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RESUM 

Les transformacions en l’àmbit laboral són una conseqüència inevitable de l’avanç de les 

noves tecnologies digitals, les quals plantegen nombrosos reptes al Dret del Treball.  El 

més recent, és la protecció de la salut psicosocial dels treballadors, l’equilibri entre la 

seva vida personal i familiar i el respecte del temps de descans enfront de les noves formes 

d’intromissió que permet el desenvolupament digital. En aquest sentit, sorgeix la 

necessitat de crear mecanismes jurídics protectors davant la innegable presència de la 

interconnectivitat digital, la qual crea una realitat més complexa en la que impera la 

contaminació tecnològica. 

Alguns Estats, com el francès i més recentment l’espanyol han incorporat en la seva 

regulació el dret a la desconnexió digital com a resposta protectora davant 

l’omnipresència digital, fenomen que comporta la creació ex novo d’una nova forma 

d’ingerència en la vida dels treballadors.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

“Los empleados salen físicamente de la oficina, pero no dejan de trabajar. Quedan 

amarados por una especie de correa electrónica, como si fueran perros. Los mensajes 

de texto, los e-mails y demás invaden la vida de los trabajadores”.  

Benoit Hamon, líder socialista francès. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El desenvolupament tecnològic ha creat noves realitats que superen el grau de modernització 

de l’actual Dret Laboral. La doctrina ha dedicat especial atenció al paradigma tecnològic i a les 

conseqüències de l’exponencial digitalització del treball i les relacions laborals, sent el dret a 

la desconnexió digital la tendència actual de la producció científica.  

 

La dificultat adaptativa del Dret del Treball a la Tercera Revolució Industrial recau en les 

mutacions que l’evolució tecnològica han provocat en les múltiples estructures sociolaborals. 

La digitalització del món laboral desdibuixa les bases teòriques de les institucions clàssiques 

del Dret del Treball com temps i lloc, qüestiona la intrusió del treball en l’esfera privada i 

comporta en el seu rerefons un risc per la salut psicosocial dels treballadors.  

 

Enfront aquests desafiaments, el dret francès i recentment l’espanyol, han introduït un nou dret:  

la desconnexió digital, la qual constitueix un avanç en el procés protector dels treballadors 

davant les ingerències tecnològiques. En aquest sentit els corrents doctrinals dominants el 

presenten com el dret a no respondre als requeriments empresarials a través de dispositius 

digitals fora de l’horari laboral, motiu pel qual és presentat com dret més pragmàtic que real.  

 

 En la següent reflexió es pretén contribuir a l’aprofundiment en el coneixement d’aquesta nova 

institució, abordant les primeres experiències espanyoles al dret a la desconnexió digital en els 

àmbits legislatiu, convencional i jurisprudencial. Aquest estudi centre l’anàlisi en el grau de 

protecció real i futura projecció del dret a la desconnexió digital a partir de l’examen de tres 

instituts jurídics bàsics del dret laboral com són el temps de descans (i la correlativa jornada de 

treball), la conciliació de la vida familiar i laboral i la salut al treball.  
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2. EL DRET A LA DESCONNEXIÓ DIGITAL EN L’ÀMBIT LABORAL: PRIMERES 
APROXIMACIONS 
 
2.1. Antecedents europeus: Elements materials i jurídics contextualitzadors del dret a la 

desconnexió digital 

La discussió legislativa sobre la inclusió del dret a la desconnexió digital dins la legislació 

laboral apareix en el panorama europeu en els Estats alemany, francès i italià, tot i que ja veurem 

que amb diferents resultats i magnituds.  

La doctrina francesa parla per primera vegada sobre la desconnexió digital en uns articles de 

l’any 20021 com una concepció supèrflua des del punt de vista teòric, en ser aquesta una simple 

manifestació del dret al descans i a la salut, drets fonamentals protegits per la Constitució2, pel 

Codi de Treball francès3, així com pels Tribunals4. Paral·lelament, es pronuncia la Cour de 

Cassation sobre l’impacte de les noves tecnologies en les relacions laborals, establint que els 

treballadors no tenen l’obligació de treballar ni instal·lar dispositius electrònics en el seu 

domicili5, com tampoc se’ls pot acomiadar per no respondre a les sol·licituds de l’empresari a 

través de medis electrònics durant el temps de descans6.  

Tot i semblar, a priori, que el marc jurídic francès podia oferir solucions a les problemàtiques 

que planteja la digitalització, les dimensions de les polítiques empresarials que ofereix el treball 

digital són tan àmplies, que la proliferació de les eines digitals no deixa de generar potencials 

riscos pels treballadors. 

2.1.1. La reforma laboral francesa: el reconeixement d’un dret a la desconnexió digital  

L’1 de gener de 2017 va entrar en vigor per primera vegada el dret a la desconnexió digital, un 

dels drets més populars de la reforma Laboral francesa de 2016 (Llei 2016-1088, de 8 d’agost, 

coneguda com a Loi Travail o Loi El Khomri)7. El seu règim sorgeix en el context de les 

 
1 RAY, J.E., “De la sub/ordination à la sub/organisation, Droit Social, 2002, pàg. 5; RAY, J.E., “Le droit à la 
déconnexion, droit à la vie privée au XXIº siècle, Droit Social, 2002, pàg. 939. Doctrina més recent Vid. 
FAVENNNEC-HÉRY, F., “Temps et lieux de vie personnel, temps et lieux de vie professionnelle, Droit Social, 
2010, pàg. 23; JAURÉGUIBERRY, F., “Déconnexion volontaire aux technologies de l’information et de la 
communication, 2013. 
2 Apartat 11è del preàmbul de la Constitució francesa de 1946. 
3 Arts. L 3131-1 i L 3132-2 Codi de Treball francès.  
4 Sentència de la Cour de cassation, Chambre sociale de 10 de juliol de 2002, nº 00-18.452. 
5 Sentència de la Cour de cassation, Chambre sociale de 2 octubre de 2001, nº 99-42.727. 
6 Sentència de la Cour de cassation, Chambre sociale  de 17 de febrer de 2004, nº 01-45-889. 
7 Llei El Khomri, Llei n° 2016-1088, de 8 d'agost de 2016, relativa al treball, a la modernització del diàleg social 
i a l'assegurament dels recorreguts professionals. Nomenada així per la Ministre de Treball francesa Myriam El 
Khomri. 
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transformacions estructurals empresarials derivades de la revolució digital. Tanmateix, la Loi 

Travail troba la seva raó de ser en múltiples estudis empírics, ergonòmics i informatius que 

manifesten les conseqüències psicosocials en l’àmbit laboral de la revolució digital. El 

document cabdal per l’establiment del dret a la desconnexió digital és “L’Informe Mettling 

sobre transformació digital i vida laboral”8. Elaborat a petició del Ministeri de Treball, examina 

l’efecte de la transformació digital en el treball des de diversos punts de vista (econòmic, 

productiu, societat, etc.). No hi dubtes, que la llei francesa s’inspira en gran mesura en les 

experiències convencionals i en el contingut de l’informe anterior. Aquesta nova llei introdueix 

un setè apartat a l’article L.2242-89.  El tractament atorgat pel Codi de treball francès és un gran 

avanç en el procés de protecció dels drets dels treballadors i tot i el seu reduït contingut, es 

destaquen dos elements clau: l’atorgament a la negociació col·lectiva d’un paper central i la 

incidència en la necessitat de formació i d’accions concretes per la seva efectivitat.  

Tanmateix, la norma francesa no regula ex profeso la desconnexió digital, sinó que està inclosa 

en plans d’igualtat. Tampoc recull un concepte definitori del dret a la desconnexió i en puritat 

no en delimita el seu contingut. La doctrina crítica que la llei no hagi adoptat la línia de 

l’informe Mettling, senyalant que “el derecho a la desconexión es [...] una corresponsabilidad 

del trabajador y del empleador que depende tanto de la educación a nivel individual como de la 

regulación a nivel de la empresa”10.  Es requereix política d’empresa perquè aquest dret pugui 

ser efectiu, així el caràcter voluntari o no de desconnectar resulta inútil en el marc d’una relació 

de subordinació, sent necessari l’establiment d’un deure de desconnexió sobre l’empresari, 

correlatiu al mateix dret sobre el treballador.  

Per això el precedent francès és vist per la doctrina com una llei més pragmàtica que imperativa 

en la seva execució pràctica (entre d’altres, Vallencillo Gámez, Alemán Paez i Pierre-Henri 

Cialti). Doncs el dret no s’estableix amb caràcter imperatiu ni es recullen sancions o 

conseqüències en cas d’infracció i de fet, la llei remet a la negociació col·lectiva la determinació 

 
8 El nomen respon a l’autor principal de l’informe: Bruno Mellting, director de RRHH de l’empresa Orange. 
9 Art. L 2242-8.7º CTF (traducció): “Les modalitats del ple exercici pel treballador del seu dret a la desconnexió 
i la posada en marxa per part de l'empresa de dispositius de regulació de l'ús de les eines digitals, amb vista a 
garantir el respecte dels temps de descans i de vacances. A falta d'acord, després de la consulta del comitè 
d'empresa o, en defecte d'això, dels delegats del personal, l'ocupador elabora una carta. Aquesta carta defineix 
les modalitats de l'exercici del dret a la desconnexió i preveu a més la posada en marxa d'accions formatives i de 
sensibilització per a un ús raonable de les eines digitals, dirigides als treballadors i al personal directiu”. 
10 Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, Secretaria General Tècnica Subdirecció General de 
Relacions internacionals sociolaborals, “Transformación digital y vida laboral: Las propuestas del Informe 
Mettling (Francia)”, Revista Actualidad Internacional Sociolaboral, nº 194, Octubre de 2015, pàgs. 135-139. 
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de les modalitats del “ple exercici”. Això implica la posada en evidència des d’un inici del no 

funcionament de la seva regulació, no sent suficient una declaració de bones intencions, sinó 

que la seva efectivitat requerirà un acord amb l’empresari. El qual haurà d’establir l’abast 

material del dret, al no contemplar la llei una definició pròpia. Altrament es devalua aquest dret 

en establir-se la possibilitat de graduació respecte del “ple exercici” d’aquest11. A més, en cas 

de falta d’acord es regularà per via unilateral de l’empresari. De nou la llei assumeix l’eventual 

fracàs de la negociació, sent obligatori (únicament per les empreses de més de 50 treballadors) 

negociar, però no acordar. El significat global d’això és la flexibilització social però l’obertura 

del dumping social (Requena, 2017)12.   

El tractament del dret a la desconnexió digital és vist positivament per la majoria de la doctrina, 

en servir de base inicial per la protecció davant l’expansió exponencial dels dispositius digitals. 

Ara bé, en la vessant substantiva s’adverteix que dret es troba desnaturalitzat, mancant de 

garantia d’efectivitat. La doctrina francesa i espanyola conclouen que en realitat ens trobem 

davant la possibilitat que el treballador no respongui quan està fora de la seva jornada laboral, 

senyalant que ens trobaríem davant una manifestació concreta del dret al descans.  

2.1.2. Altres experiències europees: Del fracàs alemany al “lavoro agile” italià 

La primera experiència europea de debat sobre el dret a la desconnexió digital sorgeix a 

Alemanya com a reacció a la construcció jurisprudencial del concepte de disponibilitat 

telefònica (Rufbereitschaft)13, la qual no es considera interrupció del temps de descans. En 

resposta, els interlocutors socials demanaven peticions sindicals per regular el dret a la 

 
11 VALLECILLO GÁMEZ Ma. R. “El derecho a la desconexión: “¿novedad digital” o esnobismo del “viejo” 
derecho al descanso”, RTSS. CEF, no. 408. 2017, pàg. 171; ALEMÁN PÁEZ, F. El derecho a la desconexión 
digital: una aproximación conceptual, crítica y contextualizadora al hilo de la “Loi travail Nº2016-1088”, pág.27. 
El present estudi constitueix una versió ampliada de la ponència pronunciada en el IV Congreso Iberoamericano 
y europea sobre “Nuevas formas de trabajo y su regulación. Incidencia de las migraciones laborales en la seguridad 
social” (Cuenca, 8/11/16); CIALI, P-H., “El derecho a la desconexión en Francia: ¿Mas de lo que parece?, Revista 
TEMAS LABORALES, nº 137/2017, pàgs. 163-181. El present treball està realitzat en el marc del projecte 
d’investigació dirigit per Cruz Villalón, J., “Técnicas jurídicas y efectividad de la norma laboral en la gestión del 
cambio”, Ministeri d’Economia i Competitivitat. 
12 REQUENA AGUILAR, A., i GEREHOU, M., “La reforma laboral que incendia Francia, inspirada en la que 
aprobó́ Rajoy”, El Diario, 1 de juny de 2017. Disponible: https://www.eldiario.es/economia/reforma-incendia-
Francia-inspirada-Rajoy_0_522848049.html [Consulta: 14 de maig 2019]. 
13 El servei d'alerta localitzada (“Rufbereitschaft”) es caracteritza pel fet que el treballador no està obligat a 
romandre a l'espera en un lloc designat per l'empresari, sinó que és suficient que estigui localitzable en tot moment 
amb la finalitat que pugui exercir les seves funcions professionals en un curt espai de temps una vegada que se'l 
cridi. La disponibilitat telefònica o servei d’alerta localitzada (“Rufbereitschaft”) té la qualificació de temps de 
descans, excepte pel que respecte a la part del servei durant la qual el treballador ha exercit efectivament les seves 
funcions professionals (Definició extreta de la STJUE, de 9 de setembre de 2003, Assumpte Jaeger, C-151/02, 
apartats.16 i 17).  
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desconnexió digital, mencionat en el Llibre Blanc del Treball 4.014. S’obre un debat sobre la 

necessitat d’aprovar una llei d’estrès laboral que contemples una restricció a la constant 

connexitat digital fora de l’horari laboral. Es buscava l’obligatorietat del que havien assumit 

determinades empreses alemanyes com Volkswagen o BMW de regular el dret a la 

desconnexió. Les discrepàncies entre els socialistes i el partit conservador de la cancellera, així 

com les pressions de les patronals no van permetre que prosperes, tot i això hi ha nombroses 

iniciatives d’autoregulació per part de grans companyies (Volkswagen, BMW, Daimler, 

Telekom...). 

