
 

 

MODELS D’ESCRITS PER SOL·LICITAR LA INFORMACIÓ 
SOBRE ALGORITMES I SISTEMES D’INTEL·LIGÈNCIA 

ARTIFICIAL 

 

QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE  

 

L'ús d'algorismes i sistemes d'intel·ligència artificial NO es limita 
a empreses digitals, és habitual el seu ús en empreses de tota 
mena fins i tot en l'administració pública, davant el dubte 
demaneu informació.  

 

L'ús d'algoritmes i sistemes d'intel·ligència artificial (IA) sense 
que existeixi control permetrà a l'empresa disfressar decisions 
discriminatòries. Controlant el disseny d'aquests sistemes podrà 
eliminar de processos de selecció o de preferència de 
nomenaments a determinades persones per la seva condició de 
RLT, per edat, per sexe … amb aparença de neutralitat. Sempre 
ens diran que ha estat l'algoritme o el sistema IA, PERÒ 
AQUESTS INSTRUMENTS NO FAN SINÓ QUE RECOLLIR LA 
VOLUNTAT DE L'EMPRESA. 

 

Si, desprès de sol·licitar varies vegades la informació, no us la 
faciliten, podeu acudir a la vostra federació de referència que us 
ajudarà a fer la denuncia a la Inspecció de Treball 

 

Si sol·licitada la informació es dedueix alguna irregularitat podeu 
acudir als SERVEIS JURÍDICS del sindicat, ja han obtingut 
sentències d'aquest tipus. 

 

 



 

 

NORMATIVA A APLICAR 

ESTATUT DELS TREBALLADORS 

Article 64. Sobre drets informació i consulta i competències. 

4. El comitè d'empresa, amb la periodicitat que procedeixi en cada cas, tindrà dret a: 

a) Conèixer el balanç, el compte de resultats, la memòria i, en el cas que l'empresa 
revesteixi la forma de societat per accions o participacions, els altres documents que 
es donin a conèixer als socis, i en les mateixes condicions que a aquests. 

b) Conèixer els models de contracte de treball escrit que s'utilitzin en l'empresa així 
com els documents relatius a la terminació de la relació laboral. 

c) Ser informat de totes les sancions imposades per faltes molt greus. 

d) Ser informat per l'empresa dels paràmetres, regles i instruccions en els quals es 
basen els algoritmes o sistemes d'intel·ligència artificial que afecten la presa de 
decisions que poden incidir en les condicions de treball, l'accés i manteniment de 
l'ocupació, inclosa l'elaboració de perfils. 

Així mateix, el comitè d'empresa tindrà dret a rebre la còpia bàsica dels contractes 
així com la notificació de les pròrrogues i de les denúncies corresponents als mateixos 
en el termini de deu dies següents al fet que tinguessin lloc. 

 

«Disposició addicional vint-i-tresena. Presumpció de laboralitat en l'àmbit de les 
plataformes digitals de repartiment. 

Per aplicació del que s'estableix en l'article 8.1, es presumeix inclosa en l'àmbit 
d'aquesta llei l'activitat de les persones que prestin serveis retribuïts consistents en el 
repartiment o distribució de qualsevol producte de consum o mercaderia, per part 
d'ocupadores que exerceixen les facultats empresarials d'organització, direcció i 
control de manera directa, indirecta o implícita, mitjançant la gestió algorítmica del 
servei o de les condicions de treball, a través d'una plataforma digital. 

Aquesta presumpció no afecta al que es preveu en l'article 1.3 de la present norma.» 

REGLAMENT (UE) 2016/679 RELATIU A LA PROTECCIÓ DE LES 
PERSONES PEL QUE FA AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I 
A LA SEVA LLIURE CIRCULACIÓ. 

Article 22.1. 

