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El 25 de Novembre  les dones i els homes de CCOO ens veiem novament davant l’obligació de sortir al 
carrer perquè lluny de desaparèixer o de reduir-se, les violències masclistes exercides contra les dones 
continuen augmentant i els feminicidis malauradament persisteixen. 

Des de l’any 1999 hi ha hagut més de 1.378 feminicidis per violència masclista a l’Estat espanyol. En el curs 
dels tres primers trimestres del 2016, ja han estat assassinades a Catalunya 4 dones.  

Per la manca de recursos hem sigut testimonis de deficiències i praxis en el sistema d’atenció a les víctimes 
de violència masclista que demostren que el sistema androcèntric d’atenció,  heteropatriarcal i capitalista, 
en masses ocasions genera un nou maltractament cap a les dones que pateixen violències masclistes. 

Cal visibilitzar i valorar totes les violències masclistes, el volum de població que les pateix i, en 
conseqüència  situar-les en lloc prioritari a  l’agenda pública. 

A Catalunya hem vist recentment com el Tribunal Constitucional ha suspès alguns dels articles  de la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes especialment l’article 36 que dins de l’àmbit 
laboral tractaven de millorar la Llei 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
concretament el de poder implantar dins les empreses mesures per a la no discriminació de les dones en el 
món laboral o l’article 33 que sobre la prevenció de l’assetjament sexual a les empreses. 

Un 37,7% del total de la població no te capacitat per fer front a les despeses imprevistes de les llars, la 

majoria dones i joves, les dones ocupades es situen majoritàriament en més del 30% en el vector de les 

rendes més baixes i de les dones que treballen de manera remunerada, el 25, 9%, gairebé 1 de cada 4, son 

pobres pel que fa als homes amb treball remunerat  el 14,6% son pobres. 

 

Per tot això, i perquè la lluita contra les violències masclistes ha de situar-se en bell mig de les polítiques i 
de la vida social i política del nostre país, des de CCOO: 

Denunciem 

 La pervivència d’un sistema androcèntric, heteropatriarcal i capitalista, origen i nucli de totes les 

violències, que tolera la desigualtat i treu credibilitat i autoritat a les dones i que està present a 

totes les estructures de la societat. 

 Que les violències masclistes representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de 

més de la meitat de la població a la nostra societat.  

  Que aquestes violències masclistes es legitimen i perpetuen a partir de diversos sistemes i espais 

com són la militarització de les societats, violències institucionals, feminització de la pobresa, 

precarietat laboral, la imposició de normes estètiques a partir d’estereotips sexistes, els racismes  

 Que la Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre de Mesures de protecció integral contra la violència 

de gènere només te en compte la violència en l’àmbit de la parella  

 Les retallades sistemàtiques tant del Govern de l’Estat com el Govern de la Generalitat en tots els 

recursos públics i, més concretament, en els recursos especialitzats contra les violències masclistes. 

 Que el Parlament de Catalunya ha adoptat la Resolució 11/XI sobre l’eradicació de la violència 

masclista i és urgent acomplir-ne els acords 
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 Que el Govern de la Generalitat de Catalunya permet que la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral 

per a les dones en situació de violència masclista sigui  deficitària amb un alt nivell de 

descoordinació i precarietat de tota la Xarxa  

 La capacitat d’autonomia econòmica de les dones a Catalunya, des de la crisi, ha minvat de manera 

alarmant i la dependència   esdevé un escull important per trencar situacions de violència Que, a 

dia d’avui, a Catalunya hi ha hagut, en el segon semestre de l’any, 8020 denúncies però només 

3582 agressors detinguts. 

 La suspensió del Tribunal Constitucional  dels  articles de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de 

dones i homes  incomplint, així, el conveni d’Istambul del Consell d’Europa. 

 Que la  llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista encara no es troba 

desplegada i no compta amb dotació pressupost+ària suficient 

 Que el Sistema Judicial es resisteix a incorporar la formació especialitzada en els Plans de Formació 

obligatòria i continua reproduint  estereotips  patriarcals que lluny de contribuir a eradicar les 

violències les reforça 

 La violència sexual que pateixen les dones i les nenes refugiades, tant en els països d’origen del 

conflicte, com en el procés de trànsit i en els països d’acollida.  