Si bé aquest primer debat no va tenir gaire eco dins el panorama internacional, degut en gran 

part al seu fracàs, més ressò ha tingut el cas italià. La República Italiana ha aprovat, una recent 

reforma que incorpora el dret a la desconnexió digital però en menor impacte. La Legge 22 

maggio 2017. núm. 8115 l’incorpora en el Cap. II (arts. 18 a 24) relatiu a àmbit del “lavoro 

agile”16. Concretament estableix l’art. 19.1 in fine que l’acord (de treball àgil) a més de 

localitzar els temps de descans dels treballadors, establirà les mesures tècniques i organitzatives 

necessàries per assegurar la desconnexió del treballador dels instruments tecnològics de treball. 

Si bé, es va mencionar el dret en qüestió durant la tramitació parlamentària del precepte17, 

finalment el legislador no el menciona de forma expressa, però s’estableix la necessitat de 

pactar amb l’empresari mesures perquè el treballador pugui desconnectar del seu treball. 

2.2. El dret a la desconnexió digital a Espanya: marc polític i normatiu de la  LO 3/2018 

El dret a la desconnexió digital ha sigut reconegut en la recent Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD)18, la 

qual adapta a l’ordenament jurídic espanyol el Reglament 2016/679, General de Protecció de 

Dades (RGPD)19.  La llei no ofereix una definició del concepte dret a la desconnexió digital, 

tot i això, el podem entendre com el dret d’inversió i reversió que confereix als treballadors la 

 
14 Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, Secretaria General Tècnica Subdirecció General de 
Relacions internacionals sociolaborals “La digitalización del mercado de trabajo (Alemanya)”, 
Revista Actualidad Internacional sociolaboral, nº 210, març de 2017, pàg. 68-89. 
15 Trad. Llei 22 de maig de 2017, núm. 81, Mesures de tutela del treball autònom i mesures per afavorir una 
articulació flexible del temps i lloc de treball per compte aliè. 
16 “Lavoro agile” (trad. Treball àgil) és una modalitat de treball, un equivalent al teletreball, consistent en 
desenvolupar l’activitat laboral alternant la presència física amb el treball a distància, generalment des del domicili.  
17 Senato della Repubblica XVII Legislatura, Fascicolo Iter DDL S.299 "Adattamento negoziale delle modalità di 
lavoro agile nella quarta rivolucione industriale”, 19 de març de 2018, pàg. 8. Disponible: 
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46460.pdf  [Consulta: 15 febrer 2019]. 
18 Publicat en el BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018. 
19 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de 
les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i 
pel qual es deroga la Directiva 9546/CE (Reglament general de protecció de dades).  



 7 

possibilitat de decidir, amb caràcter transitori o permanent, la seva disponibilitat connectiva 

amb els dispositius bàsics i integrant, en el seu cas, les condicions que puguin estipular-se a 

l’efecte a títol individual i en instruments de naturalesa col·lectiva20.  

 

La primera referència al dret a la desconnexió digital a Espanya la trobem a la pregunta 

formulada pel diputat del Partit Demòcrata de Catalunya Carles Campuzano: “¿Tiene  previsto 

el Gobierno impulsar el derecho a la desconexión digital de los trabajadores tal y como se ha 

legislado recientemente en Francia?”21. Posteriorment i en diverses ocasions el Grup 

parlamentari Confederal de Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea ha presentat tres 

proposicions no de llei sobre el dret a la desconnexió digital22. D’altra banda, el Grup 

Parlamentari Socialista (PSOE) va presentar dues proposicions no de llei23, l’última de les quals 

va ser aprovada24. En aquesta es planteja que el Govern presentarà un Projecte de Llei davant 

el Congrés dels Diputats per garantir entre altres drets, el dret a la desconnexió laboral. Dins 

l’àmbit de l’activitat legislativa, el dret a la desconnexió digital no estava inicialment 

contemplat en la LOPDGDD, sinó que va ser introduït per l’esmena 307 presentada pel PSOE25.  

 

El text, aprovat pel Congrés el 9 d’octubre del 2018, aborda en la seva Exposició de Motius la 

necessitat de reconèixer i garantir un catàleg de drets digitals conforme al mandat 

constitucional, ocupant una part rellevant el reconeixement del dret a la desconnexió en el marc 

de la intimitat de l’ús dels dispositius digitals en l’àmbit laboral. Per aquest motiu, s’afegeix en 

la LOPDGDD, el nou Títol C que recull en l’article 88 el dret a la desconnexió digital en els 

següents termes:  

 

 
20 ALEMÁN PÁEZ, F. “El derecho a la desconexión digital…” op. Cit. pàg. 31. 
21 Pregunta 184/006367 [Bolletí Oficial de les Corts Generals, Congrés dels Diputats, XII, Legislatura, Sèrie D 
(General), nº 92, de 25 de gener de 2017, pàg. 4]. 
22 Proposició no de llei núm. 162/000366 [Bolletí Oficial de les Corts Generals, Congrés dels Diputats, XII 
Legislatura, Sèrie D (General), nº 125, de 17 de març de 2017, pàgs. 9 i 10], Proposició no de llei núm. 161/001559 
[Bolletí Oficial de les Corts Generals, Congrés dels Diputats, XII Legislatura, Sèrie D (General), nº 127, de 22 de 
març de 2017, pàgs. 52 a 54 ] i Proposició no de llei núm. 161/002176 [Bolletí Oficial de les Corts Generals, 
Congrés dels Diputats, XII Legislatura, Sèrie D (General), nº 208, de 14 de setembre de 2017, pàg. 167]. 
23 Proposició no de llei núm. 162/00384 [Bolletí Oficial de les Corts Generals, Congrés dels Diputats, XII 
Legislatura, Sèrie D (General), nº 141, de 11 d’abril de 2017, pàgs. 40 a 42 ] i Proposició no de llei núm. 
161/001720 [Bolletí Oficial de les Corts Generals, Congrés dels Diputats, XII Legislatura, Sèrie D (General), nº 
141, de 11 d’abril de 2017, pàgs. 40 a 42 ] 
24 L’aprovació es pot consultar en el Bolletí Oficial de les Corts Generals, Congrés dels Diputats, XII Legislatura, 
Sèrie D (General), nº 189, de 7 de juliol de 2017, pàgs. 28 i 29. 
25 Bolletí Oficial de les Corts Generals, Congrés dels Diputats, XII Legislatura, Sèrie A, Projectes de Llei nº 13-2, 
de 18 d’abril de 2018, pàg. 195. 
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Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral:  

1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital 

a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, 

el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad 

personal y familiar. 

2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la 

relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida 

personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su 

defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 

3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará 

una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, 

en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las 

acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las 

herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se 

preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o 

parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al uso 

con fines laborales de herramientas tecnológicas. 

En haver-se introduït aquest dret en una llei orgànica de protecció de dades, s’ha d’incloure 

també en la pròpia legislació laboral el corresponent dret. És per això, que precisament la DF 

13ª de la LO 3/2018 introdueix el nou article 20 bis a l’Estatut dels Treballadors (ET)26, i ho fa 

enumerant el catàleg de “drets digitals” previstos en la LOPD, el que implica la remissió a 

aquesta darrera normativa per poder determinar l’abast i extensió dels drets digitals. La mateixa 

previsió es contempla en la DF 14ª la qual preveu la inclusió de la lletra j) en l’art. 14 bis de 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP)27.  

Es pot apreciar que la regulació finalment aprovada estableix una triple vessant de drets a 

protegir: el dret al descans (“el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones”), el 

dret a la conciliació de la vida laboral i familiar (“el derecho a la conciliación de la actividad 

laboral y la vida personal y familiar”) i finalment en la vessant relativa a la salut i seguretat del 

treballador (“ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de 

 
26 Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels 
Treballadors. [BOE núm. 255, de 24 d’octubre de 2015]. 
27 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. [BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015]. 
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sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite 

el riesgo de fatiga informática”). Alhora són diversos els subjectes als quals es dirigeix la 

norma: als empresaris (“el empleador”), als interlocutors socials (“representantes de los 

trabajadores”) i als treballadors (“los trabajadores y los empleados públicos”).  

 

2.3. Consideracions doctrinals del dret a la desconnexió digital a Espanya  

El dret a la desconnexió digital es presenta en la nostra legislació a través de la LOPDGDD 

com un  innovador dret que té com a fi principal evitar la prolongació de la jornada laboral i 

potenciar la conciliació de la vida laboral i familiar en un entorn de treball que cada cop més 

trasllada a l’àmbit domèstic i privat les qüestions laborals.  

És criticat per determinats autors la inclusió d’aquest dret dins d’una llei orgànica de protecció 

de dades, sobretot en la vessant relativa a les qüestions sobre la intimitat i la salut dels 

treballadors. Tot i això, el legislador força la seva inclusió a través d’un únic nexe comú: els 

drets i llibertats de la Constitució són plenament aplicables a qualsevol àmbit, de manera que 

en la mesura en què les noves tecnologies digitals poden afectar a drets consagrats en la 

Constitució, especialment el dret a la intimitat de l’art.18.4, es pot incloure el seu encaix en la 

Llei 3/2018 (Quílez Moreno, 2019)28. Des de la perspectiva de la garantia de protecció es posa 

en relleu la difícil actuació de la LOPD com a marc de referència directa d’aquests “drets 

digitals” doncs només des d’una perspectiva molt reduïda podem considerar la desconnexió 

digital com a component del dret a la protecció de dades. Es requereix una identificació més 

concreta i precisa dels béns jurídics i drets afectats per les conductes empresarials per poder 

determinar quin és l’instrument de protecció del treballador. El recurs de la protecció de dades 

pot induir a confusió i de vegades, limitar la tutela, pel mateix disseny d’aquest dret (Garcia 

Murcia i Rodríguez Cardo, 2019)29. 

Les critiques en la doctrina, no només van dirigides a la seva integració si no principalment 

versen sobre la seva configuració unidireccional, al ser reconegut únicament com un dret. La 

problemàtica recau en què el reconeixement com un dret laboral genèric no és molt concreta i 

sembla ser únicament enunciativa, de manera que no acaba de resoldre les situacions de facto, 

doncs el treballador que rebi comunicacions de forma extratemporal i busqui empara en aquest 

dret, disposa de poques eines de reacció, les quals queden reduïdes a no respondre o ignorar els 

 
28 QUÍLEZ MORENO, J.M., “La garantía de Derechos Digitales en el ámbito laboral: el nuevo artículo 20 bis del 
Estatuto de los Trabajadores”.  Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 217/2019, pàg. 3 i ss.  
29 GARCIA MURCIA, J., RODRIGUEZ CARDO, I.A., “La protección de datos personales en el ámbito laboral: 
una aproximación des del nuevo marco normativo”, Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 216/2019, pàg. 
24. 
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missatges. L’actuació del treballador afectat és complicada, en primer lloc perquè segurament 

no impugnarà l’actuació de l’empresari, en segon lloc, perquè la reparació seria probablement 

una reposició del dret vulnerat i una condemna de cessació, però que no evitaria la reiteració de 

la conducta; i en últim lloc, perquè una eventual indemnització per danys i perjudicis xocaria 

amb una difícil construcció doctrinal i judicial i amb certa inseguretat jurídica fins que es 

perfiles la forma de rescabalament. Per això, es planteja la seva inclusió en els arts. 34 a 38 ET 

relatius a la regulació del temps de treball, proposant que en les hores de descans entre jornades 

o bé superades les hores diàries de treball l’empresari no pogués realitzar comunicacions amb 

els treballadors, a excepció de força major. Tot i que, l’opció més apropiada seria incloure’l en 

els articles 34, 37 o 38 ET hauria de ser configurat no solament com un “dret dels treballadors”, 

sinó també com una “obligació empresarial”. Aquesta modificació alhora, hauria 

d’acompanyar-se amb la inclusió d’aquesta categoria en les matèries punibles de la LISOS30, 

el que permetria a la Inspecció de Treball actuar, sancionat a les empreses que incompleixin la 

normativa, oferent així una resposta davant la dificultat de reacció que tenen els treballadors 

enfront l’empresa (Taléns Visconti, 201831). Aquest matís és el plantejat per la majoria de la 

doctrina espanyola i francesa, on les crítiques van en la mateixa direcció: falta d’efectivitat real 

del precepte.  En ambdós casos, es tracta d’un reconeixement que no deixa de ser això, una 

mera declaració que, per sé, no contribueix a garantir cap dret.  

