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Relació de modificacions 

Núm. Descripció 
11 Actualització de la instrucció aprovada pel CdG del 11/07/13 introduint la 

definició de mesures cautelars, la figura del secretari de la instrucció, els 
terminis en totes les fases i més concreció de la fase II.b ,III i IV. 

2 Actualització de la instrucció aprovada pel CdG del 18/12/15 en els apartats 
del preàmbul, peritatge i seguiment, incorporació del títol a tots els annexos i 
s’inclou la referència al codi de bones pràctiques per prevenir l’assetjament. 

3 S’inclou el concepte de mesures preventives enlloc de cautelars. 

S’inclou la creació d’una comissió de seguiment així com la figura del/la 
ponent de la comissió de seguiment. 

Es descriu amb més detall el criteri per poder ser pèrit/a aliè així com la seva 
elecció.  

En relació amb les mesures preventives s’inclou que poden ser preses en la 
fase inicial i en qualsevol moment no només un cop realitzada la fase 
d’instruccions.  

Es canvia la definició de l’annex I passant de “document de denúncia” al de “ 
sol·licitud d’intervenció”. 

4 S’inclou els treballadors/es FURV dins de l’àmbit d’aplicació del protocol 

5 Es modifica l’àmbit incloent no només el que succeeixi dins l’espai físic URV 
sinó també els cassos d’assetjament que es puguin donar dins l’àmbit 
organitzatiu i/o de prestació de serveis de la URV o FURV sempre i quan es 
donin entre personal URV/FURV o causat per estudiants URV/FUR cap a un 
treballador/a URV/FURV. 

6 Es modifica l’objecte alineant-lo al que es va aprovar al protocol de l’àmbit 
dels estudiants 

7 S’inclou la voluntat de crear dos nous protocols (un protocol específic pels 
casos d’assetjament sexual, orientació sexual, identitat sexual o per raó de 
sexe i un altre per prevenir, gestionar i resoldre conflictes motivats per factors 
de risc psicosocial). 

8 S’inclou un codi de conducta URV 

9 S’inclou el concepte d’àmbit d’actuació objectiu, subjectiu i espacial 

10 Es modifica el “preàmbul” a “declaració de principis”. 
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11 Es modifica l’abast del protocol el qual s’amplia als casos on la presumpta 
víctima sigui personal URV o FURV i el presumpte assetjador/a sigui membre 
de la comunitat universitària. 

12 S’incorporen activitats preventives de forma diferenciada a les activitats del 
propi protocol 

13 Es modifica la composició de la comissió de seguiment i l’assignació del 
ponent de la comissió. 

14 S’inclou una llista de circumstàncies agreujants als efectes de valorar la 
gravetat dels fets. 

15 Es modifiquen els criteris per ser pèrit/a aliè en violència laboral per tal 
d’augmentar la concurrència eliminant l’especificitat en RRHH i mantenint  la 
psicologia forense en l’àmbit laboral. 

16 S’inclouen fluxgrames. 

17 Es modifiquen les fonts de les definicions d’assetjament. 

18 Es modifica el model de sol·licitud d’intervenció. 

19 S’inclou un nou apartat de “principis i garanties d’actuació” 

20 S’inclou un nou apartat de “disposició final” on s’indica inici d’entrada en vigor 
i futura actualització 

  
 

1. DECLARACIÓ DE PRINCIPIS 

 
La Universitat Rovira i Virgili i la seva fundació (FURV) volen adoptar quantes mesures 
siguin necessàries per protegir la seguretat i salut dels seus treballadors/es. 
Totes les dones i homes que treballen a la URV i la FURV tenen el dret de ser respectats 
i al mateix temps tenen l’obligació de tractar les persones amb les quals es relacionen 
amb el respecte que es mereixen, així com de col·laborar perquè tothom sigui 
respectat. 
La URV i la FURV consideren que l’assetjament no es pot permetre ni tolerar sota cap 
circumstància dins de l’àmbit organitzatiu i/o de prestació de serveis de la URV o FURV. 
Tampoc no pot ser ignorat i, si és el cas, s'ha de sancionar amb contundència. 
Per tal d’aconseguir que l’assetjament no sigui ignorat, cada una de les persones de 
l’organització i, en especial aquelles amb responsabilitats de govern i direcció, han 
d’assumir les funcions que els correspon i, per tant, han de vetllar per evitar les accions, 
comportaments o actituds que siguin o puguin ser ofensius, humiliants, degradants, 
molestos, hostils o intimidadors per a altri. Han d’actuar en tot moment de forma 
adequada i solidària davant aquestes situacions, que han de denunciar, i han de donar 
suport a les persones que els pateixin. 
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La URV i la FURV insten les persones que realitzen tasques de gestió i direcció d’equips 
de persones, tant si són personal docent i investigador com personal d’administració i 
serveis, a aplicar totes les mesures al seu abast per prevenir conductes que donin lloc 
a un ambient de treball hostil, fomentant la transparència en la informació i la 
cooperació entre companys de treball així com promoure comportaments de tracte just. 
 
 

2. OBJECTE 

 
Establir el procediment intern mitjançant el qual la URV i la FURV han d’actuar en cas 
de possible assetjament en el lloc de treball, i en concret: 

- Prevenir les conductes d’assetjament de qualsevol forma en els llocs de treball 
la URV i FURV.  

- Acompanyar la presumpta víctima durant tot el procés procurant les mesures 
preventives per a la seva protecció. 

- Actuar i donar resposta a les conductes descrites al present protocol investigant-
les, fent el seguiment i determinar responsabilitats, i si escau, incoar expedients 
disciplinaris quan així es consideri oportú.  

 
Les formes d’assetjament possibles incloses al present protocol són totes les formes d’ 
assetjament sexual, per raons de sexe, orientació sexual i/o de la identitat sexual, 
psicològic, laboral, racisme, religió o altres. 
Tanmateix, tot i que el present protocol defineix la gestió que cal realitzar davant una 
sol·licitud d’intervenció per un possible cas d’assetjament, sigui quin sigui el seu origen, 
és voluntat de la URV i la FURV impulsar un protocol únic i específic pels casos 
d’assetjament sexual , orientació sexual, identitat sexual o per raó de sexe. 

