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Comissions Obreres de Catalunya, en aquest 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la 

Violència envers les Dones, volem manifestar la nostra més contundent denúncia i rebuig contra tot tipus de 

violència masclista, que és una de les estratègies clau per mantenir el control sobre les dones i la violació 

dels drets humans més universal, impune i soterrada de totes.  

L’actual context de crisi i de retallades no ajuda a minvar la violència que s’exerceix vers les dones només pel 

fet de ser dones, una violència de caire estructural i específica que no podem posar en el mateix calaix que la 

resta de la violència interpersonal, perquè és resultat d’unes relacions de gènere basades en el sexisme i en 

la discriminació i la desigualtat masclistes.  

Es defineix molt bé en la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, una violència que 

es dóna en l’àmbit de la parella, el laboral, el familiar i el social i comunitari, i les seves formes són els abusos 

sexuals, físics, psicològics i econòmics. Cal afegir també l’àmbit judicial, on actualment les dones pateixen 

una doble victimització quan no se les creu, quan no tenen recursos a què poder acollir-se i quan han 

d’afrontar que el seu agressor demani la custòdia dels fills i filles, els quals també han viscut la violència. 

El punt més àlgid són les agressions i les morts. Els darrers anys ja denunciàvem la greu situació que vivíem a 

Catalunya, i aquest any superem la situació en malaltia, dolor i mort. És alarmant que a Catalunya, aquest 

any, hi hagi 14 dones assassinades per les seves parelles o exparelles, de les quals el 50% havia denunciat.  

A Catalunya, tot i que han minvat respecte d’anys anteriors, continua havent-hi milers de denúncies cada 

any. Hem passat de les més de 14.000 denúncies per violència masclista en l’àmbit de la parella i 7.810 

detinguts el 2009 a les 12.398 denúncies i 5.695 detinguts (24 menors) el 2013, i un total de víctimes ateses 

d’11.573. El 2014, fins al 30 de setembre, la xifra de denúncies és de 9.885 i les víctimes ateses sumen més 

de 10.000.1

Cal analitzar també que de les 5.403 sol·licituds d’ordres de protecció incoades als jutjats de Catalunya al 

llarg del 2013, se n’han resolt en positiu només un 37% (1.980) i se n’han denegat un 63% (3.423), mentre 

 Aquesta constatació fa que haguem de preguntar-nos quin sentit té que les denúncies siguin 

l’eina per generar recursos i drets. 

                                                           

1 Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya (dades del 2013 i 2014): http://victimesviolencia.gencat.cat.  

http://victimesviolencia.gencat.cat/�
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que l’any anterior se n’havien concedit un 41,3%, i l’any 2007, un 62,2%. Amb tot, també s’observa que 

Catalunya és un dels territoris de l’Estat en què se’n concedeixen menys.2

Al mateix temps crida l’atenció l’augment de la violència sexual, de les violacions múltiples, així com la 

permanència del silenci respecte de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en l’àmbit laboral. 

 

Davant aquesta situació denunciem que els governs de l’Estat i de la Generalitat no compleixen el paper 

ordenat per la Constitució espanyola, ni per l’Estatut d’autonomia de Catalunya, ni per les lleis específiques: 

posar els coneixements i els recursos suficients al servei de les dones.  

Ens trobem amb un afany privatitzador del Govern, que, a poc a poc, va desmantellant serveis i recursos 

d’atenció social i un model de gestió pública a partir de retallades pressupostàries que minven la capacitat 

de donar resposta pública a l’atenció psicosocial i jurídica de les dones. Una inexistent priorització i aposta 

per les polítiques públiques de dones i d’equitat, el desmantellament que resulta de la reforma dels ens 

locals, la privatització o l’externalització de serveis amb la consegüent reducció de personal en els serveis 

d’intervenció especialitzada (SIE), en els serveis d’atenció residencial (SARS),i en els jutjats especialitzats, o la 

reducció de les campanyes efectives d’informació i ajut a les dones perquè puguin sortir de les situacions de 

violència de manera precoç així com les campanyes de sensibilització i prevenció adreçades a joves.  

A partir de la definició i del marc conceptual de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista, el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya va realitzar, el 2010, l’Enquesta de 

violència masclista (EVMC). Els resultats ofereixen un diagnòstic acurat que dóna certa llum a la xifra opaca 

que hi ha darrere tota la violència masclista a Catalunya i especialment en l’àmbit laboral. 

