
CNS 7/2012 

Dictamen en relació amb la consulta plantejada per un Ajuntament sobre 
l’enviament d’informació dels sindicats als treballadors, mitjançant el correu 
electrònic corporatiu

Es presenta davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades un escrit de l’alcaldessa 
d’un Ajuntament, en el qual planteja a l’Autoritat una consulta relativa a l’enviament 
d’informació dels sindicats als treballadors, mitjançant el correu electrònic corporatiu.

En el mateix escrit de l’alcaldessa es plantegen altres consultes que, atès que es 
refereixen a qüestions diferents, s’analitzen en un dictamen específic (CNS 2/2012). 

Analitzada la petició i la normativa vigent aplicable, i vist l’informe de l’Assessoria 
Jurídica, es dictamina el següent: 

I

(...)

II

En l’escrit de consulta, es sol·licita pronunciament de l’Autoritat sobre la legalitat i 
validesa de la possibilitat que les Seccions sindicals enviïn informació als treballadors 
de l’Ajuntament, utilitzant el correu electrònic. 

En concret, l’escrit de l’Ajuntament planteja el següent: 

“(...) possibilitat d’adreçar publicacions i notes des de les diferents seccions sindicals 
mitjançant el correu electrònic corporatiu a tot el personal sense discriminació de si són 
afiliats o no, i si desitgen rebre o no aquesta mena d’informació.”

D’entrada, convé tenir present que cal considerar com a dades de caràcter personal les 
adreces de correu electrònic corporatiu, en el cas que ens ocupa les dels treballadors 
de l’Ajuntament, en la mesura que permeten la identificació del titular sense necessitat 
d’esforços desproporcionats. Sobre això, l’article 5.o) del RLOPD considera que una 
persona física és identificable quan la seva identitat es pot determinar, directament o 
indirectament, mitjançant qualsevol informació referida a la seva identitat física, 
fisiològica, psíquica, econòmica, cultural o social, i afegeix que una persona física no 
es considera identificable si la dita identificació requereix terminis o activitats 
desproporcionats.  

L’ús de les adreces de correu electrònic dels treballadors per part dels sindicats, en el 
cas que ens ocupa, suposa un tractament de dades personals (article 3.c) de la LOPD), 
i per tant s’ha de sotmetre al que disposa la LOPD.

Dels propis termes de la consulta, en la que es pregunta per la possibilitat d’ús del 
correu electrònic, independentment de que els treballadors sigui afiliats i que desitgin 
rebre la informació, es dedueix que hem d’analitzar l’habilitació del tractament en cas 
que les Seccions sindicals no disposin del consentiment dels treballadors, ja que, si fos 
així, el consentiment donaria l’habilitació necessària per a fer el tractament, als efectes 
de l’article 6.1 de la LOPD, citat. 

1



Partint d’aquesta base, fem avinent que aquesta Autoritat ha tingut ocasió d’examinar, 
des de la perspectiva de la protecció de dades, l’ús del correu electrònic  com a mitjà 
de transmissió d’informació dels sindicats als empleats públics, concretament, en el 
Dictamen 4/2011, del qual reproduïm el Fonament Jurídic IV, que resulta especialment 
rellevant per al cas que ens ocupa: 

“ (...). En aquest sentit, i partint de la base que no es compta amb el 
consentiment dels treballadors, escau tenir en compte les previsions de la 
Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (en endavant, LOLS). 
Aquesta llei estableix el contingut del dret de lliure sindicació en dos nivells: 
el contingut de la lliure sindicació dels treballadors i el contingut de la llibertat 
sindical de les organitzacions sindicals o sindicats de treballadors (article 2). 

En relació amb l’exercici de l’acció sindical i, als efectes que interessen, 
convé tenir en compte especialment les previsions de l’article 8 d’aquesta 
Llei, en concret, els seus apartats 1.c) i  2.a).  

L’apartat 1.c) disposa que els treballadors afiliats a un sindicat podran, en 
l’àmbit de l’empresa o centre de treball, entre d’altres, rebre la informació que 
els remeti el seu sindicat.

Per la seva banda, l’apartat 2.a) disposa que, sens perjudici del que 
s’estableixi mitjançant conveni col·lectiu, les Seccions sindicals dels sindicats 
més representatius i dels sindicats que tinguin representació en els comitès 
d’empresa i en els òrgans de representació que s’hagin establert a les 
Administracions públiques o comptin amb delegats de personal, tindran, 
entre d’altres, el dret a que, amb la finalitat de facilitar la difusió d’aquells 
avisos que puguin interessar als afiliats al sindicat i als treballadors en 
general, l’empresa posi a la seva disposició un tauler d’anuncis que haurà de 
situar-se en el centre de treball i en un lloc on es garanteixi el seu accés pels 
treballadors.

En aquest sentit, escau recordar que la doctrina del Tribunal Constitucional 
declara que l’activitat sindical inclou mantenir informats als treballadors en 
totes les qüestions que incideixin de manera directa o indirecta o que puguin 
tenir repercussió en les relacions laborals (STC 213/2002, d’11 de 
novembre).