Mentre la URV i la FURV, mitjançant les seves unitats corresponents, no hagin aprovat 
aquest nou protocol específic en cas d’assetjament sexual , orientació sexual, identitat 
sexual o per raó de sexe serà d’aplicació el present protocol, el qual serà objecte d’una 
nova actualització un cop entri en vigor el nou protocol esmentat. 
Així mateix, a part de comptar amb el present protocol és voluntat de la URV i la FURV 
elaborar un protocol per prevenir, gestionar i resoldre conflictes motivats per 
factors de risc psicosocial que poden derivar, si no es gestionen i aturen 
correctament,  en un deteriorament del clima laboral per factors de risc psicosocials. 
Mentre la URV i la FURV, mitjançant les seves unitats corresponents, no tinguin aprovat 
aquest nou protocol específic per prevenir, gestionar i resoldre conflictes laborals serà 
d’aplicació el present protocol, el qual serà objecte d’actualització un cop entri en vigor 
el nou protocol esmentat.   
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3. ABAST 

 
El present protocol s’aplica en tots els casos en què la presumpta víctima és personal 
URV o FURV i el presumpte assetjador o assetjadora sigui membre de la comunitat 
universitària (estudiant i/o treballador/a URV/FURV) i l’assetjament es produeixi tant de 
forma presencial com telemàtica. 
L’abast del protocol és el següent:  
Àmbit d’actuació objectiu: Qualsevol de les conductes relacionades en l’apartat 2 i 4. 
Àmbit d’aplicació subjectiu: La persona afectada ha de ser treballador/a de la URV 
o la FURV i l’autor de la conducta ha de ser membre de la comunitat universitària 
(estudiant URV/FURV o treballador/a FURV/FURV).  A l’apartat de definicions es 
descriu què es considera membre de la comunitat universitària, estudiant i treballador/a 
URV/FURV. 
 
Àmbit d'aplicació espacial: La conducta en qüestió s'ha de produir dins l'àmbit 
organitzatiu i/o de prestació de serveis de la Universitat o de la FURV, és a dir: 
 
 Dins de qualsevol espai del campus o de les instal·lacions universitàries. 
 Fora de les instal·lacions universitàries, sempre que els fets tinguin lloc en el 

marc d'una activitat o d'un servei organitzat per la URV o la FURV i es consideri 
que la integritat física o moral de la presumpta víctima està en perill, atesa la 
interacció quotidiana que puguin tenir ambdues persones amb motiu de 
l'activitat. 

 A les xarxes socials, quan s’utilitzin els perfils, correus electrònics i entorns 
virtuals propis de la URV o FURV. 

 
El present protocol queda en suspens i completament paralitzat si el cas és denunciat 
per la via penal, independentment de la fase en què es trobi tot i que es podran mantenir 
o impulsar mesures preventives, en compliment de l’article 14 de la llei 31/95, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals, orientades a l’adopció de les mesures que 
siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i salut dels treballadors/es URV i 
FURV i preservar el bon clima laboral. 
 

4. DEFINICIONS  

  

Assetjament psicològic: Exposició a conductes de violència psicològica, dirigides de 
forma reiterada i prolongada en el temps, cap a una o més persones per part d'una altra 
/es que actuen davant d'una posició de poder (no necessàriament jeràrquica). Aquesta 
exposició es dóna en el marc d'una relació laboral i suposa un risc important per a la 
salut ( NTP 489 i 854 INSHT). 
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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. (Directiva 2006/ 54/CE, de 5 de juliol) 
Assetjament sexual: 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. (Directiva 2006/54/CE) 
Comunitat universitària (únicament a efectes del present protocol): qualsevol 
membre del col·lectiu d’estudiants, col·lectiu docent i investigador, el col·lectiu 
d’administració i serveis així com el col·lectiu de personal FURV d’acord amb la 
definició de l’estatut de la URV.  
Comissió de seguiment: comissió que vigilarà el compliment i eficàcia de les mesures 
establertes per restablir la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors així com 
comprovar que no es produeixin situacions d’hostilitat en l’entorn de treball de les 
persones implicades en la sol·licitud d‘intervenció.  

Estudiants URV: Són estudiants de la Universitat Rovira i Virgili totes les persones que 
hi estiguin matriculades en qualsevol dels seus ensenyaments i no tinguin la 
consideració de personal investigador en formació. També es consideren estudiants de 
la Universitat les persones en la Fundació URV en cursos de postgrau conduents a 
obtenir títols propis de la Universitat amb una durada igual o superior a un quadrimestre 
acadèmic. 
Instructor/a: persona designada pel rector/a per instruir el pertinent expedient. 

Mesures de preventives: mesures que s’estimen adequades dirigides a la seguretat 
de les persones amb el fi d’evitar majors perjudicis, en qualsevol fase del protocol i fins 
a la resolució del mateix. 

Personal URV: personal URV a l’empara de l’estatut dels treballadors i la llei 31/95, de 
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
Personal FURV: personal FURV a l’empara de l’estatut dels treballadors i la llei 31/95, 
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
Persona de referència: el Codi de conducta europeu1 recomana que l’empresa designi 
una o més persones que proporcionin assessorament a les persones que se sentin 
assetjades. Aquestes persones s’anomenen  persona de referència. 

En el present document l’expressió persona de referència es refereix a qualsevol de les  
persones anomenades, indistintament. 

                                            
1 Codi de conducta sobre les mesures per combatre l’assetjament sexual, inclòs a la 
Recomanació 92/131/CE de la Comissió, de 27 de novembre de 1991, relativa a la protecció 
de la dignitat de la dona i de l’home en el treball (Diari Oficial L 49 de 24.2.1992). 
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Pèrit o perita expert en violència laboral: psicòleg o psicòloga col·legiat que reuneixi 
com a mínim, els següents requisits establerts per la URV: 

 Formar part del Torn d’Intervenció Professional Forense (TIP Forense). 
 No tenir vinculació laboral amb la URV i/o FURV. 
 Tenir formació específica psicologia forense en l’àmbit laboral 

actualitzada amb caràcter anual. 

