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1. Objectiu 
 

L'objectiu del procediment és establir els circuits d’actuació davant d’una possible situació 
d’assetjament sexual o per raó de sexe 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, el dret a la no discriminació per raó de sexe, així com la 
seguretat i salut en el treball. 
 

2. Àmbit d’aplicació 

 

Aquesta instrucció és d’aplicació en totes aquelles situacions d’assetjament sexual i 
assetjament per raó de sexe 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. 

S’exclou d’aquest procediment: 

 

• Les situacions d’assetjament sexual i/o per raó de sexe produïdes per persones 
usuàries que es regiran per l’establert a la instrucció per a la prevenció de les 
agressions físiques i/o verbals procedents de persones usuàries (IDP0061).  

 

• Les situacions d’assetjament sexual i/o per raó de sexe patides per persones alienes a 
l’empresa, però vinculades a aquesta per qüestions professionals, situacions que es 
regiran per la instrucció per a la prevenció de les agressions físiques i/o verbals 
procedents de professionals externs (IDP0062). 

 

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. Concepte d’assetjament sexual  
 

La directiva 2006/54/CE relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de 
tracte entre homes i dones en assumptes de treball i d’ocupació, el defineix com:  
 
La situació en la qual es produeix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat, 
d’índole sexual, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, 
especialment, quan es crea un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. 
 
Per tant, són elements claus per a considerar una situació d’assetjament sexual: 
 
� Comportament no desitjat / no volgut per la persona  que les rep  (la persona no 

demana o inicia aquesta acció i considera aquest fet indesitjable i ofensiu). 
 
� Comportament de naturalesa sexual o amb connotacion s sexuals (aquestes poden ser 

verbals, no verbals o físiques)   
 

� Que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’at emptar contra la dignitat o de 
crear un entorn intimidatori, hostil degradant, hum iliant o ofensiu . S’ha de tenir en 
compte que la falta de intencionalitat de qui realitza l’acció ofensiva no eximeix de la seva 
responsabilitat, així com que malgrat que amb caràcter general es necessària una pauta 
repetitiva de conductes o accions ofensives, els comportaments aïllats o poc freqüents, si 
són prou greus, poden ser considerats com assetjament sexual.  

 
A títol d’exemple de conductes que poden evidenciar situacions d’assetjament sexual, i sense 
que aquests siguin excloents ni limitatives, podríem esmentar: 
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5. Concepte d’assetjament per raó de sexe 

 
El concepte d’assetjament per raó de sexe queda també establert a la directiva 2006/54 
 
Es considera situació d’assetjament per raó de sexe la situació on es produeix un 
comportament no desitjat relacionat amb el sexe d’una persona, amb el propòsit o l’efecte 
d’atemptar contra la dignitat de la persona i de crear un entorn intimidatori, hostil, degradant, 
humiliant o ofensiu. 
 
Els elements claus de la definició d’assetjament per raó de sexe son: 
 

� Comportament no desitjat / no volgut per la persona  que el rep.  
 

� Es relaciona amb el sexe d’una persona (ja sigui pel fet de ser dona, per 
estar embarassada o per la seva maternitat, pel fet de desenvolupar un rol no 
atribuït culturalment al seu sexe o per l’exercici d’un dret laboral previst per a la 
conciliació de la vida personal i laboral).  

 
� Que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’at emptar contra la dignitat 

o de crear un entorn intimidatori, hostil, degradan t, humiliant o ofensiu.  
 

 
A títol d’exemple de conductes que poden evidenciar situacions d’assetjament per raó de 
sexe, i sense caràcter excloent ni limititativa, es poden esmentar: 
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6. 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 sexual o per raó de sexe, entre elles es troben la 
formació i la informació.  
 
La Fundació Hospital Asil de Granollers manifesta tolerància zero envers la 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. 

 
Cal proporcionar formació i informació respecte a què es pot considerar una situació 
d’assetjament sexual o per raó de sexe, evitant així que per desconeixement estiguem actuant 
amb comportaments discriminatoris, comportaments que segons el règim disciplinari poden 
ser sancionats com faltes molt greus.  
 
S’han de difondre i posar a l’abast de la plantilla totes les normatives relacionades amb la 
prevenció de la violència utilitzant tots els canals habituals de comunicació (mail, intranet,...) 
 
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. 
 

