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PREÀMBUL 
 
El X Congrés formula un mandat pel qual estableix la necessitat d'incorporar als Estatuts de la 
CONC un Protocol per a la prevenció, tractament i eliminació de l'assetjament sexual o per raó de 
gènere. Aquest es troba a l’art. 12.4.4. dels Estatuts de la CONC. 
 
Donant compliment a aquest mandat, s'ha considerat oportú elaborar un Reglament d'actuació per 
quan existeixin denúncies d'aquestes conductes, incorporant, a la vegada, les relatives a 
l’assetjament moral. 
 
La CONC subscriu el Protocol d’Assetjament acordat en el Consell de Relacions Laborals de 
Catalunya que inspira el present Reglament, servint de base d'actuació en cas de denúncia i en 
concordança amb els Estatuts vigents.  
 
 
 
DECLARACIÓ DE PRINCIPIS 
 
CCOO de Catalunya rebutja frontalment i mantindrà tolerància zero davant qualsevol forma de 
conducta que es pugui entendre dins de les tipificacions d'assetjament: sexual, per raó de gènere i 
assetjament moral, per atemptar contra la dignitat i drets fonamentals de les persones.  
 
CCOO de Catalunya durà a terme una política activa per prevenir i eliminar les conductes que 
suposin assetjament en qualsevol de les seves tres modalitats, mitjançant campanyes de 
sensibilització, informació i formació i actuarà per eradicar situacions que afavoreixen aquestes 
conductes. 
 
 
ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
El present reglament aborda totes les conductes d'assetjament sexual, assetjament per raó de 
sexe i assetjament moral i serà aplicable a totes les persones afilades a CCOO de Catalunya en 
l'àmbit de la seva activitat sindical en l'empresa o de col·laboració sindical en les diferents 
estructures organitzatives de la CONC. 
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DEFINICIONS 
 
L’assetjament sexual: definició 
 
El constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d'índole sexual que 
tingui com a objectiu o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona o de crear-li 
un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. 
 
A títol d’exemple, i sense ànim excloent ni limitador, es considera que els següents 
comportaments, per si sols o conjuntament amb altres, poden evidenciar l’existència d’una 
conducta d’assetjament sexual: 
 

Verbal  
• Fer comentaris o bromes de caire sexual obscens o ofensives 
• Formes d’adreçar-se denigrants o obscenes  
• Difondre rumors sobre la vida sexual d’una persona  
• Preguntar o explicar fantasies, preferències sexuals  
• Fer comentaris grollers sobre el cos o l’aparença física  
• Parlar sobre les pròpies habilitats o capacitats sexuals  
• Invitacions persistents per participar en activitats socials lúdiques, tot i que la persona 

objecte de les mateixes hagi deixat clar que resulten no desitjades i inoportunes.  
• Oferir o fer pressió per concretar cites compromeses o trobades sexuals  
• Demandes de favors sexuals 

No verbal  
• Mirades lascives al cos  
• Gestos obscens  
• Ús de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o imatges d’Internet de contingut 

sexualment explícit.  
• Cartes, notes o missatges de correu electrònic de contingut sexual de caràcter ofensiu  

Físic  
• Apropament físic excessiu  
• Arraconar; buscar deliberadament quedar-se a soles amb la persona de forma 

innecessària  
• El contacte físic deliberat i no sol·licitat (pessigar, tocar, massatges indesitjats)  
• Tocar intencionadament o “accidentalment” les parts sexuals del cos 

 
 

L’assetjament per raó de sexe: definició 
 
El constitueix un comportament no desitjat relacionat amb el sexe d'una persona en ocasió de la 
seva activitat sindical que tingui com a propòsit o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat 
de les persones i de crear-les un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. 
 
Com a elements clau d’aquesta definició:  

 
• Comportament no desitjat / no volgut per la persona que el rep 
• Es relaciona amb el sexe d’una persona  
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A tall d’exemple, i sense ànim excloent ni limitador, es consideren comportaments susceptibles de 
ser assetjament per raó de sexe, entre d’altres: 

 
• Conductes discriminatòries vinculades al sexe d’una persona o a la seva orientació sexual 
• Formes ofensives d’adreçar-se a la persona. 
• Ridiculitzar, menystenir les capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual de les dones. 
• Utilitzar humor sexista. 
• Menystenir la feina feta per les dones. 
• Ridiculitzar les persones que assumeixen tasques que tradicionalment ha assumit l’altre 

sexe. 
• Les conductes discriminatòries que es produeixen per raó de l’embaràs i la maternitat de 

les dones.  
 