 
Ponent de la Comissió de seguiment: la persona de referència que hagi iniciat el cas 
serà la ponent de la comissió de seguiment i tindrà accés a la informació necessària 
vinculada a mesures preventives d’una sol·licitud d’intervenció o al seguiment d’un cas 
d’assetjament ja resolt.  

Les dades recollides pel ponent de la comissió de seguiment han de permetre vigilar el 
compliment i l’eficàcia de les mesures establertes les quals ha de traslladar a 
Assessoria jurídica i als membres de la comissió, garantint en tot moment la protecció 
de les dades i la confidencialitat, en els termes previstos en aquesta instrucció. 

Responsable d’activitat: treballador/a URV o FURV que lidera una activitat. 
 
Supervisor: persona que, d’acord amb la legislació de caràcter general i en particular 
l’estatut de la URV, té l’obligació de supervisar la persona responsable de l’activitat. 
 
Transfòbia: Por irracional a la no conformitat de gènere o a la transgressió de gènere, 
com ara la por o l’aversió a les dones masculines, els homes femenins, les persones 
transvestides (cross-dressers), les persones trans o d’altres que no s’ajusten amb els 
estereotips de gènere. (guia per a la incorporació de la diversitat sexual i de gènere a 
les universitats catalanes a partir de la llei 11/2014). 
 
Violència física: És qualsevol acció que ocasiona un dany no accidental, utilitzant la 
força física o alguna classe d'armament o objecte que pugui causar o no lesions, ja 
siguin internes, externes o ambdues. 
 
Violència sexual i abusos sexuals: qualsevol acte de naturalesa sexual que 
s’exerceix sobre algú sense el seu consentiment, incloent exhibició, observació i la 
imposició (per mitjà de violència, intimidació, prevalença o manipulació emocional) de 
relacions sexuals amb independència de si l’agressor té una relació afectiva o no amb 
la víctima. També comprèn qualsevol altre acte que lesioni o sigui susceptible de 
lesionar la dignitat, integritat o llibertat de la víctima. 
 
Violència psicològica: conducta o omissió intencional que produeix desvaloració o 
patiment per mitjà d’amenaces, humiliació, vexacions, exigència d’obediència, 
submissió, coerció verbal, insults, aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de 
llibertat, i pot expressar-se de forma verbal i no verbal. 
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En relació amb definicions d’altres tipus d’assetjament, les referències són les 
establertes per la Generalitat de Catalunya i/o l’INSHT. 

A tall d’exemple, i sense voluntat d’excloure, a la taula 1 es detallen alguns exemples 
de conductes d’assetjament: 

  
A

SS
ET

JA
M

EN
T 

SE
XU

A
L 

o 
PE

R
 R

A
Ó

 D
E 

SE
XE

: 
 

Verbals:  
 Fer comentaris sexuals obscens, bromes sexuals 

ofensives.  
 Adreçar-se a una altra personal de forma denigrant o 

obscena.  
 Participar de rumors sobre la vida sexual d’una persona 

o jutjar-la, preguntar per fantasies o preferències sexuals 
d’altres persones o explicar-ne.  

 Fer comentaris grollers sobre el cos o l’aparença física 
d’una persona.  

 Parlar sobre les pròpies habilitats o capacitats sexuals.  
 Convidar una persona persistentment per participar en 

activitats socials lúdiques, tot i que aquesta persona hagi 
deixat clar que no en vol saber res i les considera 
inoportunes.  

 Oferir cites compromeses o trobades sexuals o fer 
pressió per concretar-ne alguna.  

 Demanar favors sexuals.  
 Utilitzar les xarxes socials per difamar una altra persona, 
 Burlar-se’n o expressar opinions de contingut sexual 

sobre ella  
 Etc. 
No verbals:  
 Fer mirades lascives al cos.  
 Fer gestos obscens.  
 Usar gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o imatges 

d’Internet de contingut sexualment explícit.  
 Escriure cartes, notes o missatges electrònics de 

contingut sexual de caràcter ofensiu. 
 Etc. 
Físics:  
 Apropar-se físicament de manera excessiva.  
 Arraconar una persona de forma innecessària o buscar-

la deliberadament. 
 Tenir contacte físic deliberat i no sol·licitat (tocar, 

pessigar, fer massatges etc.).  
 Tocar intencionadament o “accidentalment” les parts 

sexuals del cos. Etc 
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 A
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D
E 

G
ÈN
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 Negar-se a dirigir-se a una persona trans com requereix 
o utilitzar deliberadament articles o pronoms no 
corresponents al gènere amb què s'identifica. 

 Expulsar i / o qüestionar les persones amb expressions o 
identitats de gènere no normatives per estar en un bany / 
vestidor determinat. 

 Menysprear les capacitats, les habilitats i el potencial 
intel·lectual de la persona amb relació a l'expressió o 
identitat de gènere. 

 Utilitzar humor tránsfobo o intérfobo. 
 Ignorar o excloure aportacions, comentaris o accions per 

raó de la seva expressió o identitat de gènere. 
 Etc.

 
C

IB
ER

A
SS

ET
JA

M
EN

T 

 Distribuir a Internet una imatge (sexting) o dades 
compromeses de contingut sexual (reals o falses). 

 Donar d'alta a la víctima en un lloc web (o similar) on pot 
estigmatitzar o ridiculitzar una persona. 

 Crear un perfil fals en nom de la víctima amb l’objectiu, 
per exemple, de fer demandes o ofertes sexuals. 

 Usurpar la identitat de la víctima amb la voluntat, per 
exemple de fer comentaris ofensius sobre tercers. 

 Divulgar per Internet gravacions amb mòbils en què s’ 
intimida, agredeix, persegueix, etc ... a una persona. 

 Donar d'alta el correu electrònic de la víctima per 
convertir-la en blanc d'spam, contactes amb 
desconeguts, etc ... 

 Accedir digitalment a l'ordinador de la víctima per 
controlar les seves comunicacions amb tercers. 

