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Introducció

La violència ha format i forma part de la realitat quotidiana dels grups soci-

als. En la història de qualsevol país, societat, comunitat, etc. sempre trobem

la presència de la violència, sia en forma de guerres, revolucions, protestes,

desacords o, en l’àmbit més privat, en forma de violència familiar, sexual, psi-

cològica, etc.

El treball, com a part d’una activitat social que ocupa una important part del

temps de la vida de les persones, no està exempt d’episodis de violència de més

o menys intensitat. Quan aquesta apareix, es crea un entorn que repercuteix

negativament en la seguretat i salut dels treballadors i en el funcionament de

qualsevol organització.

El caràcter multicausal de la violència, i la seva detecció no sempre fàcil, sem-

blen indicar que estem davant un comportament possible, probable i fins i tot

habitual dins dels grups socials i familiars.

Al llarg de la història, s’ha apreciat un canvi gradual en la consideració social

de la violència. De manera molt simplificada, podem dir que s’ha evolucionat

des de la llei del més fort cap a una consideració negativa de la violència que

ha derivat, en no poques ocasions, a ser condemnada per la societat o a desen-

volupar normes que castiguen les persones que l’exerceixen.

Ja el 1948, l’Organització de les Nacions Unides va aprovar i va proclamar la

Declaració Universal dels Drets Humans. Aquesta declaració consta de tren-

ta articles. Quatre dels cinc primers articles fan referència, de manera més o

menys directa, a la violència:

Article 1

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i, dotats com estan de raó
i consciència, han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.

[...]

Article 3

Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la seva persona.

Article 4

Ningú no estarà sotmès a esclavitud ni a servitud: l’esclavitud i la tracta d’esclaus estan
prohibides en totes les seves formes.
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Article 5

Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

Declaració Universal dels Drets Humans del 1948 (disponible en línia).

En la mateixa línia, podem trobar en els codis penals de tots els països la con-

demna de molt diversos tipus de violència. Això no vol dir que la violència

hagi desaparegut de la societat; de fet, com podrem veure, si bé la consideració

social negativa de la violència i la normativa que la pretén evitar o, si escau,

castigar, dificulta en part l’acció violenta de determinades persones o grups,

no solament la violència continua existint en la societat, sinó que també han

aparegut noves formes de violència que, sense ser necessàriament física, no és

menys nociva.

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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Objectius

Els principals objectius d’aquest mòdul són els següents:

1. Definir els tipus de violència laboral.

2. Analitzar els condicionants de la violència en el lloc de treball.

3. Conèixer mesures d’intervenció generals i models de gestió per a prevenir

la violència.

4. Descriure la normativa respecte de la violència i la seva evolució.

5. Analitzar el tractament judicial que reben els actes de violència.
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1. Definició de violència

Una primera definició la trobem en l’àmbit de la salut. Així, l’Organització

Mundial de la Salut (OMS) ha definit aquest concepte així:

«La violència és l’ús intencional de la força física, amenaces contra un

mateix, una altra persona, un grup o una comunitat que té com a con-

seqüència, o és molt probable que tingui com a conseqüència, un trau-

matisme, danys psicològics, problemes de desenvolupament o la mort.»

En el seu informe mundial sobre la violència i la salut, fet l’any 2014, l’OMS va

assenyalar que s’estima que el 2012 va haver-hi 475.000 morts per homicidi

(OMS, 2014). El 60% dels morts eren homes d’entre 15 i 44 anys, cosa que

converteix l’homicidi�en�la�tercera�causa�principal�de�mort per als homes en

aquest grup d’edat. S’estima que en el període 2000-2012 les taxes d’homicidi

s’han reduït en poc més de 16% a tot el món (de 8 a 6,7 per 100.000 habitants).

Les dones, els nens i les persones�grans suporten la major part del maltracta-

ment físic i psicològic i els abusos sexuals no mortals:

• Una quarta part de tota la població adulta ha patit maltractament físic en

la infància.

• Una de cada cinc dones ha patit abusos sexuals en la infància.

• Una de cada tres dones ha estat víctima de violència física o sexual per

part de la seva parella en algun moment de la seva vida.

• El 6% dels adults grans ha sofert maltractament en l’últim mes.

Es detecta també en aquest informe que, per cada mort violenta, hi ha molts

més actes violents amb conseqüències físiques i/o psicològiques, i la dificultat

de poder quantificar la magnitud d’aquestes conseqüències. Davant aquestes

dades, queda clar que la violència no solament forma part del funcionament

de la societat humana, sinó que és la causa d’importants danys entre els seus

membres.

Quant a l’àmbit laboral pròpiament dit, l’Organització Internacional del Tre-

ball (OIT) defineix la violència així:
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«Qualsevol tipus de comportament agressiu o insultant susceptible de

causar un dany o molèsties físiques o psicològiques a les seves vícti-

mes, siguin aquests objectius intencionats o testimonis innocents invo-

lucrats de manera no personal o accidental en els incidents.»

La comparació entre les definicions de l’OMS i l’OIT ens mostra una amplitud

més gran de la segona respecte de la primera. Això pot ser a causa de diver-

sos factors: probablement, la violència que podríem denominar no física es

fa més evident quan s’actua sota responsabilitat aliena (recordem que el que

succeeix en la relació laboral té un component important de responsabilitat

de l’empresari). Per aquest motiu, davant un episodi de violència, la possible

existència d’un probable responsable en facilita la identificació, cosa que no

és tan habitual en l’àmbit familiar o social.
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2. Violència en el treball

La confluència de persones en els centres de treball i la seva interrelació poden

ocasionar episodis de violència, de manera que la violència ha de considerar-se

com un risc laboral; tal com s’expressa en l’article 15 de la Llei de prevenció,

el tècnic de prevenció ha d’adoptar una sèrie de mesures per a eliminar i/o

minimitzar aquest risc.

En els últims anys, s’ha prestat una creixent atenció a la violència en l’entorn

laboral. Entre altres dades, les enquestes oficials estan posant en evidència que

ens trobem davant un problema que durant dècades s’ha considerat errònia-

ment com a residual o pràcticament inexistent.

La Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eu-

rofound) elabora cada cinc anys una enquesta sobre condicions de treball en

un àmbit europeu. Les dades obtingudes en la sisena edició de l’enquesta, efec-

tuada el 2015, mostren que el 16% dels treballadors informa d’haver estat ob-

jecte de conductes socials adverses –com ara actes de violència, d’assetjament

i d’atenció sexual no desitjada– amb possibles conseqüències negatives per a

ells mateixos i per a la continuïtat de la seva participació en el treball (taula

1). El 7% declara haver patit algun tipus de discriminació (davant del 5% de

l’any 2005 i el 6% del 2010).

Taula 1. Exposició a condicions de treball difícils per grups d’edat (en percentatge)

Menys de
35 anys

De 35 a
49 anys

50 anys
o més

Postures causants de cansament o dolor (com a
mínim, durant una quarta part del temps)

42 44 43

No s’aprèn res de nou 25 27 33

Treball per torns 26 22 16

No s’ha rebut formació en els últims quatre me-
sos

59 57 62

Afectat per una reestructuració o reorganització 19 24 25

Treball a gran velocitat (com a mínim, durant
una quarta part del temps)

37 34 28

Conductes socials adverses* 18 17 13

Impossibilitat de modificar els mètodes de treball 34 31 27

Por de perdre el treball 19 15 14

* Les conductes socials adverses valoren l’existència de set tipus de comportament: maltractament verbal, atenció sexual no
desitjada, amenaces, tracte humiliant, violència física, assetjament sexual i assetjament en el treball.

Font: VI Enquesta europea sobre les condicions de treball EWCS (2015).