 

3. EL DRET A LA DESCONNEXIÓ DIGITAL I LA SEVA AFECTACIÓ SOBRE EL DRET 

AL DESCANS 

3.1. Dret al descans: marc normatiu europeu i internacional 

El dret al descans i la regulació de la jornada laboral sempre han sigut la principal preocupació 

del dret del treball. Les primeres normatives laborals se centraven en la limitació de la jornada 

horària, així el primer Conveni de l’OIT de 1919 limità el nombre d’hores de treball d’empreses 

industrials a vuit hores diàries i quaranta-vuit setmanals32. Posteriorment la Declaració 

 
30 Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions 
en l'Ordre Social. [BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015]. 
31 TALENS VISCOTI, E.E., “La desconexión digital en las relaciones laborales: Un deber empresarial todavía por 
construir en España”, Revista Direito das Relações Sociais E Trabalhistas, Brasilia, vol. 4 nº 1, gener- abril, 2018, 
pàg. 11. 
32 Conveni nº 1 de l’OIT, sobre les hores de treball (indústria). Adoptat en Washington en la primera reunió CIT, 
el 28 de novembre de 1919 (entrada en vigor: 13 de juny de 1921; ratificat per Espanya: 22 d’abril de 1929).  
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Universal de Drets Humans de Nacions Unides de 1948 (DUDH)33 recollí el dret al descans, 

però a diferència de l’anterior, introdueix una nova concepció de descans, entén-lo no només 

com a garantia de seguretat i salut, sinó com el dret del treballador a utilitzar el seu temps de 

descans de la forma que estimi convenient, i que s’identifica en el precepte “(dret) al gaudi del 

temps lliure”34. En els mateixos termes es pronuncien altres instruments internacionals com el 

Pacte Internacional de Drets econòmics, socials i culturals (PIDESC)35 en l’art. 7. d) i la Carta 

Social Europea36 en l’art. 2. En el marc comunitari, l’art. 31 de la Carta de Drets Fonamentals 

de la Unió Europea37 indica el dret de tot treballador a períodes descans, de conformitat amb 

les Directives 89/391/CEE38 i 93/104/CE39. A posteriori, la Directiva 2003/88/CE40 defineix, el 

temps de treball en l’art. 2.1 com el període en el qual el treballador, es troba en el treball, a 

disposició de l’empresari i en l’exercici de la seva activitat i funcions.  

3.2. Ampliació de les fronteres: els reptes de les normes laborals vigents en l’era digital 

Durant els segles XIX i XX el treball s’executava de forma exclusiva durant un període i espai 

determinat: durant les hores de jornada laboral estipulades i a través de la presència física del 

treballador en la seu de l’empresa o espai on desenvolupés la prestació de serveis. Per tant, 

l’horari i el centre de treball eren fixes i inamovibles i es garantia, un cop produïda la finalització 

de la jornada, el dret al descans.  

La innovació tecnològica permet ampliar el temps de disposició del treballador sense que 

impliqui un temps de plena activitat ni presència física, creant espais intermedis. D’aquesta 

manera queda enfosquida la tradicional línia entre temps de treball i temps de descans,  sorgint 

les anomenades “zones grises”41.  

 
33 Declaració Universal de Drets Humans, adoptada per la 183ª Assemblea General de les Nacions Unides, 
Resolució 217 A (III), de 10 de desembre de 1948. 
34 SEMPERE NAVARRO, A., i CANO GALAN, Y., “La igualdad laboral en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos.  Revista Europea de Derechos Fundamentales. Nº 11/1, 2008, pàg. 124. 
35 Pacte Internacional de Drets Econòmics, socials i culturals, adoptat per l’Assemblea general de les Nacions 
Unides, mitjançant la Resolució 2200 A (XXI) de 16 de desembre de 1966 (entrada en vigor: 3 de gener de 1976) 
36 Carta Social Europea adoptada pel Consell d’Europa a Torí, 18 octubre de 1961. 
37 Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea [DOUE núm. 83, de 30 de març de 2010]. 
38 Directiva 89/391/CEE del Consell, de 12 de juny de 1989, relativa a les mesures necessàries per promoure la 
millora de la seguretat i salut dels treballadors. [DOCE núm. 183, de 29 de juny de 1989]. 
39 Directiva 93/104/CE del Consell, de 23 de novembre de 1993, relativa a determinats aspectes de l’ordenació del 
temps de treball. [DOCE núm. 207, de 13 de desembre de 1993]. 
40 Directiva 2003/88/CE del Parlament Europeu i el Consell, de 4 de novembre de 2003, relativa a determinats 
aspectes de l’ordenació del temps de treball. [DOUE núm. 299, de 18 de novembre de 2003]. 
41 Expressió utilitzada per MOLINA NAVARRETE, C,. “Jornada laboral i tecnologías de la info-comunicación: 
“Desconexión digital”, garantía del derecho al descanso”. Revista TEMAS LABORALES nº. 138/2017. pàgs. 249-
283. 
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En l’actualitat els conceptes tradicionals de temps de treball i temps de descans es dilueixen i 

es converteixen en una problemàtica on la solució clàssica del TJUE deixa de ser efectiva i obre 

la porta a noves incògnites. 

Sorgeix el dubte sobre el sentit pràctic de la Directiva 2003/88/CE en casos on ens trobem 

realitzant determinades funcions laborals fora de la jornada. Així, el TJUE defineix en el 

conegut assumpte Tyco (Sentència del 20 de setembre de 2015, C-266/14), el temps de treball 

de l’art. 2.1 a través de tres criteris normatius fixats en el precepte: Criteri espacial (estança en 

el centre de treball), Criteri d’autoritat (disposició de l’empresari) i Criteri professional (estar 

exercint la seva activitat o les seves funcions).  

Aquests criteris coneguts per la doctrina i jurisprudència42 pateixen una flexibilització i  

s’adverteix pel mateix TJUE de la problemàtica que plantegen els nous models d’organització 

del treball, on les societats passen del model de treball analògic al treball digital. A judici del 

Tribunal i com afirma en el cas Tyco, el punt rellevant no és el “format” de treball sinó la 

“substància”, el fet que passem d’un treball analògic (físic i estable) a un treball digital 

(desmaterialitzat, mòbil i a distància) no canvia el substrat de la protecció43.  

En relació al segon criteri, la disponibilitat no només ha de ser material, sinó que depèn de 

l’efectivitat que tenen els treballadors de poder gestionar el seu temps de vida privada. En 

aquest sentit es va pronunciar el TJUE, en l’assumpte Matzak  (Sentència del 21 de febrer de 

2018, C-518/15, apartat 63): “la obligación de permanecer presente físicamente en el lugar 

determinado por el empresario y la restricción que, desde un punto de vista geográfico y 

temporal, supone la necesidad de presentarse en el lugar de trabajo en un plazo de ocho 

minutos, limitan de manera objetiva las posibilidades que tiene un trabajador que se encuentra 

en la situación del Sr. Matzak de dedicarse a sus intereses personales y sociales”. El Tribunal 

conclou que la situació de guàrdia domiciliaria del St. Matzak era temps de treball, donat que 

el grau de disponibilitat per poder realitzar activitats d’oci o de vida personal, estava clarament 

limitat i restringit. Així la disponibilitat tecnològica és temps de treball, com declara el TJUE, 

en senyalar que les guàrdies localitzables poden computar com a temps de treball, al ser els 

conceptes de temps de treball i període de descans de l’article 2 de la Directiva excloents entre 

 
42 Per ampliar la interpretació del temps de treball i els períodes de temps de presencia i guàrdia en la jurisprudència 
del TJUE vid. STJCE de 3 d’octubre de 2000,  SIMAP, C-303/98; STJCE de 9 de setembre de 2003, Jaeger, C-
151/02 i STJCE de 1 de desembre de 2005, Dellas, C-14/04. 
43 MOLINA NAVARRETE, C,. “Jornada laboral i ...” op. Cit. pàg. 264.  
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si, sense que sigui possible uns estadis intermedis: “En este contexto, el Tribunal de Justicia ha 

precisado, en primer lugar, que los conceptos de «tiempo de trabajo» y de «período de 

descanso» se excluyen mutuamente. Así pues, debe señalarse que, en el estado actual del 

Derecho de la Unión, el tiempo de guardia que un trabajador pasa en el marco de las 

actividades que realiza para su empresario debe calificarse, bien de «tiempo de trabajo», bien 

de «período de descanso” (apartat. 55). 

La resposta del TJUE en l’Assumpte Tyco vinculada a la finalitat de la Directiva sobre la 

regulació del temps de descans, té un reflex en el nou dret a la desconnexió digital. Les 

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) permeten ampliar el temps de disposició 

del treballador, sense que impliqui temps de plena activitat, creant uns temps intermedis o unes 

zones grises, que poden generar la problemàtica de còmput a efectes de temps de treball (qüestió 

jurídica) i retribució (qüestió econòmica). En relació a la primera qüestió, si considerem que és 

temps de treball s’obre el debat sobre les hores extraordinàries amb una nova dimensió: 

l’execució d’activitats professionals fora de l’horari laboral a través de les TIC44.  

Si bé fins ara el panorama estava dominat per dues controvertides sentències del Tribunal 

Suprem45 que no obligaven a dur un registre diari de la jornada, des del 12 de maig de 2019, el 

RDL de 8/201946 instaura el deure de l’empresa de garantir-ne el registre, que haurà d’incloure 

l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball, sense perjudici de la flexibilitat 

horària existent. La qüestió és si les hores utilitzades per atendre trucades telefòniques o correus 

electrònics veuran el seu reflex en el registre de jornada. Doncs aquestes són una verdadera 

prolongació de la jornada de treball i han de computar-se i abonar-se com a hores de treball 

extraordinàries. Aquesta consideració no s’aplica als alts directius47, grup de risc mencionat pel 

propi art. 88 LOPDGDD. Però si que s’estén a supòsits en què l’empresa imposa al treballador, 

fora del seu horari de treball, la disponibilitat per atendre imprevistos, com al·ludeix la STS 

2352/2016, de 21 d’abril48. En conseqüència, si les considerem hores extraordinàries, les hem 

 
44 GORDO GONZÁLEZ, L., “El Derecho del Trabajo 2.0: la necesidad de actualizar el marco de las relaciones 
laborales a las nuevas tecnologías”. Revista de Información Laboral, nº 12/2017, pàg. 7 i ss.  
45 STS (Ple de la Sala) 246/2017 de 23 de març; reiterada en la STS 338/2017 de 20 d’abril, conclouen que 
“l’obligació de l’empresari de registrar la jornada diària s’estén només a les hores extraordinàries” 
46 Reial Decret-llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat 
laboral en la jornada de treball. [BOE núm. 61, de 12 de març de 2019].  
47 De conformitat amb la Guia publicada pel Ministeri de Treball, el personal d’alta direcció contemplat en l’art. 
2.1 ET queda exclòs de l’obligació de control de la jornada imposada pel RDL 8/2019. Disponible: 
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3531 [Consulta 25 de maig de 2019]. 
48 STS 2352/2016 de 21 d’abril, fa referència als supòsits de “temps de presència” que és aquell en què el 
treballador es troba a disposició de l’empresari sense prestar treball efectiu (FJ 7º).  
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de retribuir com a tal, tot i que el TJUE permet la fixació de preus menors (al respecte trobem 

l’apartat 47, Assumpte Tyco: “Sobre este particular, basta señalar que, aunque, en las 

circunstancias concretas del asunto controvertido en el litigio principal, el tiempo de 

desplazamiento debe considerarse tiempo de trabajo, Tyco sigue siendo libre para determinar 

la retribución del tiempo de desplazamiento”).  De forma subtil, el Tribunal deixa tancada la 

problemàtica dels temps intermedis, però obra una de nova, la forma de retribució.  

Certament la doctrina evoca per la incorporació del dret a la desconnexió digital en 

l’ordenament jurídic. Ara bé, si amb la desconnexió digital es reivindica la possibilitat d’evitar 

la post jornada digital, el que s’hauria d’imposar és el deure dels empresaris d’abstenir-se de 

realitzar actes que impliquin la posada a disposició del treballador, i en cas contrari, que 

computes com a temps de treball amb la corresponent retribució i qualificació d’hores 

extraordinàries.   

3.3. La irrupció del problema a Espanya: apunts normatius i jurisprudencials en matèria 

de descans anteriors a la LO 3/2018 

Les oportunitats que ofereixen les innovacions tecnològiques no només es redueixen a la 

connectivitat entre empresari i treballador, sinó que produeixen una mutació en l’economia de 

mercat, tenint com a pressupòsit general la desmaterialització de les fronteres físiques de 

l’organització del treball. Se substitueix el model de proximitat física de l’activitat empresarial 

basat en els centres de treball per una xarxa de serveis amb un únic centre de direcció i 

organització que dirigeix els treballadors a través de les tecnologies de la comunicació. Aquests 

tipus de models d’organització, caracteritzats per una reducció de costos de producció i 

transacció generen greus problemes per la normativa laboral, dissenyada pel model d’activitat 

empresarial del tradicional i actualment obsolet, centre de treball (art. 1.5 ET).  