Una de les dades més rellevants ha estat la de confirmar les sospites que els diferents actors i agents 

implicats tenien sobre les dimensions de la violència masclista en tots els àmbits: el 26,6% de les dones 

residents a Catalunya entre 18 i 70 anys (és a dir 1 de cada 4 dones) ha patit una agressió masclista 

d’especial gravetat al llarg de la seva vida. 

Pel que fa a l’àmbit laboral es fa evident, entre d’altres, la permanència de la discriminació per raó de sexe i 

l’assetjament sexual, malgrat l’evolució de les mesures i dels plans d’igualtat a les empreses arran de 

                                                           
2 Boletín estadístico 2013 del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CSPJ 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-
estadisticos?filtroAnio=2013.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos?filtroAnio=2013�
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos?filtroAnio=2013�
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l’anomenada llei d’igualtat3

L’EVMC ha permès fer visible la important victimització de la violència masclista en forma d’assetjament 

sexual i d’assetjament per raó de sexe: 

 i, consegüentment, evidencien que cal sostenir-les i promocionar-les en l’entorn 

actual. 

• El 4% de les dones d’entre 18 i 70 anys, residents a Catalunya, que han tingut una feina assalariada, 

s’han vist obligades algun cop al llarg de la seva vida a plegar d’una feina remunerada per evitar una 

situació d’assetjament sexual. 

• Un 5,2% del casos en els quals van haver de deixar la feina, van ser per motius sexistes, com ara 

estar embarassada. 

• Més d’un 9% de les dones entrevistades s’han vist obligades, al llarg de la seva vida, a deixar la feina 

a causa de pressions de la seva parella (3,9%) o de pressions familiars o de dificultats per 

harmonitzar la vida laboral i la familiar (5,4%). 

• L’assetjament sexual a la feina, al llarg d’un any, va afectar gairebé un 0,9% de les dones que 

treballaven per compte d’altri, i eren més del 3% les dones entrevistades que informaven d’alguna 

agressió esporàdica a la feina. 

• Un 14,7% de les dones que treballaven per compte d’altri es van considerar discriminades a la feina 

per raó de sexe. Una part important d’aquesta discriminació s’enregistra en les retribucions (prop 

d’un 10% de les dones assalariades es consideren subjectivament discriminades en aquest punt), i 

més del 8% informen de discriminacions en la promoció professional.  

• També el 4,3% de les dones que treballen per compte d’altri es consideren sotmeses a 

maltractament psicològic a la feina per raó de sexe. Els resultats revelaven, tot just a l’inici de la crisi, 

que l’impacte psicològic d’aquest tipus de discriminació és un dels més alts, pràcticament idèntic al 

dels maltractaments reconeguts a la parella. 

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

del 2011 hi ha hagut un increment significatiu del percentatge dels casos que hem atès al sindicat. 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 legislació actual, la qual va fer un pas important amb la 

llei d’igualtat de dones i homes, que promou l’obligatorietat de pactar amb els agents socials protocols de 

prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe. A partir del 2011-2012 i del 2012-2013 hi 

                                                           

3 Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
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ha hagut un descens dels casos que ens han arribat, cosa que pot tenir a veure, fonamentalment, amb les 

dificultats de denunciar quan hi ha una pèrdua de drets laboral i un increment de pèrdua de llocs de treball 

femenins. 

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. 

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; la Llei orgànica 1/2004, 

de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i la Llei 5/2008, de 24 

d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista a Catalunya han desencadenat un marc idoni 

per desenvolupar plans i mesures d’igualtat a les empreses, entre els quals consten els protocols de 

prevenció i atenció a l’assetjament sexual i per raó de sexe i la protecció i el suport a les dones que pateixen 

violència masclista en l’àmbit de la parella. Tot i així, la precarietat de les relacions laborals i l’escassetat de 

l’ocupació fan que els actuals siguin moments en què hi ha dificultats afegides per eradicar la violència en el 

món laboral i es mantinguin situacions en silenci que fan més ampla la xifra opaca de l’assetjament sexual i 

per raó de sexe. 

Cal que tots els agents, les institucions, els organismes i els poders públics no abaixem la guàrdia, sinó que 

agafem el compromís i desenvolupem accions a les empreses i polítiques públiques realment combatives 

vers les pràctiques discriminatòries i la cultura masclista en l’àmbit laboral.  