Lectura recomanada

Recomanem la lectura del
document següent:
Eurofound (2015). «Prime-
ros resultados: Sexta Encues-
ta Europea sobre las Condici-
ones de Trabajo» (disponible
en línia).
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Menys de
35 anys

De 35 a
49 anys

50 anys
o més

Males perspectives d’ascens professional 50 63 71

* Les conductes socials adverses valoren l’existència de set tipus de comportament: maltractament verbal, atenció sexual no
desitjada, amenaces, tracte humiliant, violència física, assetjament sexual i assetjament en el treball.

Font: VI Enquesta europea sobre les condicions de treball EWCS (2015).

En la taula 2 s’exposen les dades de les quals es disposa sobre la quantificació

de l’exposició a la violència a Espanya, segons la VII Enquesta nacional de

condicions de treball de l’INSHT:

Taula 2. Exposició a violència o discriminació en el treball per sexe

N = 8.892; resultats ponderats Total Home Dona

Amenaces de violència física 3,8% 4,3% 3,3%

Violència física comesa per persones pertanyents al seu
lloc de treball

0,6% 0,5% 0,6%

Violència física comesa per persones no pertanyents al seu
lloc de treball

2,4% 2,7% 1,9%

Pretensions sexuals no desitjades (assetjament sexual) 0,4% 0,2% 0,6%

Agressions verbals, rumors o aïllament social 7,3% 6,7% 8,0%

Discriminació per l’edat 0,6% 0,5% 0,6%

Discriminació per la nacionalitat 0,8% 0,7% 1,0%

Discriminació sexual / discriminació per gènere 0,6% 0,1% 1,2%

Discriminació per la raça, origen ètnic o color de la pell 0,4% 0,3% 0,5%

Discriminació per la religió 0,1% 0,1% 0,2%

Discriminació per una discapacitat 0,1% 0,1% 0,1%

Discriminació per l’orientació sexual 0,1% * 0,2%

Cap 89,0% 89,8% 88,1%

No sap (espontani) 0,1% 0,1% 0,1%

Rebutja contestar (espontani) * - *

Total 8.892 4.723 4.169

Font: VII Enquesta nacional de condicions de treball de l’INSHT.

S’han remarcat, ombrejades, les dades que poden donar-nos indicis d’algunes

de les formes que, directament o indirectament, guarden alguna relació amb

la violència de gènere o la violència sexual.
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Ha de tenir-se en compte igualment que les dades i la realitat poden presentar

diferències notables. De fet, es considera que l’estimació de la incidència de la

violència en el treball basada en les seves conseqüències tendeix a presentar

resultats� inferiors a la realitat (a causa de la «no declaració» d’haver estat

víctima d’algun tipus de violència per part de la persona afectada).

Com en tota enquesta, les dades han d’analitzar-se amb la prudència

adequada. Sigui com sigui, el que queda clar és que la violència existeix

i que, com a afectació de la salut en l’àmbit laboral, ha d’abordar-se tant

per un imperatiu legal com per motius ètics.

2.1. Tipus de violència en el treball. Classificació

Com hem vist, les dades sobre violència, encara que ens indiquin la seva trans-

cendència, tenen una fiabilitat bastant baixa. D'altra banda, les definicions de

violència tenen falta de concreció (segons les definicions exposades, hi haurà

determinats actes que, depenent del receptor o de la intencionalitat dels ac-

tors, poden ser qualificats de violents o no).

Per aquest motiu, en l’àmbit de la prevenció de riscos psicosocials, resulta

útil disposar d’una classificació dels possibles actes de violència que poden

ocórrer amb motiu del treball o en ocasió d'aquest. Una de les més difoses és

l’elaborada per la California Division of Occupational Safety and Health (CAL/

OSHA). En aquesta, es distingeixen tres tipus de violència:

Violència�de�tipus�I

Aquest grup es caracteritza perquè aquells que duen a terme les accions vio-

lentes no tenen cap relació legítima de tracte amb la víctima. És a dir, no hi

ha un tracte comercial o d’usuari entre el perpetrador i la víctima. Els casos

més habituals es refereixen a accions amb ànim de robatori. El risc més gran

de patir violència d’aquest tipus el tenen els establiments comercials, bancs,

llocs d’emmagatzematge d’objectes valuosos, persones que treballen amb in-

tercanvi de diners, taxistes, etc.

Violència�de�tipus�II

En aquests casos, hi ha algun tipus de relació professional entre el causant de

l’acte violent i la víctima. El primer pot ser una persona que rep un servei que

s’ofereix al lloc afectat pel fet violent o que ofereix la mateixa víctima, és a dir,

que pot ser un client, un pacient, un consumidor, etc. Normalment, aquests

fets violents es produeixen mentre s’ofereix el servei del tipus relatiu a la se-

Lectura recomanada

Recomanem la lectura de la
nota tècnica de prevenció
(NTP) següent:
J.�Pérez�Bilbao;�C.�Nogareda
Cuixart (1998). «Violencia
en el lugar de trabajo». NTP
489. Madrid: INSHT.
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guretat pública, conductors d’autobús, personal sanitari, professors, venedors

o altres treballadors del sector públic o privat que ofereixen serveis professio-

nals, públics o privats, etc.

Violència�de�tipus�III

En aquest tipus de violència, l’agressor té algun tipus d’implicació laboral amb

el lloc afectat o amb algun treballador concret d’aquest lloc. Els escenaris que

poden plantejar-se en aquest grup són molts: el més comú és aquell en el qual

hi ha una implicació laboral directa entre el perpetrador (per exemple, un em-

pleat actual o que ja no ho és) i el treballador-víctima. Un altre cas és aquell en

el qual hi ha una relació personal entre tots dos subjectes (cònjuge, excònjuge,

parent, amics). Més rarament hi sol haver una implicació més indirecta; per

exemple, el perpetrador (no tant els treballadors que hi treballen) tria un cert

lloc perquè té rancor, animadversió cap a aquesta organització per tenir per

a ell una càrrega representativa o simbòlica. El cas més habitual en aquesta

tipologia de violència és que l’objectiu de l’acció violenta fixat per l’agressor

sigui un company de treball o un superior seu. Les accions d’aquell poden

estar motivades per dificultats percebudes en la seva relació amb la víctima,

busquen revenja o «fer justícia» per compte propi.

Com podem veure, aquesta classificació es basa en el tipus de relacions entre

el qui o els qui exerceixen la violència i el qui o els qui la pateixen. Resulta

especialment útil aquest criteri per al tècnic de prevenció pels motius següents:

• Facilita la identificació del risc en funció del tipus de relacions que

s’estableixen entre membres de l’organització i el seu entorn.

• Permet estimar la probabilitat d’ocurrència de cada tipus de violència ba-

sant-se en les característiques de diferents sectors productius.

• Estableix una distinció que serà d’utilitat per al tècnic a l’hora d’indicar

les mesures correctores més adequades en cada cas.

També es pot classificar la violència segons l’origen de l’agressió: la violència

externa ocorre quan l’agressió procedeix de persones alienes a l’organització;

correspon a la violència de tipus I i tipus II. I la violència�interna, en la qual les

agressions provenen dels membres de l’organització, correspon a la violència

de tipus III.

En la mateixa classificació, s’indica que tant el tipus de conducta violenta com

les seves conseqüències varien en funció del tipus de violència. Les conseqüèn-

cies més greus solen donar-se en el tipus I, mentre que en el tipus II les con-

ductes violentes són més freqüents i sovint, en funció de les circumstàncies,

poden considerar-se un risc constant.
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Dins de les situacions de violència de tipus III, podem incloure els casos de

mobbing o assetjament�psicològic�en�el�treball.

De fet, la violència física i la psicològica moltes vegades se superposen en la

pràctica. Encara que no hi ha una única versió oficial, a continuació es presen-

ten alguns dels termes utilitzats més freqüentment en relació amb la violència:

• Agressió/atac: comportament intencionat que danya físicament una altra

persona. S’hi inclou l’agressió sexual.

