resolució de 28 de 
maig). 
 
Ara bé, segons la informació del “Llibre de retribucions 2020”, citat, en referència a les gerències 
territorials, s’inclouen els següents llocs de treball: Gerent/a territorial; Director/a atenció primària 
territorial; o Director/a centre hospitalari. 
 
Com es preveu a l’RLT disponible al web, la GT incorpora diferents grups de treballadors en quant 
a titulació, qualificació o nivell de responsabilitat, entre d’altres. Així, sense ànim d’exhaustivitat, 
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l’RLT fa referència al gerent territorial, administratius, auxiliars administratius, diplomats sanitaris, 
facultatius en diferents especialitats, tècnics, zeladors, o directors i adjunts a direcció d’EAP -tant 
d’infermeria com de medicina familiar o altres especialitats-. 
 
En aquest punt, convé referir-se a les previsions de l’LTC en relació amb les obligacions de 
publicitat activa, en concret, l’article 11.1 de l’LTC, que estableix que s’han de fer públiques: 

 
“b) Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres del 
Govern, dels alts càrrecs de l’Administració pública i del personal directiu dels ens públics, 
les societats, les fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en 
deixar d’exercir el càrrec.” 
 

Segons l’article 31 de l’RLTC: 
 

“1. Als efectes de la lletra b) de l'article 11.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s'han 
de fer públiques, amb identificació del nom, cognoms i càrrec, amb periodicitat mensual, 
tant les retribucions anuals dels alts càrrecs de les administracions públiques i del personal 
directiu de les entitats dels sectors públics d'aquestes, d'acord amb les taules retributives 
de l'any en curs, com les indemnitzacions i les dietes que efectivament hagin percebut.” 
 

Pel que fa al concepte de personal directiu de les entitats del sector públic de l’Administració de 
la Generalitat, segons l’article 5.1 de l’RLTC:   
 

“1. Als efectes d'aquest decret, i d'acord amb el que disposa l'apartat 1.2 de la disposició 
addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, tenen la consideració de personal directiu de 
les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat les persones que, en règim 
de dedicació única o principal, ocupen llocs o càrrecs qualificats expressament com a 
directius en les normes de creació o de regulació de les entitats, que impliquen l'exercici de 
funcions d'especial responsabilitat gerencial o executiva, enteses com a funcions que 
comporten participació directa en la definició i execució de polítiques públiques relatives als 
objectius generals o estratègics i que comprometin externament l'organització, i que actuen 
sota la dependència exclusiva del màxim òrgan de govern o exerceixen funcions amb 
autonomia i responsabilitat limitades per les instruccions o els criteris emesos per aquests 
màxims òrgans de govern.” 

 
Segons l’article 1 de la Llei 8/2007, l’ICS és una “entitat de dret públic de la Generalitat, que actua 
subjecte al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment 
de les seves funcions, (…).” Segons l’article 3.1.b) de l’LTC, aquesta llei s’aplica, entre d’altres, a 
“les entitats de dret públic dependents o vinculades amb les administracions a què fa referència 
la lletra a)”, és a dir, Administració de la Generalitat i Administració local.  
 

Segons l’article 4.2.c) de l’LTC, tenen la condició d’alts càrrecs al servei dels organismes 
públics a què fa referència l’article 3 LTC (entre els quals hi hauria l’ICS, als efectes que 
interessen), “els titulars o membres dels òrgans de govern i els càrrecs directius dels dits 
organismes”. 
 
Segons l’article 20 de la Llei 8/2007, de l’ICS: 
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“1. És càrrec directiu de l'Institut Català de la Salut qui hi desenvolupa tasques de gerència 
o de direcció professional amb autonomia i plena responsabilitat només limitades pels 
criteris i les instruccions directes emanats dels òrgans superiors de govern de l'Institut. El 
personal directiu de l'Institut ocupa el lloc de treball en virtut d'un contracte laboral d'alta 
direcció. 
 
(...). 
 