 Denunciem, per tant, una  manca de voluntat política efectiva  per eradicar les violències 

masclistes. 
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VIOLÈNCIES MASCLISTES  

En aquest apartat volem fer seguiment de l'impacte i la prevalença de la violència masclista a Catalunya en 
els àmbits d’aplicació de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i 
de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 

La violència masclista, aquella que s'exerceix contra les dones pel fet de ser-ho, és una violència estructural 
que té el seu origen i manteniment en el patriarcat. Es pot donar en l'àmbit familiar, de parella, laboral i 
sociocomunitari i en forma d'abusos sexuals, psicològics, físics i econòmics. Esdevé un fenomen transversal 
i global sense distinció de classe social, procedència, creença o condició del qual Catalunya no n'està 
exempta. Segons dades del Departament d'Interior, a Catalunya, 1 de cada 4 dones pateix violència 
masclista i les denúncies només suposen el 20% del que coneixem.  

 

 Àmbit parella 
 

Hem denunciat reiteradament en els darrers anys la greu situació que encara vivim a Catalunya. El 2016 ha 

estat un any novament alarmant, tant pel que fa als assassinats de dones per part de parelles o exparelles, 

com pel que fa a la greu victimització de filles i fills. 

 

De les 5 dones assassinades no havia denunciat cap. De nou, es posa de manifest que cal analitzar els 

mecanismes existents de suport, protecció, acompanyament, atenció, assessorament... així com tot allò 

que calgui millorar, per part dels poders públics i per part de tota la societat. 

Des de 2008 fins el 31 de desembre de 2015, els cossos de seguretat han registrat 82 dones assassinades a 
mans de les seves parelles o exparelles. El 73% tenien fills i filles i la majoria tenien de  26 a 45 anys. El 74% 
no havien denunciat i el 89% no disposaven de mesures judicials de protecció. Quant als agressors, el 57% 
s'han lliurat a la policia i el 26% s'han suïcidat. 
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Segons l'informe de Feminicidis a Catalunya 2010-2016 elaborat per CooperAcció i Feminicidio.net, amb la 
col·laboració de Tamaia, en aquest període es van registrar 131 feminicidis. Aquest subregistre de dades 
rau en el fet que la Llei Orgànica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violència de Gènere 
(àmbit de parella i exparella) deixa fora casos que conceptualment són assassinats masclistes. 

Al primer semestre de 2016, a Catalunya, el Departament d'Interior té registrades 6.160 denúncies, 94 
menys que el mateix període de 2015. 

Segons l'estudi de l'Observatori contra la violència domèstica i de gènere del Consell Superior del Poder 
Judicial sobre les denúncies als Jutjats de Violència contra les Dones, de les 9.587 denúncies incoades a tot 
l'Estat (dades referents al 2 trimestre de 2016)  el 3% de les ordres de protecció no s'han admès, el 63% 
s'han admès i el 33% s'han denegat.  

 

A la taula tenim les dades específiques dels Jutjats de Violència contra les Dones de Catalunya. Volem 
destacar que la mitjana d'ordres de protecció adoptades a tot l'Estat  és del 63% mentre que a Catalunya es 
troba molt per sota, amb 41%, i un 56% de denegades. 

 

El suport a les dones treballadores que pateixen violència masclista per part de les seves parelles o 
exparelles es pot analitzar a partir del nombre de contractes bonificats o de substitució de les empreses  i 
també amb les mesures incloses en els convenis col·lectius. 

Com es pot llegir a la taula següent, a Catalunya, el 2015, s’han realitzat 433 contractes bonificats i 488 de 
substitució. 
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 Violències sexuals i altres violències  

El 2016 ha estat un any en que hi hagut mes visibilització i  coneixement de casos de violència sexual i  

agressions i violacions col·lectives en espais públics.  

Només al primer semestre de 2016 s’han recollit un total de 643 denuncies de delictes contra la llibertat 

sexual  a l’àmbit social o comunitari, 181 més que el mateix període de 2015.  
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L'Estatut de la Cort Internacional considera la violació i altres formes de violència sexual com a crims de 
guerra i actes de lesa humanitat quan es donen en situacions de conflicte bèl·lic, com a estratègies d'atacs 
generalitzats i sistemàtics contra la població civil. 

A nivell internacional, la violació és considerada tortura i, en ocasions, genocidi.  