• Abús: comportament que humilia, degrada o indica d’una altra manera

una falta de respecte a la dignitat i valor d’una persona.

• Intimidació/abús: comportament ofensiu i repetit en el temps, amb in-

tents venjatius, cruels o maliciosos d’humiliar o minar un empleat o grup

d’empleats.

• Amenaça: avís de recurs a la força física o al poder (és a dir, la força psico-

lògica), que genera por al dany físic, sexual, psicològic o altres conseqüèn-

cies negatives en les persones o grups als quals es dirigeix.

2.2. Condicionants de la violència en el lloc de treball

Si bé, com s’ha dit, el mer fet social comporta la possibilitat de l’existència

de la violència, aquesta obeeix a determinades causes, entre les quals podem

distingir les personals (pròpies de les persones implicades en l’acte violent) i

les situacionals (pròpies de la situació en la qual s’exerceix la violència).

Pel que fa a les causes�personals, la diversitat de teories que pretenen explicar

la violència és molt àmplia, i cadascuna d’aquestes l’atribueix a una diversitat

de factors, com per exemple els següents:

• Aprenentatge per imitació d’esdeveniments similars.

• Factors culturals.

• Factors de personalitat.

• Factors genètics.

• Reforç de conductes violentes en cas d’absència de càstig.

Davant aquesta diversitat de teories i enfocaments, queda patent que no sem-

bla possible establir una relació causal entre l’acte violent i els factors perso-

nals que el faciliten o el fan possible.

Lectures recomanades

Recomanem la lectura de les
NTP següents:
M.�L.�Sebastián�Cárdenas
(2009). «Sistema de Análisis
Triangular del Acoso (SATA):
un método de análisis del
acoso psicológico en el traba-
jo». NTP 823. Madrid: INSHT.
M.�Fidalgo�Vega;�Y.�Gallego
Fernández;�R.�Ferrer�Puig;
C.�Nogareda�Cuixart (2009).
«Acoso psicológico en el tra-
bajo: definición». NTP 854.
Madrid: INSHT.
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La violència segueix un curs gradual: té el seu inici en situacions en les

quals es comença parlant i es va passant a cotes de més gran intensitat.

La mateixa reacció de les persones que estan al voltant pot contribuir a

determinar el curs dels esdeveniments en un sentit o un altre.

Podem identificar determinades configuracions situacionals que faciliten en

més o menys mesura l’aparició de la violència en l’àmbit laboral. Alguns dels

factors�que�faciliten�l’aparició�d’actes�violents són els següents:

• Característiques de l’entorn de l’organització:

– Entorn�socioeconòmic: si l’entorn socioeconòmic tém ancances im-

portants, l’aparició de la violència serà més probable.

– Situació�geogràfica: determinades zones geogràfiques presenten ín-

dexs de violència més elevada.

– Acceptació�cultural�de�la�violència: quan hi ha tolerància o permis-

sivitat amb la violència contra certs grups, que es justifica i tolera com

a resposta a una situació de rivalitat.

• Característiques del lloc de treball:

– Existència en el lloc de treball d’elements�d’alt�valor�econòmic i/o

que són molt atractius (productes electrònics, joies, diners, etc.).

– Treball�aïllat o amb poca densitat de treballadors: la vulnerabilitat a

un acte de violència sempre serà inversament proporcional a la quan-

titat de persones que puguin afrontar-la (especialment si el treball és

nocturn).

– Realització de determinats treballs�d’especial�perillositat (serveis de

seguretat i vigilància, policies, professionals sanitaris psiquiàtrics, etc.).

– Freqüència�de�relacions�amb�persones, clients o usuàries d'un deter-

minat servei: com més freqüents siguin les relacions amb persones re-

lacionades amb l’activitat, més gran serà la probabilitat d’ocurrència

d’un acte violent.

– Acceptació�per�part�del�treballador, que assumeix com a normal una

situació d’ofensa, insult o fins i tot amenaça, que, per tant, no ha de

ser canviada.

• Aspectes organitzatius:
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– Atenció� insuficient� a� l’entorn� físic� i� mesures� de� seguretat. Es-

pais amb poca llum, molt soroll, brutícia, confinament, etc. faciliten

l’oportunitat i, per tant, l’aparició de violència.

– Estils autoritaris, existència de tractes preferencials, desinterès per les

persones, conflictes laborals crònics, etc. són el brou de cultiu perquè

es donin situacions de violència, especialment psicològica.

– Falta�d’interès�per�part�de�l’organització. Absència de procediment

de denúncia, interès per ocultar aquest tipus d’actes, etc. A més, pot

generar por a la culpabilització o represàlies en cas de notificació.

– Molta pressió per a incrementar la productivitat, plantilles inadequa-

des, poc temps per a comunicar-se, etc.

Seguint una estructura similar, el 1970 Haddon va proposar una matriu per a

estudiar la sinistralitat laboral formada per dues dimensions, la primera com-

posta per les fases del sinistre vial: abans (presinistre), durant (sinistre) i des-

prés (postsinistre), i els factors intervinents en el sinistre (factor humà, vehicle

i via).

Posteriorment, la matriu d’Haddon s’ha adaptat com una eina eficaç per a

estudiar situacions violentes, especialment físiques, i per a prevenir successos

futurs de característiques similars. Per promoure'n l'ús, i a tall d’exemple, hem

reproduït en la taula 3 un exemple de la seva aplicació recollit en l’NTP 489.

Taula 3. Exemple de l’adaptació de la matriu Haddon per a l’anàlisi d’una situació de violència

Fa-
ses

Factor humà Factor vehi-
cle/agent

Factor ergonòmic Factor ajusta-
ment sociocultural

Prein-
ci-
dent

Absència de forma-
ció en el maneig de
conflictes. Persona
confiada

Client que fa dues
hores que espera
per a presentar una
reclamació

Absència de sala
d’espera conforta-
ble

Extraradi urbà

Inci-
dent

Resistència de la víc-
tima a les deman-
des

Braços i cames de
l’agressor. Ús d’un
cendrer per a ús pú-
blic

Mostrador d’altura
molt baixa. Mobilia-
ri d’oficina que obs-
taculitza la fugida
de la víctima

Llenguatge com a bar-
rera entre víctima i
agressor

Postin-
ci-
dent

Múltiples contusi-
ons. Pèrdua de co-
neixement

Agressor identificat Fugida ràpida. Ab-
sència de vigilància
de seguretat

Retard de l'assistència
sanitària per llunyania
del centre assistencial

Font: J. Pérez Bilbao; C. Nogareda Cuixart (1998). «Violencia en el lugar de trabajo». NTP 489. Madrid: INSHT.



© FUOC • PID_00244506 18 Violència en el treball

3. La violència de gènere i la violència sexual

Entre la diversitat de conductes violentes que hi pot haver, sia en l’àmbit la-

boral o en la societat en general, la violència de gènere, molt sovint associada

a la violència sexual, mereix especial atenció per diversos motius:

• Es dirigeix principalment (encara que no exclusivament) al sexe femení.

• És un tipus de violència recurrent en la societat.

• En algunes societats no solament és tolerada, sinó que pot arribar a ser

considerada com a «normal».

• Ha estat l’últim tipus de violència que ha rebut un tractament legislatiu

específic.

A Espanya, l’any 2004 es va promulgar la Llei orgànica de mesures de protecció

integral contra la violència de gènere. En la seva exposició de motius, podem

veure reflectit el que s’ha dit fins ara:

«La violència de gènere no és un problema que afecti l’àmbit privat. Al contrari, es ma-
nifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat. Es tracta
d’una violència que es dirigeix contra les dones pel fet mateix de ser-ho, per ser conside-
rades, pels seus agressors, mancades dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat
de decisió.

[...]

