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1. Objectiu 
 

L'objectiu de la instrucció és establir els circuits d’actuació davant d’una possible situació 
d’assetjament psicològic al treball (mobbing) que es pugui produir entre professionals de la 
FHAG.  
 
Aquests tipus de comportaments no són tolerats per l’empresa, són contraris al codi ètic de 
l’organització i atempten contra drets fonamentals de la persona com són: la dignitat de la 
persona, la integritat física i moral, així com la seguretat i salut en el treball. 
 

2. Àmbit d’aplicació 

 

Aquesta instrucció és d’aplicació en totes aquelles situacions d’assetjament psicològic a la 
feina (mobbing) que es produeixin entre professionals de la FHAG, quedant incloses tant les 
situacions patides per qualsevol professional de la FHAG al propi centre de treball, com en 
qualsevol altre lloc al que s’hagi desplaçat per motius professionals: reunions, jornades de 
formació, etc. Per tant, l’àmbit d’aplicació s’estén a qualsevol lloc o moment en el qual les 
persones es trobin per raons professionals i laborals. 

 

3. Vigència 
 
 
Aquest document entra en vigor a la data de firma i no prescriu fins que sigui modificat o 
derogat per una altre posterior aprovat per la Direcció de l’Hospital. 
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4.  Definició  

 
L’assetjament psicològic va ser definit per Heinz Leymann (1993) com: 
 
“Situacions a les quals una persona o un grup de persones, exerceixen, un conjunt de 
comportaments caracteritzats per una violència psicològica extrema, de forma sistemàtica (al 
menys una vegada per setmana), durant un període de temps llarg (al menys 6 mesos) sobre 
una altra persona al lloc de feina” 
 
Una altre definició que es pren com a referència es la de de Marie-France Hirigoyen:  
 
“Tota conducta abusiva que atempti, per la seva repetició o sistematització, contra la dignitat o 
integritat psíquica o física d’una persona i que posi en perill la seva feina o degradi l’ambient 
de treball. 
 
L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) a la seva nota tècnica de 
prevenció NTP-854 (2010) ha definit l’assetjament psicològic o mobbing com: 
 
“L’exposició a conductes de violència psicològica, dirigides de forma reiterada i prolongada en 
el temps, cap a una o més persones per part d’altre/s que actuen davant aquella/es des d’una 
posició de poder. Aquesta exposició es dona en el marc d’una relació laboral i suposa un risc 
important per a la salut”. 
 
Els elements claus que defineixen una situació d’assetjament psicològic en el treball son: 
 
 
� exposició a un tipus de conductes violentes  que han estat catalogades, malgrat que 

les conductes tipificades no són exhaustives ni limitatives. (Rivera, Leymann, etc) 
 
� identificació de dos parts  implicades (persona assetjadora/s – víctima/es) 
 
� existència d’una freqüència i/o durada  en l’exposició, entenent que un fet mantingut 

en el temps és considerat com un fet repetit donat que es manté l’exposició. 
 
� asimetria de poder  (no necessàriament poder jeràrquic, sinó que poden ser l’antiguitat 

en l’empresa, l’expertesa, l’accés a informació “sensible”, el reconeixement social, la 
força física, els contactes personals, etc.) 

 
� es donen en el marc de la relació laboral  
 
� suposen un risc per a la salut  
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Algunes de les conductes que poden constituir situacions d’assetjament psicològic a la 
feina, son entre d’altres: 
 
 

 
 

 
Les situacions d’assetjament psicològic al treball s’han de diferenciar d’aquelles situacions de 
conflicte que poden sorgir entre les persones en el marc de les relacions laborals, per tant no  
són situacions de “mobbing” entre d’altres: 
 
���� un acte puntual (una discussió, un mal humor puntual, un canvi de lloc/torn de treball 

justificat, ....) 
���� un fet col·lectiu de tipus organitzatiu (modificació de l’horari, disminució de sou,..) 
���� la pressió legítima que es rep del superior jeràrquic per treballar més o millor. 
���� conflictes interpersonals (enfrontaments o antipaties entre persones treballadores, 

relacionades o no amb el treball) 
���� les crítiques constructives 
���� les situacions d’estrès 
���� l’assetjament sexual 
���� etc. 
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5. Mesures preventives pre-exposició 

 
Recordem que existeixen una sèrie de mesures de prevenció que ens han d’ajudar a combatre 
el risc de patir situacions d’assetjament psicològic a la feina, entre elles es troben la formació i 
la informació.  
 
