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UUNN II TTAATT   DD EE   CC OO NN EE II XX EEMM EE NNTT   

AAsssseettjjaammeenntt  sseexxuuaall  ii//oo  
ppeerr  rraaóó  ddee  sseexxee  

“L’assetjament sexual no és només usar el poder per aconseguir  
sexe, sinó també usar el sexe per mantenir el poder” 

La dignidad quebrada (2000) 
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Què és? 

ü Segons la Llei Orgànica d’Igualtat 3/2007 es considera assetjament 
sexual qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual que 
tingui el propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat 
d’una persona, en particular creant un entorn intimidatori, degradant o 
ofensiu. Aquesta definició està alineada amb la directiva europea 
2006/54/CE, de 5 de juliol sobre igualtat d’oportunitats i de tracte entre 
homes i dones. Entre d’altres, es consideren assetjament sexual conductes 
com ara: 
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§ Físiques de naturalesa sexual:  des de tocaments innecessaris 
fins a la coacció per a relacions sexuals 

§ Verbals de naturalesa sexual: com  insinuacions sexuals o 
comentaris obscens. Bromes sexuals o preguntes sobre la vida 
sexual 

§ No verbals de naturalesa sexual: difondre material de caire 
sexual, mirades impúdiques, etc. 

ü La Llei 3/2007 defineix com assetjament per raó de sexe qualsevol 
comportament realitzat en funció del sexe d’una persona, amb el 
propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i crear un 
entorn intimidatori, degradant o ofensiu. Entre d’altres, es consideren 
conductes d’aquesta mena, actes com:  

§ Menysprear sistemàticament el treball realitzat per un sexe 

§ Ridiculitzar les capacitats d’un sexe 

§ Boicotejar la tasca de persones per raó del seu sexe 

ü L’Estatut dels Treballadors en l’article 4.2 reconeix el dret de les persones 
treballadores al “respecte de la seva intimitat i a la deguda consideració de 
la seva dignitat, incloent la protecció davant ofenses verbals o físiques de 
naturalesa sexual”. Aquest últim incís no figurava en la redacció inicial 
de l’ET i no va ser introduït fins a la Llei 3/1989 de 3 de març, dada que ens 
mostra que, tot i que l’assetjament sexual al lloc de treball ha existit 
sempre, només en temps recents ha trobat concreció legislativa i 
requeriments formals a les organitzacions de mesures preventives i 
d’actuació. 

ü Cal assenyalar que les situacions d’assetjament sexual no sempre es 
produeixen amb superiors jeràrquics. Pot donar-se un assetjament 
ambiental que freqüentment es produeix entre persones del mateix nivell 
jeràrquic. 

ü També existeix el denominat assetjament tècnic que, segons les 
persones expertes, comprèn conductes qualificades com a assetjament 
encara que la víctima no les reconegui com a tals. En aquest sentit, pot 
preveure’s un mecanisme per tal que es puguin denunciar conductes de les 
quals s’ha estat testimoni. 

Eines 

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva entre Dones i 
Homes (LOIEMH) en el seu article 48 especifica la responsabilitat de 
l’organització en la promoció de condicions laborals que impedeixin conductes 
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d’assetjament. La Llei parla concretament de “l’elaboració i difusió de codis de 
bones pràctiques, la realització de campanyes informatives, la promoció de 
condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i arbitrar procediments 
específics per a la seva prevenció i donar curs a les denúncies o reclamacions 
que puguin formular les persones que hagin estat objecte del mateix”. Així les 
accions han de tenir com a objectiu la prevenció i la creació de mecanismes 
d’actuació davant de possibles situacions d’assetjament en l’entorn laboral, 
establint els procediments i garanties en el tractament de les denúncies.  

ü El compromís de l’organització amb la prevenció de l’assetjament sexual 
ha de quedar reflectit en un protocol de prevenció i actuació contra 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. El protocol ha 
d’incloure com a mínim els següents apartats: 

§ Declaració de principis i compromís de l’organització 

§ Definició de conceptes 

§ Mesures preventives 

§ Procediments d’actuació per a abordar els casos d’assetjament: 

v Procediment de reclamació o denúncia 

v Primer abordatge del cas 

v Procediment d’investigació 

v Infraccions i sancions disciplinàries 

§ Drets i deures de les parts involucrades 

ü Accions de difusió del protocol: 

§ Difondre, mitjançant els mitjans de comunicació interna de 
major utilització, el compromís de l’organització amb l’eradicació 
de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe 

§ Fer arribar a tota la plantilla el Protocol de prevenció i actuació 
juntament amb una circular que expliqui per què es considera 
necessària la seva redacció i aplicació 