En la realitat espanyola, les agressions sobre les dones tenen una especial incidència, i
avui dia existeix una consciència més gran que en èpoques anteriors sobre aquesta gràcies,
en bona mesura, a l’esforç efectuat per les organitzacions de dones en la seva lluita contra
totes les formes de violència de gènere. Ja no és un “delicte invisible”, sinó que produeix
un rebuig col·lectiu i una evident alarma social.»

Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere (1/2004)
(disponible en línia).

Posteriorment, es va promulgar la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat

efectiva de dones i homes. Aquesta llei té com a objectiu, com el seu nom

indica, la igualtat entre sexes. No obstant això, una de les seves motivacions

és la de protegir especialment les dones contra la violència (això ens indica

que la llei és una reacció legislativa davant un problema real i present en la

societat), i complementa, i en alguns punts desenvolupa, aspectes de l’anterior

Llei per a la protecció integral contra la violència de gènere.

Els aspectes tractats en la Llei d’igualtat efectiva, inclosa la violència per mo-

tius de sexe, passen a tenir un tractament legal específic quant a procediment

d’importància rellevant, tal com exposa l’article 13:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2004-21760
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«Article 13. Prova.

1. D’acord amb les lleis processals, en aquells procediments en els quals les al·legacions
de la part actora es fonamentin en actuacions discriminatòries, per raó de sexe, corres-
pondrà a la persona demandada provar l’absència de discriminació en les mesures adop-
tades i la seva proporcionalitat. A l’efecte d’allò que es disposa en el paràgraf anterior,
l’òrgan judicial, a instància de part, podrà recaptar, si ho estimés útil i pertinent, informe
o dictamen dels organismes públics competents.

2. L'establert en l’apartat anterior no serà aplicable als processos penals.»

Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes (3/2007) (disponible en línia).

El contingut d’aquest article és aplicable a totes les possibles discriminacions

contemplades, de les quals és oportú destacar la que es refereix a assetjament

sexual i assetjament per raó de sexe (article 7):

«Article 7. Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.

1. Sense perjudici de l’establert en el Codi Penal, a l’efecte d’aquesta Llei constitueix as-
setjament 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
quan es crea un entorn intimidant, degradant o ofensiu.

2. Constitueix assetjament per raó de sexe qualsevol comportament efectuat en funció
del sexe d’una persona, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i de
crear un entorn intimidant, degradant o ofensiu.

3. Es consideraran en tot cas discriminatoris l’assetjament sexual i l’assetjament per raó
de sexe.

4. El condicionament d’un dret o d’una expectativa de dret a l’acceptació d’una situació
constitutiva d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe, es considerarà també
acte de discriminació per raó de sexe.»

El que estipulen aquests dos articles té implicacions importants. D’una banda,

es defineixen els conceptes d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe i,

d’una altra, s’estableix la inversió de la càrrega de prova, i això significa, a efec-

tes pràctics de procediment, que aquella persona demandada per, presumpta-

ment, haver exercit alguna de les conductes descrites, es veu en l’obligació, en

cas de no ser certes, de provar-ne l’absència.

Dins de l’assetjament�sexual, s’han de diferenciar les agressions següents:

• Xantatge� sexual: un superior jeràrquic condiciona directament o indi-

rectament alguna decisió laboral a l’acceptació d’una proposta sexual.

S'anomena assetjament d’intercanvi o quid pro quo. Al seu torn, pot ser ex-

plícit, quan la proposició és clara i directa i es pot prescindir de la voluntat

de la persona assetjada o no, o implícit, quan es coneix que es promocio-

na o milloren els beneficis per a acceptar un xantatge sexual.

• Assetjament�ambiental: quan es pateix un entorn laboral intimidant o

humiliant, amb comentaris i ofenses de caràcter sexual, bromes persistents

i greus, suggeriments perquè es porti roba insinuant, cartells grollers, etc.
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Quant a l’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe o discrimina-

ció per raó de sexe, ens podem trobar situacions de violència en el tre-

ball que al seu torn poden ser considerades de tipus I, II i III.
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4. Mesures per a prevenir la violència

L’Acord europeu sobre violència en el treball del 2007 estableix que les empre-

ses han de redactar una declaració que no toleraran l’assetjament i la violència.

A més, en aquesta declaració s’especifiquen els procediments que cal seguir

en cas d’incidents. Hi ha bastant consens en el fet que la millor protecció que

poden brindar les organitzacions és establir una política�de�tolerància�zero

envers la violència en el lloc de treball en contra dels empleats o d'ells. I que,

o bé s’ha d’establir un programa�de�prevenció específic de violència en el

lloc de treball, o bé s'ha d'incorporar la informació en un programa existent

de prevenció d’accidents, en el manual de l’empleat o en el manual de proce-

diments estàndard.

Això ha portat al fet que moltes organitzacions desenvolupin, aprovin i apli-

quin protocols�d’actuació�enfront�de�situacions�de�violència. En algunes

ocasions inclouen tot tipus de violència i en d’altres són específics, i arriba a

haver-hi un protocol per a prevenir l’assetjament laboral, la violència física,

l’assetjament sexual i, fins i tot, les situacions de conflicte, i per a actuar-hi

en contra.

L’estructura bàsica d’aquest tipus de protocols és bastant similar: justificació,

definicions, objecte i àmbit d’aplicació, procediment d’actuació (inclou valo-

ració inicial, de vegades informal, inici del procediment, constitució d’una

comissió, recerca, informe de conclusions), seguiment i control, mesures

d’actuació (registre de situacions de violència, estratègies de sensibilització

i formació, etc.), garanties del procediment i, finalment, annexos (habitual-

ment, inclouen un model de denúncia, la comissió i les seves funcions, un

llistat de conductes que són assetjament i que no ho són, etc.).

Alguns exemples públics són el «Protocol d’actuació enfront de l’assetjament

laboral en l’Administració general de l’Estat» (BOE núm. 130, 01-06-2011); el

«Protocol d’actuació enfront de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de

sexe en l’àmbit de l’Administració general de l’Estat i dels organismes públics

vinculats a ella» (BOE núm. 189, 08-08-2011); el «Protocol d’actuació enfront

de la violència en el treball de l’Administració general de l’Estat i els organis-

mes públics vinculats o dependents d’ella» (BOE núm. 295, 10-12-2015); o el

nou «Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situ-

acions d’assetjament psicològic i altres discriminacions en el treball de la Ge-

neralitat de Catalunya», vigent des del gener del 2015.
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És essencial que tots els empleats coneguin les directrius i comprenguin

que tota situació de violència en el lloc de treball serà investigada i cor-

regida.

Per a això, entre altres actuacions, abans�de�l’aparició�de�la�situació�de�vio-

lència, es recomana de manera específica les mesures preventives següents:

• Formar els treballadors perquè sàpiguen quin tipus de conducta no és ac-

ceptable, què fer si són testimonis o víctimes d’un acte de violència en el

lloc de treball, i com protegir-se a si mateixos en cas de violència.

• Protegir el lloc de treball. En els llocs adequats, instal·lar càmeres de vídeo,

llums addicionals i sistemes d’alarma que minimitzin l’accés d’estranys

mitjançant targetes d’identificació, claus electròniques i guàrdies.

• Disposar d’un sistema de notificació d’incidents violents. Incloure’ls, quan

sigui pertinent, com a accidents de treball.

• Limitar la quantitat d’efectiu disponible, custodiar de manera adequada

béns desitjables: joies, targetes, determinats tipus de claus, etc.

• Dotar el personal que ho necessiti de telèfons, dispositius de comunicació

i/o alarmes d’accionament fàcil. Mantenir-hi el contacte freqüent i conèi-

xer-ne la localització. Fer un bon manteniment dels seus vehicles de trans-

port.

• Indicar als empleats que no han d’entrar en llocs on no se sentin segurs.

