
           

                                                                   
  

 
STSJ de Catalunya de 30 de gener de 2017, recurs 6712/2016 

 
Acomiadament disciplinari per manifestacions difoses per mitjà d’una xarxa 

social (accés al text de la sentència) 

 

Una treballadora, des del seu compte de Facebook, va crear i emetre un comentari que 

es va difondre públicament en el compte del sindicat al que estava afiliada. Així, va 
divulgar la seva situació personal de conflicte amb l’empresa (a la qual va identificar) en 

relació amb la imposició d’una sanció per una falta molt greu, i li va atribuir una greu 
conducta de consentir maltractes a persones grans residents per part d’alguns 

dels seus companys, ometent reacció davant aquesta situació i encobrint-los i 
emparant-los perquè els qui eren els seus autors estaven vinculats familiarment amb 

responsables del centre. L’empresa va procedir a l’acomiadament disciplinari per 
entendre que aquestes manifestacions constituïen ofenses injurioses cap a 

d’altres empleats de la pròpia empresa. 

 
Sosté el Tribunal que aquestes declaracions i manifestacions a través del seu 

compte de l’esmentada xarxa social superen els límits de la llibertat d’expressió 
i aquestes, davant una constatada situació de conflicte, tenien un clar ànim d’injuriar 

excedint el simple ànim de crítica o denúncia. A més, les crítiques es van publicar en un 
compte d’accés no limitat a la que tothom podia accedir-hi. Per tant, la decisió reactiva 

empresarial no busca retallar la llibertat d’expressió sinó sancionar una conducta 
professional que es vehicula a través d’una manifestació en una xarxa social, deslleial 

i malintencionada. 

 
Conclou el TSJ que aquesta manera d’actuar, que comporta la definició unilateral dels 

propis drets, és, sens dubte, constitutiva de la causa legal d’acomiadament al·legada per 
l’empresa. La conducta de la treballadora és, en conseqüència, mereixedora de sanció 

disciplinària que correspon decidir a l’empresari, qui va disposar l’acomiadament, que ha 
de ser declarat procedent perquè no s’aprecia desproporció entre aquella i la 

sanció imposada. 
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