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SENTÈNCIA SOBRE TRASLLATS  
 

Recentment, l’empresa va traslladar una companya de Sant Sebastià a més de 76 km. de 
distància de la seva oficina d’origen, pretenia aplicar l’article 40 de l’Estatut dels 
treballadors.  

Aquest nou trasllat se suma a d’altres que hi ha hagut anteriorment i que des de la UGT fa 
temps que denunciem, perquè considerem que es tracta d’una decisió que no es correspon 
amb la legalitat vigent. 

Aquesta companya ha estat defensada pels serveis jurídics de la UGT i la decisió judicial no 
recurrible no deixa lloc a dubtes sobre la falta de justificació d’aquest tipus de trasllats. 

Aquesta sentència aclareix que, el Banc en haver destinat la treballadora a una plaça 
situada a 76,4 km amb una comunicació amb transport públic que no permet anar de forma 
directa a aquesta localitat, no es pot acceptar l’al·legació de l’empresa que el 
desplaçament no implica necessàriament canvi de res idència, perquè és evident que 
per a qualsevol persona suposa tenir més qualitat de vida residir en el mateix lloc que es 
presten els serveis, i encara més si la distància entre el lloc on la treballadora residia 
habitualment i el nou destí és a una distància superior a 75 km.  

L’empresa no va aconseguir acreditar que efectivame nt concorrin causes 
organitzatives que determinin la necessitat de desplaçar la treballadora, ja que, per més 
que va fer referència en la documentació aportada a  la plantilla homologada, el jutge 
va considerar que es tracta de documents elaborats unilateralment per l’empresa, en 
concret per la Direcció d’Organització. 

La decisió judicial obliga l’empresa a restituir la treballadora al seu lloc d’origen i no és 
recurrible, per tant, des de la UGT demanem que es faci efectiva la sentència tan aviat com 
sigui possible.  

Davant d’aquesta situació i d’altres sindicats que van proposar abordar el tema mitjançant 
un acord que reguli en l’àmbit de Banc Sabadell els trasllats temporals fins a 125 km. de 
distància, la UGT considera que un plantejament com aquest significaria donar legalitat a 
una actuació que lesiona els drets dels treballadors recollits al Conveni Col·lectiu i que el 
que correspon és simplement complir allò que estableix el conveni. 

A la UGT considerem que aquest és el camí per defen sar els drets dels treballadors i 
en aquesta direcció enfocarem la nostra acció sindi cal. 
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