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- Introducció
Qulasevol activitat laboral desenvolupada en qualsevol entorn, també en el de les administracions
públiques, comporta l'existència d'una sèrie de riscos laborals, entre aquests, els lligats a factors de tipus
psicosocial. Tot el personal empleat públic té dret a fer el seu treball lliure de qualsevol tipus de violència,
com també de qualsevol discriminació, els dos, prohibits en l'ordenament jurídic.
Es denominen factors psicosocials les condicions de treball o característiques d’aquest relacionades amb
l'àmbit psicosocial, això és, relacionades “amb l'organització, el contingut del treball i la realització de la
tasca, i que tenen la capacitat d'afectar tant el benestar o la salut (física, psíquica o social) del treballador
com el desenvolupament del treball” .
Aquests factors es constitueixen en factors de risc psicosocial quan les citades condicions de treball, per
una configuració deficient o un disseny inadequat, presenten la probabilitat d'afectar negativament la salut i
el benestar del treballador” (INSHT, 2015).
Amb la redacció d'aquest document es pretén proporcionar coneixements bàsics per a previndre els riscos
per a la salut o benestar del personal empleat públic que puguen tindre el seu origen en els citats factors.
- Consideracions prèvies
Entre les conseqüències negatives que poden implicar els factors de riscos psicosocial ens trobem amb
l'estrés, la violència i l'assetjament laboral.
La Generalitat, a través dels protocols de Prevenció i Actuació davant l'Assetjament Laboral, manifesta i
reitera de forma clara el seu compromís de tolerància zero davant de qualsevol conducta d'assetjament
laboral i això a través de realitzar accions que, a més de previndre, corregisquen i eliminen aquest tipus de
conductes indesitjables i inacceptables en el si de l’Administració.
- Què es considera assetjament laboral i què no?
Tal com estableix els protocols d'actuació en l'àmbit d'actuació de la Generalitat, es considera
ASSETJAMENT LABORAL, tota una sèrie de conductes indesitjables i inacceptables, esdevingudes en
l'entorn laboral, incloses en un marc conceptual ampli. Aquesta sèrie de conductes impliquen situacions
definides com a: assetjament moral, sexual o per raó de sexe, discriminatori i altres situacions de violència
laboral.
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Les conductes d'assetjament laboral es caracteritzen per respondre a una estratègia concreta, repetida,
sistemàtica, periòdica i prolongada en el temps. No obstant l'anterior, en el cas de l'assetjament sexual no
requereix d'una reiteració prolongada en el temps perquè puga ser qualificat de conducta d'assetjament
laboral i tindre conseqüències jurídiques.
Les situacions aïllades, merament ocasionals o derivades de desacords raonables en una relació laboral no
es consideren assetjament laboral. Amb freqüència aquestes situacions solen derivar en conflicte. On
CONFLICTE és una situació problemàtica en la relació interpersonal entre individus, que tenen idees,
opinions, necessitats, expectatives, percepcions i interessos diferents o contraris i no aconsegueixen acords
entre si per a prendre alguna decisió, i que veuen en l'altra part un obstacle a les seues metes. Solen derivar
d'una falta de comunicació, males interpretacions, falta de confiança i cooperació. En l'entorn laboral pot
desenvolupar-se tant en les relacions ascendents, descendents i al mateix nivell, així com de forma externa
amb els/les usuaris, clients, pacients...etc, i poden generar situacions d'estrés. Tot això, condueix al fet que
l'ambient de treball siga tens i si les situacions persisteixen poden possibilitar l'aparició de casos
d'assetjament laboral.
A continuació, s’esmenten de manera no exhaustiva alguns exemples d'actuacions o comportaments, que
encara que inadequats, no poden arribar a considerar-se situacions constitutives d'assetjament laboral:
•

Fets aïllats.
◦

Conductes que impliquen un conflicte, esdevingut en el marc de les relacions humanes, i que
evidentment afecten l'àmbit laboral, es donen en el seu entorn i influïsquen en l'organització i en
les relacions laborals.

◦

Situacions d'amenaces o agressions puntuals o aïllades no realitzades de forma reiterada i/o
prolongada en el temps.

•

Accions realitzades per superiors que exerceixen la direcció amb un estil de manar autoritari, amb
alguns comportaments arbitraris realitzats en l'àmbit interpersonal o a la col·lectivitat.

•

La incorrecta organització del treball i la falta de comunicació.

•

La pressió legítima d'exigir el que es pacta o el compliment de les normes i procediments aprovats.

•

Incompliment de legalitat o negligències.