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I ASSETJAMENT SEXUAL I ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE 

Des de CCOO sabem com són les manifestacions de les violències masclistes 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 dones 
que estan patint violència per part de les seves parelles i exparelles. No podem deixar aquestes dones —les 
unes i les altres— soles davant d’aquests fets, perquè elles no són culpables que aquests succeeixin.  

Per això des de CCOO ens hem plantejat, des de fa temps, que la lluita contra la violència masclista ha 
d’estar plasmada i portada a la negociació col·lectiva amb la finalitat d’eradicar-la i prevenir-la en l’àmbit 
laboral. 

Actualment tenim tres lleis que han representat un abans i un després.  
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La Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, que ha introduït 
mesures laborals de protecció a les víctimes i que han estat incloses en l’Estatut del treballador, en la Llei de 
la Seguretat Social i en la Llei de mesures per a la reforma de la funció pública:  

• Dret a la reducció o a la reordenació del temps de treball (Estatut dels treballadors, art. 37.7, i 
Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 49.d). 

• Dret a la mobilitat geogràfica i dret al canvi de lloc de treball (Estatut dels treballadors, art. 40.3, i 
Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 82). 

• Dret a l’excedència per a la funcionària víctima de violència de gènere (Estatut bàsic de l’empleat 
públic, art. 89.1 i 89.5). 

• Dret a la suspensió del contracte de treball amb reserva del lloc (Estatut dels treballadors, art. 45.1 i 
48.6). 

• Dret a l’extinció del contracte de treball amb dret a la prestació d’atur (Estatut dels treballadors, art. 
49.1). 

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: 

• Defineix l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe (art. 7).  
• Introdueix mesures específiques per prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a 

la feina (procediments i protocols negociats amb la representació legal de treballadors i 
treballadores) (art. 48).  

• Dóna un paper a la representació sindical en la prevenció de l’assetjament sexual i l’assetjament per 
raó de sexe (art. 48). 

• Introdueix assetjament sexual i assetjament per raó de sexe a l’elaboració i als continguts dels plans 
d’igualtat a les empreses (art. 45). 
 

La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: 

• Introdueix la violència masclista en l’àmbit laboral (art. 5) i defineix les seves dues tipologies: 
assetjament per raó de sexe i assetjament sexual. 

• Marca línies d’actuació del Govern per facilitar la sensibilització i la formació a treballadors i 
treballadores, a representants sindicals, a sindicats, a empreses i a associacions empresarials. 
Actuacions destinades a difondre el dret de totes les treballadores a ésser tractades amb dignitat i a 
no tolerar l’assetjament sexual ni l’assetjament per raó de sexe, i a impulsar una actitud solidària i 
d’ajuda envers les dones i de rebuig de l’assetjament (art. 27). 

 

Per tot això, des de CCOO hem negociat i introduït en els convenis col·lectius articulats per combatre i 
prevenir aquestes formes de violència i mesures de protecció per a les dones que les pateixen.  

Les dades i els quadres que analitzem a continuació són el resultat d’un estudi que hem fet des de la 
Secretaria de la Dona dels convenis sectorials vigents a l’actualitat segons els registres del CERES. 

Els convenis sectorials afecten les empreses d’un mateix sector i poden ser estatals, catalans i/o provincials, 
i, per tant, la seva negociació depèn tant de la representació del sector (al nostre sindicat agrupats en 
federacions) com de l’àmbit territorial corresponent. Cada federació té adjudicats els sectors que tenen 
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convenis sectorials; el que és important d’observar en els quadres, doncs, no és el nombre de convenis de la 
federació corresponent, sinó els articulats que han negociat i inclòs en el conveni. 
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A continuació presentem el resultat de la revisió de com la negociació col·lectiva sectorial recull el tema de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe, així com els drets de les dones que pateixen violència en l’àmbit de la 
parella o l’exparella. Es presenten les dades globals i a l’annex es desglossa segons l’àmbit territorial i 
sectorial de la negociació. 

TRACTAMENT EN ELS CONVENIS SECTORIALS DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE 
SEXE 

En el tractament de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe ens podem trobar els següents 
continguts en els articles: 

• 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. 

• Protocols d’actuació. 
 