“Tot interessat tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el 
tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que li produeixi efectes jurídics en 
ell o l'afecti significativament de manera similar” 

 

 

 



 

 
SOL·LICITUD INFORMACIÓ EXISTÈNCIA ALGORITMES O SISTEMES 

D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL EN L'EMPRESA 
 

A L'ATENCIÓ DE L'EMPRESA 

DADES EMPRESA: 

NOM O RAÓ SOCIAL: 

NIF/CIF: 

DOMICILI SOCIAL: 

CENTRE DE TREBALL: 

 

Sr/Sra. .....................................................………………. , amb D.N.I ………………......… en qualitat de 

............................................................................................ passo a REQUERIR-LI EN ELS 

SEGÜENTS TERMES: 

 

Des de l'entrada en vigor del RD Llei 9/2021 d'11 de maig que modifica l'article 64 apartat 4 de 

l'Estatut dels Treballadors es reconeix expressament el dret de les RLT de ser informats sobre 

paràmetres, regles i instruccions en les quals es basen els algoritmes o sistemes 

d'intel·ligència 

artificial que s'estiguin utilitzant en les empreses. 

 

Amb l'únic ànim de complir les obligacions que la norma exigeix a les RLT els requerim 

expressament perquè en l'improrrogable termini de …………….. dies procedeixin a informar-nos 

de si l'empresa se serveix d'aquesta mena d'instruments, algorismes o sistemes basats en 

intel·ligència artificial per a la presa d'alguna mena de decisió o com a instrument relacionat de 

manera directa o indirecta amb la distribució, organització o gestió tant de personal com de 

treball.  

 

En cas que efectivament  s’estiguin utilitzant, a més de la informació requerida, els demanem 

ens lliurin en el mateix termini un llistat de les dades i paràmetres que s'introdueixen en el si 

de l'algoritme o que tenen en compte el sistema d'intel·ligència artificial, i l'origen de la presa 

d'aquestes dades, així com els criteris, regles, preferències o prioritats en les seleccions, 

incloent les instruccions introduïdes, i tots aquells elements que s'incloguin per a la realització 

d'aquesta seleccions.  

 

El que demano en ……………….................. a …...... de ………........................... de ……….. 

 

 

 

 

 

SIGNAT 

 

 



 

 

 

SOL·LICITUD INFORMACIÓ D’ALGORITMES O SISTEMES D'INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL UTILITZATS EN L'EMPRESA 

 

A l'ATENCIÓ DE L'EMPRESA 

DADES EMPRESA: 

NOM O RAÓ SOCIAL: 

NIF/CIF: 

DOMICILI SOCIAL: 

CENTRE DE TREBALL: 

 

Sr/Sra. .....................................................………………. , amb D.N.I ………………......… en qualitat de 

............................................................................................ passo a REQUERIR-LI EN ELS 

SEGÜENTS TERMES: 

 

Ens consta que l'empresa ha vingut utilitzant un sistema d'intel·ligència artificial/algoritme per 

a la realització de …........................................................................................................... (indicar el 

tipus de procediment en el qual l'empresa utilitza l'algorisme) 

 

Conforme l'article 64.4 del ET a partir de la publicació del Reial decret llei 9/2021 d'11 de maig 

es reconeix expressament el dret de les RLT de ser informats sobre paràmetres, regles i 

instruccions en les quals es basa l'algoritme o sistema d'intel·ligència artificial que es ve 

utilitzant de manera habitual i que afecta la presa de decisions de l'empresa sent la plantilla 

el subjecte directament afectat. 

 

És per això que li demanem que en l'improrrogable termini de …………….. dies procedeixi a 

lliurar-nos tota la informació possible en relació a l'algoritme/sistema d'intel·ligència artificial 

utilitzat per l'empresa per a ….............................................................................................. (indicar 

el tipus de procediment en el qual l'empresa utilitza l'algoritme)  incloent un llistat de les dades i 

paràmetres que s'introdueixen en el si de l'algoritme o el sistema d'intel·ligència artificial i 

l'origen de la presa d'aquestes dades, així com els criteris, les regles i les preferències o 

prioritats en les seleccions, incloent expressament les instruccions introduïdes, i tots aquells 

elements que s'incloguin per a la realització aquestes seleccions. 

 

El que demano en ……………….................. a …...... de ………........................... de ……….. 

 

 

 

 

 

SIGNAT 

 