§ Reunió de presentació del Protocol en la qual s’explicaran 
detalladament tots els continguts 

§ Realitzar accions formatives globals amb continguts que 
afavoreixin el desenvolupament d’actituds obertes a la igualtat 
d’oportunitats i tracte entre dones i homes. Portar a terme 
activitats (jornades, campanyes publicitàries, etc.) orientades a 
l’enfortiment d’aquestes actituds 

§ Realitzar accions formatives individuals a les persones que 
estiguin involucrades en el Protocol com a mediadores o membres 
de la comissió d’assessorament 
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§ Habilitar canals de comunicació interna en els quals la plantilla 
pugui plantejar anònimament les seves queixes i propostes de 
millora del Protocol 

ü Accions sobre el clima: 

§ Avaluar els possibles riscos existents en els llocs de treball. 
Realitzar entrevistes i enquestes per detectar punts febles 

§ Realitzar entrevistes a les persones que deixin l’organització per 
voluntat pròpia per conèixer quins han estat els motius 

§ Realitzar un seguiment de casos de baixa laboral per detectar 
casos encoberts d’assetjament 

ü Comissió d’assessorament: ha d’estar prevista al Protocol la 
constitució d’una comissió formada per la direcció, la representació legal de 
les persones treballadores i expertes tècniques, amb les següents funcions: 

§ Recepció de les denúncies 

§ Portar a terme la investigació pertinent 

§ Recomanar i gestionar les mesures cautelars que es precisin 

§ Elaborar un informe amb les conclusions de la investigació 

§ Quan escaigui, instar l’organització a l’obertura d’un expedient 
disciplinari 

§ Supervisar el compliment efectiu de les sancions 

§ Vetllar per les garanties del Protocol d’actuació 
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La dada 

Segons un estudi de l’Instituto de la Mujer publicat al 2006, el 9,9% de les 
treballadores d’Espanya han patit assetjament sexual en algunes de les seves 
formes. Si incloem els casos d’assetjament tècnic la xifra s’eleva al 14,9%. El 
2,2% d’aquests casos són assetjaments greus. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENÚNCIA I MESURES CAUTELARS 
 

• La víctima pot iniciar la denúncia mitjançant 
una queixa formal, segons un model de 
comunicació escrit, lliurat a la persona 
presumptament assetjadora.  

• En cas que la víctima no vulgui comunicar la 
queixa personalment, canalitzarà la denúncia 
mitjançant la persona mediadora establerta al 
Protocol, que serà l’encarregada de comunicar-
la.  

• Mentre es resol la denúncia, poden adoptar-se 
mesures cautelars a petició de la víctima o 
d’ofici per part de la comissió, com ara la 
separació de víctima i denunciat/da. 

RESOLUCIÓ INFORMAL 
 

• La víctima, personalment o representada per 
una persona mediadora, manté una entrevista 
amb la persona denunciada per conèixer els 
detalls de la situació, comunicar-li que el 
comportament no és adequat i quines poden ser 
les conseqüències en cas de persistència en 
aquestes conductes. 

• La víctima té dret a demanar una investigació 
formal. 
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RESOLUCIÓ FORMAL 
 

• Si la via informal no ha funcionat, pel tipus de 
relació laboral entre les parts implicades o si els 
fets són greus, s’iniciarà un procediment 
formal. 

• Després de rebre la denúncia formal, el 
mediador/a comunicarà per escrit a la persona 
acusada l’existència d’una denúncia contra ella, 
els terminis de resolució i els seus drets i 
deures. 

• El o la mediadora informarà a la Comissió de la 
necessitat d’iniciar una investigació. La 
Comissió haurà de decidir la persona o persones 
encarregades d’investigar. 

• Els i les encarregades de la investigació 
recopilaran les proves i realitzaran entrevistes 
tant a aquelles persones implicades 
directament, com a  testimonis. 

• La investigació tindrà una durada 
predeterminada tret que el cas concret reclami 
una extensió. 

• Segons l'Art. 23 de la Llei Orgànica 3/2007 i 
l'Art. 19 de la Directiva 2006/54/CE, qui 
presenta la denúncia només haurà d’aportar 
indicis basats en actuacions discriminatòries i la 
persona acusada  haurà de provar que no ha 
existit tal assetjament. Això suposa una 
inversió de la càrrega de la prova respecte al 
que és habitual en processos penals. 

• Les persones responsables de la investigació 
realitzaran un informe que presentaran a la 
Comissió per a la seva avaluació i posterior 
presa de decisió en relació a mesures 
sancionadores. 