Els desafiaments que se li plantegen a la normativa laboral han tingut projecció en la 

jurisprudència espanyola. Així destaca, la polèmica STS 379/2017, de 28 abril, on el TS entén 

que el mandat representatiu requereix la subsistència del substrat objectiu i subjectiu o electoral 

de la seva representació, és a dir, la desaparició dels centres de treball (substituïts per teletreball) 

implica la finalització del mandat representatiu dels representants de l’indicat centre. En aquest 
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sentit, el TS s’aparta del principi jurídic més important derivat de l’assumpte Tyco, i és la 

primacia del fi (protecció) sobre la forma (substrat: treball analògic o digital)49.   

Amb anterioritat al reconeixement del dret a la desconnexió digital la doctrina i la 

jurisprudència ja posaven en relleu l’impacte dels dispositius digitals en les relacions laborals. 

Per aquest motiu, trobem en la jurisprudència nombroses referències al dret a la desconnexió 

digital com a manifestació del dret del descans del segle XXI.  

Tot i ja llunyana, trobem la Sentència de l’Audiència Nacional de 17 de juliol de 1997, la qual 

declara la nul·litat de la norma empresarial per excedir el mandat de l’art. 20 ET perquè 

obligava “a los empleados a desarrollar su actividad profesional o a estar pendientes de recibir 

comunicaciones en todo momento, incluso en las horas no coincidentes con la jornada de 

trabajo asignada, […] (siendo) forzados a mantener una atención constante a sus teléfonos 

móviles en todo momento”. Vincular el temps lliure del treballador a l’empresa és 

inconstitucional per reduir la persona a un mer factor productiu, així ho senyala la STC 

192/2003 de 27 d’octubre, FJ 7º”: “La concepción del período anual de vacaciones como 

tiempo cuyo sentido único o principal es la reposición de energías para la reanudación de la 

prestación laboral supone reducir la persona del trabajador a un mero factor de producción y 

negar, en la misma medida, su libertad, durante aquel período, para desplegar la propia 

personalidad del modo que estime más conveniente. Una tal concepción, según la cual el 

tiempo libre se considera tiempo vinculado y la persona se devalúa a mera fuerza de trabajo, 

resulta incompatible con los principios constitucionales que enuncia el art. 10.1 CE”. Decisiva 

també és la STS 205/2014, d’1 de setembre, que declara nul·la la clàusula del contracte de 

treball que obligava als treballadors a facilitar el seu telèfon mòbil i e-mail personal per rebre 

comunicacions laborals de l’empresa. L’alt Tribunal declara la manca de llibertat i voluntarietat 

en el consentiment, ja que l’acceptació no era lliure, sinó per por a no ser contractats, apreciant 

el TS vulneració del dret a la protecció de dades.  

3.4.“Non nata” o “Neo nata” garantia de desconnexió digital a Espanya50?  

Certament i amb independència del consens doctrinal sobre la necessitat d’una resposta a les 

transformacions digitals en el Dret Laboral, la inclusió del dret a la desconnexió dins la 

 
49 MOLINA NAVARRETE, C., Labour and Labour Law in the “Digital Era”: Realities, Myths and Paradoxes, a: 
AA.VV. Digital Work and Personal Data Protection: Key issues for the Labour of the 21st Century, ed. Cambridge 
Scholars Publishing, Regne Unit, 2018, pàg. 6 i ss. 
50 Expressió utilitzada per MOLINA NAVARRETE, C., catedràtic de Dret del treball i de la Seguretat social de 
la Universitat de Jaén. (ex. “Jornada laboral y tecnologías…”, op. Cit. pàg. 270”). 
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legislació espanyola, és entesa per determinats autors com una infructuositat. Aquest parer és 

defensat per autors com Molina Navarrete, qui considera que “el pretendido nuevo derecho de 

desconexión laboral no existe como tal, autónomo y diferenciado, sino que es, en realidad, una 

concreción del contenido del viejo -o clásico- derecho, actualizado bajo el impuso adaptativo 

de las nuevas necesidades creadas por la tecnología digital, al descanso, hoy derecho social 

fundamental comunitario”51. El marc de protecció que ofereixen els convenis de l’OIT així com 

les exigències pròpies del dret nacional que reconeix tant en la llei com en convenis col·lectius 

el dret al descans52 porta a afirmar que no hi ha cap necessitat de l’existència d’un dret a la 

desconnexió digital, ja que el treballador pot fer ús dels instruments jurídics per reclamar el seu 

dret al descans i per connexitat els de la salut i la família, sent “plausiblemente entendible, que 

el marco legal ya protege este tipo de acciones del empleador.  No encontrándose justificada su 

regulación, y por el contrario si advirtiéndose su inutilidad, a la luz de fenómenos locales como 

la denominada hiperinflación normativa” 53. En més duresa s’ha senyalat que “En realidad, es 

suficiente con entender que fuera del horario de trabajo, el trabajador no tiene obligaciones 

laborales. Los Tribunales han dejado muy claro que el empresario no puede dictar instrucciones 

ni ordenes que excedan el horario de trabajo (SSTSJ de Comunidad Valenciana, 3 de diciembre 

de 1996; Baleares, 14 de septiembre de 1997)”54.  

 

L’al·legat caràcter innecessari del dret a la desconnexió es fonamenta des d’un punt de vista 

teòric, en la regulació dels arts. 34 a 38 ET, la LPRL i l’art. 18 CE així com les SAN de 17 de 

juliol 1997, la STC 192/2003 o la STSJC 3613/2013. Se sosté que és oposable davant els 

tribunals sense necessitat d’efectiva concertació normativa, en aplicació de la doctrina 

constitucional. Perquè, si bé el pronunciament del TC 192/2003 versa sobre les vacances anuals, 

aquesta doctrina és d’aplicació generalitzada i extrapolable a qualsevol període de descans del 

treballador.  

 
51 MOLINA NAVARRETE, C., “El tiempo de los derechos en un mundo digital: ¿Existe un nuevo “Derecho a la 
Desconexión” de los trabajadores fuera de la jornada?, Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo 
LXVII, nº 268, Setembre-Desembre 2017, pàg. 916. 
52 PURCALLA BONILLA, M.A., “El derecho a la desconexión digital: ¿entelequia, quimera, realidad o 
desiderátum factible?, a: Control tecnológico de la prestación laboral y derecho a la desconexión: claves teóricas 
y prácticas”, Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales, Vol. 5, 2018, pàg. 95-110.  
53 NARANJO COLORADO, L.D., “Vicisitudes del nuevo derecho a la desconexión digital: Un análisis desde la 
base del derecho laboral”, Revista SABER, CIENCIA y Libertad, Universidad Libre, Cartagena, Vol. 12, nº Juliol-
Desembre 2017, pàg. 49-57. 
54 TODOLÍ SIGNES, A., El derecho a la desconexión digital ya existe. Nos venden humo si no se establecen 
sanciones claras para quien lo vulnere. Recuperat de: https://adriantodoli.com/2017/03/29/el-derecho-a-la-
desconexion-digital-ya-existe-nos-venden-humo-si-no-se-establecen-sanciones-claras-para-quien-lo-incumpla 
[Consulta 10 de maig de 2019]. 
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Ara bé, aquestes sentències s’emmarquen en supòsits de fet on l’extralimitació empresarial era 

expressa. La realitat però ens demostra que les situacions més habituals són quan la 

comunicació es produeix de facto, és a dir, de forma espontània i precisament són aquests casos 

els que provoquen majors dificultats de control en produir-se la comunicació entre l’empresari 

i el treballador sense una ordre empresarial aparent. Per aquest motiu, en contraposició a la 

postura anterior, es considera que la figura de la desconnexió digital és necessària, en trobar-

nos davant un problema clàssic que ja es creia superat, però que gràcies a l’avanç tecnològic ha 

adquirit una dimensió preocupant pel Dret del Treball55.  

Consegüentment, la majoria de la doctrina es mostra favorable a la seva regulació. Afirma 

Alemán Páez que: “el reconocimiento de tales valores y su integración en textos con rango de 

ley colige un nuevo avance en la génesis evolutiva de los derechos de tercera generación. Los 

códigos de desconexión digital subsumen cánones regulativos en pro de resultados prácticos (o 

«responsive law») y su consagración legislativa propende atajar los desequilibrios producidos 

por la revolución tecnológica en maridaje con la explosión implosiva de «riesgos psicosociales 

informacionalizados»”56. Si bé alguns autors com Quílez Moreno critiquen l’encaix del dret en 

la LOPDGDD57, s’agraeix que s’hagi posat llum sobre aquestes qüestions de l’àmbit laboral, 

que s’havien demandat per part de la doctrina des de fa temps (Pérez De Los Cobos Orihuel i 

García Rubio)58. Amb tot plegat, Espanya ha decidit finalment inclinar-se per la segona opció 

i incloure el dret a la desconnexió digital dins el seu ordenament jurídic. 

 

4. EL DRET A LA DESCONNEXIÓ DIGITAL I LA SEVA AFECTACIÓ AL DRET A LA 

CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR 

4.1. La conciliació entre la vida laboral i familiar: una nova dimensió digital 

La necessitat d’harmonitzar la vida personal i laboral no sorgeix fins a mitjans del s. XX a força 

de dos fenòmens íntimament relacionats: la incorporació de la dona al mercat de treball i l’avanç 

cap al reconeixement de la igualtat formal entre homes i dones. La conciliació entre la vida 

 
55 TALÉNS VISCONTI, E.E., “La desconexión digital …”. op. Cit. pàg. 17 
56 ALEMÁN PÁEZ, F. “El derecho a la desconexión digital: una aproximación…” op. Cit. pàg.18. 
57 QUÍLEZ MORENO, J.M., “La garantía de Derechos Digitales…” op. Cit. pàg. 3. 
58 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., I GARCÍA RUBIO, M.A., “El control empresarial sobre las 
comunicaciones electrónicas del trabajador: criterios convergentes de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Revista española de Derecho del Trabajo, nº 196/2017, ed. 
Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pàg. 2. 
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laboral i familiar té diverses dimensions i en aquest estudi ens centrarem en la via interpretativa 

de mantenir l’equilibri entre els principals àmbits de la vida: família i treball.  El mencionat 

dret és considerat fonamental des d’inicis del segle XX, a l’haver estat incorporat a la Carta de 

Drets fonamentals de la Unió Europea (art. 33) i a l’haver establert, el TC la seva innegable 

dimensió constitucional des de la perspectiva de prohibició de discriminació per raó de sexe 

(art. 14 CE), afectació del dret a la intimitat (art. 18.1 CE) i protecció de la família (art. 39 CE). 

No és però, fins al nou s. XXI atesa a la revolució tecnològica quan es planteja la conciliació 

com a dret efectiu per garantir la desconnexió dels dispositius digitals a fi d’evitar la 

hiperconnexitat.    

Un treballador del món modern no pot escapar del treball inclús quan està fora d’ell, ja que 

aquest no queda circumscrit en el centre de treball, sinó que en molts casos ha de desenvolupar 

tasques laborals fora de la seva jornada, sense ser teletreball i sense remuneració. 

L’omnipresència digital en la vida privada dels treballadors és un escenari real i implica la 

creació ex novo d’una nova forma d’ingerència en la vida dels treballadors. Molts d’ells atenen 

necessitats mentre treballen; altres treballen durant el seu temps d’oci, sent aquests temps 

indiscernibles fins al punt de confondre’s els marges del concepte jornada laboral59. 

Diversos estudis mostren que aquest fenomen és de magnituds globals. A Europa, la consultora 

Deloitte (abril del 2015) va establir que un 71% dels executius mira els seus correus electrònics 

durant la nit o dies festius i un 76% considera que els instruments digitals tenen un perjudici 

negatiu en la seva vida personal. S’apunta que durant els períodes de vacances, 1/3 dels 

treballadors no aconsegueix desconnectar (informe Rasdstad, 2017), percentatge que augmenta 

al 60% en el cas dels directius (International Business Report (IBR) de Grant Thornton, 2017). 

A Espanya, un 65% dels espanyols senyala que són requerits fora del seu horari laboral i un 

30% han de treballar els caps de setmana. Aquesta xifra creix fins al 90% en cas dels directius 

(Informe Edenred e Ipsos, 2015). No obstant això, no podem negar els múltiples estudis que 

afirmen les oportunitats de conciliació que ofereix la tecnologia. En aquest sentit trobem 

l’estudi realitzat per Accenture Global Reserch (2013), el qual senyala que un  77% dels 

executius considera que la tecnologia els atorga més flexibilitat horària. A Espanya, l’estudi de 

Fundació Másfamilia (2012) recull els avantatges del teletreball, senyalant que ajuda a 

equilibrar la vida laboral amb la vida personal i redueix l’estrès, en tenir els treballadors més 

llibertats per organitzar el seu temps de treball.  