4. Són càrrecs directius de l'Institut Català de la Salut el director o directora gerent, els 
directors dels serveis corporatius o els que hi són assimilats, els gerents territorials, els 
gerents o directors d'unitat de gestió hospitalària i els gerents o directors d'unitat de 
gestió d'atenció primària o els que hi són assimilats, i també la resta de càrrecs creats 
pels estatuts o per acord del Consell d'Administració que, d'acord amb l'apartat 1, tinguin 
aquesta condició.” 

 
A més, la secció 3 del Decret 53/2006, de 28 de març, de mesures de reforma de l'Institut Català 
de la Salut, es refereix específicament als “òrgans de comandament assistencials”, i concreta el 
següent en l’article 17: 
 

“17.1 La direcció dels Equips d'atenció primària serà exercida per un/una 
director/directora d'Equip d'atenció primària i un/una adjunt/adjunta a la Direcció.  
 
Els càrrecs de director/directora i d'adjunt/adjunta a la Direcció seran proveïts pel sistema 
de lliure designació (...).” 

 
En el cas que ens ocupa, també fem notar que, segons l’article 11 del Decret 53/2006, referit a 
l’estructura de les Gerències Territorials, disposa que:  
 

11.1 La Direcció d'Atenció Primària i la Direcció de Centre Hospitalari, dependents de la 
Gerència Territorial d'acord amb el que disposa l'article 7.3 d'aquest Decret, tindran les 
funcions que s'assenyalen en els apartats següents.  
 
11.2 Seran funcions de la Direcció d'Atenció Primària les següents:  
a) La direcció dels diferents directors i directores de Serveis d'Atenció Primària d'acord amb 
les directrius de la persona titular de la Gerència Territorial.  
b) Supervisar l'activitat assistencial dels Serveis d'Atenció Primària que tingui assignats. 
(...). 
 
11.3 Seran funcions de la Direcció de Centre Hospitalari:  
a) La gestió de les activitats assistencials de l'hospital o hospitals assignats a la Gerència 
Territorial corresponent.  
b) La direcció de la resta dels òrgans de gestió i administració de l'hospital o hospitals de 
l'àmbit de la Gerència Territorial, d'acord amb les directrius de la persona titular de la 
Gerència.  
(...).” 
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Tenint en compte les previsions d’aquesta normativa, sembla clar que alguns dels treballadors 
que, segons la informació disponible, formarien part de la GT (gerent territorial, directors i adjunts 
de direcció d’EAP, o directors de centres hospitalaris o d’atenció primària territorial, als que fa 
referència l’RLT de la GT, segons la informació disponible) i que, per tant, estarien inclosos en la 
sol·licitud d’accés a informació retributiva, podrien considerar-se càrrecs directius o d’alt nivell de 
responsabilitat, o serien càrrecs de lliure designació, segons les previsions normatives a què hem 
fet esment.  
 
Respecte d’aquests càrrecs (de direcció, alt nivell retributiu o de responsabilitat, o de lliure 
designació), com s’ha exposat, concorren elements que farien decantar la ponderació en favor de 
l’accés a la informació retributiva sol·licitada pel reclamant. 
 
Sobre això, cal recordar que aquesta Autoritat ja ha vingut sostenint el criteri (IAI 3/2019, IAI 
33/2019, IAI 44/2019, IAI 1/2020, o IAI 1/2021), que les obligacions de transparència de l’article 
11.1.b) LTC es poden fer extensives respecte les sol·licituds d’accés a informació que afecten el 
personal que ocupa llocs d’especial confiança o d’especial responsabilitat dins d’una organització, 
llocs de lliure designació, o que comporten un alt nivell retributiu. També caldria tenir en compte 
aquest criteri en relació amb llocs que comporten un cert marge de discrecionalitat pel que fa a la 
seva provisió. 
 