 
La consideració d’assetjament per raó de sexe sempre exigeix una pauta de repetició i acumulació 
sistemàtica de conductes ofensives. Les accions han de ser realitzades de forma contínua i 
sistemàtica. 
 
 
L’assetjament moral: definició 
 
Quan aquell/lla que ostenta una posició de superioritat o poder (no necessariament jeràrquic),  
actua de forma hostil o humiliant cap a un altre/a o altres, de forma repetida i freqüent en el 
temps i que sense constituir un tracte degradant, suposa assetjament greu contra la persona. 
 
Sense tenir caràcter limitant ni excloent, a manera d'exemple es transcriu un llistat il·lustratiu 
d'actes hostils o humiliants: 

 
• Menyspreu, atacs o crítiques persistents i injustificades a l'activitat sindical. 
• Assignació de tasques impossibles de complir, humiliants o vexatòries. 
• No assignar tasques o activitat a algú de forma continuada. 
• Realitzar un control desmesurat i inadequat del rendiment en la seva activitat. 
• Denegació sense cap raonament ni justificació de gaudiment de drets com: assistència a 

activitats sindicals, jornades, formació o gaudi de compensació horària per allargaments de 
jornades per l'activitat sindical, absències per raons personals o familiars. 

• Ubicar a la persona en espais de treball aïllats.  
• Difondre rumors falsos: parlar malament d'aquella persona, de la seva activitat, amb 

l'objectiu de ridiculitzar, calumniar. 
• Criticar la seva vida privada, creences religioses.  
• Amenaçar verbalment, per escrit o insultar. 

 
 
 
PROCEDIMENT D’INTERVENCIÓ 
 
En el cas que es produeixi una situació d’assetjament, hi ha dues vies de resolució: l’interna, 
recollida en els Estatuts de la CONC, i la via de la denuncia externa a l’autoritat competent.  
 
Utilitzar una via de resolució en cap cas no exclou la possibilitat d’utilitzar també l’altra i seran 
sempre opcions de lliure elecció per part de la persona interessada. 
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Principis i garanties del procediment d’intervenció intern 
 
En tot el procediment d’intervenció, s’ha d’actuar amb la discreció necessària per protegir la 
intimitat i la dignitat de les persones afectades.  
 
Les actuacions han de tenir lloc amb el màxim respecte a totes les persones implicades (afectades, 
testimonis, denunciades, etc.). 
 
La informació generada i aportada per les actuacions ha de tenir caràcter confidencial. Les dades 
relatives a la salut han de ser tractades de forma específica, de manera que s’incorporin a 
l’expedient després de l’autorització expressa de la persona afectada, i qualsevol informe que se’n 
derivi ha de respectar el dret a la confidencialitat de les dades de salut. 
 
Totes les persones implicades en el procediment tenen dret a la informació sobre quina fase del 
procediment s’està desenvolupant i, segons la característica de participació (afectades, testimonis, 
denunciades) i del resultat de les fases.  
 
La investigació i la resolució del cas s’han de dur a terme amb rigorositat i diligència degudes i 
sense demores injustificades. El procediment ha de garantir l’audiència imparcial i un tractament 
just a totes les persones implicades. Totes les persones que intervinguin en el procediment han 
d’actuar de bona fe en la recerca de la veritat i l’esclariment dels fets denunciats. 
 
Totes les persones implicades en el procediment han de tenir garanties de no-discriminació, ni 
represàlies per la participació en els processos de comunicació o denúncia d’una situació 
d’assetjament. En els expedients personals oberts només s’hi han d’incorporar els resultats de les 
denúncies investigades i provades. 
 
Totes les persones que siguin citades en el transcurs de l’aplicació d’aquest procediment tenen el 
deure d’implicar-se i de prestar la seva col·laboració. 
 
 
DENÚNCIA INTERNA 
 
Presentació de la denúncia 
 
La persona que se sent assetjada, haurà de fer arribar per escrit la seva denúncia a l’òrgan de 
direcció corresponent o, en el seu cas, a les secretaries de la Dona o al Departament de Salut 
Laboral de la CONC. 
 