Permetre que treballin en parelles o dotar-los d’un servei addicional de

seguretat quan sigui necessari.

• Desenvolupar directrius i procediments per als treballadors que acudeixen

a prestar el seu servei a domicili. El treballador ha de tenir el dret de ne-

gar-se a brindar serveis en una situació visiblement perillosa.

A més, després�de�la�situació�de�violència, es recomana:

• Investigar tots els incidents i les amenaces de violència, fer un seguiment

i implementar accions correctives.

• Promoure que els treballadors comuniquin i mantinguin un registre.

• Proporcionar una avaluació i atenció mèdica ràpida.

Lectura complementaria

Occupational�Health�and
Safety�Assessment�(OHSA)
(2002). «La violencia en el lu-
gar de trabajo» (disponible
en línia).

http://factsheet.https:/www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/factsheet-workplace-violence-spanish.pdf
http://factsheet.https:/www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/factsheet-workplace-violence-spanish.pdf
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• Promoure els empleats a compartir informació sobre maneres d’evitar si-

tuacions similars en el futur.

• Oferir sessions d’informació sobre estrès i serveis d’atenció posttraumàtica

perquè puguin recuperar-se.

En les diferents recomanacions d'àmbit nacional i internacional, com hem

vist, es destaca la importància de tenir coneixement i registre de les situa-

cions de violència que es produeixen. Encara que n'hi ha diferents models,

en veurem alguns exemples concrets en l’apartat següent, però és oportú in-

sistir que és fonamental intentar disposar d’informació immediata i detalla-

da dels fets succeïts. En aquest sentit, volem fer un especial esment al Diari

d’incidents que va publicar l’INSHT el 2010, una eina que permet oferir als tre-

balladors la possibilitat de recollir de manera metòdica les possibles conductes

d’assetjament dirigides cap a ells. El seu objectiu és, per tant, ajudar a ordenar

les idees i apreciacions amb un registre dels esdeveniments conflictius, oferir a

l’empresa la possibilitat d’intervenció primària, i complir la legislació ajudant

a detenir precoçment conflictes latents que podrien ser casos de mobbing.

4.1. Gestió de la violència ocupacional

Quant a la gestió mateixa de la violència en el treball, el 2011 l’INSHT va pu-

blicar el Model�operatiu�per�a�la�gestió�de�la�violència�ocupacional�d’origen

extern. Segons els seus mateixos autors, es tracta d’una aplicació informàtica

que facilita el control de la possible aparició d’incidents de violència ocupaci-

onal externa proporcionant una eina integral, senzilla i intuïtiva per a iden-

tificar, prevenir i controlar els aspectes relacionats amb la violència d’origen

extern en el treball.

En aquest cas, aquesta eina està orientada principalment a les pimes, i dins

d'aquestes, a aquelles que desenvolupen una activitat en sanitat, hostaleria,

educació i transport i emmagatzematge; també es pot utilitzar en altres sectors

d’activitat en els quals hi pugui haver casos de violència ocupacional externa,

com la banca, el comerç, etc. Encara que té les seves limitacions, aquest suport

informàtic permet prevenir, identificar, mesurar, controlar i fer un seguiment

dels factors i indicadors associats a possibles casos de violència ocupacional

d’origen extern en les organitzacions.

D’altra banda, alguns autors critiquen�les�solucions�tradicionals que se solen

plantejar per abordar el problema de violència en el treball: l’actuació sobre

les persones implicades en la situació conflictiva, la instauració d’un protocol

limitat a tractar els quadres greus de violència (per exemple, assetjament psi-

cològic) i l’avaluació de riscos psicosocials. Segons aquests autors, les dues pri-

meres responen a una visió reactiva, tardana i puntual del problema, i eviten

entrar a fons sobre l’autèntica causa del problema: l’organització del treball.

Lectura recomanada

Recomanem la consulta del
document següent:
R.�Ferrer�i�altres (2010).
«Acoso psicológico en el tra-
bajo. Diario de incidentes».
Madrid. INSHT (disponible
en línia).

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Aplicaciones/ficherosCuestionarios/Acosopsicologico%20en%20el%20trabajo.Diario%20de%20incidentes.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Aplicaciones/ficherosCuestionarios/Acosopsicologico%20en%20el%20trabajo.Diario%20de%20incidentes.pdf
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Per aquest motiu, afirmen que l’actuació enfront dels riscos de violència labo-

ral necessita un canvi substancial de perspectiva: en primer lloc, és necessari

centrar l’actuació en l’àmbit de l’empresa (on es produeix el dany) abans que

en l’àmbit jurídic; en segon lloc, cal actuar amb un procés�preventiu�proac-

tiu�i�integral abans que amb pràctiques puntuals i reactives i, en tercer lloc,

s’ha de considerar la violència laboral com un procés i en el seu conjunt més

aviat que com a quadres de dany parcials i prou. Perquè l’acció preventiva

resulti eficaç s’ha d’engegar el procediment complet, ja que aplicar-ne parts

és posar pedaços al problema però no solucionar-lo. Proposen intervenir en

tots els moments del problema de la violència laboral, i ofereixen una sèrie

d’orientacions generals.

Figura 1. Moments en l’avaluació de les situacions de violència i en la seva resolució

Font: M. Á. Gimeno Navarro; A. Mejías García; E. J. Carbonell Vayá (2011). «Procedimiento de solución autónoma de los
conflictos de violencia laboral (II)». NTP 892. Madrid. INSHT.

Lectures recomanades

Recomanem la lectura de les NTP 891 i 892:

A.�Mejías�García;�E.�J.�Carbonell�Vayá (2011). «Procedimiento de solución autónoma
de los conflictos de violencia laboral (I)». NTP 891. Madrid. INSHT.

M.�Á.�Gimeno�Navarro;�A.�Mejías�García;�E.�J.�Carbonell�Vayá (2011). «Procedimien-
to de solución autónoma de los conflictos de violencia laboral (II)». NTP 892. Madrid.
INSHT.

4.2. Cas particular. Sector sanitari

Volem tenir una especial atenció pel sector sanitari. En aquest sector hi ha

una sensibilitat especial per prevenir aquest tipus de violència, especialment

en les últimes dècades. Un exemple d’això, en el nostre entorn, és el projecte

sobre�violència�ocupacional�en�el�sector�sanitari, que es va iniciar el 2006:

violenciaocupacional.cat. Va consistir en la creació d’una xarxa de seixanta

centres que, entre altres objectius, volien conèixer la freqüència, la tipologia

i les característiques dels incidents de violència ocupacional contra professio-

nals de la salut a Catalunya, registrats mitjançant un sistema de notificació

en línia.

Algunes de les dades més destacades que ha aportat són les següents:

• La distribució dels incidents violents segons els dos tipus principals de

violència establerts (física, en el 38% dels incidents, i verbal, en el 77%)

http://www.violenciaocupacional.cat/
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coincideix, en línies generals, amb les dades obtingudes en recerques efec-

tuades a altres països.

• Els principals motius invocats per les persones agressores com a explica-

ció de la seva conducta violenta remeten habitualment a presumptes defi-

ciències organitzacionals (informació, assistència, temps d’espera, tracte,

etc.), la millora de les quals podria, potser, constituir una bona pràctica

preventiva.

Lectura recomanada

Es recomana la lectura de l’article:

G.�Cervantes;�J.�M.�Blanch;�D.�Hermoso (2010). «Violencia ocupacional contra profesi-
onales sanitarios en Cataluña notificada por Internet (2007-2009)». Archivos de Prevención
de Riesgos Laborales (núm. 13, vol. 3, pàg. 135-140).

Per a més informació, podeu consultar el web següent: http://
www.violenciaocupacional.cat/portada.php.