La crisi humanitària europea que pateixen les persones refugiades que fugen de guerres, tortura o mort, 

segons l’ACNUR -l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per a les persones Refugiades-,  constitueix un risc 

específic per a les dones i nenes de patir violència masclista (agressions físiques, violacions, assetjament 

sexual i risc de caure a les mans de les màfies de tràfic de persones amb fins d'explotació sexual). Aquest 

risc augmenta quan es tracta de dones i nenes no acompanyades o acompanyades per fills o filles. 1  

 

PERCEPCIÓ SOCIAL DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

 

                                                           
1  https://www.es.amnesty.org  

https://www.es.amnesty.org/
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·Gairebé un terç de la població entrevistada (30%) afirma conèixer alguna dona que és o ha estat víctima de 

violència de gènere. 

·Les dones assenyalen conèixer víctimes de violència de gènere amb molta més freqüència que els homes 

(35% enfront de 25%). 

·El més freqüent és conèixer a més d'una víctima (84%), sent la mitjana de 2,05 i no havent diferències 

estadísticament significatives segons el sexe de la persona entrevistada.La relació que uneix a la persona 

entrevistada amb la víctima és molt heterogènia i no són únicament familiars. 

 ·El vincle més freqüentment citat és el d'amistat (34%, sense diferències per sexe), seguits de familiars 

(25%, sense diferències per sexe) i relacions de veïnatge (19%, també sense diferències significatives per 

sexe). 

·Un 10% de les dones entrevistades que assenyalen conèixer algú en el seu entorn, refereixen que són elles 

mateixes les víctimes de violència de gènere. Referit al conjunt de les dones entrevistades, això vol dir que 

un 3,4% s'identifica com a víctima de violència de gènere, ja sigui en el moment de l'entrevista, o en algun 

moment del passat. 

Gráfico 6.1. Conocimiento de la Ley Integral contra la Violencia de Género 

 

 

A més d'aquests resultats, cal destacar que, les dones que s'han identificat com a víctimes de violència de 

gènere no presenten un grau de coneixement de la llei més gran que la resta de persones entrevistades. 

Els col·lectius de risc, com són les dones amb alguna discapacitat i les dones estrangeres tampoc assenyalen 

en major mesura conèixer la llei que les altres dones (59% enfront de 60% en els dos casos). 

Pel que fa al col·lectiu de risc de les dones grans, aquestes assenyalen en molta menor mesura que les 

menors de 60 anys conèixer la llei (46% enfront de 65%). 
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 

L’article 41 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya preveu els principis rectors de l’actuació dels poders 
públics en la perspectiva de gènere i els encomana garantir el compliment del principi d'igualtat 
d'oportunitats entre dones i homes en l'accés a l'ocupació, la formació i en les condicions de treball; 
garantir la transversalitat i la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques per a aconseguir la 
igualtat real i efectiva i la paritat entre dones i homes. El mateix article ens diu que les polítiques públiques 
han de garantir la lluita contra tota forma de violència contra les dones i contra els actes sexistes i 
discriminatoris i que s’ha de fomentar el reconeixement del paper de les dones en els àmbits cultural, 
històric, social i econòmic. 

Les polítiques públiques han de servir per a aconseguir una societat més justa i igualitària. I dins d’aquestes 
polítiques, els pressupostos anuals són l’element que ens permet organitzar i decidir els recursos allà on cal 
corregir les desigualtats socials, especialment les de gènere. Cenyint-nos a l’àmbit de Catalunya, acabem de 
sortir d’un període de paràlisi i incertesa política que ha provocat que, a dia d’avui, encara no tinguem uns 
pressupostos específics per enguany i que les polítiques públiques estiguin funcionant amb el pressupost 
prorrogat de 2015. Un pressupost que, un cop analitzat amb detall, descobrim que incompleix el nostre 
Estatut quant a les garanties d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i de no discriminació. 

En primer lloc, cal dir que continuem sense tenir un informe pressupostari oficial amb perspectiva de 
gènere. Per tant, continuem sense conèixer els detalls de l’impacte diferenciat de les polítiques 
econòmiques de Catalunya sobre dones i homes.  

L’anàlisi de l’evolució pressupostària ens explica que si bé s’han intensificat les polítiques per pal·liar els 
“efectes” de la desigualtat de gènere, les polítiques per ocupar-se de les “causes” han  anat en retrocés 
(polítiques de sensibilització, per la igualtat efectiva en l’àmbit del treball, desenvolupament legislatiu, etc.) 

