


LES VIOLÈNCIES SEXUALS                                   
La vioLència sexuaL és una de Les formes més freqüents de vioLència deLs ho-
mes contra Les dones. Aquesta violència pot prendre diferents formes per 
això es parla de violències sexuals. Quins tipus trobem?

- Agressió sexual o violació
- Abús sexual
- Assetjament sexual (a la feina, en espais públics i/o virtual)

Es pot ser víctima d’un o de més tipus de violència sexual i algunes poden 
conduir a altres de més greus. Aquests tipus d’agressions també es poden 
donar en l’àmbit de la parella o de la família.

SI HAS PATIT VIOLÈNCIA SEXUAL 
NO ETS CÒMPLICE NI CULPABLE

En la violència només hi ha un culpable: l’agressor.



1. COM DEFINIM L’ASSETJAMENT SEXUAL?                   
LEGALMENT
Es quan algú demana favors de naturalesa sexual per a sí 
mateix o per a tercers, en l’àmbit d’una relació laboral, docent 
o de prestació de serveis, de forma continuada o habitual, 
sempre que tal comportament provoqui en la víctima una 
situació objectiva i greument intimidadora, hostil o humiliant.

COM DEFINIM CONCRETAMENT 
L’ASSETJAMENT SEXUAL A LA FEINA?
Són aquelles conductes verbals, no verbals o físiques de naturalesa sexual 
que es desenvolupen en l’àmbit laboral que són ofensives i no desitjades 
per la víctima. Acaben afectant l’ocupació, la formació, la promoció o les 
condicions de treball, i/o creant un entorn laboral ofensiu, hostil, intimidador 
i humiliant. 
Exemples:

—Comentaris sobre l’aparença física o la condició sexual de la 
treballadora.
—Requeriments de favors sexuals, que condicionen la promoció o la 
permanència en el lloc de treball. 
—Acudits, mirades o gestos ofensius. 
—Les comunicacions (trucades telefòniques, correus electrònics, etc.) 
de contingut sexual i de caràcter ofensiu. 
—Bromes sobre el sexe que resulten desagradables. 
—Ús de material pornogràfic al centre de treball o d’imatges o fotografies 
de contingut sexual explícit. 
—El contacte físic deliberat i no sol·licitat o apropaments físics no 
desitjats. 
—Preguntes sobre la vida 
íntima d’una persona…

Val a dir, que els 
comportaments amb conno-
tacions sexuals, tradicio-
nalment han afectat a les 
dones però que també es 
poden donar casos en què 
els assetjats siguin homes.

Codi penal



2. QUINS TIPUS D’ASSETJAMENT SEXUAL 
A LA FEINA EXISTEIXEN?
Xantatge sexual: es dóna quan acceptar o no aquest xantatge, implícitament 
o explícitament, por tenir conseqüències en l’ocupació de la persona 
assetjada. 

—Explícit, quan hi ha una proposició sexual directa i expressa a canvi 
de continuar a la feina o de millorar en les condicions laborals.
—Implícit, quan la persona treballadora percep que negar-se als 
requeriments sexuals pot perjudicar la seva posició al lloc de treball.

Aquest tipus d’assetjament tan sols pot ser exercit per persones amb 
poder per decidir sobre la relació laboral, és a dir, qualsevol persona 
jeràrquicament superior. 

Assetjament ambiental: quan la persona assetjadora crea amb el seu 
comportament un entorn laboral intimidador, hostil o humiliant per a la 
persona assetjada, i en determinades circumstàncies, contrària al principi 
d’igualtat de tracte. 
Aquest tipus d’assetjament pot ser exercit per qualsevol persona que treballi 
amb la persona objecte de la conducta intimidadora, hostil o humiliant sigui 
company, superior jeràrquic o fins i tot subordinat.



3. QUINS EFECTES I CONSEQÜÈNCIES 
SOCIALS I SOBRE LA SALUT DE 
L’ASSETJAMENT SEXUAL?

En la salut: 
Psicològics: ansietat, depressió, estats de nerviosisme, sentiments de  
desesperació i d’indefensió, d’impotència, de còlera, d’aversió, de fàstic, 
de violació, de baixa autoestima…
Físics: trastorns del son, mals de cap, problemes gastrointestinals, nàu-
sees, hipertensió, úlceres...

En les perspectives laborals: en moltes ocasions s’ha d’abandonar la 
feina, sobretot en els casos en què l’assetjament sexual prové del mateix 
empresariat. Això és especialment greu en el cas de les dones, ja que te-
nen majors obstacles de permanència a la feina, en l’accés a l’ocupació i 
en la promoció. 

