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1. Introducció 
 
El Pla d’Igualtat té com a objectiu que les polítiques de gestió interna, els processos  administratius i el 
conjunt de la cultura municipal sigui un exemple d’igualtat de gènere. En aquest sentit, aquest Protocol, a 
més d’una exigència normativa, respon a una voluntat política que és molt coherent amb les polítiques de 
l’Ajuntament de Terrassa, que va disposar de la primera Regidoria dedicada exclusivament a promoure 
la igualtat entre homes i dones. L’Ajuntament també ha estat pioner en l’elaboració del Reglament 
municipal per a la igualtat de gènere. L’àmbit d’aplicació del Pla no és només l’Ajuntament, sinó també 
les empreses municipals. L’objectiu, a més d’afavorir i aconseguir una igualtat real entre homes i dones 
dins l’organització municipal, és també servir de referent i exemple a la resta d’empreses de la ciutat. Un 
dels objectius recollits en el Pla és la millora del protocols de prevenció, de detecció i resolució de 
possibles situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe i on incorporarem -per considerar amb més 
amplitud el tema-, els aspectes vinculats a la diversitat sexual. És aquest encàrrec el que pretén recollir 
aquest document com a Protocol de Prevenció i Atenció en situacions d’assetjament sexual, per raó de 
sexe o diversitat sexual. 
 
 
1.1. Marc Legal  

La Constitució Espanyola reconeix, en el seu article 10, els drets fonamentals dels espanyols a la dignitat 
de la persona, així com el principi d’igualtat (art.14), la integritat física i moral (art.15), el dret a l’honor, a 
la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge (art.18), el dret al treball ... sense que en cap cas es 
pugui discriminar per raó de sexe (art.35) i encarrega als poders públics (art. 40.2) vetllar per la seguretat 
i higiene en el treball. 

El Codi de conducta de la Comissió Europea sobre les mesures per a combatre l’assetjament sexual, 
inclòs a la Recomanació 92/131/CE de la Comissió, de 27 de novembre 1991, relativa a la protecció de 
la dignitat de la dona i de l’home en el treball. 

La Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, que en el seu article 184, tipifica 
l’assetjament sexual com a delicte. 

 
El Reial Decret 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors, que queda concretat en la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i d’ordre social, en el seu article 37, estableix el dret a la no discriminació directa o 
indirecta, per raó de sexe, estat civil, edat dins dels límits marcats, origen racial o ètnic, condició social, 
religió o conviccions, idees polítiques, orientació sexual, afiliació o no a un sindicat, així com per raó de 
llengua per accedir o mantenir a una  feina.  
 
El Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei sobre 
Infraccions i Sancions de l’Ordre Social.  
•  art. 8.13: tipifica com a infracció molt greu l’assetjament sexual. 
•  art. 8.13. bis: tipifica com a infracció molt greu l’assetjament per raó de sexe. 
 
La Directiva 2002/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 13 de setembre de 2002, relativa a  
l’aplicació del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones. 
 
El Repertori de Recomanacions sobre violència en treball, OIT 2003. 
 
La Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de 
les persones amb discapacitat. 
 
La Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 
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La Directiva 2004/113/CE sobre la implementació del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en 
l’accés a béns i serveis. 
 
La Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, de 2006 relativa de 
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i d’igualtat de tracte entre dones i homes en matèria 
d’ocupació i treball. 
 
La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, en el seu 
article 15, estableix el dret de totes les persones a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliure 
d’explotació, de maltractaments i de tot tipus de discriminació. 
 
La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de Dones i Homes. 
 
La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, on  es recullen els 
conceptes de violència en l’àmbit laboral, d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe. 
 
EL Criteri Tècnic 69/2009, sobre les actuacions de la inspecció de treball i seguretat social en matèria 
d’assetjament i violència en el treball. 
 
La Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de 
novembre, que tipifica com a delicte l’assetjament sexual, la sol·licitud de favors de naturalesa sexual, 
per a benefici propi o d’altres persones en l’àmbit d’una relació laboral, docent o de prestació de serveis, 
continuada o habitual, quan amb aquest comportament provoqui a la persona afectada una situació 
objectiva i greument intimidadora, hostil o humiliant.   
 
En el Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament (2012), on es recullen després de la diagnosi efectuada tot un 
àmbit de treball sobre l’assetjament i la percepció de la discriminació. 
 
 
1.2. Marc Conceptual 
 

1.2.1. Concepte d’assetjament sexual  
 
 
Assetjament sexual 
 
 
És la conducta de naturalesa sexual o altres comportament basats en el sexe que afecten a la dignitat 
de les dones i dels homes en el lloc de treball,i pot incloure comportaments físics, verbals o no verbals 
indesitjats.1  
 
És tota situació en la qual es produeix qualsevol comportament verbal, no verbal, o físic no desitjat de 
tipus sexual amb l’objectiu o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en concret quan es 
crea un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant i ofensiu.2  
 
L’assetjament sexual pot ser del tipus: xantatge sexual, en el qual es sol·liciten directament favors 
sexuals a canvi de no patir situacions d’acomiadament, canvi de lloc de treball, etc.; exhibició d’atributs 
sexuals sense que el lloc de treball no tingui cap relació amb aquesta, o bé situacions vinculades a un 
tractament desconsiderat com a treballadors o treballadores de segon nivell, i on se’ls adjudiquen 
funcions discriminatòries o secundaries. 
 
 
 

                                                
1 Codi de conducta de la Comissió Europea (Codi pràctic per combatre l’assetjament sexual al treball) 
2 Directiva 2002/73 de la Comunitat Europea referent a la igualtat de tracte entre homes i dones. 
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Assetjament per raó de sexe  
 
 
És la conducta no desitjada relacionada amb el sexe d’una persona, que té una arrel sexista i que va 
molt relacionada als rols tradicionals de gènere, amb ocasió de l’accés al treball remunerat, la promoció 
en el lloc de treball, l’ocupació o la formació, que tingui com a objectiu o efecte l’atemptat contra la 
dignitat de la persona i de crear un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. 
 