 
59 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M.L., i PÉREZ DEL PRADO, D., “Economía digital: su impacto sobre las 
condiciones de trabajo y empleo”, Informe realizat per la Fundación para el Dialogo Social, 2017, pàg. 21. 
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No obstant això, encara que les TIC puguin produir una substancial millora, aquests estudis 

alhora mostren que sovint una gran part dels treballadors abandonen activitats familiars per 

atendre assumptes del treball, considerant difícil dibuixar una línia nítida entre el treball i la 

família60. Els efectes positius i negatius de les noves tecnologies són apuntats per la majoria 

dels estudis però conclouen que la tendència laboral actual és el denominat: “blurring of 

boundaries” o “blurring efect”61, és a dir, s’obra la possibilitat a treballar en qualsevol lloc i en 

qualsevol moment, sense límits i en conseqüència, els treballadors digitals allarguen la seva 

jornada de treball, però fora de l’horari laboral, més enllà dels estàndards marcats.  

 

4.2. El dret a la desconnexió digital com límit protector als drets de conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral 

Els models organitzatius empresarials clàssics es veuen alterats per la transformació de la 

digitalització, i el món jurídic se n’ha fet ressò. La digitalització del món laboral i l’ús dels 

dispositius tecnològics comporta formes subtils de violacions de drets i altres conductes 

arbitràries, amb la possibilitat que els seus resultats siguin imperceptibles. El tractament jurídic 

de la digitalització laboral és una tendència actual, com mostren les recents regulacions de 

determinats ordenaments jurídics així com la inclusió d’aquest com un dels objectius de 

Desenvolupament Sostenible de l’Agenda del 203062. El dret a la desconnexió representa en 

conjunt, un nou dret per garantir les condicions de descans i aïllament del treball, però també 

per preservar la conciliació de la vida personal i familiar. 

 

En aquest aspecte, convé destacar l’Informe Mettling, que suposa un antecedent a les primeres 

regulacions del dret a la desconnexió digital com a forma de conciliació, en incloure 

experiències prèvies d’empreses sectorials i qualificar de tema particularment sensible la 

determinació de la càrrega de treball i recalca la importància d’una bona articulació entre la 

vida privada i vida professional, perquè és en darrer terme, un dels factors claus de l’èxit de la 

 
60 Per un estudi més extens vid. Eurofound and the International Labour Office (2017), “Working anytime, 
anywhere: The effects on the world of work”, Publications Office of European Union, Luxembourg, and the 
International Labour Office, Geneva. Pàgs. 26 a 33. 
61 L’expressió “blurring efect” o “blurring of boundaries” és introduïda per l’Agència de la Unió Europea 
Eurofound en l’informe: “Eurofound and the International Labour Office (2017), Working anytime, anywhere: 
The effects on the world of work”, Publications Office of the European Union, Luxembourg, and the International 
Labour Office, Geneva. 
62 Cimera de desenvolupament sostenible celebrada a Nova York, setembre 2015, la qual busca una jornada laboral 
digna sense excessos directes o indirectes i que permeti la conciliació del treball amb la vida familiar i laboral. 
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transformació digital63. Tanmateix, la llei francesa contempla l’informe Eleas64, el qual 

determinà que un 37% dels treballadors actius fan ús de dispositius electrònics i un 62% dels 

enquestats està a favor de la “creació” d’aquest nou dret com a mesura protectora davant les 

ingerències dels dispositius electrònics. Aquest informe va ser l’estudi estadístic més important 

per determinar la viabilitat i més alt grau de receptibilitat dels treballadors davant l’expectativa 

de la reforma laboral francesa. També, acompanyen els resultats d’aquest informe, els estudis 

desenvolupats pels sindicats CFE-CGC i la UGICT-CGT, que mostren que menys d’un 1% de 

les empreses franceses usen sistemes restrictius com la desconnexió automàtica, com sí que ho 

fan empreses alemanyes com Volkswagen, Daimler, Benz o BMW. O que un 60% de càrrecs 

de responsabilitat estan permanentment connectats (Agence France-Presse, 2017)65.  

 

Els esmentats informes van ser el punt de partida per l’elaboració de la llei francesa, que senyala 

que “la negociació [...] ha de comprendre les modalitats d’exercici del dret a la desconnexió 

que assegurin la vida personal i familiar”66. En termes similars es redacta a Espanya l’art. 88 

LOPDGDD, del qual es desprèn de forma clara la configuració del dret a la desconnexió digital 

com a garantia del dret a la intimitat personal i familiar dels treballadors67. La LO 3/18 recull 

el dret a la desconnexió digital amb el fi d’adaptar la conciliació de la vida laboral i familiar a 

la nova revolució digital, la qual ha transformat la forma de relacionar-nos en l’àmbit 

professional. Ara bé, la clau recau en trobar l’equilibri entre els interessos econòmics dels 

empresaris i la defensa dels drets laborals dels treballadors. Doncs, els instruments tecnològics 

operen en l’execució del treball i en l’execució de la vida privada i entre ells es confonen, 

transitant entre l’esfera professional i la privacitat i intimitat dels treballadors. 

 

Per aquest motiu, una part de la doctrina considera que el dret a la desconnexió digital hauria 

de formar part dels drets de configuració legal que conformen els denominats “drets de 

conciliació de la vida personal, familiar i laboral” de l’art. 44 de la Llei Orgànica 3/2007, per 

la Igualtat Efectiva de Dones i Homes68 però no des de la seva vessant prestacional, sinó com 

 
63 CIALI, P-H., “El derecho a la desconexión…” op. Cit. pàg. 171. Sobre la noció de càrrega de treball, veure 
FANTONI, S. i VERKINDT, P.Y., “Charge de travail et qualité de vie au travail”, Droit social, 2015, pàg. 106. 
64 El nomen prové de l’empresa consultora que va realitzar l’informe: ELEAS &GRAFFETT, SL.  
65 NARANJO COLORADO, L.D., “Vicisitudes del nuevo derecho…” op. Cit. pàg. 52.  
66 Art. L 2242-8, apartat 7º del Codi de Treball Francès.  
67 ALEMÁN PÁEZ, F. “El derecho a la desconexión digital: una aproximación…” op. Cit. pàg.18; TALENS 
VISCOTI, E.E., “La desconexión digital…” op. Cit. pàg. 2. 
68 Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes [BOE núm. 71, de 23 de març 
de 2007]. 
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a manifestació concreta per preservar el dret a la vida privada, personal i familiar69. En el mateix 

sentit, es pronuncien diversos autors (entre d’altres, Alemán Páez, Quilez Moreno i Molina 

Navarrete) quan afirmen que el dret a la desconnexió digital té una triple vessant, on part del 

seu contingut essencial és el respecte per la vida privada. 

5. EL DRET A LA DESCONNEXIÓ DIGITAL I LA SEVA AFECTACIÓ AL DRET A LA 

SALUT LABORAL 

 
5.1. El treball com a font de perill per la salut dels treballadors: orígens, fonaments i noves 

implicacions de la prevenció de riscos laborals 

La restricció de la jornada laboral per assegurar un temps de descans als treballadors guarda 

una relació innegable amb la protecció de la salut dels treballadors. A Espanya, aquesta 

preocupació sorgeix durant els anys 1873 i 1907 amb la promulgació de la primera legislació 

social (Llei Benot de 1873) 70 i amb els inicis de l’intervencionisme científic en les relacions 

laborals71. Així mateix el 1921, l’OIT crea el Servei i Prevenció d’Accidents. Posteriorment, en 

el marc europeu, s’adopta la Directiva 89/391/CEE72, la qual va constituir l’inici de la protecció 

a la salut i seguretat en el treball.  

Si bé el naixement de la prevenció de riscos laborals obeïa a qüestions d’higiene i seguretat en 

les fàbriques, posteriorment la prevenció de la salut en el treball ha adquirit rellevància en 

l’àmbit de dret a les vacances i a disposar de temps real d’oci (STJCE de 20 de gener 2009, 

Assumpte Shultz-Hoff, C-350/2006 o la més recent STJUE 30 de juny 2016, Assumpte 

Sobczyszyn, C-178/15).  L’última tendència sorgeix de les noves necessitats derivades de la 

digitalització del món laboral, caracteritzat per la protecció de la salut i seguretat mental enfront 

de la tradicional salut i seguretat física (STJCE de 15 de novembre de 2001, Assumpte CE c. 

República d’Itàlia, C-49/00). 

Els estudis d’ergonomia i de prevenció de riscos indiquen des de fa temps els perjudicis que el 

canvi tecnològic implica quan la digitalització està mal canalitzada per l’empresari. El “blurring 

 
69 RECHE TELLO, N., “El Derecho a la desconexión digital como contenido del Derecho Fundamental a conciliar 
la vida personal y laboral”. A: Social & Business Reserch Lab “2nd SBRLAB International virtual Conference: 
Finding solutions to societal problems”, pàgs. 193- 212. Tarragona (Espanya) 12-14 de desembre de 2018.  
70 Llei Benot de 24 de juliol de 1873, excloent als nens i nenes menors de 10 anys del treball en fàbriques, tallers, 
foses o mines, i fixant les hores de treball en aquestes. [Gaseta de Madrid, núm. 209 de 28 de juliol de 1873]. 
71 Per aprofundir sobre l’origen de la Prevenció de Riscos Laborals vid.  GARCÍA GONZÁLEZ, G., “Orígenes y 
Fundamentos de la Prevención de Riesgos Laborales en España (1873-1907)”, Tesis Doctoral de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Bellaterra, setembre de 2007. Disponible: 
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5232/ggg1de1.pdf?sequence=1 [Consulta: 15 de maig de 2019]. 
72 Directiva del Consell, de 12 de juny de 1989, relativa a l’aplicació de mesures para promoure la millora de la 
seguretat i de la salut dels treballadors en el treball. [DOCE núm. 183, de 29 de juny de 1989].La directiva s’adopta 
a l’empara de l’article 118 A, del Tractat Constitutiu de la Comunitat Econòmica Europa.  
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efect” provoca que puguin aparèixer símptomes relacionats amb l’estrès laboral o la síndrome 

del desgast professional, l’anomenat “burnout73”. El creixement i ús exponencial de les TIC en 

el treball tendeix a potenciar un entorn de treball continu sense descans o desconnexió. En 

aquest context sorgeix el concepte de la “infoxicació”74, el qual al·ludeix al descomunal caudal 

informatiu de difícil si no impossible filtració generat per la societat digital. L’híper-estimulació 

receptora de dades col·lapsa els treballadors, que pateixen una incapacitat de processament 

cognitiu a causa de la quantitat indigesta d’informació.  

Tanmateix, la connexitat digital genera implicacions físiques, així ho demostren diversos 

estudis d’ergonomia, com el realitzat per la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid 

(UICM) i recollit per la Comissió Europea l’any 201075, el qual posa en relleu que les principals 

preocupacions en l’àmbit de la salut per l’ús de les tecnologies són el dolor en cervicals, canells 

i dits, així com problemes oftalmològics i trastorns del son. Sent aquests últims un símptoma 

específic relacionat amb el tecno-estrès, el que ha propiciat que determinats autors hagin 

nomenat aquest escenari “societat del cansament”76. Els drets a la desconnexió digital 

representen, en aquest context, un “nou dret” per garantir les condicions de descans, conciliació 

i preservació de la salut dels treballadors. Per tant, aquest tercer pilar protector al·ludeix als 

riscos físics i sobretot psíquics de la tecnologia.  

 

La protecció de la salut en el treball en l’Estat espanyol està regulada en la Llei 31/1995, de 8 

de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL)77, la qual inclou la tutela eficaç als 

riscos psicosocials i la seva protecció efectiva en l’art. 14. De conformitat amb aquest, és a 

l’empresari a qui li correspon, en exclusiva, la responsabilitat de prevenir els riscos laborals i 

per tant, complir les especificacions de la LPRL.  

No hi ha cap apunt relatiu a una hipotètica desconnexió digital en la LPRL, però entén la major 

part de la doctrina que la manca de referència no impedeix la seva eficaç protecció doncs atenent 

al “dret de protecció eficaç en matèria de salut i treball” de l’art. 14.1 i consegüentment el 

 
73 Concepte introduït per Herbert Freudenberger (1974), descrivint-lo com una “sensació de fracàs i una existència 
esgotada o gastada que resultava d'una sobrecàrrega per exigències d'energies, recursos personals o força espiritual 
del treballador”. Vid. Burn Out: The High Cost of High Achievement. What it is and how to survive it, 1980.  
74 ALEMÁN PÁEZ, F. i ECHEVERRY RAMIREZ., “La sociedad del cansancio y la infoxicación como elementos 
propiciadores del hostigamiento en el trabajo”. Aquest estudi forma part de les actes del I Congrés Nacional sobre 
“Infoxicación. El mercado de la información y la psique”, Sevilla, 21-22 de noviembre de 2013. 
75 European commission (2010), The increasing use of portable computing and communication devices and its 
impact on the health of EU workers, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
76 ALEMÁN PÁEZ, F i ECHEVERRY RAMIREZ “La sociedad del cansancio…”, op. Cit. pàg. 18. i BYUNG-
CHUL HAN, “La sociedad del cansancio”, Seül, 1959. Disponible: http://otrasvoceseneducacion.org/wp-
content/uploads/2018/04/sociedad-del-cansancio.pdf [Consulta: 15 de maig de 2019]. 
77 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals [BOE núm. 269, de 10 de novembre de 1995]. 
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correlatiu deure de l’empresari, hem d’afirmar que s’inclouen sens dubte els riscos psicosocials, 

ja que “l’empresari haurà de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots 

els aspectes relacionats amb el treball” (art. 14.2), de manera que quan l’empresari realitzi la 

prevenció de riscos laborals haurà d’adoptar les mesures necessàries per desconnectar 

digitalment, si existeix un risc psicosocial. No podent excloure de l’art. 14 les situacions de 

connexitat post laboral si s’adverteix aquest fenomen en l’empresa. 