 Etc.
 Difondre a les xarxes socials rumors sobre un 

comportament reprotxable atribuït a la víctima. 
 Perseguir i incomodar la víctima en els espais d'Internet 

que freqüenta de manera habitual. 
 Presentar-se en un perfil fals davant la víctima per tal de 

concertar una trobada digital per dur a terme algun tipus 
de xantatge en línia com, per exemple, grooming 
(assetjament sexual a menors). 

 Etc.
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 Deixar a una determinada persona dins del seu àmbit 
habitual (laboral, docència, recerca, innovació 
investigació o estudis etc. ) de forma continuada sense 
ocupació efectiva, o incomunicada, sense cap causa que 
ho justifiqui. 

 
 Exigir a aquesta persona uns resultats desproporcionats 

d'impossible compliment posats en relació amb els 
mitjans materials i personals que s'assignen o ocupar-la 
en tasques inútils o que no tenen valor. 

 
 Prendre accions de represàlia davant dels que han 

plantejat queixes, denúncies o demandes, o als que han 
col·laborat amb les persones reclamants. 

 
 Insultar o menysprear repetidament a qualsevol persona, 

reprendre-reiteradament davant d'altres persones, o 
difondre rumors sobre el seu àmbit habitual o sobre la 
seva vida privada.

Abús d'Autoritat: 
 

 Deixar el treballador o treballadora de forma continuada 
sense ocupació efectiva sense cap causa que ho 
justifiqui. 

 Dictar ordres d'impossible compliment amb els mitjans 
que a la persona treballadora se li assignen. 

 Ocupar una persona en tasques inútils o que no tenen 
valor productiu.  

 No convocar una personal deliberadament a reunions o 
trobades en les quals aquesta és una destinatària nata. 

 Ningunejar el treball o la presència d’una persona.
Tracte vexatori: 
 
 Insultar o menysprear repetidament a un / a treballador 

/a. 
 reprendre'l / a reiteradament davant d'altres persones. 
 Difondre rumors falsos sobre el seu treball o vida privada.
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Assetjament discriminatori quan està motivat per: 
 

 Creences polítiques i religioses de les víctimes. 
 per motius sindicals. 
 Sexe i orientació sexual 
 Dones embarassades o maternitat. 
 Edat, estat civil. 
 Origen, ètnia, nacionalitat. 
 Discapacitat. 
 Etc.
 Modificacions substancials de condicions de treball sense 

causa i sense seguir el procediment legalment establert. 
 Pressions per augmentar la jornada o realitzar 

determinats treballs. 
 Conductes despòtiques dirigides indiscriminadament a 

diversos treballadors/es.
Taula 1: Exemples de tipus d’assetjament 
  

5. NORMATIVA 
 
- Reial Decret Legislatiu 5/2015 pel qual s’aprova el text refós de l’estatut bàsic 

del treballador públic 
- Resolució del Parlament europeu sobre l’assetjament moral al lloc de treball 

[2001/2339/(INI)] 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
- Reial decret 39/1997, 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de 

prevenció. 
- Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 

contra la violència de gènere. 
- Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradica r la violència masclista. 
- Llei 11/2014 de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais ,bisexuals, 

transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
- Codi civil, codi penal i estatut del treballador i de l’empleat públic. 
- Pla de prevenció de riscos laborals de la URV. Manual de gestió de prevenció 

de riscos laborals de la URV. 
- Pla de prevenció de riscos laborals de la FURV. 
- Guia per a la incorporació de la diversitat sexual i de gènere a les universitats 

catalanes a partir de la llei 11/2014. 
- Nota Tècnica de Prevenció 489 de l’Institut Nacional de Seguretat i salut en el 

treball: violència en el lloc de treball  
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- Nota Tècnica de Prevenció 476 de l’Institut Nacional de Seguretat i salut en el 
treball: assetjament psicològic en el lloc de treball  

- Nota Tècnica de Prevenció 854 de l’Institut Nacional de Seguretat i salut en el 
treball: assetjament psicològic en el treball.  

  

* Nota: Aquesta llista de normativa no és exhaustiva.3 

 

6. RESPONSABILITATS 

  
Els responsables d’activitat i supervisors vetllen per tal que en els seus àmbits 
d’actuació no s’exerceix assetjament i si és el cas iniciaran una sol·licitud d’intervenció 
seguint el descrit en el present protocol. 
Els tècnics de l’assessoria jurídica de la URV exerceixen les funcions del secretari de 
l’instructor/a, exerceixen per indicació del rector o rectora, d’agent de comunicació amb 
les diferents parts, i fan el seguiment de tot el procés. 
La persona de referència rep a la presumpta víctima i la informa del procés, recull la 
sol·licitud d’intervenció i ho posa en coneixement del rector/a i la presidència de la 
comissió de seguiment. Així mateix s’incorpora a la comissió de seguiment del cas en 
concret, en els terminis que indica el present protocol.  
La comissió de seguiment vigila el compliment i eficàcia de les mesures preventives 
establertes per restablir el clima laboral i la salut de les persones així com comprova 
que no es produeixin situacions d’hostilitat en l’entorn de treball de les persones 
implicades en la sol·licitud d‘intervenció. 

El/la ponent de la Comissió de Seguiment (que serà la persona de referència que ha 
gestionat la sol·licitud del cas) es posa en contacte amb les persones que consideri 
rellevants en cada cas  per tal de valorar si  les mesures preventives d’una sol·licitud 
d’intervenció o l’entorn de treball de la víctima d’un cas d’assetjament ja resolt, són les 
adequades. 

Totes les persones requerides a aportar informació per part de la ponent de la comissió 
de seguiment estan obligades a col·laborar en tot moment. Amb la informació recavada 
la ponent de la comissió haurà d’informar la comissió de seguiment i a l’assessoria 
jurídica de la seva valoració en els termes que garanteixin la confidencialitat de les 
dades i tal i com indica la present instrucció.   

El/la ponent de la comissió de seguiment està subjecte al deure de confidencialitat de 
tal forma que les dades recollides permetin vigilar el compliment i eficàcia de les 

                                            
3 La relació de legislació aplicable i la seva avaluació s’ha de dur a terme en funció del PGPRL-
17 Identificació de requisits legals i avaluació del compliment legislatiu. 
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mesures establertes i les pugui traslladar als membres de la comissió, garantint en tot 
moment la protecció de les dades i la confidencialitat. 