En un àmbit més general, és important destacar el document que va publicar

l’OIT el 2003 en el seu programa d’activitats sectorials: «Repertori de recoma-

nacions pràctiques sobre la violència en el lloc de treball en el sector dels ser-

veis i mesures per combatre-la». En aquest document, es descriu com han de

ser les polítiques per a combatre la violència en aquests tipus de llocs de treball,

i la planificació i aplicació de plans d’actuació: l’avaluació del risc, el registre

dels actes de violència, l’aplicació de mesures de control i de mesures preven-

tives orgàniques, la millora de l’entorn laboral, la preparació i intervenció en

cas d’incidents i els procediments disciplinaris i de reclamació (OIT, 2003).

http://www.violenciaocupacional.cat/portada.php
http://www.violenciaocupacional.cat/portada.php
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5. Tractament legal de la violència en el treball

És clar que els actes violents poden tenir lloc en qualsevol àmbit social, i

l’àmbit laboral no n’és una excepció.

El fet que en l’àmbit laboral hi hagi el risc de l’aparició de violència,

implica que aquest ha de ser evitat o controlat com qualsevol altre risc

que pugui produir danys al treballador.

Veurem a continuació el tractament normatiu i/o jurisprudencial que s’ha anat

configurant entorn de la violència en el treball.

5.1. Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional, en les sentències STC 62/2007 i 160/2007, aclareix

que «les obligacions de l’empresari previstes en la Llei de prevenció de riscos

laborals són aplicables als supòsits de risc psíquic motivats per l’organització

del treball que pugui patir potencialment el treballador quan aquells siguin

certs i previsibles.»

STC 62/2007

«Sala Primera. Sentència 62/2007, de 27 de març del 2007. Recurs d’empara 1623-2002.
Promogut per la Sra. Ana María Hidalgo Laguna respecte a la sentència de la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia (seu de Sevilla) que,
en grau d’apel·lació, va desestimar la seva demanda contra el Servei Andalús de Salut
sobre reassignació de funcions a l’escorxador de Coria del Río. Vulneració del dret a la
integritat física: assignació d’una activitat perillosa a una funcionària en avançat estat
d’embaràs, ometent els deures de prevenció de riscos laborals. Vot particular.»

BOE (núm. 100, 26 d’abril del 2007).

SCT160/2007

«Sala Primera. Sentència 160/2007, de 2 de juliol del 2007. Recurs d’empara 7142-2004.
Promogut per la Sra. Carmen Moyano Ayuso enfront de la sentència de la Sala Social
del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que, en grau de suplicació, va desestimar
la seva demanda contra l’Institut Madrileny de Salut sobre tutela de drets fonamentals.
Vulneració del dret a la integritat física: ordre de reincorporació a lloc de treball sota la
direcció immediata d’un cap subjecte a procediments penals i disciplinaris per denúncia
de la funcionària afectada, que causa un greu risc a la seva salut (STC 62/2007). Vot
particular.»

BOE (núm. 175, 3 d’agost del 2007).
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Les dues sentències tenen en comú l’existència de danys psicològics de-

rivats de situacions que podem qualificar de violència. Del contingut

d’aquestes, es desprèn la responsabilitat de l’ocupador en els danys oca-

sionats pel risc de violència.

5.2. Inspecció de Treball i Seguretat Social

La Inspecció de Treball i Seguretat Social, com a organisme que té la funció

de la vigilància i exigència del compliment de les normes legals, reglamentà-

ries i contingut normatiu dels convenis col·lectius en diferents àmbits, entre

aquests, l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, s’ha pronunciat sobre el

tema de la violència en el treball amb el «Criteri tècnic 69/2009 sobre les ac-

tuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria d’assetjament

i violència en el treball» pel que fa a les conductes de violència física interna i

sobre les conductes de violència psicològica (assetjament sexual, assetjament

moral i assetjament discriminatori), i amb el «Criteri tècnic 87/2011 sobre ac-

tuacions inspectores en relació amb el risc laboral d’atracament».

Per determinar l’actuació en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit

de la violència, la inspecció fa la següent distinció classificatòria:

1) conductes de violència física interna

2) conductes de violència psicològica:

• assetjament sexual

• assetjament moral i assetjament discriminatori:

– abús d’autoritat

– conducta vexatòria o de maltractament

– assetjament discriminatori (tipificat expressament en l’art. 83.13 bis

de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social)

3) conductes de violència física externa

Cadascuna d’aquestes conductes és considerada com a infracció; segons la seva

naturalesa, poden ser considerades de caràcter laboral o de prevenció de riscos

laborals. En qualsevol cas, serà motiu de requeriment o d’inici d’un procés

sancionador.

De totes maneres, l’àmbit de la prevenció de riscos laborals sempre està present

en qualsevol acte dels relacionats, en virtut del caràcter extensiu que queda

concretat en l’article 1 de la Llei de prevenció de riscos laborals:



© FUOC • PID_00244506 28 Violència en el treball

«La normativa sobre prevenció de riscos laborals està constituïda per la present Llei, les
seves disposicions de desenvolupament o complementàries i les altres normes, legals o
convencionals, que continguin prescripcions relatives a l’adopció de mesures preventives
en l’àmbit laboral o susceptibles de produir-les en aquest àmbit.»

Les actuacions�sancionadores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social es

basen en els punts següents:

• La falta d’avaluació o identificació de riscos psicosocials, la seva falta de

revisió davant la manifestació de problemes relacionats amb aquests, o no

dur a terme les mesures que s'hi s’estableixin (infracció greu prevista en

l’art. 12.6 del text refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social,

TRLISOS).

• La no inclusió de la salut psíquica en els exàmens de salut quan s’hagi

detectat el risc psicosocial (art. 12.2 del TRLISOS).

• La falta d’intervenció de l’empresari davant un problema relacionat amb

la violència en el treball. La infracció pot ser lleu (art. 11.4 del TRLISOS),

greu (art. 12.16 del TRLISOS) o molt greu (art. 13.10 del TRLISOS).

• La falta de mesures de coordinació d’activitats empresarials en relació amb

l’adopció de procediments de gestió de conflictes en els centres de treball.

Infracció greu (art. 12.13 del TRLISOS) o molt greu (art. 13.7 TRLISOS) si

l’activitat és considerada reglamentàriament com a perillosa o amb riscos

especials.

Quant a la responsabilitat�de�les�infraccions�laborals, cal remarcar que no-

més pot recaure sobre l’empresari (art. 2.1. del TRLISOS). Aquesta responsabi-

litat existirà tant per acció com per�omissió. Recordem aquí l’obligació ja es-

mentada de redactar una declaració de no tolerància enfront de l’assetjament

i la violència, així com la implantació de procediments per seguir en cas

d’incidents.

S’entendrà que hi ha omissió o inacció quan, coneixent o havent de

conèixer els fets, l’empresari no hagi pres les mesures suficients i ade-

quades per a evitar la violació dels drets dels treballadors. La respon-

sabilitat deriva de la posició legal de l’empresari com a garant del ple

gaudi dels treballadors que es trobin al seu servei dels drets bàsics que

conformen la relació laboral. Això significa que la conducta violenta no

cal que sigui practicada pel mateix empresari perquè aquest en sigui el

responsable.

En determinades situacions, pot existir més d’un responsable de les obliga-

cions preventives en matèria de violència en el treball. Concretament, quan

conflueixen en un mateix centre de treball empleats de diferents empreses, hi

ha la possibilitat d’una responsabilitat compartida entre l’empresari�princi-
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pal i altres�empresaris�presents�en�el�centre�de�treball, els quals han de co-

ordinar les mesures adequades en matèria de coordinació d’activitats empre-

sarials (art. 24.1 de la Llei de prevenció de riscos laborals).

Aquesta responsabilitat és particularment important quan els actes

d’assetjament i/o violència es produeixen entre treballadors de diferents em-

preses.