 

5.2. La sobrecàrrega digital extra-laboral com a factor d’estrès prohibit legalment78: 

experiències jurisprudencials de garantia desconnexió digital prèvies a la LO 3/2018 

La falta de regulació sobre el dret a la desconnexió digital en la seva vessant d’afectació a la 

salut dels treballadors, no implica una desprotecció total davant possibles ingerències per part 

dels empresaris. Les normes de la Unió Europa, la Constitució Espanyola i la LPRL donen 

cobertura a determinats aspectes de seguretat i salut. Així, la doctrina constitucional, en la STC 

62/2007, de 27 de març, FJ 5º, afirma que el dret a la integritat física i moral (art. 15 CE) està 

relacionat amb el dret a la protecció de la salut (art. 43.1 CE): “la LPRL permite conocer la 

concreción legal que en el ámbito de la prestación de trabajo ha tenido la protección 

constitucional que impone esa tutela del trabajador, por virtud de las exigencias de diversos 

derechos constitucionales, entre ellos de los consagrados en el art. 15 CE”.  

El TC reafirma en la protecció física, la vessant clàssica de la LPRL, però l’evolució de les 

formes de prestació del treball i en conseqüència, la sobrecàrrega digital requereix una protecció 

dels riscos psicològics. En aquesta vessant, va tenir oportunitat de pronunciar-se el TJCE 

(Sentència de 15 de novembre de 2001, Assumpte CE c. República C-49/00) en el marc de la 

Directiva  89/391/CEE, on determina que els riscos psicosocials gaudeixen de tutela eficaç per 

la Directiva i per tant per la LPRL. A més afirma el tribunal que: “los riesgos profesionales que 

han de ser objeto de una evaluación por parte de los empresarios no están determinados 

definitivamente, sino que evolucionan de forma constante en función, especialmente, del 

desarrollo progresivo de las condiciones de trabajo y de las investigaciones científicas en 

materia de riesgos profesionales”. Seguint aquesta línia el Tribunal Suprem (STS 900/2016 , 

de 16 de febrer, FFJJ 4º i 5º) confirma el criteri de l’Audiència Nacional que condemna a 

CaixaBank per “no realiza(r) ninguna evaluación, ya que al realizar la identificación de los 

riesgos, no identificó los factores psicosociales sobre los que debería actuar conforme a la 

 
78 MOLINA NAVARRETE, C,. “Jornada laboral y tecnologies ...” op. Cit. 276. 
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legislación de Riesgos Laborales” Així el TS ratifica que no és suficient en identificar els riscos, 

sinó que s’han d’avaluar i actuar conforme aquests. 

Revesteix de particular rellevància la STSJ de Catalunya núm. 3613/2013, de 23 de maig, per 

ser el primer antecedent jurisprudencial que reconeix el que seria el més pròxim al dret a la 

desconnexió digital. En el cas concret, l’empresa Schindler va instal·lar un dispositiu GPS en 

els telèfons mòbils dels treballadors, qui tenien l’obligació de portar sempre l’aparell, carregar-

lo al seu domicili i l’aplicació de desconnexió era d’accés exclusiu per l’empresari. En la línia 

del que advertia la doctrina francesa, la Sala estableix que una càrrega com la mencionada 

“lleva consigo un perjuicio en su salud por la preocupación que tiene de tener (quién) está 

pendiente del citado dispositivo, y la incidencia que ello tiene no solo para él sino también en 

la esfera privada personal familiar que la empresa demandada no puede tener interferencia 

alguna, ni siquiera por motivos tecnológicos,[…], que no es ajustado a derecho el perjuicio 

que comporta en cuanto a la salud del trabajador, en cuanto a la tensión, preocupación que 

llevará en su caso consigo […] estrés es decir un riesgo psicosocial que la empresa tenia que 

haber previsto, como consecuencia de la obligación de llevar el citado dispositivo” (FJ 13º).  

Malgrat no mencionar el concepte de desconnexió digital, sembla que el reconeix directament 

tant en la vessant de conciliació de la vida laboral i familiar com, i en major mesura, per la 

incidència dels dispositius sobre la salut psíquica dels treballadors. Si bé, hem d’afirmar que la 

nostra jurisprudència no és tan exhaustiva com la  francesa, on la protecció psicosocial es 

configura com una obligació de resultat79. Podem advertir que la tendència de la nostra 

jurisprudència és la protecció que prima face sembla ser suficient, però darrere les ingerències 

clares de drets també n’hi ha de latents on la seva manifestació és diluïda. El dret a la 

desconnexió aporta una sortida pràctica als treballadors i la seva concreció normativa pot ajudar 

a equilibrar les situacions de connexitat implícites.  

 

 
79 N’és un bon exemple la Sentència de la Cour de cassation, 13 de març de 2013, (n.11-22.082) que declara la 
vulneració per l’empresari de les seves obligacions relatives a la protecció de la salut dels treballadors, dels arts. 
L 4111-1 i 2 Codu du travail per la creació d’una situació “d’estrès permanent i prolongat” a causa de  l’enviament 
constant de correus electrònics “acusadors” que porten a l’esgotament professional. 
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6. LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I L’ACORD D’EMPRESA COM A MEDI DE 

REGULACIÓ DEL DRET A LA DESCONNEXIÓ DIGITAL 

Les iniciatives en matèria de reconeixement i regulació del dret a la desconnexió digital han 

germinat en la negociació col·lectiva. Coneguda és l’experiència francesa, on el dret a la 

desconnexió digital va ser impulsat pels agents socials per convertir-se amb posterioritat en un 

mandat legal, que obliga a negociar les modalitats de desconnexió digital en els convenis 

col·lectius que se subscriguin. 

 

En l’àmbit espanyol, els aspectes procedimentals del dret a la desconnexió digital es troben en 

els apartats segon i tercer de l’art. 88 LOPDGDD. Seguint l’exemple francès, el precepte 

espanyol dedica la major part de la seva regulació al tractament dels aspectes procedimentals i 

pràctics del dret a la desconnexió digital. L’enquadrament del dret francès en els plans d’igualtat 

i la complexitat material dels dispositius digitals, expliquen aquesta descompensació entre 

aspectes substancials i procedimentals80. En el cas espanyol, s’aprofita l’entrada en vigor a 

Europa del RGPD, amb tot, el seu encaix sistemàtic comporta que la seva regulació material 

quedi en mans d’altra normativa com l’ET o EBEP. Ara bé, aquests no el poden normativitzar 

com un dret específic, sinó com un dret abstracte i genèric, sent la negociació col·lectiva la que 

haurà de concretar i delimitar el contingut d’aquest en cada cas concret. Aquesta decisió obeeix 

a certa lògica pràctica, atès que el conveni col·lectiu és una norma més modulable i presenta 

una major flexibilitat de canvi, per la qual cosa, ha de ser aquesta la que tingui la iniciativa de 

regular l’abast del dret a la desconnexió i específicament a través de l’acord d’empresa.  

 

El legislador espanyol atorga a la negociació col·lectiva el paper clau per la vigència pràctica 

d’aquest dret, assignant a l’empresari el rol predominant. L’apartat segon de l’art. 88 

LOPDGDD relatiu a les modalitats d’exercici del dret senyala que “Las modalidades de 

ejercicio de este derecho […] se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su 

defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores”. Tal com s’ha 

mencionat, la desconnexió digital és una matèria essencialment convencional, no només perquè 

va ser l’acció sindical la que va començar a abordar el dret a la desconnexió digital quan no 

existia una regulació normativa expressa, sinó perquè la pròpia normativa trasllada a les parts 

la capacitat d’autoregulació, tant de forma individual (contracte de treball) com de forma 

col·lectiva (convenis col·lectius, acords extraestatutaris, protocols d’actuació empresarial, 

 
80ALEMÁN PÁEZ, F. “El derecho a la desconexión digital: una aproximación…” op. Cit. pàg. 28. 
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plans d’igualtat...). La llei francesa, de forma similar a la reforma espanyola de la Llei 3/201281, 

desarticula el centre de gravetat del dret col·lectiu donant preferència als convenis d’empresa 

en perjudici dels sectorials82. Alhora traça una unió entre el cànon d’igualtat entre homes i dones 

i la qualitat de vida en el treball, pel fet que el seu tractament ve abordat sota el paraigua de la 

institució dels plans d’igualtat.  

 

La major part de les empreses usa els instruments dels convenis col·lectius i plans d’igualtat 

per regular el dret a la desconnexió digital, tot i això no són els únics. El dret a la desconnexió 

digital ha sigut plantejat a escala europea per diverses organitzacions sindicals. Per exemple, la 

Confederació Europea de Sindicats (CES) considera, en el seu programa de treball del 2018-

2020, el dret a la desconnexió digital com una qüestió prioritària proposant una regulació 

europea comuna a través d’un acord marc autònom implantat pels interlocutors socials83.  

 

Les grans empreses han sigut el punt inicial en el procés de positivització del dret a la 

desconnexió digital. Si bé els inicis de l’activitat convencional estan marcats per la unilateralitat 

de l’empresari, diverses empreses han apostat per la negociació col·lectiva. En aquest aspecte, 

menció rellevant mereix el conveni col·lectiu francès subscrit entre les patronals SYNTEC i 

CINOV i els sindicats FIEVE CFE-CGC i F3C CFDT (1 d’abril de 2014), per ser el primer 

conveni a incorporar l’obligació de desconnexió. Recull l’art. 4.8.1 del conveni, l’obligació de 

desconnectar-se de les eines de treball remot, per això l’empresari ha d’incorporar eines de 

monitoratge per garantir que es respectin els temps de descans mínim obligatori. Tanmateix 

s’expressa continuació, en l’art. 4.8.2, la necessitat de vetllar per la càrrega de treball assignada 

als treballadors perquè es permeti garantir un equilibri entre la vida professional i empresarial. 

La diferència entre aquest i la resta de convenis recau en el caràcter bifront del dret a la 

desconnexió digital, configurant-se com un dret del treballador però alhora com un deure per 

l’empresari. Aquesta concepció del dret a la desconnexió digital respon a la construcció teòric-

conceptual del concepte que propugna la doctrina.  

 

 
81 Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per la reforma del mercat laboral [BOE núm. 162, de 7 de juliol 
de 2012]. 
82 ALEMÁN PÁEZ, F. “El derecho a la desconexión digital: una aproximación…” op. Cit. pàg. 25. 
83 MANDAT CES., “DIALOGO SOCIAL: Programa de trabajo 2018-2010”. Adoptat en el Comitè executiu de la 
CES, 13 i 14 de juny de 2017. Accessible: https://www.ccoo.es/331eb3de60f4be4395f8b5e00ac1862b000001.pdf 
[Consulta: 20 d’abril de 2019] 
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El precedent convencional espanyol és el conveni col·lectiu d’AXA SEGUROS (2017-2020)84, 

el qual va tenir un gran impacte mediàtic en reconèixer el dret a la desconnexió digital, 

reconeixement que passa de cèlebre a utòpic. El Cap. III relatiu a l’organització del treball i 

noves tecnologies, recull en l’art. 14 in fine el dret a la desconnexió digital85. El precepte diu 

recollir expressament el dret a la desconnexió digital però sense cap repercussió aparent, en 

expressar el compromís d’impulsar el dret, però no en garanteix la seva real inclusió en la tònica 

diària dels treballadors. El precepte acaba reconeixent un dret de no atendre les exigències 

laborals fora de l’horari laboral. La problemàtica és que no es preveu cap via per reclamar en 

cas d’incompliment, en tractar-se com un dret però sense configurar el corresponent deure 

empresarial. L’operativitat del precepte queda entredit en la clàusula final d’inaplicació en 

casos de “fuerza mayor o circunstancias excepcionales” sense fer cap especificació sobre que 

s’entén per “força major” o “circumstàncies excepcionals”. 

 

Seguint la iniciativa d’AXA, i en termes molt similars, destaca el Conveni col·lectiu de 

l’empresa Barcelona Cicle de l’Aigua86, on  recull en l’art. 6587, el dret a la desconnexió i el 

descans digital. Tot i la similitud en la redacció del precepte del conveni d’AXA, en aquest cas 

no només garanteix el dret al descans i a la conciliació sinó que a l’estar inclòs en el Cap. XIII 

dedicat a la seguretat i la salut laboral, amplia la projecció del dret als tres àmbits d’implicació. 

Posteriorment, l’empresa EUI Limited Sucursal Espanya ha subscrit un conveni col·lectiu88 on 

inclou dins la regulació convencional de la jornada laboral (art. 16) un apartat específic en 

matèria de desconnexió digital (art. 16.10)89. 