L’assignació pressupostària de l’organisme principal en el desenvolupament transversal de les polítiques de 
dones, l’Institut Català de les Dones, ha patit una retallada de 36,9% en només 8 anys. Actualment, les 
polítiques de dones gestionades per aquest ens compten amb un pressupost anual de només 7,49 milions 
d’euros, quan el pressupost de 2011 havia estat de 9,79 milions i el 2008, de 12,25 milions. 

La urgència social ha obligat a destinar més recursos per a esmorteir els efectes de la recessió econòmica 
sobre les dones, però encara s’estan deixant de cobrir moltes necessitats.  

Els recursos de l’ICD destinats a desenvolupar les polítiques de dones per mitjà d’altres entitats 
(fundacions, institucions, consorcis i corporacions locals) han anat disminuint progressivament en aquests 
darrers anys. Si bé van ser de 5.484.000 € el 2008, el 2011 van ser de 5.143.300 € i de 4.075.000 € el 2015. 
Com a compensació, les assignacions destinades a les corporacions locals (que són les que coneixen més de 
prop la realitat de les dones i per tant tenen més capacitat d’incidència) s’han incrementat en 400.000 € 
des de 2008 i fins a l’actualitat. El 2015, l’ICD també ha estat l’organisme responsable de gestionar 
econòmicament els programes de suport a centres i a col·lectius i ha comptat amb un pressupost addicional 
de 380.000 €.  

Ara bé, tot i que aquests pressupostos semblen no haver patit les retallades en igual mesura que altres 
partides, cal tenir en compte que arran de la crisi, les dones han vist augmentar llur vulnerabilitat 
econòmica i psicosocial. Les estadístiques posen de relleu la insuficiència d’aquestes assignacions 
econòmiques que, fins i tot, estan impedint que es posin en pràctica algunes de les accions ja acordades. 
Per exemple, del Pla d’Intervenció Integral contra la violència masclista del 2012-2015, a finals del 2014 
encara quedaven per portar a la pràctica el 27,38% de les accions. I això en un context en el qual, el nombre 



 

11 
 

de dones ateses per l’atenció telefònica a víctimes de la violència de gènere continua fluctuant d’un any a 
l’altre sense donar mostres d’anar estructuralment a la baixa.  

S’ha retallat dràsticament en les polítiques de sensibilització de gènere, per tant, s’ha deixat d’actuar sobre 
una de les principals causes: la cultural. 

 

ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE 

Segons l’anàlisi de dades de les quals disposa CCOO, del període de novembre de 2009 a l’octubre de 2011, 

hi ha hagut un increment significatiu del percentatge dels casos que hem atès al sindicat per aquest tema. 

Aquest augment pot tenir més a veure amb la feina que s’estava realitzant, a través de la sensibilització, de 

la formació de delegades i delegats i de l’aplicació de la normativa vigent. Efectivament, la legislació va fer 

un pas important amb la Llei d’igualtat de dones i homes, que estableix l’obligatorietat de pactar protocols 

de prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe, amb els agents socials. 

La situació de les dones en l’àmbit laboral actual després de les reformes laborals i les retallades de l’estat 

del benestar suposen un nou escenari amb un gran impacte per a les dones. L’ocupació és escassa, més 

precària i més inestable. Quan les condicions laborals derivades del tipus de contracte, del tipus de jornada 

i de la retribució s’endureixen o quan la negociació col·lectiva s’afebleix, les dones perden drets i 

oportunitats i es troben en situació de major vulnerabilitat. 

El Protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa, en el qual 

CCOO ha col·laborat, en el marc del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, esdevé avui un instrument 

important a l’hora de promoure la prevenció i l'atenció a les persones treballadores que poden patir 

assetjament sexual o assetjament per raó de sexe. 

SIAD LABORAL  
 
Fa un any CCOO de Catalunya ha posat en marxa el SIAD laboral (Servei d’Informació i Assessorament a les 
Dones). És un servei especialitzat que està adreçat a totes les dones treballadores i que està en connexió 
amb tots els serveis especialitzats de la Xarxa Nacional de Recursos de Catalunya.  

Entre els temes que assessora el SIAD laboral, estan tots els relacionats amb la violència masclista a l’àmbit 
laboral, es a dir, l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i les mesures de protecció a la feina per 
a les dones que pateixen violència masclista en l’àmbit de la parella.  