 
Assetjament per raó de diversitat sexual  
 
 
És la conducta no desitjada relacionada amb l’orientació sexual diferent a la majoritària, ocasió de 
l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o la formació, que tingui com a 
objectiu o efecte l’atemptat contra la dignitat de la persona i de crear un entorn intimidador, hostil, 
degradant, humiliant o ofensiu. 
 
 
Cal tenir en compte que, en tots tres casos, en funció del tipus de vincle que hi ha entre la persona 
assetjadora i la persona assetjada, es poden subdividir en: 
 
Assetjament horitzontal: entre companys i companyes 
• Assetjament vertical descendent: de comandament a personal subordinat 
• Assetjament vertical ascendent: de personal subordinat a comandament 
 

1.2.2. Actuacions i conductes vinculades. 
 
 
Assetjament sexual 
 

 
Assetjament per raó de sexe o de diversitat 
sexual 

 
• Provocar contacte físic deliberat i no sol·licitat, 

o qualsevol acostament excessiu i innecessari.  
• Apropament físic excessiu. 
• Arraconar; buscar deliberadament quedar-se a 

soles amb la persona de forma innecessària. 
• Realitzar comentaris reiterats de tipus sexual 

sobre el cos, l’aparença, o l’estil de vida. 
• Mirades lascives al cos. 
• Fer gestos obscens. 
• Fer comentaris sexuals obscens. 
• Fer invitacions deshonestes i 

comprometedores, demanar favors sexuals de 
forma directa, indirecta o mitjançant 
insinuacions d’una millora de les condicions 
laborals o de treball, d’estabilitat, de 
desenvolupament professional. 

• Incorporar als mecanismes de relació 
habituals: telèfon, cartes, sms, correus 
electrònics, etc missatges amb continguts 
ofensius de caràcter sexual. 

• Bromes o proposicions sexualment explícites. 
• Formes d’adreçar-se denigrants o obscenes. 
• Difondre rumors sobre la vida sexual d’una 

 
• Atemptar contra la dignitat d’un treballador o 

una treballadora només pel fet de ser dona o 
home. 

• Atemptar contra la dignitat d’un treballador o  
una treballadora només per raons de diversitat 
sexual. 

• Conductes discriminatòries pel fet de ser una 
dona. 

• Ridiculitzar, menystenir les capacitats, 
habilitats i el potencial intel·lectual de les 
dones. 

• Menystenir la feina feta per les dones. 
• Fer qualsevol acte de menyspreu a una 

treballadora per trobar-se embarassada, a un 
treballador o una treballadora per sol·licitar 
reducció de jornada per a la cura dels seus fills 
i de les seves filles. 

• Realitzar observacions suggeridores, bromes 
o comentaris sobre l’aparença o condició 
sexual del treballador o de la treballadora. 

• Ridiculitzar les persones que assumeixen 
tasques que tradicionalment ha assumit l’altre 
sexe. 
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persona. 
• Preguntar o explicar fantasies, preferències 

sexuals. 
• Fer comentaris grollers sobre el cos o 

l’aparença física. 
• Parlar sobre les pròpies habilitats / capacitats 

sexuals. 
• Exposar o exhibir gràfics, dibuixos, fotografies 

i imatges de contingut sexualment èxplicit. 
• Formular peticions directes d’activitat sexual 
• Invitar de forma persistent a activitats socials, 

tot i que ja s’ha manifestat de forma explicita 
que no són desitjades, i que es consideren 
inoportunes. 

• Qualsevol altra actuació en l’entorn laboral 
vinculada o relacionable a l’assetjament 
sexual. 

• Altres de la mateixa naturalesa. 
 

• Desenvolupar actituds condescendents i 
paternalistes 

• Insultar fent consideracions al sexe del 
treballador o de la treballadora. 

• Utilitzar humor sexista, racista o homòfob. 
• Altres de la mateixa naturalesa. 
 

 
 

1.2.3. Desenvolupament de l’assetjament 
 
L’assetjament per raó de sexe o per diversitat sexual pot donar-se en qualsevol moment i sense indicis 
previs, però l’assetjament sexual habitualment es manifesta de manera gradual seguint un cicle, amb tres 
fases: 
 
 
Fase 1 

 
Factors previs (selecció de la persona i aproximació): la persona agressora detecta la 
persona que vol assetjar. Mitjançant mecanismes d’aproximació, comprensió, favoritisme o 
privilegis, crea un entorn favorable envers aquesta persona, generant un espai d’aparent 
confiança que també és percebut per la resta de persones del context laboral. Aquesta 
situació ofereix a la persona agressora l’espai de permissivitat que li permet descobrir els 
punts febles de la persona assetjada. 
 

 
Fase 2 

 
Aïllament o atac als punts febles de la persona assetjada (teranyina): és el moment en què 
la persona agressora utilitza el seu coneixement per tal d’aïllar la persona assetjada 
adoptant actituds subtils i difícils de detectar. Normalment, el context preveu la situació com 
a consentida i la persona assetjada comença a trobar-se aïllada dels seus companys i 
companyes. 
 

 
Fase 3 

 
Assetjament directe: la persona agressora actua directament sobre la persona assetjada. 
Aquesta fase es caracteritza per un important aïllament de la persona assetjada en relació a 
la resta de companys i companyes de feina. 
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1.2.4.  Conseqüències derivades de situacions d’ass etjament. 

 
a) Impacte directe en la persona assetjada 

 
 
Seqüeles físiques 
 

 
Seqüeles psíquiques 
 

 
Seqüeles laborals 
 

 
• Insomni 
• Problemes cutanis 
• Alteracions digestives 
• Cefalees o migranya 
• Alteracions 

cardiovasculars 
• Taquicàrdies 
• Hipertensió 
• Alteracions 

respiratòries 
• Cervicàlgies 
• Lumbàlgies 
• Etc. 
 