Finalment, hem d’esmentar que les conductes d’assetjament i violència

poden ser constitutives d’un il·lícit penal, especialment en els supòsits

següents:

• lesions

• atemptat contra la integritat moral

• coaccions

• assetjament sexual

Cal tenir en compte que entre l’il·lícit penal i la sanció administrativa hi ha

una diferència important. El primer exigeix el requisit de dol i gravetat, mentre

que en la segona això només és un agreujant de la sanció.

En el cas que Inspecció de Treball hagi estès una acta d’infracció en aquesta

matèria, que el cap d’Inspecció apreciï la possible concurrència de fets pre-

sumptament delictius, ha de comunicar el contingut de l’acta al Ministeri Fis-

cal. Si hi ha coincidència de subjectes, fets i fonament entre l’il·lícit penal i la

sanció administrativa, l’expedient administratiu sancionador quedarà paralit-

zat per l’inici d’actuacions penals.

5.3. Negociació col·lectiva

La violència en el treball també s’ha abordat en la negociació col·lectiva. Així,

en el III Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva 2015, 2016 i 2017,

es troba la següent referència al tema que ens ocupa:

«Estrès laboral i violència en treball:

L’estrès laboral i la violència en el treball constitueixen una preocupació creixent
d’empresaris i treballadors que ha tingut reflex en un àmbit europeu amb la subscripció,
per part d’UNICE, UEAPME, CEEP i la Confederació Europea de Sindicats, de l’Acord
Marc Europeu sobre Estrès Laboral el 2004 i l’Acord Europeu sobre Violència en el Treball
(AMEVA) el 2007, els continguts dels quals han de servir de referència quan s’abordin
aquestes matèries en els convenis.»

Resolució del 15 de juny del 2015, de la Direcció General d’Ocupació, per la qual es
registra i publica el III Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva 2015, 2016 i
2017 (BOE núm. 17, de 20 de juny del 2015).

El contingut de l’Acord Europeu sobre Violència en el Treball al qual es fa

referència té un doble objectiu:
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• Augmentar la sensibilització i l’enteniment de patrons, treballadors i els

seus representants sobre què són l’assetjament i la violència en el lloc de

treball.

• Proporcionar als patrons, els treballadors i els seus representants, en tots

els àmbits, un marc pragmàtic per a identificar, prevenir i fer front als

problemes d’assetjament i violència en el treball.

Amb la finalitat de donar resposta a aquests dos objectius, es concreten les

actuacions següents:

«Augmentar la sensibilització de tot el personal i donar-li una formació apropiada pot fer
que disminueixi la probabilitat d’assetjament i de violència en el treball.

Les empreses han de redactar una declaració que no toleraran l’assetjament i la violència.
En aquesta declaració, s’especificaran els procediments que cal seguir en cas d’incidents.
Entre aquests procediments, pot figurar una fase informal en la qual una persona en la
qual confien tant la direcció com els treballadors ofereix ajuda i assessorament. Potser ja
hi ha procediments adequats per a fer front a l’assetjament i la violència. Un procediment
és adequat si té en compte, entre d’altres, els elements següents:

• Va en interès de totes les parts procedir amb la discreció necessària per a protegir la
dignitat i intimitat de tots.

• No ha de revelar-se cap informació a parts no involucrades.

• Les denúncies han d’investigar-se i tractar-se sense demores injustificades.

• Totes les parts implicades han de ser escoltades amb imparcialitat i rebre un tracta-
ment just.

• Les denúncies han d’anar sustentades per informació detallada.

• Les acusacions falses no han de tolerar-se, i poden donar lloc a una acció disciplinària.

• Una ajuda exterior pot resultar útil. Si s’estableix que ha tingut lloc assetjament o
violència, es prendran mesures apropiades contra els autors. Aquestes mesures aniran
de la sanció disciplinària a l’acomiadament. Les víctimes rebran suport i, si cal, aju-
da per a reintegrar-se. En consulta amb els treballadors o els seus representants, els
empresaris establiran, revisaran i controlaran aquests procediments per vetllar que
siguin efectius tant per a evitar problemes com per a tractar-los quan sorgeixin. Si
escau, les disposicions d’aquest capítol poden aplicar-se a casos de violència exterior.»

Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu per la qual es transmet
l’Acord Marc Europeu sobre l’Assetjament i la Violència en el Treball.

Per tant, hi ha l’obligació empresarial de, en primer lloc, redactar una decla-

ració de no tolerància a la violència i, en segon, establir un procediment que

cal seguir en cas d’incidents. Tot això basat en la Directiva marc 89/391/CEE,

traslladada a la legislació espanyola amb la Llei de prevenció. Queda clar que

el tractament de la violència en el treball i la seva prevenció entren de ple en

les funcions portades a terme pels tècnics de prevenció especialistes en psico-

sociologia.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/txt/?uri=celex%3A52007DC0686
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/txt/?uri=celex%3A52007DC0686
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5.4. Sentències judicials sobre violència en l’àmbit laboral

Com s’ha dit repetidament, determinades qüestions esdevingudes en l’àmbit

laboral, àdhuc existint una normativa relativament clara que té com a finalitat

evitar que es duguin a terme, no és infreqüent que requereixin la intervenció

judicial.

S’exposa a continuació el relat d’uns fets esdevinguts en el marc d’una relació

laboral, transcrits directament d’una sentència del Tribunal Suprem (Sentència

82/2011 de 17 febrer, Sala Penal, Secció 1a). No es transcriu la decisió de la

sentència, que en primera instància va ser condemnatòria per a la persona

que va perpetrar l’acte violent que s’exposa i que, després de recurs, va ser

confirmada pel Tribunal Suprem.

Es considera provat que, almenys des del mes de març del 2006, el processat Sr.
XXXXX, encarregat de l’empresa ZZZZZZ, SL va mantenir en diverses ocasions i a
diferents llocs contactes�sexuals�de�diversa�índole amb la treballadora Sra. YYYYY.
La Sra. YYYYY treballava en l’empresa ZZZZZZ, SL des de l’any 2002 i el dia 17 de
març del 2008 va acudir a la gestoria -------- per a la signatura d’una modificació de
contracte per la qual es reduïa la seva jornada laboral, tot i que finalment no va sig-
nar, ja que va manifestar a l’empleada que la va atendre que volia deixar l’empresa.
Per tal motiu, com que no va signar el nou contracte, el Sr. XXXXXX la va cridar
aquest mateix dia, al voltant de les 21.00 hores, i van quedar per a l’endemà, a les
6 del matí, amb l’objecte que lliurés les claus de les comunitats on exercia el seu
treball com a netejadora, ja que la volia acomiadar, malgrat la qual cosa, després de
comparèixer a la comissaria del centre de Saragossa a les 00.03 hores de l’endemà i
denunciar el processat per abusos i tocaments lascius que va manifestar haver patit
reiteradament des del mes de març del 2006, no va acudir al lloc de treball del carrer
-----------, on havien quedat, la qual cosa va motivar una trucada telefònica que li va
fer el processat, i es van veure poc després al número 1 del carrer Trabajo, la comuni-
tat del qual també tenia contractats els serveis de neteja amb l’esmentada empresa.
Una vegada es van trobar allà, es van dirigir a la cambra on guardaven els productes
i objectes de neteja, i hi van entrar tots dos, moment en el qual, a l’interior, amb la
porta tancada, el Sr. XXXXX va preguntar a la Sra. YYYYY «Què�és�el�que�vols?»,�a
la�qual�cosa�ella�va�respondre�que�volia�que�l’acomiadés,�alhora�que�li�oferia�les
claus. Llavors, el Sr. XXXXX la va agafar pels cabells, li va donar un cop a la cara,
la va posar amb força contra la paret, li va abaixar els pantalons, seguidament es va
treure el penis i li proposà que «la hi llepés» i, seguidament, davant la seva negativa,
la va empènyer enèrgicament i la va fer caure a terra. Durant�tots�aquests�actes,
el�processat�va�procedir�a�subjectar�amb�força� la�seva�víctima�i�aquesta�es�va
defensar esgarrapant-lo i copejant-lo, de manera que li causà petites erosions a la
cara, tors i abdomen, però sense poder evitar que ell se situés damunt d’ella, quan
estava a terra i de cap per avall, la impedí amb el seu pes que s’incorporés i la pene-
trà vaginalment fins a ejacular. Finalment, després que el processat se n’anés i que
una senyora no identificada ajudés la Sra. YYYYY a agafar les seves coses, aquesta va
trucar a la policia, que s’hi va personar poc després, la qual, després d’observar en
ella un estat de palès nerviosisme, la va traslladar a l’Hospital ------------, el comunicat
mèdic d’urgències del qual recollia, com a lesions que li van ser apreciades, «edema
a zona malar esquerra, múltiples equimosis circulars a l’esquena, en l’àmbit lumbar i
costat, equimosi a la cara externa d’un terç distal de braç esquerre, dolorosa a la pal-
pació, i eritema lineal de 10 centímetres a la zona escapular dreta», i va ser derivada
posteriorment a l’Hospital ----------------, on a les 13.00 hores va ser reconeguda per la
metgessa forense Sra. -------, que li va apreciar signes lesionals compatibles amb una
agressió recent, concretament erosió al canell esquerre, contusió en dors d’ambdues
mans sobre articulació metacarpofalàngica del segon dit, petit hematoma arrodonit
al genoll dret i equimosis arrodonides, compatibles amb pressió digital, en tots dos
costats i regió dorsal baixa. Aquestes lesions es van curar quatre dies després. Com
a conseqüència dels fets relatats, la Sra. YYYYY va patir un trastorn adaptatiu consis-
tent en la presència de símptomes emocionals de tipus ansiós-depressiu, al qual s'ha
afegit un trastorn conversiu o neurosi histèrica, i ha necessitat ingrés hospitalari i
tractament psicofarmacològic.
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A continuació un altre exemple, un cas de violència també esdevinguda en