L’instructor o instructora i el pèrit o pèrita i l’assessoria jurídica URV gestionen el 
cas en els termes que es descriuen en aquesta instrucció. 
El Consell de Govern garanteix els recursos per desenvolupar el protocol. 
El rector o rectora, nomena les persones de referència per un període de 5 anys, en 
cas que s’escaigui, nomena l’instructor o instructora i resol en l’exercici de les seves 
funcions. 
La direcció de la FURV nomena les persones de referència per un període de 5 anys, 
en cas que s’escaigui, nomena l’instructor o instructora i resol en l’exercici de les seves 
funcions. 
El Gabinet de comunicacions i relacions externes col·labora en la campanya de 
difusió i sensibilització del protocol i l’assetjament. 

 

7. PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA I ELS CONFLICTES   

 
L’existència d’un protocol d’actuació en cas de possible assetjament és necessari però 
no suficient i es considera que, en essència, són les mesures preventives les que poden 
conduir la URV i FURV a ser institucions amb llocs de treball lliures de violència laboral 
i d’assetjament.  
 
És per aquest motiu que, a l’empara de la llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals, i l’obligació de garantir la protecció de la seguretat i salut dels 
treballadors, que es defineixen les següents mesures preventives per identificar i 
gestionar factors de risc psicosocials en el lloc de treball que poden causar un 
deteriorament de les condicions de treball i en el seu extrem un possible cas 
d’assetjament.  
 
Les eines preventives mínimes que es consideren necessàries i paral·leles a les que 
es detallen en el sí del protocol pròpiament dit són les següents: 
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Figura 1: Mesures preventives davant l’assetjament en el lloc de treball. 
1 criteri tècnic 69/2009 sobre les actuacions de la inspecció de treball i seguretat social en matèria d’assetjament i 
violència en el treball. 
2 llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

 
L’avaluació de riscos psicosocials així com el seguiment dels indicadors de salut 
per factors de risc psicosocials són dos elements claus que poden permetre realitzar 
un diagnòstic de possibles llocs de treball on preventivament seria recomanable 
realitzar actuacions concretes motivats per factors de risc psicosocial. 
 

Mesures 
preventives 

davant 
l'assetjament 
en el lloc de 

treball

AVALUACIÓ1
de riscos psicosocials

VIGILÀNCIA SANITÀRIA1
de la salut psicològica dels treballadors/es

CODI 1de conducta

INFORMACIÓ 1,2

de l'existència del protocol

FORMACIÓ1,2
específica assetjament 

Per a personal amb persones 
al seu càrrec

Per a treballadors/es URV i 
FURV

Per a persones de referènciaDIFUSIÓ 1,2

del protocol en cas de possible assetjament

SENSIBILITZACIÓ2
de conductes assetjadores

Protocol per prevenir, 
gestionar i 

resoldre conflictes1

Motivats per factors de risc 
psicosocials (àmbit PRL)1

Motivats per altres factors 
de risc (àmbit RH)
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Tanmateix, atès que la participació , per part dels treballadors/es a les avaluacions de 
riscos psicosocials i la vigilància de la salut no té un caràcter obligatori, dependre 
d’aquestes eines com a indicadors pot ser inviable ja que estan subjectes a la 
necessitat d’obtenir representativitat (és a dir la participació elevada del col·lectiu que 
en forma part) i aquest fet no sempre és possible.   
 
Tanmateix, tot i la possible baixa representativitat en la participació de les avaluacions 
de riscos psicosocials o l’assistència a la vigilància de la salut, les següents dades 
disponibles a RH poden ser d’ajuda per indicar la conveniència d’intervenir des d’un 
punt de vista d’avaluació o intervenció de factors de risc psicosocials: 
 

 Les taxes d’absentisme d’una unitat. 
 Baixa productivitat en una unitat. 
 Queixes de certs models de lideratge. 
 Queixes de problemes entre companys. 
 Llocs de treball amb rotacions superiors a la mitja.  
 Indicadors de clima laboral, a l’abast dels serveis de recursos humans. 
 Altres indicis que puguin afectar les relacions i el clima laboral. 

 
En compliment de l’article 18 de la llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, els representants dels treballadors/es seran consultats i podran participar en 
el debat sobre els mètodes que es considerin més adequats per realitzar les 
avaluacions de riscos psicosocials i el seguiment de la salut mental relacionats amb els 
factors de risc psicosocial en el treball en el sí del CSS URV. 
 
Així mateix, amb l’objectiu de reduir al mínim les situacions que puguin donar lloc a una 
situació d’assetjament es considera necessari llistar de forma indicativa però no 
exhaustiva un seguit de conductes (codi de conducta) que s’han d’evitar en el context 
laboral i no es poden normalitzar ni acceptar; aquestes són les següents: 
 

1. Realitzar bromes o acudits de caire sexual. 
2. Cridar o insultar un membre de la comunitat universitària directa o indirectament. 
3. Realitzar al·lusions al cos i/o a l’aspecte d’algun membre de la comunitat 

universitària. 
4. Realitzar al·lusions a les creences polítiques, religioses, orientacions sexuals i/o 

la vida privada d’algun membre de la comunitat universitària. 
5. Realitzar al·lusions a la capacitat intel·lectual o credibilitat dubtosa de la carrera 

professional d’algun membre de la comunitat universitària. 
6. Realitzar manifestacions hostils encobertes. 
7. Imitar (gestos, postures, forma de caminar, parlar etc.) 
8. Ridiculitzar o burlar-se directa o indirectament. 
9. Emetre o participar en domentaris sexuals o gestos amb caire sexual. 
10. Espitjar, sacsejar o tocar sense consentiment previ encara que sigui en broma. 
11. Amenaçar. 
12. Ignorar una persona quan aquest parla o vol exposar el seu punt de vista. 
13. Altres comportaments que puguin ofendre o ferir sensibilitats. 
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En relació amb el codi de bones pràctiques, la URV va elaborar el seu codi de bones 
pràctiques per prevenir l’assetjament a la URV el qual va ser aprovat el dia 
15/12/2016 per la comissió de prevenció de riscos laborals delegada del Consell de 
Govern.  
 