 

 
• Ansietat, por, sensació constant 

d’amenaça i d’inseguretat 
• Disminució de l’autoestima, 

sentiments de fracàs i frustració 
• Sensació de vulnerabilitat i 

indefensió 
• Sentiments de tristesa i culpa 
• Estrès, dificultats de concentració i 

quadres depressius 
• Irritabilitat 
• Disfòria (estat anímic baix i variable) 
• Bloqueig emocional 
• Aïllament social 
• Conductes d’evitació i fredor 

afectiva 
• Síndrome d’estrés posttraumàtic 
• Etc. 
 

 
• Desmotivació i insatisfacció 
• Pèrdua de perspectives 

professionals 
• Augment de l’absentisme 
• Necessitat de canviar de 

treball 
• Períodes llargs d’IT 
• Augment del grau de 

nerviosisme i d’errors en la 
feina 

• Etc. 
 

 
b) Impacte en les organitzacions  

 
 
• Enrariment del clima laboral 
• Pèrdua d’eficiència 
• Dificultats del treball en equip o en grup 
• Disminució del rendiment laboral 
• Increment de la sinistralitat 
• Increment de l’absentisme laboral 
• Empitjorament de la imatge de l’organització 
• Etc.  
 

 
c) Impacte social  

 
 
• Repercussions secundàries vinculades a l’entorn familiar, social, i laboral de la persona assetjada 
• Increment de la despesa a nivell sanitari públic, per generació de consultes, tractaments i baixes 

mèdiques. 
• Generar prejudicis en relació a les persones que pateixen aquesta situació. 
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1.2.5.           Actuacions i actituds proactives c ontra l’assetjament   

 
 
 
• Controlar algunes de les causes primàries promocionant comportament adequats i generant un 

entorn favorable. 
• Desenvolupar accions d’atenció i suport al treball en equip, de formació i millora de les competències 

i del control del ritme de treball, garantint  la claredat en les accions a desenvolupar i disminuint els 
conflictes en el rol professional de forma que es produeixi una millora de la satisfacció professional, 
la minimització de l’estrès i de la cremor professional. 

• Millorar les habilitats i els coneixements necessaris per treballar una gestió adequada per la resolució 
de conflictes; per millorar el treball d’equip, factors fonamentals en la prevenció de l’estrès i possibles 
situacions assetjament. 

• Manifestar disconformitat davant una actuació discriminatòria, d’assetjament o violència  
• No participar de forma activa en cap acció que pugui derivar en situació d’assetjament o violència. 
 

 
 
2. Principis i valors  
 
Les situacions d’assetjament i violència són un atemptat a la dignitat humana, és per això que es fa del 
tot necessari crear, mantenir i protegir un entorn laboral que faciliti la prevenció, detecció i intervenció de 
situacions d’assetjament  
 
Per tot això, i a efectes de complir amb el deure que té la Corporació  de vetllar per la seguretat i salut3 
del personal de la Corporació i d’adoptar les mesures necessàries per protegir-lo, així com defensar el 
seu dret a ésser tractat amb dignitat: 
 
• La Corporació rebutja, de manera contundent, qualsevol tipus d’assetjament sexual, per raó de sexe 

o diversitat sexual i declara, expressament, que els considera inacceptables i intolerables, sense 
atendre qui sigui la persona assetjada o assetjadora. 

• Tot el personal té dret a un ambient de treball adequat, lliure de problemes d’intimidació i ha de tenir 
garantida l’ajuda a la persona que el pateixi, establint les mesures preventives, disciplinàries 
oportunes i aquelles de caràcter corrector, que evitin que la situació pugui repetir-se. 

• El personal té dret a que aquest tipus de denúncies es tramitin observant un rigorós respecte a la 
intimitat, confidencialitat, objectivitat i neutralitat, tal i com es recull en aquest protocol. 

  
En aquest protocol han de regir els principis de: 
 
• Discreció, que permeti mantenir la intimitat i la dignitat de les persones afectades. 
• Voluntarietat de la persona assetjada per iniciar qualsevol actuació investigadora o procedimental per 

al tractament i resolució de l’assumpte.  
• Confidencialitat: les persones que intervenen en el procediment tenen l’obligació de mantenir estricta 

confidencialitat. L’incompliment comportarà que s’adoptin mesures disciplinàries. 
• Diligència: la investigació i la resolució es faran en el mínim temps possible. 
• Transparència i equitat. 
• Restitució de les condicions laborals, per a aquelles situacions que hagin derivat en una pèrdua. 
 
 
 
 
 

                                                
3 OMS, 1977: “un estat de benestar físic, psíquic i social, i no només com l’absència de malaltia” 
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3. Declaració institucional  
 
D'acord amb aquests principis, la Corporació declara que l'assetjament sexual, per raó de sexe o 
diversitat sexual  no poden ser permesos en cap circumstància, i que seran sancionats i es prendran les 
mesures oportunes, tant a nivell preventiu com disciplinari i legal. 
La Corporació i la representació  social es comprometen a aplicar i respectar aquest protocol de 
prevenció i atenció en situacions d’assetjament sexual per raó de sexe o diversitat sexual. 
Per assolir aquest objectiu és fonamental que totes les persones de l’organització, i especialment 
aquelles que tenen responsabilitats de comandament, les assumeixin.  
En aquest sentit la Corporació es compromet a: 
 
• Realitzar una campanya de sensibilització i conscienciació, per donar a conèixer el protocol i els 

efectes que sobre les persones i l’organització laboral tenen les situacions d’assetjament. 
• Desenvolupar les accions informatives i de formació que siguin necessàries perquè el personal tingui 

coneixements respecte a la prevenció, detecció i circuit bàsic d’actuació. 
• Realitzar els informes necessaris, amb la periodicitat establerta, sobre les situacions d’assetjament 

sexual per raó de sexe o diversitat sexual. 
• Establir els mecanismes de suport que siguin necessaris per les persones que pateixin aquestes 

situacions. 
• Adoptar les mesures disciplinàries oportunes, especialment per aquelles situacions que no hagin 

estat tractades amb suficient neutralitat, pel trencament de les normes bàsiques establertes per la 
investigació, o per negligència en el tractament i resolució de la situació. 