 
84 Resolució del 21 de setembre de 2017 de la Direcció General d’Ocupació per la qual es publica el Conveni 
Col·lectiu d’Axa [BOE núm. 244, de 10 d'octubre de 2017]. 
85 Textualment l’art. 14 expressa: “[…] las partes firmantes de este Convenio coinciden en la necesidad de 
impulsar el derecho a la desconexión digital una vez finalizada la jornada laboral. Consecuentemente, salvo causa 
de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, AXA reconoce el derecho de los trabajadores a no responder a 
los mails o mensajes profesionales fuera de su horario de trabajo”.  
86 Resolució de 19 de març de 2018 (LEG 2018, 8323), del Departament de Treball, Assumptes Socials i Família 
de la Generalitat de Catalunya, pel qual es registra y publica el conveni col·lectiu de la empresa Barcelona Cicle 
de l’Aigua (Bolletí Oficial de la Província de Barcelona, 18 d’abril de 2018). Disponible: 
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&04/062018000152.pdf&1 [Consulta: 30 d’abril de 2019]. 
87 Textualment l’art. 65 estableix: “L’empresa assegurarà̀ el respecte al temps de descans i a la vida personal de 
tots els treballadors i treballadores. Per això̀ procurarà̀ que no sigui necessària la resposta a missatges i trucades 
o bé realitzar connexions telemàtiques fora de l’horari laboral del treballador. Són excepcions a aquesta política 
els casos de força major, la coordinació́ d’actuacions d’urgència i les actuacions dels treballadors en feines de 
reguardes o de guàrdia”. 
88 Resolució de 15 de juny de 2018 de la Conselleria d'Economia, Innovació, Ciència i Ús de la Junta d'Andalusia, 
Delegació Territorial a Sevilla (Bolletí Oficial de la Província de Sevilla, núm. 193, de 21 d'agost de 2018). 
89 Art. 16.10 “La empresa, […] reconoce el derecho de todos/as sus trabajadores/as a la desconexión digital y/o 
a cualquier tecnología de comunicación (teléfono, canales de mensajería, correos electrónicos, video-llamadas, 
y cualquier otro medio implantado en la empresa o al que estén acostumbrados los/as trabajadores/as) para 
garantizar el respeto al tiempo de descanso y/o vacaciones de todos/as sus trabajadores/as después del final de 
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Nombroses iniciatives empresarials han escollit l’acord d’empresa per introduir el dret a la 

desconnexió digital. El mes d’abril de 2018, els sindicats CCOO, FITC, STS, SEGRUPO i 

AMYC van iniciar negociacions amb el Banc Santander, Popular i Pastor que va concloure amb 

un acord d’homologació de les condicions socials, on es reconeix el dret a no respondre els 

missatges professionals fora de l’horari de treball, ni durant els temps de descans, permisos, 

llicencies o vacances “excepte força major o circumstàncies excepcionals”90. La presidenta del 

Banc Santander, Ana Botín, senyala que “el uso responsable de la tecnologia permite mejorar 

la productividad y la conciliación”91. La multinacional sueca, Ikea i els sindicats, Fetico i 

CCOO, firmen un acord el juny de 2018, el qual incorpora en l’apartat 13 de l’Exposició de 

Motius el dret a la “desconnexió digital”92. Antonio Pérez, secretari general de Fetico, senyala 

que és necessari que grans companyies com Ikea apostin “por el descanso de sus trabajdores”93. 

 

No és d’estranyar, tenint en compte el precedent francès, que les mesures orientades a garantir 

la desconnexió digital estiguin incloses en plans d’igualtat. Instrument que pot resultar molt útil 

en ser un contingut mínim obligatori en determinats supòsits (art. 85.1 in fine ET)94. Una de les 

primeres empreses a canalitzar el dret a la desconnexió a través d’aquesta via ha sigut el Grup 

Repsol en el seu IX Acord Marc95. Tot i estar únicament ubicada en l’àmbit de la conciliació 

(art. 16)96 i ser inicialment una clàusula amb caràcter pragmàtic ha tingut la seva influència en 

els posteriors convenis col·lectius del grup empresarial97. El mateix succeeix en el cas del 

 
su jornada de trabajo. Al término de su jornada laboral, Admiral reconoce, alienta y espera la desconexión 
electrónica de sus trabajadores con la empresa fuera de sus horas de trabajo. La desconexión digital efectiva, 
pretende la dedicación necesaria del tiempo personal a nuestro entorno familiar, amistades, y al desarrollo de 
nuestros intereses personales, que indudablemente protegen la vida privada de nuestros/as trabajadores/as y 
favorecen la conciliación de la vida personal y familiar”. 
90 Disponible: https://noticiasbancarias.com/bancos/27/06/2018/banco-santander-pone-en-marcha-una-serie-de-
mejoras-para-sus-trabajadores/160991.html [Consulta: 30 d’abril de 2019]. 
91 Disponible: https://noticiasbancarias.com/bancos/25/06/2018/ana-botin-banco-santander-el-uso-responsable-
de-la-tecnologia-permite-mejorar-la-productividad-y-la-conciliacion/160824.html [Consulta: 30 d’abril de 2019]. 
92 Ap. 13 “Ambas partes coinciden en la necesidad de impulsar este derecho, por esta razón se establece que los 
trabajadores/as tienen derecho a no responder cualquier tipo de comunicación por cualquier canal (correo 
electrónico, teléfono, WhataApp, redes sociales, etc) fuera de su horario de trabajo, salvo causa de fuerza mayor. 
La comisión de seguimiento realizará una vigilancia de la implantación de esta medida”. Disponible: 
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/comercio/Acuerdo-horario-ikea.pdf [Consulta: 30 d’abril de 2019]. 
93 Disponible: https://www.20minutos.es/noticia/3370022/0/ikea-establece-desconexion-digital-prohibe-jefes-
contacten-trabajadores-fuera-horario-laboral/ [Consulta: 30 d’abril de 2019]. 
94 BARRIOS BAUDOR, L.G., “El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral español: primeras 
aproximaciones”, Revista Aranzadi Doctrinal, nº 1/2019, pàg. 14. 
95 Resolució de 19 de desembre de 2017, de la Direcció General d’Ocupació, per la qual es registra i publica el IX 
Acord Marc del Grup Repsol (BOE núm. 4, de 4 de gener de 2018). 
96 Art. 16.9 “En el marco de una adecuada gestión del principio de conciliación de vida privada y vida profesional, 
la Mesa de Igualdad del Acuerdo Marco analizará en el seno de la empresa esta materia e identificará, en su 
caso, posibles buenas prácticas y recomendaciones acerca del uso de herramientas digitales de comunicación”. 
97 Conveni col·lectiu de Repsol Lubricants i especialitats, SA. [BOE núm. 117, de 14 de maig de 2018], Conveni 
col·lectiu de Repsol Petroli, SA. [BOE núm. 119, de 16 de maig de 2018], XIV Conveni col·lectiu de Repsol 
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Conveni col·lectiu de l’ONCE98, on el seu annex 3 recull un pla d’igualtat que inclou en el 

paràgraf 5, apartat B, la iniciativa de promoure l’efectiva conciliació de la vida laboral i familiar 

amb la desconnexió digital.  

Per concloure, els acords interprofessionals també poden ser un instrument per abordar el dret 

a la desconnexió digital, n’és el cas de l’Acord Interprofessional de Catalunya pels anys 2018-

202099, on s’inclou la desconnexió digital de forma expressa en el Cap. XV100. Malgrat tenir 

novament caràcter pragmàtic, contempla igual que el CC de l’empresa Cicle de l’Aigua, les tres 

vessants del dret a la desconnexió digital a més d’incloure una clàusula convencional que pot 

usar-se de model en múltiples sector empresarials. Altres empreses com Telefònica, emeten 

documents d’intencions amb compromisos de futur de potenciar el respecte al temps de descans 

i d’incorporació pròxima en l’Acord Marc Internacional101. 

 

7. LES POLÍTIQUES INTERNES DE L’EMPRESA EN MATÈRIA DE DESCONNEXIÓ 

DIGITAL 

L’art. 88.2 LOPDGDD fa una remissió directa a la negociació col·lectiva i en defecte al pacte 

entre empresa i representants dels treballadors. Per a posteriori, en el següent apartat establir la 

via unilateral, si bé amb “previa audiencia de los representantes de los trabajadores” (que no 

acord), elaborarà “una política interna dirigida a trabajadores”. Aquesta última previsió poca 

concordança té amb l’apartat segon, on correctament es crida a la negociació col·lectiva com a 

instrument regulador. Se senyala per determinats autors que aquesta falta de coherència entre 

els apartats 2n i 3r de l’art. 88 LOPDGDD hagués pogut ser solucionada pel legislador, si 

hagués modificat l’art. 85 ET en incloure l’obligació de negociar les modalitats d’exercici de 

 
Química, SA [BOE núm. 158, de 30 de juny de 2018] i el Conveni col·lectiu de Repsol Exploració [BOE núm. 
278, de 17 de novembre 2018]. En concret, els seus articles 43.8, 82.8, 43.8 i 24.10  respectivament, recullen en 
els mateixos termes l'art. 16.9 del IX Acord marc. 
98 Resolució de 8 de gener de 2018, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el XVI 
Conveni col·lectiu de l'ONCE i el seu personal (BOE núm. 16, de 18 de gener de 2018). 
99 Resolució TSF/2053/2018, de 4 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord 
Interprofessional de Catalunya per als anys 2018-2020 (DOGC núm. 772, de 7 de setembre de 2018). 
100 Cap. XV. Desconnexió digital: “Les persones treballadores tenen el dret, a una vegada conclosa la seva jornada 
laboral, que es respecti el temps de descans i vacances, així com la seva vida familiar i personal, fet que comporta 
no atendre comunicacions telefòniques, missatges o correus electrònics, tot valorant les diferents casuístiques i 
tractaments diferenciats que puguin existir. En l'àmbit de l'empresa, i de forma negociada amb la representació 
legal de les persones treballadores, es podrà elaborar un protocol que formalitzi aquest nou aspecte. Així mateix, 
s’engegaran actuacions de comunicació i sensibilització, adreçades a les plantilles i els comandaments intermedis, 
i a la mateixa direcció de l'empresa, sobre les pautes de treball derivades del protocol, i sobre l'ús raonable de les 
comunicacions i mitjans digitals". 
101 Comunicat del grup Telefónica relatiu al posicionament en relació amb el dret dels treballadors a la desconnexió 
digital en l’àmbit laboral de 28 de novembre de 2018. 
Disponible:http://www2.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/17466/doc295252_Acuerdo_sobre_desconexion_digital_
en_Telefonica.pdf [Consulta: 30 d’abril de 2019]. 
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dret a la desconnexió, de manera que únicament es podrien dur a terme polítiques unilaterals 

davant el fracàs de les negociacions (Serrano Olivares, 2018) 102. 

 

En qualsevol cas, la majoria de la doctrina apunta com problemàtica principal, el poc pes que 

poden tenir els representants dels treballadors (comitè d’empresa, delegats de personal o 

representants sindicals), vist que l’empresari se situa en una millor posició tàctica, no sent 

necessària la conveniència entre ambdós actors. El legislador deixa en mans de l’empresari i en 

termes molt amplis (“elaborarà[...]una política interna[...]”), la determinació del concepte “dret 

a la desconnexió digital”, les seves manifestacions i en última instància la seva materialització. 

En conseqüència, la mencionada política interna pot anar des de recomanacions empresarials 

fins a verdaderes obligacions per l’empresari. Però si la finalitat del legislador és garantir el 

corresponent dret a la desconnexió, es requereix llavors una implicació bidireccional. Aquests 

dèficits poden propiciar una mala praxi per part de les empreses per falta de transparència en la 

gestió pràctica dels drets a la desconnexió digital, ja que estrictament la LOPDGDD únicament 

estipula una audiència prèvia amb els representants dels treballadors, de manera que tant si 

s’acorda una pla d’actuació com si no s’arriba a cap acord o no hi ha consens suficient, la 

decisió final sobre el resultat de les consultes i polítiques d’actuació és empresarial, sent creïble 

la imposició d’estatuts de connectivitat digital per part de les empreses (Alemán Páez)103.  

 

En segon lloc, l’art. 88.3 recull, al marge del dret a la desconnexió, l’obligació de regular un 

marc d’accions de formació i sensibilització, tenint aquestes un efecte pedagògic sobre l’ús 

raonable i adequat de les TIC en l’àmbit laboral104. En aquest aspecte, el terme raonable 

desplega un doble àmbit d’imputació doncs comprèn per igual a l’empresari i al treballador en 

l’ús normalitzat dels dispositius digitals. La qüestió però és el terme raonable i la 

discrecionalitat que atorga als empresaris105. La majoria de la doctrina propugna mesures 

preventives enfront dels possibles riscos psicosocials, sent necessari en un primer moment 

realitzar una avaluació de riscos (la qual requerirà una descripció i anàlisis de llocs de treball 

per part de RR.HH o preferiblement per serveis externs) per a continuació poder adoptar les 

 
102 SERRANO OLIVARES, R., “Los derechos digitales en el ámbito laboral: comentario de urgencia a la ley 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”, IUSLabor, nº 
32018, 2018, pàg. 227 i ss. Disponible: https://www.upf.edu/web/iuslabor/ [Consulta: 30 d’abril de 2019]. 
103 ALEMÁN PÁEZ, F. “El derecho a la desconexión digital: una aproximación…” op. Cit. pàg.18. 
104 CIALI, P-H., “El derecho a la desconexión…” op. Cit. pàg. 178 i 179. 
105 SALANOVA, M., LLORENS, S., CIFRÉ, E., “Estrés en el trabajo, concepto, medida e intervención 
psicosocial”, INSHT: Notas Teóricas de Prevención nº 730, 2004.  
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polítiques concretes (ex. inhabilitar la connexió en funció del rang jeràrquic, inhabilitar 

determinades eines digitals, etc.)106.  