El codi de bones pràctiques , protocol i la relació de les persones de referència es pot 
trobar a la intranet de la URV: 
 

 
Figura 2: captura de pantalla on es pot trobar el protocol, la relació de les persones de 
referència així com el codi de bones pràctiques per prevenir l’assetjament a la URV. 
 
 
Pel que fa a les activitats d’ informació, formació, difusió i sensibilització, en 
compliment de la llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, la URV 
i la seva fundació es comprometen a impulsar les activitats orientades a protegir la 
seguretat i salut dels seus treballadors/es, aquestes. 
 
Aquestes activitats inclouran com a mínim els següents aspectes:  

 
 Informació preventiva: tots els treballadors/es de la URV i FURV seran 

informats en el moment de la contractació de l’existència del protocol en cas 
d’assetjament. Aquesta informació es realitzarà prèviament a l’inici de l’activitat 
i via el pla d’acollida de cada entitat. 
  

Així mateix, el servei de prevenció mancomunat informarà de l’existència del 
protocol a les sessions formatives dels riscos del lloc de treball.  

 
  
 Formació preventiva associada a l’assetjament: Per tal que el personal URV 

i FURV tinguin les capacitats necessàries per poder identificar i per tant no 
tolerar conductes d’assetjament es dissenyaran les activitats formatives 
orientades als col·lectius següents: 
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o Personal amb persones al seu càrrec.( directors/es de departament, 
degans/es, directors/es de centre, caps de serveis i oficines) 

o Persones de referència. 
o Treballadors/es URV i FURV. 

 
Pel personal amb persones al seu càrrec i les persones de referència l’assistència a la 
formació preventiva específica de l’àmbit per l’assetjament tindrà caràcter obligatori. 

  
 Difusió del protocol : Per tal que el protocol sigui conegut i accessible per a la 

seva consulta. El protocol s’ubicarà a la web de la URV i FURV es espais 
rellevants i a un sol click. 
 

 Sensibilització de conductes assetjadores: La URV i FURV dissenyaran, en 
col·laboració amb les unitats que correspongui , campanya de sensibilització de 
conductes assetjadores,  per tal d’augmentar la percepció i rebuig d’aquestes.  
 

El pla de comunicació del protocol inclourà com a mínim els següents punts: 
 
.- Presència a la web de la URV i FURV del protocol. 
 
Així mateix també es garantirà la difusió interna de les dades de contacte de les 
persones de referència i aquelles accions de difusió que es considerin necessàries.
  
 
En relació amb el protocol per prevenir, gestionar i resoldre conflictes, i en concret 
el que pot estar motivat per factors de risc psicosocial, es considera que serà una 
eina desenvolupada des de l’àmbit de la PRL atès que que pot ser útil en casos on, tot 
i no existir un assetjament com a tal , sí hi ha un deteriorament de l’entorn laboral que 
si no es gestiona correctament pot derivar en una situació límit. Actuar preventivament 
dóna marge per poder conciliar, mediar o inicar un coaching que pot permetre restablir 
un bon clima laboral.  
 
No serà doncs, objecte del protocol per prevenir, gestionar i resoldre conflictes motivats 
per factors de risc psicosocials, les peticions d’intervenció per possible cas 
d’assetjament, els quals han de ser gestionats seguint el present protocol específic i 
únic per assetjament. 
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8.  EINES PRÒPIES DEL PROTOCOL EN CAS D’ASSETJAMENT 

 
El protocol davant de possible cas d’assetjament compta amb unes eines pròpies i 
específiques, concebudes per facilitar entre d’altres, la petició d’intervenció, l’estudi de 
cada cas de forma professional així com la confidencialitat i l’acompanyament de la 
presumpta víctima. 
 
Les eines específiques rellevants del protocol són les següents: 
 

 Persones de referència 
 Mesures preventives 
 Comissió de seguiment 
 Pèrit forense aliè 
 Membre de l’assessoria jurídica com secretari dels expedients 

 
Les persones de referència són nomenades per la rectora en el cas de personal URV 
i la direcció de la FURV en el cas de personal FURV, per un període de 5 anys i seran 
dues o més persones, preferentment home i dona. 
 
Aquestes persones de referència són el primer contacte mitjançant el qual qualsevol 
treballador/a URV o FURV pot adreçar-se per informar-se i/o sol·licitar una intervenció 
en el marc de la present instrucció. 
 
Les persones de referència actuen com a unitat de suport i assessorament de la 
persona presumptament assetjada, els informa del funcionament del protocol i 
esdevenen el ponent de la comissió de seguiment. Aquestes persones són les que 
informen el rector/a i la presidència de la comissió de seguiment que existeix un cas i 
que cal aplicar el protocol (veure punt 9). 
 
Les persones de referència poden actuar en col·laboració entre elles en la tramitació 
de sol·licituds d’intervenció consensuant entre ells els aspectes que considerin 
rellevants sempre i quan es garanteixi la confidencialitat i anonimat de les dades a les 
qualls ells/es hauran tingut accés atès que han rebut la sol·licitud d’intervenció. 
 
En relació amb les mesures preventives, aquestes poden ser proposades per 
l’instructor/a en qualsevol moment del procés. En cap moment predisposen el resultat 
final del procediment, i s’han de prendre de forma motivada com a garantia de protecció 
de les parts implicades i com un exercici de responsabilitat de la institució en què tenen 
lloc els fets.  
Aquestes mesures poden incloure també el canvi de despatx, d’unitat, servei, 
departament o grup horaris etc. tenint preferència d’elecció la presumpta víctima. 
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La comissió de seguiment es constituirà sempre per cada cas iniciat i té per objecte 
vigilar el compliment i eficàcia de les mesures preventives per restablir el clima laboral 
i la salut de les persones així com comprovar que no es produeixin situacions d’hostilitat 
en l’entorn de treball de les persones implicades amb la sol·licitud d‘intervenció. 

Aquesta comissió estarà formada per  

 Un president/a, càrrec que recaurà sobre el Vicerectorat de personal. 
 