 
4. Objectius 
 
L’objectiu general és definir un marc d’actuació davant de situacions d’assetjament sexual, per raó de 
sexe o diversitat sexual. 
 
L’objectiu és eradicar tot tipus d’assetjament sexual, per raó de sexe o diversitat sexual , si es produeix, i 
garantir que es disposen dels procediments adequats per detectar aquestes situacions, intervenir amb 
celeritat i resoldre el tema, intentant minimitzar els danys i evitar que es tornin a produir. 
 
Objectius operatius  
 
• Donar a conèixer a tot el personal de la Corporació la informació vinculada a aquest protocol, com a 

un element clau de reconeixement de la intolerància total a aquestes situacions. 
• Facilitar informació i orientacions per conèixer i entendre què és l’assetjament sexual i què és 

l’assetjament per raó de sexe o diversitat sexual, com prevenir-los, i com articular vies efectives de 
protecció i resposta. 

• Garantir la protecció de tot el personal de la Corporació i les seves entitats municipals  amb l’objecte 
que no pateixin cap situació d’assetjament. 

• Vetllar per un entorn laboral on homes i dones respectin mútuament la seva integritat i dignitat. 
• Establir les mesures preventives necessàries per tal d’evitar que es produeixin situacions 

d’assetjament. 
• Establir els procediments que s’han de seguir en les diferents situacions d’assetjament.  
 
5. Àmbit d’aplicació  
 
El protocol és aplicable a tot el personal de la Corporació. 
 
El Protocol es donarà a conèixer a totes les persones que hi col·laborin, a l’alumnat en pràctiques, a 
becaris i becàries i a les empreses contractades per la prestació de serveis. 
 
L’assetjament sexual,  per raó de sexe o diversitat sexual pot produir-se en qualsevol lloc o moment en el 
qual les persones es trobin desenvolupant la seva tasca professional i laboral. 
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En aplicació de les obligacions establertes per la coordinació d’activitats empresarials a què obliga la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, es tindrà en compte: 
 
• Informar a les empreses externes contractades per la Corporació de l’existència d’aquest 

procediment. 
• Que en casos d’assetjament sexual, per raó de sexe o diversitat sexual entre personal públic i 

personal d’una empresa externa, s’aplicaran els mecanismes de la coordinació empresarial4.  
 
6. Competències i responsabilitats  
 
Les responsabilitats i les competències estaran distribuïdes de la següent manera: 
 
Llocs de direcció estratègica sense comandament dir ecte de persones 
 
• Vetllar per la millora continua de les condicions de treball i perquè les relacions entre els treballadors 

i les treballadores guardin respecte a la seva intimitat, dignitat i al principi d’igualtat de tracte i 
d’oportunitats. 

• Garantir el respecte pel criteri tècnic del personal designat en el procediment, i proporcionar 
suficients recursos materials, humans i econòmics a tots els serveis i accions implicades per 
desenvolupar les tasques vinculades a aquest protocol. 

• Facilitar el compliment del protocol. 
• Posar en coneixement els fets a la persona de referència establerta al protocol.  
• Actuar d’acord amb les conclusions i recomanacions  establerts a l’informe d’investigació interna. 
• Vetllar per les mesures correctores, un cop finalitzada la intervenció. 
 
 
Llocs de direcció i comandament directe de persones  
 
• Garantir la informació als treballadors i a les treballadores dels drets que tenen i de les lleis que els 

emparen, així com de les sancions preceptives i dels procediments per formular consultes, queixes i 
denúncies. 

• Garantir el respecte pel criteri del personal tècnic designat en el procediment, i proporcionar 
suficients recursos materials, humans i econòmics a tots els serveis i accions implicades per 
desenvolupar les tasques vinculades a aquest protocol. 

•  Facilitar el compliment del protocol. 
•  Posar en coneixement els fets a la persona de referència establerta al protocol.  
• Executar les mesures correctores i preventives que sigui possible aplicar segons es determini a 

l’informe de conclusions, per tal de solucionar el problema i evitar l’aparició de nous casos. 
• Impulsar el protocol quan hi hagi demanda d’actuació. 
 
 
Representació de la part social  
 
 
• Vetllar i col·laborar en la prevenció de l’assetjament i la violència en el treball, mitjançant la 

informació i la sensibilització, així com la comunicació a la direcció de l’empresa de les conductes de 
les quals tinguin coneixement, sempre comptant amb el consentiment de la persona assetjada. 

• Participar en l’elaboració i el seguiment  del protocol. 
• Impulsar l’aplicació del protocol i vetllar pel seu compliment. 
 
 
 

                                                
4 Dossier de coordinació d’activitats empresarials del servei de prevenció de riscos laborals. 



 

 
 
 

 
 
ÀREA D’HISENDA I  
SERVEIS GENERALS 
 

Organització i RRHH 
 
 

 

20130319_PROTOCOL_ASSETJAMENT_SEXUAL_DEF 11 

 
Servei d’Organització i Recursos Humans  
 
• Aportar la informació de la qual disposi, i que faciliti a establir un diagnòstic de la situació. 
• Fer el seguiment de la implementació de les mesures correctores i del control de la seva efectivitat. 
• Oferir assessorament tècnic i suport psicològic i mèdic adequat a les persones afectades, i valorar la 

conveniència d’intervenció de serveis especialitzats en l’àmbit de la medicina i la psicologia per tal 
d’evitar o minimitzar al màxim la seva possible afectació. 