 

L’eficàcia real d’aquestes polítiques requereix una concreció de les modalitats d’exercici en 

funció del context i les preferències dels treballadors, qui haurien de poder escollir les formes i 

els períodes de desconnexió. Com a mínim però, aquestes polítiques haurien de definir els 

temps de treball i descans per propugnar una desconnexió total i absoluta, com han assumit 

determinades empreses com Volkswagen o LG U+107. Altres empreses com Michelin limita les 

connexions dels directius durant tot el cap de setmana. A més, des de 2016 s’estableix un 

control de les connexions a distància a través d’uns sistemes d’alertes, de manera que els 

treballadors reben alertes quan realitzen més de cinc connexions fora de l’horari laboral. Tot i 

no garantir una desconnexió total sí que restringeixen les comunicacions i són  mecanismes 

òptims per sensibilitzar de l’ús excessiu dels dispositius digitals. En qualsevol cas però, la 

majoria concep la desconnexió digital com el dret que tenen els treballadors a ignorar els 

dispositius digitals, sent pràcticament inexistents els casos on es configura com una obligació 

empresarial.  

 

8. DESCONNEXIÓ DIGITAL I TELETREBALL: BREUS APROXIMACIONS A LA 

DESCONNEXIÓ DIGITAL COM A GARANTIA ESSENCIAL DELS 

TELETREBALLADORS 

La primera definició del concepte de teletreball en la doctrina laboralista s’atribueix a Gaeta 

que considera el teletreball com la “prestació de qui treballa [...] geogràficament fora de 

l’empresa a la qual va dirigida”108. La definició institucional a Espanya, aportada per l’Ordre 

Ministerial APU/1981/2006109, defineix el teletreball com una “modalitat de prestació de 

serveis de caràcter no presencial en virtut del qual un treballador [...] pot desenvolupar part de 

la seva jornada laboral mitjançant l’ús de medis telemàtics des del propi domicili”. 

 
106 QUÍLEZ MORENO, J.M., “La garantía de Derechos Digitales…” op. Cit. pàg. 14-16.  
107 L’empresa Volkswagen des del 2011 té implantat un sistema que desconnecta els servidors de comunicacions 
dels telèfons mòbils professionals dels treballadors entre les 18.15 i les 7.00 del matí següent. Fora de l’àmbit 
europeu, empreses asiàtiques, com la Sud-coreana LG Uplus ha pres mesures unilaterals, prohibint als gerents que 
envien missatges “KakaoTalk” als treballadors després de les 8 pm sota règim de sancions disciplinàries (que van 
des de la degradació professional fins a l’acomiadament). 
108 GAETA, L., “Telelavoro: legge e contrattazione, a la Revista Giornale di diritto del Lavoro e di Relazioni 
Industriali, nº 4, 1995, pàg. 550.  
109 Ordre APU/1981/2006, de 21 de juny, per la qual es promou la implantació de programes pilot de teletreball 
en els departaments ministerials. [BOE núm. 149, de 23 de juny de 2006]. 
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Es presenta el teletreball com una alternativa al treball tradicional per fonamentar la flexibilitat 

horària i així aconseguir un equilibri entre la vida personal, familiar i laboral. La paradoxa recau 

però, que a major flexibilitat en la jornada de treball, més dificultat a l’hora de diferenciar el 

temps de treball i el temps d’oci, pel que es fa necessari establir certs límits temporals a la 

jornada dels teletreballadors, sent el dret a la desconnexió digital garantia necessària per 

l’efectivitat de la conciliació110.  La falta de regulació general produeix inseguretat jurídica i 

desprotecció als teletreballadors, perquè l’organització pròpia comporta el dany col·lateral a 

què les diferències entre treball i vida privada deixin d’existir111, exemple d’això n’és el 

característic codi del teletreball que imposa règims per objectius i en temps d’entrega reduïts112. 

La regulació normativa del teletreball és escassa, mancant l’ordenament jurídic espanyol d’un 

marc legal de referència, a excepció de l’art. 13 ET. Per aquest motiu, les clàusules de l’Acord 

Marc de Teletreball113 (AMET) són el marc de referència pels convenis col·lectius i els acords 

d’empresa que busquen la implementació del teletreball114. Si bé en un inici tant l’AMET com 

el Llibre Blanc del Teletreball a Espanya115 contemplaven el teletreball com una forma concreta 

d’organització del treball, el Tribunal Suprem ha considerat el canvi del treball analògic a 

treball digital, un canvi del règim contractual, de manera que no es pot establir per la via de 

l’art. 41 ET, sent necessari consentiment del treballador (STS 11 d’abril de 2005, en el mateix 

sentit STSJ PB 31 de març de 2009).  Tanmateix, el doble joc de l’autonomia individual i 

col·lectiva dels teletreballadors tendeix a conformar els seus estatuts a través de clàusules de 

reenviament d’allò pactat col·lectivament o individualment o a pràctiques d’adhesió ofertes 

empresarialment, que solen tenir el següent tenor: “Las condiciones de trabajo se negociaran 

con cada trabajador afectado; en todo caso la participación en el régimen de teletrabajo se 

realizará con carácter voluntario y previo acuerdo entre la empresa y el trabajado”. Aquestes 

clàusules sense un suport clar que concreti les condicions del treballador digital acaba 

 
110 Per aprofundir sobre el teletreball i la conciliació, vid. QUINTANILLA NAVARRO, R.Y., “Teletrabajo y 
conciliación de la vida laboral i familiar”, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, nº 133, 2017, pàg 
343 i ss.  
111 Eurofound and the International Labour Office (2017), “Working anytime, anywhere...”, op. Cit. pàg. 50. 
112 ALEMÁN PÁEZ, F. “El derecho a la desconexión digital: una aproximación…” op. Cit. pàg.20. 
113 Acord Marc Europeu sobre el Teletreball, elaborat pels agents socials europeus (CES, UNICE, UEAPME i 
CEEP) i firmat el 16 de juliol de 2002, estableix un marc general a escola europeu relatiu a les condicions laborals 
dels teletreballadors. A Espanya, el AMET s'incorpora en un Annex al Acord Interconfederal per a la Negociació 
Col·lectiva (AINC) de 30 de gener de 2003 [BOE 24 de febrer de 2003].  
114QUINTANILLA NAVARRO, R.Y., “Teletrabajo y conciliación…”, op. Cit. pàg. 344 
115 Libro Blanco del teletrabajo en España, “Del trabajo a domicilio a los e-workers. Un recorrido por la flexibiidad 
espacial, la movilidad y el trabajo en remoto”, Juny 2012. Disponible: 
http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/sites/default/files/libroblancoteletrabajoespana.pdf [Consulta 
12.05.2019]. 
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desdibuixant la projecció ideal del teletreball com a mecanisme de conciliació116. Amb la 

intenció de corregir els riscos psicosocials, l’excés de jornada i la problemàtica de la il·lusòria 

conciliació laboral, entra en escena el dret a la desconnexió digital en general i en particular pel 

teletreballador, gràcies a la menció expressa de l’art. 88.3 LOPDGDD. Es busca dotar als 

teletreballadors, com a col·lectiu especialment vulnerable als efectes negatius de les TIC, d’una 

via d’escap a la hiperconnexitat, poden exercir el dret a la desconnexió fora del temps de treball, 

temps que queda diluït en realitzar la prestació laboral fora del centre de treball.  

Davant la dificultat de regulació d’uns temps de treball, es planteja que les condicions de 

desconnexió han d’estar pactes individualment, respectant sempre l’estipulat col·lectivament. 

Havent de dotar-se les empreses de polítiques concretes de teletreball que regulin els 

procediments de connexió, medis de control, registre de jornada per evitar excessos i vulneració 

dels drets vinculants a la seguretat i salut laboral, especialment per excés de connexió i estrès 

(STSJ de Castellà i Lleó de 3 de febrer de 2016, FJ 4º.e.)117.  

 

9. CONCLUSIÓ 

 
Sense dubte la inclusió del dret a la desconnexió digital en l’ordenament jurídic espanyol és la 

novetat laboral més destacable de la LO 3/2018, si més no, la més mediàtica. En primer lloc, 

destacar l’existència de dues posicions doctrinals respecte de l’origen i naturalesa del dret a la 

desconnexió digital, en el sentit de si neix en el si d’altres drets, sent la desconnexió digital una 

mera concreció, o és un nou dret fruit de la digitalització. Malgrat ambdues posicions, la realitat 

posa de manifest que el marc legislatiu ha sigut incapaç de donar resposta a les recents 

demandes del Dret del Treball, per això, la seva inclusió en el dret positiu és vist 

majoritàriament com un avanç. Així, malgrat les objeccions sostingudes al llarg del treball que 

mereixen especial atenció per la doctrina i els actors socials, és cert que de les múltiples 

disjuntives que ens pot plantejar l’aplicació de la tecnologia en les relacions laborals, el dret a 

la desconnexió digital pot ser una bona resposta.  

 

 
116 ALÉMAN PÁEZ, F. “El derecho a la desconexión digital: una aproximación…” op. Cit. pàg. 32. 
117 MIRÓ MORROS, D., “El control de la jornada y el teletrabajo”, Revista Actualidad jurídica Aranzadi, nº 
920/2016, pàg. 2. 
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A continuació, cal destacar la dimensió que adquireix el dret a la desconnexió digital, doncs és 

conseqüència necessària (o manifestació concreta pels qui no el consideren un dret en si mateix) 

de múltiples drets de rellevància constitucional com són els drets a la intimitat i integritat física 

i psíquica. Tal perspectiva constitucional no és acollida pel legislador, afeblint-se així la seva 

protecció jurídica (Serrano Olivares, 2018). Tot i això, el principal element que devalua el dret 

no és la seva inclusió en una llei de protecció de dades, sinó la seva pròpia configuració com a 

dret, mancant la legislació espanyola de la correlativa obligació empresarial de desconnexió. 

Doncs no hi ha verdaders drets subjectius (interessos legítims) sense les corresponents garanties 

(obligacions o prohibicions correlatius als primers) (Bobbio, 1991). 

 

Advertint, com s’ha posat de manifest durant el treball que el millor garant d’aquest dret és la 

negociació col·lectiva, la llei i la seva posterior interpretació jurisprudencial no són els 

instruments més adequats de canalització del dret, atès que els convenis col·lectius gaudeixen 

de major flexibilitat i adaptació a les circumstàncies concretes de cada empresa, doncs diferent 

és l’impacte de la tecnologia sobre els treballadors, en funció de la seva qualificació i lloc de 

treball (especial rellevància cobra el col·lectiu dels directius, com grup de risc). La normativa 

espanyola atorga a l’acció col·lectiva un paper secundari, sent el protagonista indiscutible 

l’empresari, doncs s’imposa una obligació de consulta (que no d’acord) però no es preveu cap 

deure de negociar sobre la matèria, de manera que pot haver-hi acord d’empresa però sense cap 

menció als drets digitals, passant desapercebuda la desconnexió digital. Una altra qüestió és la 

forma de gestió per part dels actors socials d’aquest dret, ja que de les múltiples experiències 

analitzades, poques aconsegueixen un verdader dret (i obligació) a la desconnexió. Havent de 

centrar-se l’acció sindical en tractar els processos de deslocalització productiva (tele-treball), 

pactar acords de disponibilitat horària (diferenciant temps de treball i descans) i negociar 

compromisos de conciliació a través de concretes accions col·lectives per implantar una cultura 

contrària a la hiperconnectivitat, evitant així els riscos psicosocials que puguin patir els 

treballadors. 

 

De manera que la decisió del legislador espanyol de regulació d’aquest dret és clarament un 

camí encertat però que encara queda molt per recórrer, així les polítiques internes i els acords 

col·lectius són un bon tàndem per poder arribar a la desconnexió, realitat que actualment pot 

semblar una utopia. Vist el contingut i els efectes jurídics del dret a la desconnexió digital a 

partir del contrast realitzat amb tres instituts jurídics com són el dret al descans, la conciliació 

i la salut hem de concloure que el dret a la desconnexió digital regulat en la LOPDGDD 
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requereix més impuls per garantir materialment els drets que pretén. Tanmateix si bé és un bon 

instrument per promoure una flexibilització laboral adequada, es requereix un compromís real 

tant pel legislador com pels actors socials, en especial els empresaris perquè el dret pugui tenir 

una projecció més real. En definitiva, ens trobem davant un context apropiat per construir un 

millor model de vida laboral i familiar amb espais de treball més saludables per intentar 

aconseguir l’equilibri, a vegades problemàtic, de l’aplicació dels valors constitucionals en els 

espais de producció i empresa. 
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