 
 

Tractament en els convenis sectorials de 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de 
sexe 

Nombre 
de 

convenis 

ASSETJAMENT SEXUAL ASSETJAMENT PER 
RAÓ DE SEXE 

PROTOCOLS 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

Total convenis 266 207 77,8% 101 38 64 24 
 
Hi ha força quantitat de convenis, el 77,8%, que tenen algun tipus de referència a l’assetjament sexual, però 
tan sols un 38% que fan referència a l’assetjament per raó de sexe. Aquesta realitat és deguda al fet que 
l’assetjament sexual s’identifica més clarament que l’assetjament per raó de sexe. És més quotidià identificar 
un assetjament que té una connotació sexual que no un assetjament que es fa pel sol 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 del 2008. 

La poca presència de protocols d’actuació es deu al fet que els protocols han de ser desenvolupats a cada 
empresa. 

Malauradament, encara hi ha convenis sectorials, el 22%, que no hi fan cap referència. 

NOMBRE CONVENIS ASSETJAMENT SEXUAL ASSETJAMENT PER RAO 
DE SEXE

PROTOCOLS

266

207

101
64

TRACTAMENT DELS CONVENIS SECTORIALS DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I L'ASSETJAMENT 
PER RAÓ DE SEXE
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Com tracten els convenis sectorials l’assetjament sexual 

 

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 
L’ASSETJAMENT SEXUAL 

ASSETJAMENT SEXUAL DEFINICIÓ SANCIÓ 
TOTAL TOTAL % TOTAL % 

TOTAL CONVENIS 207 116 56 180 86,9 
 
Dels 207 convenis que regulen l’assetjament sexual, un 86,9% el que fan és introduir-lo com a falta i 
proposen sanció per a l’assetjador; en la immensa majoria dels casos la sanció és com a falta molt greu. Un 
56% 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 en identificar les conductes. Hi ha convenis que no 
tan sols identifiquen les conductes de persecució sexista, sinó també 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.  

Com tracten els convenis sectorials l’assetjament per raó de sexe 

 

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

ASSETJAMENT PER 
RAÓ DE SEXE 

DEFINICIÓ SANCIÓ 

TOTAL TOTAL % TOTAL % 

TOTAL CONVENIS 101 45 44,5 61 60,4 
 
Dels 101 convenis que regulen l’assetjament per raó de sexe, el 60,4% dels casos és per sancionar-lo i el 
44,5% només es defineix, reprodueix d’alguna manera les regulacions de l’assetjament sexual. En aquests 
convenis, la incorporació de la definició és molt important per així donar a conèixer quins són els 
comportaments que tant ens consta identificar, ja que aquí no hi ha motius sexistes, sinó que els motius són 
les consideracions de discriminacions pel fet de ser dona. 

ASSETJAMENT 
SEXUAL

DEFINICIÓ SANCIÓ

207

116

180

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 
L'ASSETJAMENT SEXUAL

ASSETJAMENT 
PER RAO DE SEXE

DEFINICIÓ SANCIÓ

101

45
61

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 
L'ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE
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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. De fet és la llei d’igualtat la que, per primera vegada, defineix l’assetjament 
per raó de sexe a la legislació espanyola. 

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 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. 

COM SÓN ELS PROTOCOLS 
PROTOCOL ASSETJAMENT SEXUAL I 

ASSETJAMENT PER  RAÓ DE SEXE 
INCLOU ASSETJAMENT 

LABORAL 
TOTAL TOTAL % TOTAL % 

TOTAL CONVENIS 64 15 23,4 36 56,2 
 

Dels 64 convenis que introdueixen protocols d’actuació, el 56,2% inclouen, en el protocol d’assetjament 
sexual i assetjament per raó de sexe, l’assetjament laboral;  tan sols el 23,4% fan el protocol únicament per 
assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.  
La resta de convenis fan referència a l’obligatorietat de negociar el protocol a les empreses, tal com marca la 
llei d’igualtat en l’article 48. 

 
TRACTAMENT DELS CONVENIS SECTORIALS DE LA PROTECCIÓ A LES DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA 
MASCLISTA EN L’ÀMBIT FAMILIAR 

 

 
NOMBRE CONVENIS VIOLÈNCIA MASCLISTA 

TOTAL % 

TOTAL CONVENIS 266 110 41,3 
 

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 41,3% 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 que són més 
dels que hi havia fa uns quants anys. 