l’àmbit laboral però, a diferència de l’anterior, no�exercida�per�una�persona

pertanyent�a�l’organització. Mostrem el relat dels fets tal com consten en

sentència del Tribunal Suprem (Sentència, Sala Social, Secció 1a, de 20 novem-

bre del 2014):

Que en l'esmentada sentència, i com a fets provats, es declaren els següents:

Primer. El treballador es troba afiliat al Règim General de la Seguretat Social i prestava
els seus serveis com a expenedor-venedor per a l’empresa YYYYYY, SL, que té menys
de vint-i-cinc treballadors, des del 19-4-1995.

Segon. El dia 28 de febrer del 2009 treballava com a expenedor de gasolina; quan
al voltant de les 21.30 hores es disposava a retirar la goma per a inflar pneumàtics,
va�ser�víctima�d’un�atracament�per�tres�encaputxats que, després de prendre-li la
cartera, li van donar una pallissa que li va ocasionar lesions molt greus al cap, que li
van provocar vessament cerebral. Al treballador li van robar uns 50 euros que portava
a la ronyonera que feia servir en el seu treball.

Tercer. L’empresa demandada ha patit anteriorment�altres�sis�atracaments,�i�el�de-
mandant�ha�estat�present�en�algun. Quatre dies abans de produir-se l’atracament
i l'agressió del demandant, el centre de treball de l’actor havia patit un intent
d’atracament i l’empresa no�va�adoptar�cap�mesura. En la data de l’atracament en
el qual va resultar lesionat el demandant, l’empresa no tenia instal·lat un sistema
d’alarma connectat amb una central d’alarmes, sistema que l’empresa ha col·locat
amb posterioritat. El centre de treball no té cabina o recinte de seguretat per a fer el
cobrament als clients. El centre de treball no disposa d’autoservei ni de vigilant de
seguretat, i tanca les instal·lacions a les deu de la nit. Al centre de treball hi ha una
zona de muret que no es trobava correctament il·luminada, per la qual van aparèixer
els atracadors [...].

Com podem veure, les dues sentències tenen en comú l’existència de violèn-

cia, l’existència d’una víctima i la seva ocurrència dins de l’àmbit laboral. Tam-

bé cal destacar que els fets descrits, que en els dos casos van provocar lesions

importants a les persones, havien ocorregut amb anterioritat.

Certament, són dos exemples que, malgrat els elements comuns, tenen natu-

raleses molt diferents. En el primer dels exemples, ens trobem davant un cas

que s’enquadra clarament en el que s’ha definit com a violència de tipus�III,

ja que aquella persona que l’exerceix forma part de l’organització. Quant al

segon exemple, ens trobem davant un cas de violència de tipus�I, ja que qui

exerceix la violència no té cap relació amb l’organització on succeeix.

Enfront de dos exemples tan diferents, ens hem de preguntar quines mesures

cal adoptar davant de cadascun.
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En el primer, sembla més difícil establir mesures per a evitar el risc de vi-

olència. No obstant això, cal tenir en compte que l’existència i implan-

tació d’un protocol contra la violència i l’assetjament (en aquest cas,

de naturalesa sexual) hauria pogut preveure els fets i, en cas d’haver-se

iniciat, probablement resoldre’ls de manera més ràpida i impedir que

els seus efectes arribessin al que hem vist en el relat dels fets.

Quant al segon, resulta més evident que la presència de mesures de segu-

retat (alarma, lloc segur per a fer transaccions econòmiques, etc.) hauria

minimitzat (si no evitat) les lesions que van derivar en una incapacitat

absoluta per al treball de la víctima.
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Resum

S’ha definit la violència com una part de l’activitat humana que, en l’àmbit

laboral, igual que en la resta d’àmbits de les relacions humanes, no solament

existeix, sinó que pot comportar un risc per als treballadors. Es requereix

l’adopció de mesures per a prevenir els danys que sovint ocasiona i que, de

vegades, són irreversibles.

Les dades mostren una presència important de la violència en el treball. La

classificació de la violència exercida en l’àmbit laboral es basa en la relació

entre els que l’exerceixen i els que la pateixen. Violències de tipus I, II i III.

El concepte de violència ha generat una multitud de definicions que, al llarg

del temps, s’han anat delimitant i ampliant. Situació d’agressió, assetjament

psicològic, assetjament sexual, assetjament per raó de gènere, discriminació,

etc.

Alguns dels factors que faciliten l’aparició de situacions de violència, a part

dels aspectes personals, són les característiques de l’entorn de l’organització,

les característiques del lloc de treball i els aspectes organitzatius.

Per a prevenir la violència en el lloc de treball, les empreses han de tenir una

política de tolerància zero a la violència i establir un procediment de preven-

ció per a aquestes situacions. En aquest marc, han de disposar d'un protocol

d’actuació enfront de les diferents situacions de violència possibles, un registre

d’incidents, una avaluació del risc de violència com la de qualsevol altre risc i

una planificació de les mesures preventives pertinents per a aquests riscos.

La violència, en general, ha estat present en la legislació des de fa segles. En

els últims decennis, el concepte de violència física amb conseqüències lesives

físiques s’ha ampliat, i avui dia han arribat a estar legislades qüestions, també

dins de l’àmbit laboral, com ara l’assetjament sexual, l’assetjament per motius

de sexe o l’assetjament psicològic. Un exemple clar n’és la Llei per a la igualtat

efectiva de dones i homes del 2007. Per desgràcia, un dels avenços importants

en aquesta temàtica s’està duent a terme en gran manera en l’àmbit judicial,

i de vegades i en menor mesura, en l’àmbit preventiu.

S’ha mostrat l’exemple de dos casos que han requerit intervenció judicial, i

que mostren situacions que sovint es considera erròniament que estan pràcti-

cament eradicades de les relacions laborals.
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