
  

 

17/9/2009  TRIBUNALS 

El TSJC decideix que insultar el cap no justifica 
l’acomiadament  
EL PERIÓDICO 
BARCELONA 

La «degradació social del llenguatge» ha portat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) a considerar improcedent l’acomiadament d’un operari de Girona que va dir «fill de 
puta» al gerent de l’empresa. La sentència esgrimeix l’«ús corrent [de l’insult] en determinats 
ambients, especialment en el marc de discussions», per restar gravetat a l’ofensa i qualificar de 
«desproporcionada» la rescissió de contracte, raó per la qual condemna l’empresa a readmetre 
l’empleat o abonar-li una indemnització de 6.483,59 euros. 
Amb aquesta decisió, el TSJC revoca la sentència del Jutjat Social número 3 de Girona que, el 
juny del 2008, va desestimar la demanda interposada pel treballador i va declarar «procedent» 
l’acomiadament. 
Els fets es remunten al gener de l’any passat. El dia 14, Xavier V. P. va discutir amb el gerent 
de la seva empresa, Ditec Gas SL, al despatx d’ell per unes quantitats de dietes que no se li 
havien abonat –i 
que la firma va acabar pagant en un acte de conciliació–. Al sortir, l’operari va dir: «Aquest 
home està boig». L’endemà, van tornar a insistir i el treballador li va dir al seu superior: «Ets 
un fill de puta». 
 
LA CLAU ÉS L’«ATAC A L’HONOR» / El jutjat va estimar procedent l’acomiadament atenent a 
aquestes dues increpacions, però la Sala Social del TSJC ha rectificat la sentència amb 
l’argument que «les ofenses verbals justificadores de la sanció d’acomiadament han de 
comportar un atac frontal a l’honor de l’ofès». El tribunal admet que «les dues expressions són 
insultants», però subratlla que, per motivar la rescissió, «és indispensable que l’actitud ofensiva 
del treballador sigui greu», qualificació que considera «inexistent en aquest cas», raó per la 
qual conclou que hi va haver «desproporció i inadequació entre conducta i sanció».  
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PARTICIPACIÓ 

- Compartir   

- ¿Què són aquests serveis?  

EINES 

Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació 
ÚLTIMA HORA 

Rep El PERIODICO al teu correu amb el Butlletí de titulars. 

Fes-te fan d'EL PERIÓDICO a FACEBOOK. Clica aquí. 
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