És clar que l’assessorament que es dona es de l’àmbit laboral, i el que fa referència a la violència masclista 
en l’àmbit de parella que va més enllà la derivem a la Xarxa Nacional de Recursos de Catalunya. També hi 
ha derivacions de la Xarxa cap el nostre servei en el moment que les actuacions s’han de dut a terme a 
l’àmbit de la empresa. Així ja hem signat acords amb diversos municipis per dur a terme aquestes 
derivacions i no deixar sense cobertura a cap dona que estigui patint una agressió masclista. 
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 

Convenis sectorials que preveuen mesures d’igualtat i/o plans d’igualtat 

Les dades que presentem a continuació són el resultat d’un estudi fet des de la Secretaria de la Dona de 
Comissions Obreres de Catalunya dels convenis sectorials que estaven vigents el 31 de gener de 2015, 
segons dades facilitades pel Departament de Negociació Col·lectiva de Comissions. 

S’han estudiat 276 convenis sectorials, dels quals 124 tenen afectació estatal, 54 a Catalunya, 42 a la 
província de Barcelona, 15 a la província de Girona, 16 a la província de Lleida i 25 a la província de 
Tarragona. 

Estatals; 124

Catalunya; 
54

Barcelona; 
42

Girona; 15

Lleida; 16

Tarragona; 25

Convenis sectorials. Gener 2016

 

Han augmentat el nombre de convenis sectorials en relació amb l’any passat i al mateix temps, la inclusió 
de mesures d’igualtat i d’articles sobre la negociació de plans d’igualtat a les empreses de l’àmbit d’aquests 
convenis. 

276

258

211

112

223

120

Total convenis analitzats

Conciliació

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

Protecció davant violència àmbit parella

Altres mesures

Plans Igualtat

Mesures i plans d'igualtat als convenis sectorials. 
Gener 2016

 

El 43,47% dels convenis d’aquest any regulen la necessitat de la negociació de plans de igualtat. 

El 76,44% dels convenis inclouen articles sobre l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. 
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El 40,57% dels convenis (35,3% el 2014) incorporen mesures de protecció en l’àmbit laboral a les quals 
poden acollir-se les treballadores que pateixin violència en l’àmbit de la parella.  

 

 

 

El 93,48% dels convenis regulen mesures relatives a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Si bé 
la majoria d’aquests convenis fan referència i/o recullen les mesures establertes en la Llei Orgànica 
d’Igualtat, n’hi ha algun que incorpora i amplia nous drets. 

I el 81% dels convenis incorporen diferents tipus de mesures d’igualtat, que fan referència a: igualtat 
retributiva, criteris igualitaris i no-discriminació en les promocions, formació i accés a l’ocupació. Alguns 
d’aquests convenis preveuen la possibilitat de mesures d’acció positiva per superar les desigualtats i 
d’altres creen comissions d’igualtat, formalitzen declaracions de principis i manifesten el compromís de les 
direccions empresarials i les representacions sindicals per a la consecució de la igualtat de gènere a la feina. 

La violència masclista als convenis sectorials 

Les estadístiques, i també les experiències sindicals, ens mostren com són les manifestacions de la violència 
masclista a la feina: l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe. Al mateix temps també sabem que, 
a les empreses, ens podem trobar treballadores que estan patint violència per part de les seves parelles o 
exparelles. Hem d’acompanyar totes aquestes dones. Per això, CCOO ens hem plantejat, des de fa temps, 
que la lluita contra la violència masclista ha de formar part de la negociació col·lectiva amb la finalitat 
d'eradicar-la i prevenir-la en l'àmbit laboral. 

En el tractament de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe ens podem trobar els següents 
continguts en els convenis: definicions d'assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe, regulació de 
sancions contra els assetjadors, mesures específiques, ja siguin de prevenció o d'actuació contra i protocols 
d'actuació. 

NOMBRE CONVENIS ASSETJAMENT SEXUAL ASSETJAMENT PER RAÓ 
DE SEXE

PROTOCOLS

276

213

108
71

TRACTAMENT DELS CONVENIS SECTORIALS DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I L'ASSETJAMENT 
PER RAÓ DE SEXE

 

Hi ha una quantitat considerable de convenis, el 77,17%, que fan algun tipus de referència a l'assetjament 
sexual, però tan sols un 39,13% que inclouen l'assetjament per raó de sexe. Aquesta realitat és deguda al 
fet que l'assetjament sexual s'identifica més clarament per la seva connotació sexual que l'assetjament per 
raó de sexe pel motiu de ser dona. Aquest últim és tractat per la legislació a Espanya per primera vegada el 
2007 amb la Llei d'igualtat, en la qual queda definit, i es reforça també en la Llei per l'eradicació de la 
violència masclista del Parlament de Catalunya de 2008.  
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La poca presència de protocols d'actuació en els convenis sectorials, en un 25,72%, és deguda al fet que els 
protocols han de ser desenvolupats a cada empresa.  