• Col·laborar amb els serveis jurídics que tinguin l’encàrrec d’obrir eventuals expedients disciplinaris. 
 
 
Professionals de l’organització 
 
• Evitar qualsevol acció que pugui atemptar contra la  dignitat de les persones i que representi una 

conducta assetjadora. 
• Comunicar qualsevol conducta d’assetjament. 
• Col·laborar en la investigació d’una denúncia si se li demana. 
• Ser conscient de les situacions que poden derivar en assetjament i violència. 
 
 
Personal especialista en el tractament de l’assetja ment sexual, per raó de sexe o diversitat 
sexual  
 
• Realitzar la investigació de tots els casos en els quals es presenti denúncia. L’esmentada 

investigació anirà adreçada a dilucidar amb el màxim d’objectivitat possible la situació, essent 
rellevants elements com la manca d’interès acusatori de la persona assetjada, la veracitat o la 
persistència en la incriminació. 

• Analitzar la situació denunciada. 
• Emetre un informe de conclusions, que pot incloure; 

o  proposta de mesures correctores en les diferents situacions 
o  proposta de resolució de conflicte  
o  proposta d’obertura d’expedient sancionador.  

• Periòdicament farà proposta de millora del protocol establert. 
 
 
Comissió pla d’igualtat  
 
• Rebre la informació del nombre d’actuacions desenvolupades, la tipologia de l’assetjament; les 

intervencions  i els  resultats de les accions vinculades a l’assetjament sexual, per raó de sexe o 
diversitat sexual 

• Valorar i presentar aportacions de millora a les actuacions fetes. 
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7. Proposta de Procediments 
 

El procediment a seguir per aquestes situacions considera diferents nivells d’intervenció. 
 

7.1. Primer nivell d’intervenció.  
 

L’ acollida té com a finalitat proporcionar assessorament i assistència a: 
 
 
• Les persones que es senten assetjades sexualment, per raó de sexe o diversitat sexual 
 
• Les persones amb responsabilitats de comandament que han detectat de forma directa o 

indirecta una situació de possible assetjament. 
 
 
Quan es sol·liciti, la primera  atenció es farà en un màxim de 72 hores .  
 
Els objectius de la intervenció són: 

 
Acollida  
 
• Donar suport a la persona que fa la queixa per identificar si un comportament pot ser 

susceptible o no de constituir assetjament sexual, per raó de sexe o diversitat sexual. 
• Facilitar informació sobre les diferents opcions per resoldre directament el problema; 

facilitar informació i assessorament de com procedir. 
• Facilitar informació sobre les vies internes de resolució. 
• Informar dels drets i obligacions 
• Facilitar altres vies de suport i referència (mèdiques, psicològiques, etc.). 
• Facilitar assistència per resoldre el problema 
 

 
Aquesta intervenció serà realitzada per personal professional de referència5, amb titulació en 
Psicologia, ja que és el perfil que disposa de les eines per abordar i identificar la situació. 
 
La intervenció es documentarà mitjançant un formulari d’acolliment. A més, l’especialista de  
referència recollirà per escrit tota la informació dels casos, donant compliment de la legislació en 
matèria de protecció de dades.    

 
Activitats  
 
Entrevista amb la persona assetjada: anàlisi dels f ets i  recollida d’informació. 
 
• Obtenir una primera aproximació del cas, valorar l’origen del conflicte i valorar el risc al qual pot 
estar exposada la persona assetjada. 
• Informar i assessorar la persona sobre els seus drets i sobre totes les opcions i accions que pot 
emprendre. 
Considerar si cal emprendre alguna mesura per limitar o evitar els contactes entre la persona que 
presenta la queixa i la presumpta persona assetjadora. 
• Parlar amb possibles testimonis (i informar-los de la necessitat de mantenir la confidencialitat en tot 
el procés). 
 
 

                                                
5 El Codi de Conducta Europeu recomana que l’empresa designi un/a professional de referència 
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Entrevista de suport amb el personal de comandament  a qui s’ha adreçat la persona 
assetjada. 
 
Per tal de tenir suport per al tractament de la situació que s’ha posat en el seu coneixement, el 
personal de comandament podrà adreçar-se a l’especialista de referència per tal d’assessorar-se i 
col·laborar en la resolució de la situació, orientant la persona assetjada i/o prenent altres mesures 
dins la unitat organitzativa. 

 
7.2. Segon nivell d’intervenció. ACTUACIONS.    
 
Una vegada diagnosticada i identificada la situació i els efectes que ha produït sobre la persona, tinguin 
impactes o no en la salut, es poden obrir tres vies de resolució, qualsevol de les tres dependrà de la 
voluntarietat de la persona afectada.  
 

7.2.1.  Suport per la resolució sense intervenció de terc eres persones  
 

Es pretén facilitar elements per poder abordar la situació per part de la persona assetjada, per tal que, de 
forma autònoma, pugui resoldre el conflicte: 
 
• Ajuda a  la persona que pateix la situació a comunicar-se amb la persona que l’està molestant 

(escriure una carta o iniciar i mantenir una conversa). 
 
• Permet adreçar-se a la persona a qui s’acusa d’assetjament sexual, per raó de sexe o diversitat 

sexual  i fer-li saber que el seu comportament l’està molestant o que no és apropiat i: 
o Demanar-li que aturi immediatament la seva conducta. 
o Explicar-li l’impacte del seu comportament. 
o Advertir-li que el seu comportament és contrari a les normes de l’empresa i recordar-li les 

conseqüències si continua amb aquesta actitud. 
o Comunicar–li que, malgrat que la conversa és informal i confidencial, es farà un seguiment 

de la situació (fer palès que la queixa s’està tractant amb rigor). 
 

