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Utilització per part de l’empresa de les dades obtingudes de dispositius de 
geolocalització dels treballadors (accés al text de la sentència)

Es tracta d’una treballadora que prestava serveis desplaçant-se a diferents 
centres i llocs de treball en la seva condició de supervisora. L’empresa li va facilitar 
un vehicle per a l’exercici de l’activitat, “en jornada laboral”, el qual disposava d’un 
receptor del Sistema de Posicionament Global (GPS). Tant les condicions de l’ús 
del vehicle com la finalitat del GPS («garantir la seguretat i coordinació dels 
treballs») es van documentar per escrit. 

L’empresa va acreditar mitjançant les dades recollides pel GPS que la treballadora 
va utilitzar el vehicle durant un cap de setmana i durant el període en què va 
estar de baixa mèdica, en situació d’incapacitat temporal. 

Estava legitimada l’empresa per utilitzar les dades de l’GPS per a una finalitat 
diferent de la prevista, ja que els va recollir en trams horaris i en dies aliens a la 
jornada laboral? 

El TS, després d’una minuciosa anàlisi de la normativa aplicable i de la jurisprudència en 
aquesta matèria, tant pròpia com del TC, resol si aquest control empresarial excedeix els 
límits propis de la finalitat del sistema de captació de dades i si, alhora, aquest excés 
suposa una intromissió en l’àrea íntima de la treballadora. En aquest cas, entén la Sala 
que allò que determina la decisió empresarial és la constatació dels senyals de 
moviment en temps no justificats, de manera que quedi garantida la instrucció inicial 
que el vehicle únicament es pugui utilitzar en els temps de treball. Si no es permetés 
aquesta verificació, l’empresa tindria un complet desconeixement dels riscos 
que pogués haver d’assumir per la circulació del vehicle fora del seu àmbit de decisió i 
control. 

Conseqüentment, l’acomiadament s’ajusta a dret i no s’aprecia invasió de l’esfera 
privada de la treballadora, en afectar exclusivament la ubicació i moviment del vehicle 
del qual ella era responsable i havia d’utilitzar d’acord amb allò pactat. 
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