Dels 213 convenis que regulen l'assetjament sexual, un 87,32%  l’introdueixen com a falta i proposen una 
sanció per a l'assetjador; en la immensa majoria dels casos la sanció és com a falta molt greu. Un 54% dels 
convenis recullen alguna definició del que és l'assetjament sexual. La inclusió de les definicions és una bona 
mesura, ja que serveix també com a prevenció perquè identifiquen les conductes de persecució sexista. Hi 
ha convenis que també expliciten els diferents tipus de persecució. Els convenis restants fan menció de la 
necessitat de regulació i de mesures preventives, en alguns casos per a l'elaboració, i com a mesures, dels 
plans d'igualtat. 

ASSETJAMENT 
SEXUAL

DEFINICIÓ SANCIÓ

213

115

186

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 
L'ASSETJAMENT SEXUAL

ASSETJAMENT 
PER RAÓ DE SEXE

DEFINICIÓ SANCIÓ

108

44

65

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 
L'ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE

 

Dels 108 convenis que regulen l'assetjament per raó de sexe, en el 60,2% dels casos és per sancionar-lo i en 
el 40,74% només es defineix i reprodueix d'alguna manera les regulacions de l'assetjament sexual. En 
aquests convenis, la incorporació de la definició és molt important per donar a conèixer quins són els 
comportaments que tant ens costa identificar, ja que aquí els motius són les consideracions de 
discriminacions pel fet de ser dona. La resta de vegades s'incorpora com a necessitat de regulació i 
prevenció i, sobretot, en la definició i els objectius dels plans d'igualtat.  

 

PROTOCOL PROTOCOL ASS 
SEXUAL I ASS RAÓ 

SEXE

PROTOCOL 
INCLOU ASS 

LABORAL

71

17

37

COM SÓN ELS PROTOCOLS

 

Els protocols d'actuació davant de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe són obligatoris per a 
totes les empreses. Cada empresa ha de tenir el seu protocol. Per a nosaltres és una bona pràctica el fet 
que en la negociació dels convenis sectorials s'orienti les empreses en l'elaboració del protocol i que fins i 
tot se'n faci un perquè les empreses del sector que encara no en tenen el puguin aplicar. 
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NOMBRE 
CONVENIS

VIOLÈNCIA 
MASCLISTA

VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 
DEFINICIÓ 

MESURES

VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 
MILLORA 

MESURES

INCLOS A 
PLANS 

IGUALTAT

276

123
90

26
7

COM ES RECULL ALS CONVENIS LA PROTECCIÓ A LES 
DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA

 

Malgrat que la Llei integral de protecció a les dones víctimes de violència de gènere es va aprovar el 2004, 
és a dir, ja fa 10 anys, tan sols un 44,6% dels convenis sectorials fa menció de les mesures laborals de 
protecció a les dones que pateixen la violència en l'àmbit de la parella. Al mateix temps també podem dir 
són més dels que hi havia fa uns quants anys.  

Dels 123 convenis que recullen les mesures laborals de protecció, un 73,2% defineixen quines són aquestes 
mesures. Les mesures poden aparèixer com a específiques per a les dones víctimes de la violència de 
gènere, o com a articles dins de llicències i permisos, excedències i jornada. 

Un 21,13% regulen específicament com ha de ser l'aplicació d'aquestes mesures més enllà del que diu la 
llei, i fins i tot alguns introdueixen nous aspectes d'ampliació del temps d'utilització d'algunes de les 
mesures o millores en prestacions econòmiques. 
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PROPOSTES D’ACCIÓ 
 

CCOO exigim: 

 La urgent adopció d'un pla de seguretat i d’atenció digna per a les persones desplaçades, 

refugiades i demandants d'asil seguint les recomanacions de les NNUU. La prevenció contra les 

violències masclistes ha de ser una política.  

 Compliment dels acords internacionals per a la protecció de les dones davant situacions 

d’emergència social, com els conflictes bèl·lics o les demandes d’asil o de seguretat. No podem 

tolerar la violència que pateixen totes les dones i les nenes refugiades, tant als països d’origen del 

conflicte com en el procés de trànsit i als països d’acollida. 