Una bona base per evitar aquestes situacions, és el posicionament ètic de l’empresa . La 
Fundació Hospital Asil de Granollers manifesta tolerància zero envers qualsevol tipus de 
violència, fet que es trasllada al seu codi ètic, on expressament es diu que :   
 
- La FHAG espera que els/les professionals es tractin  amb respecte i no facin 

discriminacions amb motiu de raça, color, religió, sexe, edat, nacionalitat d’origen, 
preferències sexuals o discapacitat, tant entre ell s/elles com als/les usuaris, 
familiars i clients. 

 
- La FHAG espera que els/les professionals NO facin a ssetjament verbal, moral o físic 

a ningú en el lloc de treball sobre les seves carac terístiques racials, ètniques, 
religioses, físiques o sexuals ni per la seva prefe rència sexual. 

 
Les persones treballadores del centre disposen de la informació des de l’inici de la seva 
relació laboral, relativa a aquells comportament que es poden considerar d’assetjament 
psicològic a la feina (mobbing). Així s’evitarà que per desconeixement s’actuï amb 
comportaments discriminatoris, que segons el règim disciplinari poden ser sancionats com 
faltes molt greus.  
 
Per donar difusió i posar a l’abast de la plantilla totes les normatives relacionades amb la 
prevenció de la violència, es disposa de tota la normativa interna i de tots els recursos 
comunicatius al procés d’acollida de tota nova contractació, així com a la Intranet per tota la 
plantilla. 
 
Tots i totes hem de vetllar per mantindre un entorn de treball segur. Com a mesura preventiva 
és fonamental tractar amb respecte a totes les persones amb les que interaccionem, requerint 
el mateix tracte per part de les altres persones, informant d’aquells comportaments o actituds 
que ens resulten ofensius i que atempten contra la nostra dignitat, intimitat i/o integritat 
sol·licitant de forma directa el cessament de les conductes. 
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6. Comunicació de situacions d’assetjament psicològ ic 

 
La comunicació de les situacions d’assetjament psicològic a la feina que es puguin donar a la 
FHAG es farà mitjançant el comunicat intern d’accident, malaltia professional, risc i incident de 
risc, document disponible a la intranet de l’empresa. 
 
http://doc.fhag.es/dis/Direcci%20de%20Recursos%20Humans/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fdis%2fDirecci%20de%20Re
cursos%20Humans%2f09%2e%20Prevenci%c3%b3%20de%20riscos%20laborals%20i%20medi%20ambient%2f03%2e%20Form
ularis&FolderCTID=&View=%7bFBAAC293%2d91FC%2d438C%2d9180%2dE7053E75D7AA%7d 

 
El document serà signat per la persona presumptament assetjada, o qualsevol tercera 
persona amb interès legítim. No serà necessària la signatura del comandament en aquest cas. 
El document es farà arribar al servei de prevenció de riscos laborals i medi ambient per correu 
intern o mitjançant la seva adreça prevenció@fhag.es. En cas d’enviar-se per email, no serà 
necessària la firma del document. 
 
El Servei de prevenció de riscos laborals i medi ambient traslladarà la comunicació a la 
Direcció de Persones. 
 

7. Mediació en el cas 

 
Les comunicacions de possibles situacions d’assetjament psicològic es centralitzaran en la 
Sotsdirecció de planificació i desenvolupament de la Direcció de Persones qui designarà una 
persona de referència per a la gestió del cas. La persona designada vetllarà en tot moment 
per la confidencialitat, discreció, transparència, equitat i rapidesa en la gestió del cas. 
 
La persona designada s’entrevistarà amb la persona que es considera objecte d’una situació 
d’assetjament així com amb els possibles testimonis per tal d’obtenir dades que permetin fer 
una primera valoració del cas i informar de les accions que es poden emprendre. En el cas 
d’existir testimonis se’ls informarà de la necessitat de mantenir la confidencialitat i discreció. 
 

8. Investigació i valoració del cas 

 
Per a la valoració inicial del cas es tindran en compte les entrevistes amb la persona/s 
denunciant i denunciada, així com possibles testimonis i la recollida d’informació de caràcter 
documental (proves). 
 