PROTOCOL PROTOCOL ASS 
SEXUAL I ASS RAO 

SEXE

PROTOCOL 
INCLOU ASS 

LABORAL

64

15

36

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

VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 

VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 
DEFINICIÓ 
MESURES 

VIOLÈNCIA 
MASCLISTA MILLORA 

MESURES 

INCLÒS A 
PLANS 

IGUALTAT 

TOTAL TOTAL % TOTAL % TOTAL % 
TOTAL CONVENIS 110 83 75,4 23 20,9 6 5,4 

Dels 110 convenis que recullen les mesures laborals de protecció, un 75,4% 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 articulat dins de llicències i permisos, excedències, i jornada. 

Un 20,9% 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 de 
millores en prestacions econòmiques. 

  

NOMBRE 
CONVENIS

VIOLENCIA 
MASCLISTA

VIOLENCIA 
MASCLISTA 
DEFINICIÓ 
MESURES

VIOLENCIA 
MASCLISTA 

MILLORA 
MESURES

INCLOS A 
PLANS 

IGUALTAT

266

110
83

23 6

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

CCOO de Catalunya reforçarà el seu compromís i la seva acció en l’acció sindical impulsant la negociació 

col·lectiva sectorial i d’empresa a fi de garantir clàusules que potenciïn la posada en marxa a les empreses de 

protocols per prevenir i abordar les situacions d’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, així com 

de clàusules per garantir els drets de les dones que pateixen violència en l’àmbit de la parella.  

CCOO de Catalunya continuarà formant el conjunt dels delegats i delegades sindicals sobre la violència 

contra les dones en l’àmbit laboral a fi d’impulsar els protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe a les 

empreses i poder intervenir en la defensa i en la protecció de la víctimes. 

CCOO de Catalunya ha posat en marxa el SIAD (Servei d’Informació i Assessorament a Dones), integrat dins 

la xarxa d’assessorament sindical a fi d’atendre i acompanyar les dones que pateixen alguna situació de 

discriminació o violència en l’àmbit laboral. 

CCOO de Catalunya sol·licita a la Inspecció de Treball de Catalunya que realitzi una campanya específica de 

verificació de l’acompliment de l’article 48 de la Llei 3/2007, coneguda com a llei d’igualtat, que obliga totes 

les empreses a disposar de protocols d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, acordats amb la 

representació legal de les persones treballadores.  

CCOO de Catalunya reclama, als organismes de relacions laborals i a les empreses, actuacions justes i la 

resolució immediata de les situacions de violència a la feina. En aquest sentit cal una coordinació entre la 

patronal i els sindicats per millorar la informació sobre els drets destinada a les víctimes de violència de 

gènere així com la formació i el treball basats en la igualtat entre dones i homes a les empreses. 

CCOO de Catalunya exigim que tant el Govern espanyol com el de la Generalitat despleguin ja les lleis 

vigents i adrecin els recursos necessaris a la prevenció i la detecció precoç de situacions de violència i el 

suport a les víctimes. 

CCOO de Catalunya exigeix donar suport al desenvolupament de la Llei 5/2008, del dret de les dones a 

eradicar la violència masclista. Cal dotar de personal suficient i format els servies socials, sanitaris, policials i 

de justícia.  Cal la creació de xarxes i la distribució dels recursos que assegurin la cobertura real a tot el 

territori, de forma pràctica, eficaç i eficient. En aquest sentit s’ha de donar suport als grups feministes de  

suport de dones que estan patint una situació de violència de gènere; cal impulsar l’aplicació de mesures i 

bonificacions relatives al foment de l’ocupació i del programa d’acció específic d’inserció sociolaboral de les 
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dones víctimes de violència de gènere. També calen programes a les escoles i als centres joves per fer una 

veritable prevenció. 

CCOO de Catalunya demana aplicar la normativa igualitària per combatre el sexisme a la publicitat i als 

mitjans de comunicació.  

CCOO de Catalunya exigeix justícia ràpida i eficaç per a les dones maltractades; que els jutges i jutgesses, els 

fiscals i les fiscals, els advocats i les advocades respectin les dones com a persones i ciutadanes, i que no  

justifiquin els maltractaments. Calen mesures disciplinàries per als que abusen del seu poder i utilitzen una 

jurisprudència basada en la desigualtat, la prepotència i l’opressió fent servir arguments que humilien i 

degraden les dones amb impunitat. 