7. Comunicació de situacions d’assetjament sexual o  per raó de sexe   

 
La comunicació de les situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe 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 imprescindible la signatura del comandament en aquest 
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cas. El document es farà arribar al servei de prevenció de riscos laborals i medi ambient per 
correu intern o mitjançant la seva adreça prevencio@fhag.es. 
 
El Servei de prevenció de riscos laborals i medi ambient traslladarà la comunicació al grup de 
treball d’igualtat, on recordem que hi ha representació de la direcció i de la representació legal 
de les persones treballadores.  
 

8. Intervenció de la figura de l’Agent d’igualtat   

 
Les comunicacions de possibles situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe es 
centralitzaran en la figura de l’agent d’igualtat, qui vetllarà en tot moment per la 
confidencialitat, discreció, transparència, equitat i rapidesa en la gestió del cas. 
 
Un cop comunicat el cas es designarà com a persona de referència per a la intervenció al 
conflicte, a una de las dues figures d’Agent d’igualtat nomenades per la Direcció de l’empresa 
(un home i una dona). La persona que denuncia podrà sol·licitar explícitament que la mediació 
la realitzi l’agent d’igualtat home o dona, evitant així que la persona es pugui sentir violentada 
alhora d’explicar el seu cas. 
 
L’agent d’igualtat designat/da al cas recavarà dades de la persona que es considera objecte 
d’una situació d’assetjament,  de la persona presumptament autora dels fets i  dels 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. 
 

9. Investigació i valoració del cas 

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

a) La situació és compatible amb una situació d’assetj ament sexual o per raó de 
sexe . 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. 

 
 
b) La situació no és compatible amb una situació d’ass etjament sexual o per raó de 

sexe. En aquest supòsit s’haurà de descartar que: 
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b.1.) Existeix un conflicte interpersonal.  En aquest cas es derivarà a la 
Direcció de Persones qui designarà a un mediador/a per gestionar el conflicte.  
  

 
b.2.) 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, que valorarà des del punt de vista sanitari la possible derivació a 
professionals especialitzats. 

 
b.3.) S’ha obrat de mala fe  en la comunicació del cas. En aquest supòsit es 
comunicarà a la Direcció de Persones per a l’adopció de possibles mesures 
disciplinàries contra el denunciant.  

 
 

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. 

 
 

10. Resolució informal del conflicte 

 
Les situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe no sempre són percebudes com a tals, 
tant per la persona que emet els comportaments com per la persona que els rep. Per això 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 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 de la figura d’agent d’igualtat,  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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11. Resolució formal del conflicte 

 
Per a l’inici del procediment formal de resolució serà necessari que la persona ratifiqui el 
comunicat intern d’accident, 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 l’agent 
d’igualtat designat/da elaboraran un informe destinat a la Direcció de Persones amb totes les 
informacions rebudes i la proposta de mesures correctores. 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 i/o 
disciplinari, amb l’aplicació del Procediment de gestió d’expedients disciplinaris de la FHAG 
(PRDP0014), informant de la comunicació de situació d’assetjament sexual o per raó de sexe 
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, i 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 laborals.  
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12. Registre i tractament estadístic   
 

Totes les comunicacions de presumptes casos d’assetjament sexual o per raó de sexe 
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 Reglament de seguretat d’aquest fitxer (PRDP0034).  
 
L’informe estadístic dels casos tractats serà presentat al Comitè de Seguretat i Salut amb 
caràcter semestral, o al grup de treball específic que es pugui crear depenent del CSS. 
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 

 

13. 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 col·lectiu (art. 64 a 68). 
 
La graduació de faltes del conveni de la XHUP, recull l’assetjament sexual o per raó de sexe 
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 
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14. Drets de la persona agredida  

 
La persona víctima d’una situació d’assetjament sexual o per raó de sexe 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 
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 (recordem que el codi penal 

preveu la possibilitat de l’establiment de penes de presó en funció de la gravetat del 
cas) 

 
 

 

15. 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 sexual o per raó de sexe 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 l’Agent d’igualtat, amb 
contactes amb les persones implicades, per verificar que la resolució ha estat efectiva. 
 



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

Direcció de Persones. Servei de prevenció de riscos  laborals i medi ambient 
Av. Francesc Ribas, s/n. 08402 Granollers. T. 938 425 00. prevencio@fhag.es 
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16. Diagrama de procés 

 
 

 
 

 