De la informació obtinguda la persona designada al cas podrà estimar que: 
 

a) la situació és compatible amb una situació d’assetj ament psicològic a la feina . En 
aquest cas, si la gravetat dels fets no ho desaconsella, es recomanarà a la persona 
presumptament assetjada una resolució informal o en el seu defecte l’inici del 
procediment formal. 
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b) la situació no és compatible amb una situació d’ass etjament psicològic a la feina.  
En aquest supòsit es registrarà el cas al registre general de successos de risc del 
Servei de prevenció de riscos laborals i medi ambient i es donarà per tancat el procés. 

 
b.1) existeix un conflicte intrapersonal . En aquest cas es derivarà a la 
persona a l’equip sanitari del Servei de Prevenció de riscos laborals i medi 
ambient. 
 
b.2) s’ha obrat de mala fe  en la comunicació del cas. En aquest cas es 
comunicarà a la Direcció de Persones per a l’adopció de possibles mesures 
disciplinàries.  
 

Tots els casos passaran a quedar registrats al registre general de successos de risc del Servei 
de prevenció de riscos laborals i medi ambient i es donarà per tancat el procés. 
 

9. Resolució informal del conflicte 

 
Les situacions d’assetjament no sempre són percebudes com a tals, tant per la persona que 
emet els comportaments com per la persona que els rep. És per això que és important que 
quan aquests comportaments es produeixin posem en coneixement de l’altra persona la nostra 
disconformitat amb aquests comportaments, evitant que es produeixin malentesos o que la 
situació es degradi i/o empitjori.  
 
Serà potestat de la persona que es consideri objecte d’una situació d’assetjament el intentar 
resoldre el conflicte de manera informal, ja sigui: 
 

� de forma directe , és a dir, dirigint-se a la persona autora dels fets e informant-la que 
la seva actitud és ofensiva, el rebuig a les seves possibles pretensions i el requeriment 
per al cessament de la seva conducta. 

 
� amb la intervenció d’una persona de referència desi gnada per la Sotsdirecció de 

planificació i desenvolupament de la Direcció de pe rsones, qui s’encarregarà 
d’informar a la persona que manté aquests tipus de comportaments dels fets 
denunciats propiciant, si s’escau, una entrevista entre les parts per tal d’aconseguir el 
cessament dels comportaments discriminatoris e informant del seguiment del cas per 
part de l’empresa. 

 
Si mitjançant la resolució informal es resol el conflicte, és procedirà a incorporar el cas al 
registre general de successos de risc del Servei de prevenció de riscos laborals i medi ambient 
i es donarà per tancat el procés. 
 
Si la via de resolució informal no ha funcionat o la gravetat dels fets així ho requereix es 
passarà a la via de resolució formal.   
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10. Resolució formal del conflicte 

 
Per a l’inici del procediment formal de resolució serà necessari que la persona formalitzi 
internament la denúncia, si ha estat una tercera persona qui ha comunicat el succés. En la 
descripció del succés es faran constar les següents dades: 

 
- nom i cognoms de la persona presumptament assetjadora 
- detall dels fets 
- dates, durada, freqüència dels fets 
- lloc dels fets 
- nom i cognoms de possibles testimonis 

 
El Servei de prevenció de riscos laborals i medi ambient de forma conjunta amb la persona 
designada al cas per la Sotsdirecció de planificació i desenvolupament de la Direcció de 
Persones elaboraran un informe destinat a la Direcció de Persones amb totes les informacions 
rebudes. Per tal de complimentar les valoracions efectuades en l’informe inicial, i si així es 
creu convenient, es podran sol·licitar valoracions tècniques i/o mèdiques addicionals. 
  
Un cop presentada la documentació a la Direcció de persones i tenint en compte l’informe del 
cas, correspondrà a la Direcció de Persones la decisió d’obertura d’un expedient 
informatiu/disciplinari, amb l’aplicació del Procediment de gestió d’expedients disciplinaris 
de la FHAG (PRDP0014) , informant de la denúncia a la persona denunciada i al Comitè 
d’empresa, si s’escau. 
 
En funció dels indicis existents en la pressa d’informació, es podrà sol·licitar a la Direcció de 
Persones l’adopció de mesures cautelars per evitar el contacte entre la persona denunciant i la 
denunciada. 
 