La denúncia ha de ser motivada i haurà de contenir com a mínim identitats de les persones 
denunciants i denunciades, relat detallat dels fets i possibles testimonis. 
 
Valoració d’indicis 
 
Una vegada rebuda la denuncia es posarà en coneixement de la Secretaria de la Dona i del 
Departament de Salut laboral de la CONC. Aquestes dues estructures proposaran una persona 
cadascuna, en el termini màxim de 2 dies laborables, per intervenir inicialment i de forma 
conjunta. Així mateix es posarà el cas en coneixement de la secretaria d’organització de 
l’estructura corresponent. 
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Aquestes dues persones faran les valoracions i comprovacions que creguin necessàries respectant 
la discreció i confidencialitat necessària. Si en l'acompliment d'aquestes actuacions consideressin 
necessari entrevistar a la persona denunciada, se li informarà prèviament del motiu d'aquesta 
compareixença, aclarint que no es tracta d'una instrucció i que la seva presència respon 
exclusivament a aportar voluntàriament informació sobre l’assumpte. 
 
Com a conseqüència de les actuacions dutes a termes en aquesta fase la persona denunciant 
podrà ampliar, matisar o modificar la denuncia inicial. 
 
A continuació, les persones de referència, emetran un informe motivat al òrgan corresponent, en 
el termini màxim de 15 dies, instant el tractament com a cas específic d'assetjament sexual, per 
raó de gènere o moral; o bé instant a la seva desestimació.  
 
En cas de desestimació, l’òrgan de direcció notificarà la decisió a la persona denunciant, la qual 
podrà recórrer a la Comissió de Garanties. 
 
 
EXPEDIENT INSTRUCTOR 
 
Mesures cautelars 
 
En funció del risc i/o dany a la persona assetjada, una vegada s’hagi iniciat el procediment i fins al 
tancament i sempre que hi hagi indicis d’assetjament, les persones que intervenen de l’estructura 
de la Secretaria de la Dona o del Departament de Salut laboral de la CONC encarregades de les 
diferents fases d’intervenció poden proposar a l’òrgan de direcció corresponent l’adopció de 
mesures cautelars.  
 
Les mesures cautelars no poden predisposar el resultat final del procediment i s’han de prendre de 
forma motivada com a garantia de la protecció de les parts implicades. 
 
L’adopció d’aquestes mesures s’ha de fer d’una manera personalitzada i coordinada per la direcció 
sindical i tots els agents que intervenen en aquest Protocol. S’ha de situar la persona assetjada en 
el centre d’atenció per garantir una atenció integral d’assistència, protecció, recuperació i reparació 
adequada i evitar la victimització secundària. 
 
 
Incoació de l’expedient 
 
L'òrgan de direcció, d’acord a l’informe de valoració d’indicis i en el termini màxim de 15 dies, 
determinarà la incoació de l'expedient instructor.  
 
El mateix òrgan, designarà a la comissió instructora, formada per les persones encarregades de la 
seva tramitació, incloent a la persona de referència (o grup especialitzat) a proposta de la 
Secretaria de la Dona, si es tracta d’un possible cas d'assetjament sexual o per raó de gènere i del 
Departament de Salut Laboral en el cas d'assetjament moral.  
 
Si es donés la circumstància de que una vegada transcorregut el termini de 15 dies, aquest òrgan 
no determinés la incoació de l’expedient, aquesta podrà ser determinada per l’òrgan competent de 
la CONC, a petició de les persones de referència de la Secretaria de la Dona i del Departament de 
Salut Laboral. 
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La comissió iniciarà una investigació, podent utilitzar els mitjans que cregui convenients per tal 
d’esclarir els fets denunciats, analitzant les proves aportades i relacionant-les amb els fets descrits 
en la denúncia, les quals anirà documentant, i podran ser: 

 
• Entrevistes amb les parts en conflicte, així com a possibles testimonis aportats per les 

parts. 
• Proves de comunicacions, correus electrònics, missatges al mòbil, trucades telefòniques. 
• Parts mèdics i dades d’absentisme laboral de la persona assetjada. 
• I qualsevol altre prova que es consideri adient per al millor esclariment dels fets. 

Les conclusions de la Comissió Instructora no podran tenir una durada superior a 45 dies, i només 
en casos de complexitat suficientment raonada, podrà prorrogar-se fins a un màxim de 3 mesos. 
 
 

 
 
 

 
Barcelona, 16 de març de 2016 