 Un representant per la part del Comitè de Seguretat i Salut de la part dels 
representant dels treballadors/es del col·lectiu al qual pertanyi la 
presumpta víctima objecte del cas d’intervenció (CSS). 
 

 La persona de referència implicada en la sol·licitud d’intervenció (la qual 
serà el/la ponent de la comissió de seguiment). 
 

 Un membre del servei de prevenció mancomunat de la URV. 
 
 La gerent. 

 
 Els experts en la matèria que es considerin oportuns en cada cas. 

No podrà formar part de la comissió de seguiment el personal que sigui cridat com a 
testimonis del cas, amb conflicte d’interessos i/o amb coneixement previ del cas. 

La comissió de seguiment actuarà seguint el descrit a l’apartat seguiment del present 
protocol.  
 
En relació amb el pèrit forense aliè s’ha determinat que aquest pèrit/a no ha de tenir 
una relació contractual ni amb la URV ni amb la FURV i ha d’acreditar una solvència 
tècnica mínima descrita al present protocol.  
 
La figura d’aquest pèrit/a és rellevant atès que aportarà a la universitat l’expertesa 
tècnica i un coneixement concret de l’àmbit objecte del protocol. Els requisits mínims 
per poder actuar com a pèrit dins del protocol són els següents:  
 

 psicòleg o psicòloga col·legiat  
 Formar part del Torn d’Intervenció Professional Forense (TIP Forense). 
 No tenir vinculació laboral amb la URV i/o FURV. 
 Tenir formació específica psicologia forense en l’àmbit laboral 

actualitzada amb caràcter anual. 

 
Els membres de l’assessoria jurídica URV formaran part de l’equip instructor de casos 
de possible assetjament donant suport als instructors/es i sota la figura de secretaris 
de la instrucció. 
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Al punt 9 es detallen els passos i actuacions d’aquestes eines específiques. 
 
 
9.  PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ 

  
El present procediment d’actuació està dividit en les següents quatre fases 
estructurades i consecutives: 
 

FASE ACCIÓ 
I Sol·licitud d’intervenció d’un cas 
II Expedient informatiu 

IIa Informació del protocol i valoracions inicials 

IIb Peritatge aliè 

III Expedient disciplinari 
IV Seguiment 

  Taula 2: Fases del protocol en cas de possible assetjament 
El protocol segueix l’indicat a les figures 3: 
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Figura 3: Sol·licitud intervenció (veure també figura 6) 

 
 
 
 

Contacteu amb la 
persona de 

referència (PR)

la trobada és en 
un entorn discret

Es signa l'annex I

PR redacta Model 
II + valoració 
orientativa

envia a RECTOR/A

Es garanteix 
l'anonimat
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Figura 3: Incoació expedient informatiu  
 
 

 
Figura 3: Sol·licitud intervenció valoracions inicials (veure també figura 7) 
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Figura 3: Informació de mesures preventives 
 
 
 

Si es determinen 
mesures preventives 

ASSESSORIA 
JURÍDICA

Informa Presidència 
CSS
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comissió seguiment
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que han d'aplicar les 
mesures preventives



 
 

 
MANUAL DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORALS DE LA URV 
INSTRUCCIONS DE TREBALL 

Codi: IT-PGPRL-19-02 
Edició: 4 
Data: 03/12/2019 
Pàg.: 24 de 43 

 

IT-PGPRL-19-02 Protocol de prevenció i actuació en cas de possible assetjament a personal 
URV o FURV en el lloc de treball 

 
Figura 3: Peritatge aliè (veure també figura 8) 

 
 

 
 
Figura 3: Fi peritatge aliè (veure també figura 8 i 9) 
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Figura 3: Incoació expedient disciplinari (veure també figura 10) 

 
 
Qualsevol membre de la comunitat universitària inclosa a l’abast del present protocol 
que cregui que és víctima o testimoni d’un assetjament pot informar-se i/o presentar 
una sol·licitud d’intervenció per possible cas d’assetjament a una de les persones de 
referència nomenades a aquest efectes. 

Les persones de referència són el punt d’inici mitjançant les quals es pot iniciar el 
procediment d’actuació. 
El procediment d’actuació està format per dos etapes diferenciades: 

 Etapa informativa (expedient informatiu) 
 

 Etapa sancionadora (expedient sancionador) 
 
A l’expedient informatiu , els terminis així com les normes de funcionament seran 
funció de l’àmbit al qual pertanyi la presumpta víctima. A la figura 4 es mostra la lògica 
d’aquest raonament: 
 
 

Rector/a nomena 
nou instructor/a 

per expedient 
sandionador

Llegeix 
documentació 

expendient 
informatiu

Proposa si escau, 
meures 

preventives

Realitza 
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parts i testimonis

Proposa sanció a 
rector/a
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Figura 4: Fluxgrama segons el col·lectiu al qual pertany la presumpta víctima. 
 
A l’expedient sancionador , els terminis, així com les normes de funcionament són  
funció de la normativa de l’àmbit al qual pertanyi el/la presumpte assetjador. A la figura 
5 es troba la lògica d’aquest raonament: 
 
 
  

Presumpta víctima d'assatjament del 
col.lectiu: 

PAS, PDI o FURV

Persona de 
referència

Comissió de 
seguiment

treballadors/es

INICI EXPEDIENT 
INFORMATIU 

treballadors/es

Estudiant URV o 
FURV

Observatori de la 
igualtat

Comissió 
seguiment 
Estudiants

INICI EXPEDIENT 
INFORMATIU 
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Figura 5: Normatives que apliquen alhora de poder sancionar un cas positiu 
d’assetjament. 
 
 
9.1 Fase I: Sol·licitud d’intervenció d’un cas 
  

FASE ACCIÓ 
I Sol·licitud d’intervenció d’un cas 
II Expedient informatiu 

IIa Informació del protocol i valoracions inicials 

IIb Peritatge aliè 

III Expedient disciplinari 
IV Seguiment 

  Taula 3: Fases sol·licitud d’intervenció 
 
Qualsevol persona que consideri que és víctima o coneixedora d’una possible situació 
d’assetjament pot fer la sol·licitud d’intervenció, sempre que es produeixi en l’àmbit 
d’aplicació del present protocol.  
 