Tant la persona presumptament agredida com la persona denunciada podrà ser acompanyada 
durant tot el procés per una persona de la seva confiança, o per un/a representant legal de les 
persones treballadores, i en tot moment s’informarà a les parts de l’evolució de les diferents 
actuacions del procés. 
 
De la resolució de l’expedient disciplinari s’informarà a les parts, i de la imposició de sancions 
greus s’informarà al Comitè d’empresa. En el cas de personal intern resident, s’informarà a la 
Comissió de Docència. Tanmateix s’iniciaran els tràmits per al reconeixement d’accident 
laboral per part de la mútua d’accidents i es revisarà, si s’escau, l’avaluació de riscos 
psicosocials.  
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11. Registre i tractament estadístic 
 

Totes les comunicacions de presumptes casos d’assetjament psicològic al treball quedaran 
recollides al registre general de successos de risc del Servei de prevenció de riscos laborals i 
medi ambient, per tal de tractar-les estadísticament. Aquest registre està regulat per la LOPD, 
i garanteix la confidencialitat de les dades que conté, tal i com estableix el Document de 
seguretat d’aquest fitxer (PRDP0034) . 
 
L’informe estadístic dels casos tractats serà presentat al Grup de treball de violència creat pel 
Comitè de Seguretat i Salut. L’informe estadístic podrà contenir un llistat no nominatiu dels 
successos investigats. Els camps que contindrà són: 
 

- Número de registre. 
- Data de comunicació de la pressumpta situació d’assetjament. 
- Via inicial de resolució del conflicte: formal o informal 
- Data d’inici de les actuacions 
- Existència de testimonis: si o no 
- Resultat de l’informe: s’estima o desestima presumpció d’assetjament 
- Necessitat de mesures cautelars: si o no 
- Obertura d’expedient disciplinari: si o no 
- Tipus de sanció 

12. L’assetjament: infracció sancionable per l’empr esa  

 
En el marc de la potestat sancionadora de l’empresa, i en el supòsit que la investigació dels 
fets demostri que s’ha produït una situació d’assetjament, l’empresa imposarà les sancions 
establertes al règim disciplinari del conveni (art. 64 a 68), aplicant el Procediment de gestió 
d’expedients disciplinaris de la FHAG (PRDP0014)  
 
La graduació de faltes del conveni de la XHUP, recull l’assetjament psicològic (art. 65.4 d) com 
una falta molt greu, falta que pot ser sancionada amb: 
 

� suspensió de sou i feina de 21 a 60 dies 
� trasllat de departament o servei per un període de 3 mesos fins a un any 
� inhabilitació per ascendir de categoria durant 3 anys com a màxim 
� acomiadament 

 

13. Altres accions legals de la persona assetjada 

 
La persona víctima d’una situació d’assetjament psicològic podrà: 

 
� Rescindir el seu contracte, en virtut de l’article 50 ET, quan les modificacions de les 

condicions de treball redundin en perjudici de la seva dignitat o per incompliment 
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greu de les obligacions de l’empresari, amb la percepció de la indemnització 
estipulada per a l’acomiadament improcedent (art. 56 ET). 

 
� Sol·licitar l’inici del procediment de tutela dels drets fonamentals davant el jutjat de 

lo social, segons l’art. 181 del RDL 2/1995 de procediment laboral. La indemnització 
fixada per la vulneració de drets fonamentals serà compatible amb la indemnització 
per rescissió de contracte. 

 
� Interposar una querella davant la jurisdicció penal 

 

14. Mesures de prevenció post-exposició 

 
En el cas que les mesures preventives en front les situacions de violència, i en concret en 
relació a l’assetjament psicològic no hagin funcionat, s’hauran d’establir mesures de prevenció 
terciària encaminades a rehabilitar i/o restituir la salut a les persones tant actives com passives 
de la situació de conflicte.  
 
Amb aquest objectiu es posarà a l’abast de aquestes persones els recursos de que disposi en 
cada moment la Fundació Hospital Asil de Granollers:  
 

� seguiment per l’equip sanitari del servei de prevenció de riscos laborals 
� assessorament psicològic 
� assessorament legal 
� etc.  

 
Tanmateix s’estableix el seguiment dels casos tractats per part de la Direcció de Persones, 
amb contactes amb les persones implicades, per verificar que la resolució ha estat efectiva.  
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15. Diagrama de procés 
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