Així mateix, cal tenir present que una lectura actualitzada de la norma legal 
de l’article 8 de la LOLS portaria a entendre que les seves previsions han 
quedat obsoletes, atesos els avenços tecnològics que han tingut lloc des del 
moment en què aquesta llei es va aprovar. Això pot portar a concloure que 
els mecanismes de comunicació que facin servir els sindicats no haurien de 
limitar-se als mitjans establerts en la Llei, sinó que també podrien emprar 
d’altres, com ara, els nous mitjans de comunicació electrònics, vinculats 
precisament a la seva activitat professional.  

En aquest punt, escau remetre’s, (...) a la Sentència del Tribunal 
Constitucional número 281/2005, de 7 de novembre, que ha examinat l’ús del 
correu electrònic d’empresa per part dels sindicats. En concret, cal tenir en 
compte que el Tribunal considera que: 

1. El dret a informar als treballadors forma part del contingut essencial de la 
llibertat sindical i el sindicat pot fer-la efectiva a través dels mitjans previstos 
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en la llei i també a través d’altres mitjans que lliurement adopti, sempre que 
respecti la normalitat productiva (FJ 4).  

2. No existeix una obligació legal de facilitar la transmissió d’informació 
sindical als treballadors, afiliats o no, per mitjà d’un sistema de correu 
electrònic a càrrec de l’empresari (FJ 5), però si l’empresa ja disposa 
d’aquest mitjà, tot i que no estigui ideat per a l’ús sindical, els sindicats poden 
emprar-lo per transmetre notícies d’interès sindical als seus afiliats i als 
treballadors en general (FJ 7). 

3. En qualsevol cas, l’ús del correu electrònic proporcionat per l’empresa pels 
sindicats quedarà subjecte a una sèrie de límits, ja que el dret a la llibertat 
sindical, com qualsevol altre, no és un dret il·limitat (FJ 8). Aquests límits són: 

“a) La comunicación no podrá perturbar la actividad normal de la empresa.  
b) (…) No podrá perjudicarse el uso específico empresarial preordenado 
para el mismo, ni pretenderse que deba prevalecer el interés de uso sindical 
(…).
c) Finalmente, (…), la utilización del instrumento empresarial no podrá 
ocasionar gravámenes adicionales para el empleador, significativamente la 
asunción de mayores costes”.  

De la doctrina recollida en la sentència pot entendre’s que, efectivament, la 
remissió de correus electrònics pels sindicats (Juntes de personal i sindicats 
més representatius) als treballadors d’una empresa estaria emparada pel 
dret a la llibertat sindical, sempre i quan, es compleixin els límits anteriorment 
fixats i la informació tramesa sigui de “naturalesa sindical i laboral” (FJ 8).  

(...)”.

Tenint en compte aquestes consideracions, tornant al cas que ens ocupa, podem 
concloure que la LOLS conté habilitació suficient perquè les Seccions sindicals amb 
representació a l’Ajuntament adrecin informació als treballadors, independentment de 
que estiguin afiliats o de si han manifestat si desitgen rebre la informació. Atès que en la 
consulta es fa referència a l’enviament de “publicacions i notes”, en qualsevol cas queda 
clar que la informació que s’enviï als treballadors ha de ser de naturalesa sindical i 
laboral, per tal de quedar habilitada la seva comunicació als treballadors en els termes 
apuntats.

Encara en relació amb aquesta qüestió, cal afegir que les Seccions sindicals hauran de 
tenir en compte la possibilitat que un treballador exerciti el dret d’oposició al tractament 
de dades que analitzem, en concret, a la utilització de la seva adreça de correu 
electrònic perquè aquestes li adrecin informació de naturalesa laboral i sindical. 
Qualsevol treballador de l’Ajuntament podria exercir aquest dret, que la LOPD reconeix 
als titulars en relació amb els tractaments de dades que no requereixen del seu 
consentiment previ (article 6.4 de la LOPD). Ara bé, com es desprèn de la normativa de 
protecció de dades, específicament, dels articles 34 i 35 del RLOPD, l’exercici d’aquest 
dret d’oposició estaria condicionat a la circumstància de que una llei no disposi el 
contrari i a la concurrència d’un motiu fundat i legítim al·legat pel titular, en aquest cas, 
pel treballador.  

Si es donen les circumstàncies necessàries per atendre el dret d’oposició, i sens 
perjudici del que es desprengui de l’article 2.1 de la LOLS en període d’eleccions 
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sindicals, caldria respectar la voluntat del treballador de no rebre informació per part de 
les seccions sindicals. 

D’acord amb les consideracions fetes fins ara, es fa la següent,  

Conclusió,

Respecte l’ús per les Seccions sindicals del correu electrònic corporatiu per enviar 
informació als treballadors, la LOLS conté habilitació suficient perquè les Seccions 
sindicals amb representació a l’Ajuntament adrecin informació als treballadors, 
independentment de que estiguin afiliats o de si desitgen rebre la informació, sempre 
que la informació sigui de naturalesa sindical i laboral. Això, sens perjudici de l’exercici 
del dret d’oposició per part dels treballadors. 

Barcelona, 24 de febrer de 2012 