CCOO de Catalunya insta a millorar el tracte i els drets de les dones immigrades sotmeses a tot tipus de 

violències de gènere (maltractaments familiars, acomiadaments per embaràs…) perquè s’apliqui la 

normativa espanyola i els tractats internacionals que obliguen a protegir i emparar les dones, sense 

dificultar-ne la legalització administrativa i tramitant els permisos de legalització i de treball corresponents.  
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ANNEX 

Taules dels convenis sectorials per àmbits territorials i federatius 

Tractament en els convenis sectorials 
de l’assetjament sexual i l’assetjament 
per raó de sexe, per territoris 

Nombre de 
convenis 

ASSETJAMENT SEXUAL ASSETJAMENT PER 
RAÓ DE SEXE 

PROTOCOLS 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % 
ESTATALS 119 98 82,4 66 55,5 35 29,5 
CATALUNYA 52 46 88,5 19 36,5 12 21 
BARCELONA 43 33 77,7 6 13,9 6 13,9 
GIRONA 13 8 61,5 4 30,7 2 15,4 
LLEIDA 14 8 57,1 2 14,3 3 21,4 
TARRAGONA 25 14 56 4 16 6 24 
Total convenis 266 207 77,8 101 38 64 24 
Tractament en els convenis sectorials de 
l’assetjament sexual i l’assetjament, per 
raó de sexe per federacions 

Nombre de 
convenis 

ASSETJAMENT SEXUAL ASSETJAMENT PER 
RAÓ DE SEXE 

PROTOCOLS 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

AGROALIMENTÀRIA 51 33 64,7 7 13,7 5 9,8 
CONSTRUCCIÓ I FUSTA 24 13 54,1 5 20,8 1 4,1 
EDUCACIÓ 20 12 60 5 25 1 5 
INDÚSTRIA 27 24 88,9 17 62,9 17 62,9 
SANITAT 7 6 94,2 3 42,8 1 14,3 
SERVEIS 56 54 96,4 30 53,6 29 51,7 
SERVEIS A LA CIUTADANIA 66 54 81,8 26 39,4 8 12,1 
SERVEIS PRIVATS 15 11 73,3 8 53,3 1 13,3 
TOTAL CONVENIS 266 207 77,8 101 38 64 24 

 

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 
L’ASSETJAMENT SEXUAL, PER TERRITORIS 

ASSETJAMENT 
SEXUAL 

DEFINICIÓ SANCIÓ 

TOTAL TOTAL % TOTAL % 
ESTATALS 98 55 56,1 86 87,7 
CATALUNYA 46 29 63 44 95,6 
BARCELONA 33 18 54,5 28 84,8 
GIRONA 8 2 25 4 50 
LLEIDA 8 4 50 7 87,5 
TARRAGONA 14 8 57,1 11 78,6 
TOTAL CONVENIS 207 116 56 180 86,9 

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 
L’ASSETJAMENT SEXUAL, PER FEDERACIONS 

ASSETJAMENT 
SEXUAL 

DEFINICIÓ SANCIÓ 

TOTAL TOTAL % TOTAL % 
AGROALIMENTÀRIA 33 16 48,5 29 87,8 
CONSTRUCCIÓ I FUSTA 13 5 38,4 12 92,3 
EDUCACIÓ 12 4 33,3 10 83,3 
INDÚSTRIA 24 18 75 20 83,3 
SANITAT 6 4 66,7 5 83,3 
SERVEIS 54 40 74,1 48 88,9 
SERVEIS A LA CIUTADANIA 54 25 46,3 46 85,2 
SERVEIS PRIVATS 11 4 36,3 10 90,9 
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TOTAL CONVENIS 207 116 56 180 86,9 

 

 

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 
L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE, PER 
TERRITORIS 

ASSETJAMENT PER 
RAÓ DE SEXE 

DEFINICIÓ SANCIÓ 

TOTAL TOTAL % TOTAL % 

ESTATALS 66 31 46,9 40 60,6 
CATALUNYA 19 9 47,4 10 52,6 
BARCELONA 6 3 50 4 66,7 
GIRONA 4 0 0 4 100 
LLEIDA 2 1 50 1 50 
TARRAGONA 4 1 25 2 50 
TOTAL CONVENIS 101 45 44,5 61 60,4 
COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 
L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE, PER 
FEDERACIONS 