 
 
Aquest tipus de resolució és recomanable si és: 
 
 
• A l’inici de la situació, o la situació no és greu  
• La persona no presenta simptomatologia greu 
• La persona vol i pot abordar la situació 
 
 
Aquest tipus de resolució no és recomanable  si: 
 
 
• La situació es greu 
• La persona presenta simptomatologia greu o no se sent capaç d’abordar la situació 
 
 
 

7.2.2. Resolució informal  
 
Les persones que hagin intervingut fins al moment en el procés proposaran la persona més idònia 
per a què actuï com a mediadora o dugui a terme amb altres accions informals, en funció del lloc de 
treball i perfil. Això comporta: 
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• Informar la persona assetjadora que el seu comportament és contrari a les normes de l’empresa. 
• Informar de les conseqüències de continuar amb la seva actitud. 
• Comunicar-li que, malgrat que la conversa pugui ser informal i confidencial, es farà un seguiment 

de la situació. 
 
La resolució informal  per assetjament sexual, per raó de sexe o diversitat sexual implica: 
 
• Garantir que ha finalitzat l’assetjament sobre aquesta persona. 
• Informar de la decisió: adreçar per escrit a la persona assetjada i a la persona que ha comès 

l’ofensa la resolució del problema. 
• Prendre mesures per evitar altres casos d’assetjament. 
• Ajudar la persona a superar les conseqüències de l’assetjament sexual, per raó de sexe o 

diversitat sexual. 
• Registrar els fets succeïts. 
• Fer un seguiment de la persona afectada per garantir que no s’han pres represàlies i per 

determinar si s’ha de prendre algun altre tipus de mesures.  
• Registrar els indicadors establerts per al seguiment de la situació a nivell de la Comissió 

d’Igualtat. 
 
Totes les intervencions i denúncies internes seran tractades amb rigor, rapidesa, imparcialitat i 
confidencialment. 
 

7.2.3. Resolució formal amb denúncia 
 
 
És el procés que s’inicia quan: 

 
• la situació és de tipus greu, de forma que no  és recomanable la via informal 
• la via informal és rebutjada per la persona assetjada 
• els resultats de les intervencions informals no han reeixit 

 
 
Inici del procés de denúncia interna i investigació , en  aquests processos el principal objectiu és 
esbrinar si la persona que ha estat acusada d’assetjament sexual, per raó de sexe o diversitat sexual  ha 
comès una infracció disciplinària o no, i actuar de manera conseqüent, segons els principals passos del 
procés: 
 
Denúncia interna  
 
 
Comunicació i  presentació de la denúncia 
 
 
La persona afectada inicia el procés comunicant i presentant denúncia 
 
 
Contingut de la denúncia  
 
 
• Nom i cognoms 
• Nom i cognoms i posició de la presumpta persona assetjadora 
• Detall dels fets 
• Dates, durada, freqüència dels fets 
• Lloc dels fets 
• Noms i cognoms de possibles testimonis 
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Davant de qui es presenta la denúncia 
 
 
Davant la persona responsable jurídica d’Organització i Recursos Humans o als Serveis Jurídics de la 
Corporació. 
 
 
Actuacions una vegada presentada la denúncia 
 
 
• Tramitació per part dels serveis jurídics de l’expedient  
• Comunicar a la Comissió de Seguiment del pla d’Igualtat que hi ha hagut una denúncia. 
 
 
Drets i deures de les persones implicades  
 
 
Drets de la persona denunciant 
 
• Tenir garanties que aquesta es gestiona amb rapidesa. 
• Fer-se acompanyar per algú de la seva confiança al llarg de tot el procés. 
• Rebre garanties que no quedarà constància de cap registre de la denúncia en l’expedient personal 

si aquesta ha estat feta de bona fe. 
• Rebre informació de l’evolució de la denúncia. 
• Rebre informació de les accions correctores que en resultaran. 
• Rebre un tractament just. 
• Fer seguiment amb persona de referència. 
• Estar informada sobre la possibilitat de poder rebre atenció psicològica i/o mèdica.    
 
 
 
Drets de la persona denunciada  
 
• Estar informada de la denúncia. 
• Rebre una còpia de la denúncia i respondre. 
• Fer-se acompanyar per algú de la seva confiança al llarg de tot el procés. 
• Rebre informació de l’evolució de la denúncia. 
• Rebre un tractament just. 
• Estar informada sobre la possibilitat de poder rebre atenció psicològica i/o mèdica. 
 
 
Mesures cautelars de protecció  
 
Durant el procés d’instrucció, i fins al tancament del procediment, caldrà considerar si cal emprendre 
alguna mesura per limitar o evitar els contactes entre la persona que presenta la denúncia i la persona 
presumptament assetjadora i, si és necessari, facilitar suport i assessorament. 
Algunes de les mesures poden ser: 
• Canvi d’espai on es desenvolupa l’activitat professional 
• Canvi de centre 
• Canvi de torn de treball 
• Etc. 
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Resolució de l’expedient   
 
Serà la que correspongui als expedients sancionadors, és a dir, s’instruirà l’expedient segons la legislació 
vigent en matèria de procediments disciplinaris i amb les possibles mesures cautelars i/o sancions que 
aquesta preveu. 
 
La resolució del procediment, finalitzarà per estimació de inexistència de falta disciplinària, estimació de 
falta lleu, greu o molt greu, i si és el cas, les sancions que corresponguin. 
 
