
              

                           

 
STSJ de Navarra de 27 de juny de 2011, recurs 76/2011 
 
Reclamació de responsabilitat patrimonial per assetjament moral o psicològic 
(accés al text de la sentència) 
 
El supòsit de fet és el següent: un policia local és objecte de diversos comentaris i 
pintades en el seu lloc de treball relacionades amb la seva orientació sexual. 
Com a conseqüència d’aquesta situació, es troba de baixa mèdica per un quadre ansiós-
depressiu. Considera que ha estat objecte d’un assetjament moral o psicològic 
per part dels seus companys i reclama que es declari la responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament i el pagament d’una indemnització per danys morals, que 
quantifica.  
 
El Tribunal Superior de Justícia declara: 
 
 Es pot definir l’assetjament moral o psicològic com una situació en la qual una 

persona es troba sotmesa per altra o altres, en el seu lloc de treball, a un seguit de 
comportaments hostils. En aquest sentit, identifica les següents conductes: a) atacs 
aplicant mesures organitzacionals contra la víctima: el superior limita les seves 
possibilitats de comunicació, li canvia la ubicació separant-la dels seus companys, es 
jutja de forma ofensiva el seu treball, es qüestionen les seves decisions; b) atac 
mitjançant aïllament social; c) atacs a la vida privada; d) agressions verbals, com per 
exemple cridar o insultar, criticar permanentment el seu treball; e) criticar i difondre 
rumors contra ella. 

 
 Identifica com a símptomes de l’assetjament: l’ansietat, pèrdua de l’autoestima, 

úlcera gastrointestinal i depressió. 
 
 Admet la possibilitat de sol·licitar, en cas que es provi l’assetjament, responsabilitat 

patrimonial a l’Administració pública, d’acord amb els arts. 139 a 145 LRJPAC. No 
obstant, per tal que el dany en si i la baixa laboral puguin redundar en perjudici de 
l’Ajuntament cal demostrar un enllaç, precís, concret i directe de causa-efecte, 
és a dir del dany en relació amb el funcionament del servei públic, que en 
aquest cas hauria de ser anormal. I en el present cas es considera que l’enllaç 
esmentat no s’ha produït ja que, des del primer moment, els comandaments de la 
policia i la regidoria van actuar de manera contundent, sol·licitant una investigació a 
la Policia Foral (que no va tenir èxit) i advertint de possibles accions penals i 
expedients disciplinaris. Per tant, no és possible exigir cap responsabilitat a 
l’Ajuntament. 

 
Cal destacar que fa anys que els Tribunals de la jurisdicció contenciosa-
administrativa que admeten la possibilitat de declarar la responsabilitat 
patrimonial dels ajuntaments en els casos d’assetjament moral o psicològic. 
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