ASSETJAMENT PER 
RAÓ DE SEXE 

DEFINICIÓ SANCIÓ 

TOTAL TOTAL % TOTAL % 

AGROALIMENTÀRIA 7 2 28,6 4 57,1 
CONSTRUCCIÓ I FUSTA 5 1 20 3 60 
EDUCACIÓ 5 0 0 2 40 
INDÚSTRIA 17 11 64,7 11 64,7 
SANITAT 3 1 33,3 1 33,3 
SERVEIS 30 20 66,7 19 63,33 
SERVEIS A LA CIUTADANIA 26 8 30,8 16 61,5 
SERVEIS PRIVATS 8 2 25 5 62,5 
TOTAL CONVENIS 101 45 44,5 61 60,4 

 

COM SÓN ELS PROTOCOLS 
PER TERRITORIS 

PROTOCOL ASSETJAMENT SEXUAL I 
ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE 

INCLOU ASSETJAMENT 
LABORAL 

TOTAL TOTAL % TOTAL % 

ESTATALS 35 8 22,8 17 48,6 
CATALUNYA 12 3 25 8 66,7 
BARCELONA 6 2 33,3 3 50 
GIRONA 2 1 50 1 50 
LLEIDA 3 0 0 2 66,7 
TARRAGONA 6 1 16,7 5 83,3 
TOTAL CONVENIS 64 15 23,4 36 56,2 

COM SÓN ELS PROTOCOLS  
PER FEDERACIONS 

PROTOCOL ASSETJAMENT SEXUAL I 
ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE 

INCLOU ASSETJAMENT 
LABORAL 

TOTAL TOTAL % TOTAL % 

AGROALIMENTÀRIA 5 0 0 3 60 
CONSTRUCCIÓ I FUSTA 1 0 0 1 100 
EDUCACIÓ 1 0 0 1 100 
INDÚSTRIA 17 7 41,2 8 47,1 
SANITAT 1 0 0 0 0 
SERVEIS 29 4 13,8 18 62,1 
SERVEIS A LA CIUTADANIA 8 2 25 5 62,5 
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SERVEIS PRIVATS 2 2 100 0 0 
TOTAL CONVENIS 64 15 23,4 36 56,2 

 

COM ES RECULL EN ELS CONVENIS LA 
PROTECCIÓ A LES DONES QUE PATEIXEN 
VIOLÈNCIA MASCLISTA, PER TERRITORIS 

VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 

VIOLÈNCIA 
MASCLISTA DEFINICIÓ 

MESURES 

VIOLENCIA 
MASCLISTA 
MILLORA 
MESURES 

TOTAL TOTAL % TOTAL % 
ESTATALS 62 50 80,6 8 12,9 
CATALUNYA 21 18 85,7 12 57,1 
BARCELONA 12 7 58,3 3 25 
GIRONA 3 1 33,3 0 0 
LLEIDA 5 4 80 0 0 
TARRAGONA 7 3 42,8 0 0 
TOTAL CONVENIS 110 83 75,4 23 20,9 

COM ES RECULL EN ELS CONVENIS LA 
PROTECCIÓ A LES DONES QUE PATEIXEN 
VIOLÈNCIA MASCLISTA, PER FEDERACIONS 

VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 

VIOLÈNCIA 
MASCLISTA DEFINICIÓ 

MESURES 

VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 
MILLORA 
MESURES 

TOTAL TOTAL % TOTAL % 

AGROALIMENTÀRIA 15 8 53,3 1 6,7 
CONSTRUCCIÓ I FUSTA 5 3 60 1 20 
EDUCACIÓ 8 4 50 1 12,5 
INDÚSTRIA 17 15 88,2 4 23,5 
SANITAT 3 3 100 1 33,3 
SERVEIS 31 27 87,1 10 32,2 
SERVEIS A LA CIUTADANIA 30 22 73,3 5 16,6 
SERVEIS PRIVATS 1 1 100 0 0 
TOTAL CONVENIS 110 83 75,4 23 20,9 

 

 


	CCOO de Catalunya exigeix donar suport al desenvolupament de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Cal dotar de personal suficient i format els servies socials, sanitaris, policials i de justícia.  Cal la creació de ...