•

Crítiques constructives, explícites i/o justificades.
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- Quan una possible situació d'assetjament és constitutiva de delicte?
Les conductes d'assetjament i violència en el treball estan regulades en el vigent Codi Penal, ja que poden
constituir il·lícits penals: delictes de lesions (art. 147), menyscapte greu de la integritat moral (art. 173) i
assetjament sexual (art. 184).
Exemple: article 173.1: “El que infligeix a una altra persona un tracte degradant, menyscabant greument la seua integritat moral, serà
castigat amb la pena de presó de sis mesos a dos anys.
Amb la mateixa pena seran castigats els que, en l'àmbit de qualsevol relació laboral o funcionarial i prevalent-se de la seua relació de
superioritat, realitzen contra un altre de forma reiterada actes hostils o humiliants que, sense arribar a constituir tracte degradant,
suposen greu assetjament contra la víctima”

Del primer paràgraf pot deduir-se que l'acció de “infligir tracte degradant” constitueix delicte. Ara bé, no
queda clar què s'entén per “tracte degradant que menyscabe greument la integritat moral de la persona”,
dependrà en cada cas de la interpretació que es realitzen en els òrgans judicials. Així mateix, del segon
paràgraf es tipifica el delicte d'assetjament quan hi ha una prevalença en raó de superioritat.
E nel cas que s'apreciara la possible concurrència de fets presumptament delictius haurà de ser comunicada
al Ministeri Fiscal. Si hi haguera expedient administratiu sancionador obert, aquest es paralitzaria per l'inici
de les actuacions penals.

- Què pot fer el personal empleat públic que crega estar patint una possible situació d'assetjament laboral?
En funció del sector en el qual preste els seus serveis, el personal empleat públic haurà de procedir seguint
el Protocol de Prevenció i Actuació davant l'Assetjament Laboral del sector corresponent. Aquests
documents estan posats a la disposició del personal empleat públic a través la pàgina web de l’SPRL
(INVASSAT), sense perjudici del tractament i publicitat que haja rebut en cadascun dels sectors
corresponents.
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Aquests protocols són el resultat del

treball conjunt realitzat entre les organitzacions sindicals i

l'Administració de la Generalitat amb el suport i assessorament de l’SPRL, i són aprovats amb posterioritat
per les respectives comissions de seguretat i salut en el treball, i posteriorment ratificats en COPASESA.
Qualsevol conducta violenta en el treball constitueix un acte que envileix a qui l'exerceix, genera danys a les
víctimes i deteriora el clima laboral de les institucions. Davant aquest tipus d'actuacions l'Administració de la
Generalitat té l'obligació d'oferir una resposta única i integral davant del problema, tractant de garantir al
personal empleat públic protecció efectiva davant de l'assetjament laboral.
Els protocols es basen en la prevenció, mediació i la investigació com a mitjans per a combatre situacions
de conflicte, facilitant i fent més transparents les vies de denúncia que pot utilitzar el personal empleat públic
davant una presumpta situació d'assetjament laboral. I ho fan inspirant-se, com ja es va fer en la seua
elaboració i aprovació inicial, en una lògica de participació i diàleg social que tinga en compte les
aportacions de diversos actors amb interés i responsabilitat directa en el tema.

On, quan i com puc realitzar una sol·licitud per a plantejar un suposat cas d'assetjament laboral? On es pot
trobar la informació necessària per a denunciar situacions d'aquest tipus?
•

En el cas del sector de Funció Pública: tota la informació es troba en línia en la pàgina del Portal del
Funcionari. http://pf.gva.es/urc_val.htm
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En el sector d’Educació:

http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/acoso-laboral
http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/acoso-laboral
•

En el sector de Justícia: provisionalment es pot consultar en la pàgina de l’SPRL (INVASSAT)
http://www.prevencio.gva.es/es/procedimientos-de-trabajo2
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Quines mesures de prevenció primària ha adoptat la Generalitat?
La Generalitat ha elaborat amb la participació institucional corresponent el document

“Guia de Bones

Pràctiques” com a mesura de prevenció primària per a previndre i evitar situacions de risc d'assetjament en
l'entorn laboral que puguen afectar la seguretat i salut del personal empleat públic.
Aquesta guia ha de ser difosa per les unitats responsables de personal entre tots els òrgans i unitats
administratives.
http://www.prevencio.gva.es/va/guias-informativas3

Nota sobre l'ús del llenguatge: L'ús en aquesta publicació del masculí plural quan ens referim a dones i homes com a col·lectiu es
realitza com a translació del terme conceptual establit en la normativa vigent.
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