En les relacions afectives i familiars: afecta l’àmbit íntim de les persones 
i pot derivar en l’afectació de la pròpia identitat, de la pròpia autoestima, del 
propi cos i de la visió de la sexualitat. Aquesta afectació pot derivar en el 
trencament de la família, ja sigui per desconeixement del que està passant 
o per la impossibilitat de la parella i el cercle íntim (familiars, amics, ami-
gues, etc.) per entendre la gravetat de la situació.



4. QUÈ POTS FER SI ESTÀS PATINT 
ASSETJAMENT SEXUAL? VIES DE 
PROTECCIÓ DAVANT LA SITUACIÓ 
D’ASSETJAMENT SEXUAL
Els comportaments d’assetjament sexual poden provenir d’un superior o 
bé d’altres companys de l’empresa. Sigui quin sigui el supòsit, les vies de 
protecció poden ser les següents:
a) Denúncia de la situació al superior jeràrquic de la persona assetjadora 

exposant la situació perquè se sancioni la persona que assetja sexual-
ment altres treballadors/es de l’empresa.

b) Es pot denunciar la situació davant la Inspecció de Treball. 
c) A més, en alguns casos, l’assetjament sexual és considerat delicte, de 

manera que es pot presentar una querella criminal davant la jurisdicció 
penal per aquest comportament. 

d) Independentment de les actuacions anteriors, els patiments psicològics 
(angoixa, depressió, etc.) que puguin derivar de les situacions d’asset-
jament sexual a l’empresa poden ser considerats accidents de treball si 
es pot demostrar que hi ha un nexe de causalitat entre els patiments i la 
situació generada a l’empresa. 

e) També pots denunciar davant els Mossos.

L’assetjament sexual a 
la feina. CECOT

Actuacions per afrontar 
l’assetjament sexual.

CCOO - Secretaria de 
la dona

Guia per l’erradicació 
de l’assetjament sexual, 
per raó de sexe i/o 
orientació sexual a la 
Generalitat de Cata-
lunya. EAPC

Què és l’assetjament
sexual? UGT



5. QUI POT ACTUAR DE L’ENTORN I COM? LA 
IMPORTÀNCIA DE L’ACCIÓ SINDICAL

Els delegats i delegades 
sindicals tenen un paper clau 
en la prevenció de l’assetjament 
sexual, ja que la Llei orgànica 
3/2007, per a la igualtat efectiva 
de dones i homes. L’article 48 
els concedeix protagonisme per 
negociar mesures de prevenció, 
sensibilització i difusió sobre 
l’assetjament sexual, adreçades a 
l’empresariat i a les treballadores i 
treballadors.

PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ
L’empresa, juntament amb la 
representació sindical, ha d’establir 
mesures de prevenció i sensibilització 
de la violència masclista a l’empresa. 
És necessari que quedi molt clara la 
postura de rebuig i de no-acceptació de 
l’empresa de l’assetjament sexual. Cal 
tenir la declaració per escrit. La formació 
constitueix un element clau en el procés 
de prevenció i sensibilització, ja que 
ofereix eines a les delegades i delegats, 
a les treballadores i treballadors i a la 
direcció empresarial per comprendre la 
violència masclista i per fer una millor 
intervenció si és necessari.



RECOMANACIONS PER A L’EMPRESA

—Promoure un entorn a la feina en el qual es visualitzi que és un espai 
lliure de violència masclista. 
—Promoure formacions especialitzades a l’empresa o a la zona on es troba 
la teva empresa, a través del sindicat. 
—Promoure la creació d’un protocol per a cada empresa o administració 
sabent que és obligatori per llei. 
—Impulsar la Comissió d’Igualtat i/o la Comissió del Protocol contra  l’Asse-
tjament Sexual i per Raó de Sexe, que ha de tenir reglament de funciona-
ment i ha d’incloure entre els seus objectius l’elaboració de protocols contra 
assetjament sexual i assetjament per raó de sexe si no es tenen, i han de 
participar en el seguiment i en la resolució dels casos que es produeixin. El 
paper d’aquesta Comissió implica:

-Comunicar a l’empresa possibles casos d’assetjament sexual o per raó 
de sexe, dels quals es tingui coneixement i instar-la a prendre mesures. 
-Denunciar l’empresa si, un cop assabentada, no pren les mesures per-
tinents. 
-En cas d’assetjament sexual o per raó de sexe:

·Cal escoltar la persona assetjada:
· Facilitant l’expressió de les emocions. 
· Donant missatges congruents de comprensió i ajuda. 
· No donant falses esperances. 
· No pressuposant res i no traient conclusions infundades.
· Mantenint una actitud empàtica. 

·S’ha de buscar informació en l’entorn per saber si tenen coneixe-
ment dels fets. 
·No s’ha de jutjar. 
·No s’ha de fer mediació. 
·No s’ha de demanar a la dona afectada que parli directament amb 
la persona assetjadora. 
·Cal acompanyar en el procés de la denúncia. 