RESOLUCIÓ LEGAL 
 

• Si l’organització no disposa ni facilita aquestes 
vies o si la víctima desitja un procés paral·lel, 
pot presentar una reclamació administrativa a 
Inspecció de Treball. 

• Si els fets són tan greus que són constitutius de 
delicte caldrà interposar demanda judicial per la 
via penal (l’art. 184 del Codi Penal preveu 
penes de fins a un any de presó). 

• En un procés penal no s’aplica la inversió de la 
càrrega de la prova que hem vist en el cas de 
resolució formal. 



 
Un i ta t de  Cone ixement –  Asse t jamen t sexua l  

Ma i g  2 0 1 1  

 

factorhuma.org  -7- 
Fundació Factor Humà 

L’experiència 

 

 

 

ü L’Ayuntamiento de Alcobendas va adoptar, amb la ratificació de la més 
alta representació política i sindical, un protocol d’actuació davant 
l’assetjament psicològic i sexual. La seva redacció va estar acompanyada 
d’una enquesta de riscos psicosocials.  

ü Els tres pilars que sostenen l’aplicació del protocol són: 

§ Compromís: les i els membres de l’organització es comprometen 
explícitament, en una declaració, a excloure de la seva conducta i 
actuació qualsevol tipus d’assetjament 

§ Comunicació interna: les persones treballadores són informades 
d’aquest protocol i se’ls lliura un exemplar. També pot ser 
consultat a la intranet. El protocol inclou un llistat de conductes 
inacceptables que es consideraran assetjament 

§ Formació: l’Ajuntament es compromet a incloure en els seus 
plans anuals de formació activitats dirigides a promoure la 
sensibilització davant aquesta qüestió 

ü La prevenció no sempre pot evitar que es produeixin conductes d’aquest 
tipus. El protocol estableix un procediment de suport a la víctima i de 
garanties per a l’acusat/da, creant un equip d’assessorament al Comitè de 
Salut i la possibilitat de recórrer a un procediment extern (professionals 
amb especialització i de reconegut prestigi), si així ho admet la víctima. 

ü L’equip, multiprofessional, que forma el comitè està composat per: 
metge/ssa pertanyent a Vigilància de la Salut; personal tècnic de PRL; 
delegat/da de Prevenció pertanyent als sindicats; juristes; personal tècnic 
de RH i un psicòleg/a. 

ü L’equip té com a funció analitzar i avaluar conductes d’assetjament, així 
com fer una mediació entre víctimes i acusats/des. Si fracassa la mediació, 
el Comitè disposa de 30 dies per a instruir la denúncia, podent proposar 
mesures cautelars de suport. 

ü El Protocol tipifica les conductes d’assetjament considerades com faltes 
molt greus i apunta la possibilitat de sancionar disciplinàriament amb: 
acomiadament i separació del servei; suspensió d’ocupació i sou durant tres 
mesos, o inhabilitació per a ascendir de fins a dos anys. 
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ü Des de l’aprovació del Protocol hi ha hagut cinc denúncies, només una 
instrucció amb dictamen favorable a qui havia denunciat. La sola existència 
del Protocol posa en alerta les persones assetjadores i protegeix les 
víctimes. També estén la consciència que tothom està obligat a denunciar 
les conductes d’assetjament en siguin o no víctimes directes. 

  

Materials 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Els riscos psicosocials en les organitzacions (I i II). Fundació Factor Humà, 
04/05/2006 i 04/10/2006 

Dues jornades del  Grup Estable de PRL/SL i MA centrades tant en la intervenció 
preventiva mitjançant l’avaluació com en la resposta als problemes. Aborda la 
problemàtica des de diversos prismes: tècnic, jurídic, psicològic. 

 
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7548 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7547 

 

Conocer el acoso sexual y el acoso por razón de sexo: punto de partida 
para la acción-prevención y aplicación práctica 

Dos manuals publicats pel Govern de Navarra. El primer detalla el marc legal i 
les tipologies d’assetjament. El segon inclou recomanacions sobre bones 
pràctiques, contingut del protocol i models de documents formals per a 
combatre l’assetjament sexual a les organitzacions. 

Punt de partida per a l’acció-prevenció 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7548
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7547
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Aplicació pràctica 

 

La prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per 
raó de sexe a l’empresa 

Document del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Inclou un 
annex amb el marc legal i la bibliografia de referència.  

http://www.ugt-cat.net/subdominis/sanitat/images/stories/prl/protocol_dassetjament.pdf   

  

 

http://www.ugt-cat.net/subdominis/sanitat/images/stories/prl/protocol_dassetjament.pdf