No obstant això, el seguiment de la situació fins a la normalització de la situació es continuarà portant a 
terme per l’especialista de referència i  s’enviaran informes de seguiment a la Comissió del Pla d’Igualtat. 
Es comunicarà també en el moment de tancament definitiu. 
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CIRCUIT BÀSIC DE FUNCIONAMENT DEL PROTOCOL  
 
El circuit recull les intervencions bàsiques del protocol: 
 

 SI 
SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

PERSONA 
 

CAP 
IMMEDIAT

RECURSOS 
HUMANS 

AGENTS 
SOCIALS 

COMPANY/A  

ACOLLIDA 
Especialista de referència   

INTERVENCIÓ 
 

Intervenció sense terceres 
persones  

Denúncia  Intervenció amb suport de 
terc eres persones   

S’ha 
resolt 

S’ha 
resolt 

SI 

NO  
S’ha 
resolt NO  

TANCAMENT  
 

SI SI 

  ALTRES 



 

 
 
 

 
 
ÀREA D’HISENDA I  
SERVEIS GENERALS 
 

Organització i RRHH 
 
 

 

20130319_PROTOCOL_ASSETJAMENT_SEXUAL_DEF 18 

 
8. Mesures de Prevenció de l’assetjament  
 
Des de la Corporació, es contempla el treball en la prevenció  com a cabdal per al tractament de 
l’assetjament sexual, per raó de sexe o diversitat sexual  
La filosofia i la intenció d’aquest document és, en tot moment, desenvolupar i presentar els seus 
continguts des de la perspectiva de la integració de la prevenció de l’assetjament. Per aquest motiu, es 
destaca aquí que, des de la Corporació de Terrassa, es contemplen i contemplaran les següents 
actuacions i mesures  fonamentals: 
 
• Facilitar que dones i homes prenguin consciència del seu comportament i assumeixin part de la seva 
responsabilitat, evitant aquelles accions que puguin resultar ofensives, discriminatòries o abusives. 
• Fer tothom conscient de les seves responsabilitats en la construcció d’un entorn de treball respectuós, 
especialment les persones que ocupen càrrecs de responsabilitat i coordinen equips de treball. 
• Promoure un canvi en les actituds en relació al rol de les dones en el treball. 
• Cal que tothom tingui clar que s’han d’evitar aquells comportaments que poden comportar que una 
persona es senti incòmoda o exclosa, o que la situïn en un nivell de desigualtat. 
 
La formació i la informació són fonamentals per ajudar a que tothom entengui que determinades actituds 
i comportaments –tot i que puguin estar fortament arrelats en la cultura social– són inapropiats perquè 
poden ser ofensius, sexistes o discriminatoris. 
 
Promoure mètodes de gestió que dificultin l’assetjament sexual, per raó de sexe o diversitat sexual. 
 
 
9. Actuacions per implementar el Protocol  

 
9.1.  Disseny del material de difusió abreujat 

 
El material de suport del protocol ha de permetre facilitar la informació operativa de forma senzilla i clara, 
tant del procediment d’accés al protocol, com de les accions bàsiques que cal integrar en la nostra acció 
professional. 
La proposta es concreta en dos fulls informatius: un vinculat al procediment d’accés i d’intervenció i l’altra 
ubicat més en informació i sensibilització sobre les situacions d’assetjament. 

 
9.2.  Planificació de les sessions informatives i f ormatives 

 
Les sessions a desenvolupar es plantegen considerant els nivells de responsabilitat de cadascun dels 
perfils professionals descrits en el protocol. 
 
• Llocs de direcció estratègica sense comandament dir ecte de persones. 
 
Per a aquest col·lectiu format especialment per l’alta direcció, la formació té dos nivells bàsics: 

o General, que integra una especial incidència a nivell normatiu  
o Responsabilitzadora, d’assumpció de compromís respecte a les accions a executar. 

 
• Llocs de direcció  amb comandament directe de perso nes. 
 
Aquest  col·lectiu té responsabilitats directes pel que fa a l’abordatge de les situacions d’assetjament que 
es puguin produir. El col·lectiu està  format especialment per comandaments, que gestionen directament 
persones i grups. La formació té dos nivells: 
 

o Específica, en la qual s’aborden els coneixements sobre el tema, i alhora es facilita 
informació i formació ampliada d’indicadors de risc. 
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o Elements claus d’intervenció, tant pel que fa a l’escolta a la persona assetjada, com a 
l’abordatge amb la persona assetjadora i els grups de treball on es realitza l’acció 
assetjadora. 

 
• Representació de la part social  
Per a aquest col·lectiu, format especialment per la seva especial vinculació amb el personal, i que alhora 
són part activa a l’aplicació i seguiment del present, la formació té dos nivells de bàsics: 

o Específica, en la qual s’aborden els coneixements sobre el tema, i alhora es facilita 
informació i formació ampliada d’indicadors de risc. 

o Elements claus d’intervenció tant pel que fa a l’escolta a la persona assetjada, com a les 
accions de sensibilització i assessorament per a la correcta aplicació del protocol. 

 
• Servei de Recursos Humans  
Per l’especial responsabilitat en la correcta aplicació del protocol, i en el desenvolupament de les 
mesures que correspongui aplicar, siguin cautelars o resolutives, la formació té dos nivells: 
 

o Específica, en la qual s’aborden els coneixements sobre el tema, i alhora es facilita 
informació i formació ampliada d’indicadors de risc. 

o Elements claus d’intervenció tant pel que fa a l’escolta a la persona assetjada, com a 
l’abordatge amb la persona assetjadora i els grups de treball on es realitza l’acció. 

 
• Professionals de l’organització 

En aquest apartat establir dos tipus de sessió informativa/formativa considerant: el personal de 
serveis i el personal tècnic i administratiu. 
Per al primer es farà una visió pràctica abreujada, i molt interactiva, per al segon, la sessió reforçarà 
el tema conceptual i el pràctic. 

 
9.3. Incorporació com a document bàsic a l’acollida  de professionals, alumnes de pràctiques, 

etc., a l’organització.  
 
El protocol serà facilitat a les persones que s’incorporin a l’organització: professionals, alumnes 
pràctiques, etc.  
S’elaborarà una formació en línia que caldrà superar, per garantir el coneixement del contingut del 
protocol. 
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 Annex 1.- Normativa  
 

La Constitució Espanyola reconeix, en el seu article 10, els drets fonamentals dels espanyols a la dignitat 
de la persona, així com el principi d’igualtat (art.14), la integritat física i moral (art.15), el dret a l’honor, a 
la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge (art.18), el dret al treball ... sense que en cap cas es 
pugui discriminar per raó de sexe (art.35); i encarrega als poders públics (art. 40.2), vetllar per la 
seguretat i higiene en el treball. 