Si hi ha danys a la salut de la dona assetjada, cal garantir que es reconeix 
com a accident de treball.



QUÈ PUC FER COM A TREBALLADOR/A?

Informa’t si a la teva empresa existeix aquesta Comissió per què et podran 
assessorar tant si et convé personalment o coneixes algun cas.



SERVEIS ON ACUDIR

Des del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 es 
dóna resposta a qualsevol situació d’emergència. Des dels dos 
centres d’atenció i gestió telefònica, els professionals gestionen 
totes les emergències dins del territori català.

Telèfon d’atenció a les dones en situació de violència 
masclista 
És un servei gratuït de l’Institut Català de les Dones. Atenció 
24 hores i en diferents idiomes. Hi ha servei d’advocada i de 
psicòloga.

Mossos d’Esquadra de Tàrrega 
Av. Josep Tarradellas, 1 de Tàrrega / Tel. 112 / 973 701 650

Policia Local de Tàrrega 
C. la Pau, s/n de Tàrrega / Tel. 973 500 092

SIE - Servei d’Intervenció Especialitzada
Rambla Ferran, 43 de Lleida / Tel. 973 246 507
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 19.30 h. No tanca al migdia.

El SIE és un servei públic especialitzat que ofereix atenció i recu-
peració a totes les dones i llurs fills i filles afectats per processos de 
violència masclista amb l’objectiu de facilitar la reparació del dany pa-
tit. Compta amb un equip interdisciplinari (psicòloga, jurista, educado-
ra, treballadora social i mediador/a). El seu àmbit d’intervenció és la 
violència en les relacions de parella, agressions sexuals, assetjament 
sexual i moral en àmbits públics i privats, explotació sexual, altres.

CAP Centre d’Atenció Primària Tàrrega 
C. Salvador Espriu, s/n de Tàrrega 
Tel. 973 310 852 - Urgències 973 501 048

Servei d’Informació i Atenció a les Dones – SIAD de l’Urgell
C. Agoders, 16, de Tàrrega / Tel. 973 500 707
Horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 h 

Servei gratuït adreçat a les dones, que ofereix informació, orientació 
i assessorament en diferents aspectes de la vida de les dones. Hi ha 
servei d’advocada i de psicòloga. És un servei confidencial.

Institut Català de les Dones
Av. del Segre 5 de Lleida / Tel. 973 703 658

Als Serveis Territorials de l’Institut Català de les Dones hi ha un servei 
d’advocada i psicòloga que atén les consultes de les dones. És un 
servei gratuït, en horari de matí i tarda.



SERVEIS ON ACUDIR EN CAS D’ASSETJAMENT LABORAL

UGT
• C. Alonso Martínez, 4 de Tàrrega 
Tel. 973 500 049
Horari d’atenció: de dl a dv: de 9 a 13 h
Atenció servei jurídic: dm: de 11.30 a 13.30 h
• Av. Catalunya, 2 de Lleida
Tel. 973 270 801 / 973 264 511
Horari d’atenció: de dl a dv: de 9 a 14 h i de 16 a 19 h; dv: 16 a 18 h;
de l’1 de juliol al 15 de setembre: de dl a dv: de 9 a 15 h

Inspecció Provincial de Treball 
Unitat Especialitzada de Seguretat Social 
C. Riu Besòs, 2 de Lleida 
Tel. 973 216 380 / itlerida@meyss.es

Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) 
C. Estudi Vell, 15 (edifici dels jutjats) de Cervera 
Tel. 973 240 041
Horari d’atenció: dijous, de 10 a 13h. Agost tancat. S’ha de dema-
nar cita prèvia trucant al telèfon 973 240 041, de 9 a 11 h.

• És un servei públic i gratuït d’atenció personalitzada.
• Proporciona un primer consell orientador a qualsevol ciutadà 
que s’hi adreci i informa sobre la possibilitat d’acudir als tribunals 
o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes, 
però no redacta cap document ni tramita cap assumpte.
• L’assessorament que presta aquest servei és de caire general, i 
per tant, les consultes que s’hi poden formular abasten la totalitat 
de les matèries jurídiques que regulen les relacions socials.

CCOO
• Via Lacetània, 17-19 de Tàrrega
Tel. 973 312 627 / donalleida@ccoo.cat 
Horari d’obertura: dc i dv: de 9 a 14 i de 16 a 19 h
• Av. Catalunya, 2 de Lleida 
Tel. 973 263 666 / 973 272 144 – donalleida@ccoo.cat
Horari d’estiu: del 22 de juny al 6 de setembre, de 8 a 15 h.
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