Tot i que la llei no preveu expressament la publicació al portal de transparència de les retribucions 
d’aquesta tipologia d’empleats, en la ponderació dels drets que cal fer respecte de les sol·licituds 
d’accés a la informació, és a dir, en el que podríem anomenar “test de l’interès públic” que ha de 
determinar si l’accés a la informació contribueix a un millor coneixement dels criteris d’organització 
i funcionament i de com s’assignen els recursos públics, es considera que alguns dels llocs als 
que s’ha fet referència (gerent territorial, directors d’EAPs o adjunts de direcció, directors de 
centres hospitalaris o directors d’atenció primària territorial, de la GT), serien llocs que per la seva 
singularitat i també pel nivell retributiu que habitualment porten associat, o pel fet de ser de lliure 
designació, el coneixement de les seves retribucions pot ser rellevant per al control de la utilització 
dels recursos públics, per la qual cosa el resultat seria la prevalença de l’interès públic en la seva 
divulgació. En aquests casos, resultaria justificat facilitar informació, és a dir, pel que fa a aquest 
personal, les esmentades previsions normatives justificarien el lliurament de la informació 
sol·licitada pel reclamant. 

 
Per tant, cap dubte hi pot haver que, per a aquesta tipologia d’empleats i càrrecs d’àmbit directiu, 
de confiança o d’alt grau de responsabilitat ateses les funcions que desenvolupen a la GT, resulta 
justificat des de la perspectiva de la protecció de dades, facilitar informació individualitzada pels 
conceptes retributius als que es refereix el reclamant, juntament amb la seva identificació, nivell i 
càrrec que ocupen.  
 

VII 
 
Pel que fa a la resta de treballadors de la GT, l’article 11.1 de l’LTC estableix que s’han de fer 
públiques en els termes següents: 

 
“e) La informació general sobre les retribucions, indemnitzacions i dietes percebudes pels 
empleats públics, agrupada en funció dels nivells i els cossos.” 
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Segons l’article 25.2 de l’RLTC: “2. L'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector 
públic han de fer públiques, amb caràcter agregat, total i anual, amb identificació del nom i 
cognoms, i amb una periodicitat mensual, les retribucions, indemnitzacions i dietes efectivament 
percebudes pel personal al servei de les administracions públiques al qual es refereix l'article 
20.2.a) d'aquest decret.” 
 
En línia amb aquestes previsions aquesta Autoritat ha vingut sostenint que, d’acord amb la 
legislació de transparència (art. 11.1.e) LTC), respecte d’aquest personal no es considera 
justificada la divulgació de manera individualitzada de les retribucions percebudes.  
 
Ara bé, en el cas que ens ocupa pot ser rellevant l’obtenció d’una relació individualitzada dels 
serveis extraordinaris (atenció continuada i plusos de jornada) que realitzen els treballadors de la 
GT, per poder exercir adequadament les funcions de vigilància del compliment de la normativa 
vigent, en concret, la relativa a la jornada i horaris de treball del personal, que com ha quedat 
exposat tenen atribuïdes els representants dels treballadors.  
 
Cal tenir en compte que, d’acord amb el II Acord (apartat 9.8), la prestació de serveis per part 
dels treballadors en determinats torns o dates (cap de setmana o festius) comporten un increment 
addicional del preu per hora que la norma detalla. I en l’assignació o autorització dels torns i 
jornades laborals que donen dret a percebre aquests complements pot existir un cert grau de 
discrecionalitat. Aquesta discrecionalitat tindria efectes en la gestió i el destí que es dona als fons 
públics, el control i coneixement dels quals per part de la ciutadania és, com ha quedat dit, un 
dels objectius de la legislació de transparència. Per tant, la necessitat de fer efectiu aquest control 
de la discrecionalitat en la concessió de complements i, si escau, de dietes o indemnitzacions, i 
en definitiva de control de la utilització dels fons públics, és un element de ponderació a favor de 
l’accés a la informació sol·licitada.  
 
Així, facilitar informació sobre les retribucions complementàries percebudes (plusos de jornada, 
jornada complementària i serveis extraordinaris realitzats) de manera individualitzada, podria ser 
necessari als efectes que el representant dels treballadors pogués controlar si s’estan respectant 
les previsions establertes respecte la jornada i horaris del personal, el procediment establert a tal 
efecte per assignar els torns als treballadors, i per detectar en definitiva eventuals actuacions 
irregulars que s’hagin pogut produir en relació amb aquestes assignacions.  
 