El Codi de conducta sobre les mesures per a combatre l’assetjament sexual, inclòs a la Recomanació 
92/131/CE de la Comissió, de 27 de novembre 1991, relativa a la protecció de la dignitat de la dona i de 
l’home en el treball. 

La Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, que en el seu article 184, tipifica 
l’assetjament sexual com a delicte. 

 
El Reial Decret 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors, i que en el seu article 4 de drets dels treballadors i que queda concretat en la Llei 62/2003 , 
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, en el seu article 37. Dret a la no 
discriminació directa o indirecta, per raó de sexe, estat civil, edat dins dels límits marcats, origen racial o 
ètnic, condició social, religió o conviccions, idees polítiques, orientació sexual, afiliació o no a un sindicat, 
així com per raó de llengua per accedir o mantenir a una  feina. Tampoc pot haver discriminació  per raó 
de discapacitat, sempre que les persones contractades puguin desenvolupar el treball del qual es tracti. 
És un dret el respecte a la intimitat i a dignitat, i caldrà protecció al davant d’agressions verbals i físiques 
de naturalesa sexual i en front a l’assetjament per raó d’origen racial i ètnic, religiós o de conviccions, 
discapacitat, edat i orientació sexual. 
 
 
El Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei sobre 
Infraccions i Sancions de l’Ordre Social.  
•  art. 8.13: tipifica com a infracció molt greu l’assetjament sexual. 
•  art. 8.13. bis: tipifica com a infracció molt greu l’assetjament per raó de sexe. 
 
La Directiva 2002/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 13 de setembre de 2002, relativa a  
l’aplicació del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones. 
 
El Repertori de Recomanacions sobre violència en treball, OIT 2003,  en el sector serveis que aborda 
aquestes situacions des de la perspectiva de les relacions laborals i des de la vinculada a prevenció de 
riscos laborals. 
 
La Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de 
les persones amb discapacitat. 
 
La Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 
 
La Directiva 2004/113/CE sobre la implementació del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en 
l’accés a béns i serveis. 
 
La Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, de 2006 relativa de 
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i d’igualtat de tracte entre dones i homes en matèria 
d’ocupació i treball. 
 
La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, en el seu 
article 15, estableix el dret de totes les persones a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliure 
d’explotació, de maltractaments i de tot tipus de discriminació. 
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La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de Dones i Homes, i que integra en els 
seus articles: 
• Art. 7: definició d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe. En l’apartat 3, s’estableix que es 
consideraran discriminatoris. 
• Art. 8: determina que qualsevol tracte desfavorable envers les dones relacionat amb l’embaràs, la 
maternitat constitueix una discriminació directa per raó de sexe.  
• Art. 45.1: obligació de les empreses d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de 
discriminació laboral entre dones i homes. Mesures que s’hauran de negociar i, en el seu cas, acordar 
amb la representació legal de les persones treballadores en el format que es determini en la legislació 
laboral. 
• Art. 48: mesures específiques per a prevenir l’assetjament sexual  per raó de sexe en el treball. Les 
empreses hauran de  promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per 
raó de sexe i arbitrar procediments específics per la prevenció i per gestionar les denúncies i 
reclamacions que es puguin produir. Podran establir-se mesures: els codis de bones pràctiques, les 
campanyes informatives i les accions formatives. Les persones que actuïn com a representants dels 
treballadors i les treballadores hauran de contribuir a la prevenció mitjançant la sensibilització i la 
informació a la direcció de l’organització de les conductes o comportaments del que tinguin coneixement i 
puguin afavorir-lo. 
 
La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, on  es recullen els 
conceptes de violència en l’àmbit laboral, d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe: 
•  art. 5 Tercer: Determina l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe com les dues tipologies 
de violència en l’àmbit laboral. 
• Capítol 7 (art. 27 a 29): Tracta l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en l’àmbit laboral i 
social. 
Els articles 27, 28 i 29  defineixen les actuacions a desenvolupar per part de les administracions. 
 
EL Criteri Tècnic 69/2009, sobre les actuacions de la inspecció de treball i seguretat social en matèria 
d’assetjament i violència en el treball. 
 
La Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de 
novembre, que tipifica com a delicte l’assetjament sexual la sol·licitud de favors de naturalesa sexual, per 
a benefici propi o d’altres persones en l’àmbit d’una relació laboral, docent o de prestació de serveis, 
continuada o habitual, quan amb aquest comportament, provoqui una situació objectiva i greument 
intimidadora, hostil o humiliant per a la persona assetjada. 
 
En el Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament (2012), on es recullen, després de la diagnosi efectuada, tot 
un àmbit de treball sobre l’assetjament i la percepció de la discriminació. 
 
Més enllà de les obligacions derivades de la Llei, hem esmentat que el marc de la negociació col·lectiva 
ha estat un bon instrument per a acordar aquestes polítiques i instruments de prevenció i abordatge de 
l’assetjament sexual, per raó de sexe o diversitat sexual  
Com a resultat, destaquem la inclusió de clàusules específiques en els convenis col·lectius sectorials i 
d’empresa. I també, les Recomanacions per a la negociació col•lectiva en matèria d’igualtat de tracte i 
d’oportunitats de dones i homes, aprovades per la Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball del Consell 
de Relacions Laborals de Catalunya, el 16 de setembre de 2008. 
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Annex 3.- Documentació  
 
• Acollida i indicadors 
• Denúncia, és el document que recull les dades de la persona que denuncia, de la persona 

denunciada, de les persones que poden ser coneixedores de la situació.   
Les situacions que es consideren motiu de denúncia, i qui las practica. 
Incorporarà la documentació oportuna, alhora que farà referència a persones que puguin donar 
suport a la seva denúncia. 
 
 

 