 El compliment per part de totes les administracions del que estableix el conveni del Consell 

d’Europa, Protocol d’Istambul-GREVIO,  sobre la prevenció i la lluita contra la violència cap a la 

dona i la violència masclista.  

 Al Govern de l’Estat que desplegui el Pacte d’Estat amb recursos econòmics, que posi en marxa 

totes les seves disposicions, especialment les que fan referència a l’ampliació dels àmbits de la 

violència més enllà de la parella en la Llei 1/2014 de Mesures de protecció integral contra la 

violència de gènere, les mesures de prevenció, l’acompanyament judicial personalitzat per a que les 

dones que pateixen violència puguin tenir mes seguretat i protecció, que es posi en marxa un 

protocol de suport a les dones que retiren les denuncies o que en el pacte per l’educació s’hi 

inclogui la formació en igualtat i prevenció de la violència masclista.  

 Que es despleguin els jutjats especialitzats en violència contra les dones amb personal format i 

recursos necessaris i que s’abordi la problemàtica de l’alt nombre de denegacions d’Ordres de 

Protecció que impossibilita l’acreditació com a víctima i l’accés a drets i prestacions. 

 Optimitzar la coordinació institucional i cooperació judicial i policial entre el conjunt de les 

administracions públiques i els diferents professionals implicats. 

 Instem al Parlament de Catalunya a activar l’Acord social per a l’eradicació de la violència masclista  

 Que el Govern de la Generalitat dissenyi un pla integral de suport a la Xarxa d’Atenció i Recuperació 

Integral per a les dones en situació de violència masclista  

 Que el Govern de la Generalitat desenvolupi la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes, i desplegui 

plenament la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, amb recursos humans i 

econòmics suficients. 
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 Que el Govern de la Generalitat garanteixi la  xarxa amb els recursos i serveis locals i comarcals, de 

protecció, suport i seguiment a les dones que pateixen violència masclista per part de parelles o ex 

parelles, sense que l’absència de la denúncia sigui un pretext per actuar des dels serveis públics 

 Dotar la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en gènere que pugui actuar d'ofici 

per detectar i identificar discriminacions laborals, sobretot en professions feminitzades. 

 Adopció de mesures en les relacions laborals que afavoreixin la tolerància zero a l’assetjament 

sexual, per raó de sexe i per raó d’orientació sexual; adopció de mesures que impulsin la 

participació de les dones en la negociació col·lectiva, i adopció de mesures per obligar les empreses 

a garantir polítiques de no-discriminació de les dones.  

 Implementar noves actuacions i mesures per a la contractació i foment de l’ocupació de les dones 

víctimes de la violència de gènere i garantir i assegurar la difusió d’informació del conjunt de 

recursos, drets i prestacions existents. 

 Impulsar campanyes de sensibilització i formació en l’àmbit laboral contra les violències masclistes. 

 Desenvolupar una atenció sanitària integral, mitjançant l’establiment d’equips multidisciplinaris 

que tinguin com a objectiu l’assistència i prevenció de la violència contra les dones. 

 Garantir una cartera bàsica de serveis i prestacions socials per a l’assistència integral de dones 

víctimes de la violència masclista. 

 Que les mesures i els recursos incloguin tant la violència exercida en l’àmbit de la parella, com les 

agressions sexuals al carrer, l’assetjament sexual i per raó de sexe i d’identitat sexual en l’àmbit 

laboral, la tracta amb finalitats d’explotació sexual i laboral de dones i nenes i tot tipus de 

violències masclistes. 

 

DES DE CCOO ENS COMPROMETEM A: 

IMPULSAR formació i sensibilització en matèria d'igualtat d'oportunitats i contra la violència a delegades i 

delegats sindicals implicats dels processos de negociació de convenis i plans d'igualtat. 

PROMOURE les millores de la regulació legal dels drets laborals i de protecció social de les dones víctimes 

de violència de gènere, i eliminar les mancances i dificultats d'aplicació efectiva dels mateixos. 

REFORÇAR la negociació Protocols d'actuació davant l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, 

combatent qualsevol tipus d'agressió en l'àmbit laboral. 

AFAVORIR la col·laboració amb el conjunt de les administracions públiques i les diferents organitzacions i 

associacions de dones implicades en l'eliminació del greu problema social de la violència de gènere. 

 