No obstant això, des de la perspectiva de la protecció de dades cal assenyalar que aquesta 
finalitat es podria acomplir igualment sense necessitat de sacrificar la privacitat dels treballadors 
afectats, perquè es podria facilitar una relació individualitzada, sense incloure la identitat de les 
persones treballadores. Cal recordar que d’acord amb l’article 5.1 b) de l’RGPD “los datos serán 
adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son 
tratados (“minimización de datos”). 
 
Per això, en aquest supòsit, la finalitat de transparència es pot assolir igualment mitjançant la 
seudonimització de la informació, es a dir: “el tratamiento de datos personales de manera tal que 
ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha 
información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas 
destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada 
o identificable;” (article 4.5 RGPD). 
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A tal efecte, aquesta Autoritat considera que es podria facilitar el llistat amb les retribucions 
complementàries sol·licitades pel reclamant, les indemnitzacions i dietes percebudes per cada 
treballador, substituint el seu nom i cognoms per un codi assignat a cadascun d’ells.  
 
Ara bé, cal apuntar que perquè això es pugui dur a terme cal que es tracti de llocs de treball que 
comptin amb un nombre de treballadors suficientment ampli que impedeixi la seva reidentificació. 
 
Per tal que aquests codis resultin efectius des de la perspectiva de la protecció de dades, cal 
assegurar que la identitat del treballador només sigui coneguda per qui atribueix el codi, de 
manera que el treballador no resulti identificable per cap altra persona, entre d’altres, pel 
representant dels treballadors que rebrà aquesta informació. Així, per exemple, utilitzar el núm. 
de DNI o un altre codi que pugui ser conegut per terceres persones no seria una opció viable, vist 
que el representant dels treballadors haurà pogut accedir, en els termes apuntats, a un llistat amb 
la identitat i xifres del DNI dels treballadors.  
 
El codi hauria de mantenir-se en la comunicació que s’efectués en aquest sentit al reclamant, als 
efectes de poder veure les retribucions percebudes en cada cas, i no per a qualsevol altra 
informació diferent a aquesta comunicació, ja que, si es fes un ús amb caràcter general per a 
totes les actuacions realitzades en l’àmbit laboral del treballador, seria fàcil que el creuament de 
diverses dades que pogués obtenir el representant sindical, fes possible la seva identificació i 
acabaria tenint el mateix resultat que el que pot tenir identificar les persones treballadores amb el 
seu número de DNI. 
 
De tot l’exposat, es considera que l’opció de facilitar un llistat amb la informació retributiva 
sol·licitada juntament amb un codi numèric en substitució de la identitat de les persones 
treballadores (tret dels d’especial responsabilitat a què ens hem referit en l’anterior Fonament 
Jurídic) seria la més idònia, per tal de trobar en aquest cas el just equilibri entre el dret a la 
protecció de dades personals dels treballadors afectats i el dret d’accés a informació pública de 
la sol·licitant. 
 
 
Conclusió 
 
La normativa de protecció de dades no impedeix l’accés del reclamant a les retribucions 
complementàries sol·licitades, així com a les dietes i les indemnitzacions corresponents al 
personal que ocupi llocs directius, de confiança, de lliure designació, d’especial responsabilitat, o 
que impliquin alts nivells retributius, en els termes del FJ VI d’aquest informe. 
 
Pel que fa a la resta de persones treballadores de la GT, la normativa de protecció de dades no 
impediria l’accés al llistat de retribucions complementàries, dietes i indemnitzacions percebudes 
durant el període de temps sol·licitat, sempre que aquesta informació es faciliti substituint el nom 
i cognoms de les persones treballadores per un codi que no permeti identificar-les. 
 
 
Barcelona, 12 de juliol de 2021 
 