 

Expedient 
sancionador

Normativa per 
sancionar un 
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FURV

Normativa per 
sancionar un 
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Normativa per 
sancionar un 

estudiant URV o 
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La sol·licitud d’intervenció s’ha de fer sempre per escrit i s’ha d’adreçar a una de les 
persones de referència utilitzant el format IT-PGPRL-19-02-01 Model de sol·licitud 
d’intervenció  per un possible cas d’assetjament o violència en el lloc de treball (veure 
annex I).  
A la figura 6 es mostra la lògica implícita en el raonament per saber a quina persona 
de referència adreçar-se (la qual és funció del col·lectiu al qual pertany la presumpta 
víctima): 
 

Figura 6: Criteri per elegir la persona de referència a qui adreçar una consulta o 
sol·licitud d’intervenció. 
 
La persona de referència que hagi atès a la persona que vol iniciar una intervenció, si 
ho considera necessari tant per: 
 la proximitat a les presumptes víctimes. 
 la proximitat a la presumpta persona assetjadora. 
 l’àmbit del col·lectiu de la presumpta víctima (veure figura 2). 

pot proposar a la presumpta víctima la derivació del cas a una altra persona de 
referència. Aquesta derivació ha de ser acceptada per la presumpta víctima i serà la 
segona persona de la referència la que iniciarà, si s’escau, tot el procés. 
Es recomana que l’espai triat per rebre a la persona presumptament assetjada sigui 
discret i aquell que permeti una major privacitat i anonimat de la presumpta víctima. 

ES VOL SOL.LICITAR INFORMACIÓ O INTERVENCIÓ PER:

CAL PREGUNTAR‐SE EL 
COL.LECTIU DE LA 

PRESSUMPTA VÍCTIMA
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FURV ?

Adreçar‐se a qualsevol 
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persones de referència 
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FURV 
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En el cas que es rebi una sol·licitud d’intervenció per possible assetjament per una font 
que no sigui la presumpta víctima, la persona de referència que gestiona el cas, abans 
d’iniciar qualsevol acció, s’ha de posar en contacte amb aquella per informar-la de la 
sol·licitud d’intervenció rebuda i del protocol que s’iniciarà. En aquest cas, la voluntat 
de la presumpta víctima serà preceptiva però no vinculant.  
 
 

9.2 Fase II: Expedient informatiu 
 

 
FASE ACCIÓ 

I Sol·licitud d’intervenció d’un cas 

II Expedient informatiu 
IIa Informació del protocol i valoracions inicials 

IIb Peritatge aliè 

III Expedient disciplinari 
IV Seguiment 

  Taula 4: Fases expedient informatiu 
 
La persona de referència que rep la sol·licitud d’intervenció signada ha d’informar el 
rector/a per tal que aquest incoï, en exercici de les seves funcions, un expedient 
informatiu i designi un instructor o instructora. 
Les comunicacions de la rebuda de la sol·licitud d’intervenció des de la persona de 
referència es realitzarà mitjançant canals que garanteixin la protecció de dades i es 
podrà utilitzar el model adjunt a l’annex II. A més, la persona de referència inclourà una 
valoració orientativa del cas objecte d’estudi. 
En aquests expedients la figura del secretari recaurà sobre un membre de l’assessoria 
jurídica de la URV el qual a més a més i per indicació del rector/a, informarà de l’inici 
del procés les següents persones: 

 La presumpta víctima.  
 El presumpte assetjador o assetjadora.  
 La persona de referència associada al cas objecte d’estudi ( que a partir 

d’aquest moment serà el/la ponent de la comissió de seguiment). 
 La presidència del Comitè de Seguretat i Salut (CSS). 
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La persona de referència de cada cas serà el/la ponent de la comissió. 
Assessoria jurídica ha d’informar la presidència del Comitè de Seguretat i Salut (CSS) 
per tal que aquesta en doni compte la sessió següent.  
La informació que es proporcioni al CSS no pot incloure, en cap cas, el nom de les 
persones implicades ni la identificació dels llocs de treball afectats de forma que es 
garanteixi en tot moment la confidencialitat de les dades que s’hi tractin. 
La persona de referència indicarà a la presidència de la Comissió de Seguiment 
(vicerectorat de Personal) que ha rebut la informació d’assessoria jurídica conforme 
s’inicia un cas i restarà pendent de ser convocat/da per aquesta presidència.  
En cas que la persona de referència, en el termini de 2 mesos , des de que va tramitar 
el model II,  no rebi la comunicació conforme el/la rectora ha incoat l’expedient 
informatiu,  sol·licitarà a assessoria jurídica una motivació la qual remetrà a les parts 
(presumpta víctima i presumpte assetjador/a) del cas. 
Aquesta expedient informatiu implica dues actuacions diferenciades i consecutives, que 
ha de liderar l’instructor o instructora designat pel rector o rectora: 

 Fase II a. Informació del protocol i valoracions inicials. 
 Fase II b. Peritatge aliè. 

 
 
9.2.1 FASE II a. Informació del protocol i valoracions inicials  
 
 

FASE ACCIÓ 
I Sol·licitud d’intervenció d’un cas 

II Expedient informatiu 
IIa Informació del protocol i valoracions inicials 

IIb Peritatge aliè 

III Expedient disciplinari 
IV Seguiment 

  Taula 5: Fases informació i valoracions inicials 
 
 
A la figura 7 es mostra un fluxgrama resum dels passos de la fase IIa. 
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Figura 7: Informació del protocol i valoracions inicials. Termini màxim no superior a 7 
dies. 

Primer de tot l’instructor o instructora designat pel rector o rectora s’entrevista amb la 
presumpta víctima i amb el presumpte assetjador o assetjadora, per separat i els 
informa del protocol que se seguirà, i del fet que l’inici del protocol és la incoació d’un 
expedient informatiu, que pot derivar, si escau, en un expedient disciplinari. 
En aquest acte, tant la presumpta víctima com el presumpte assetjador o assetjadora 
poden anar acompanyats d’una persona de la seva confiança i atès que l’assessoria 
jurídica de la URV actua com a secretari, un tècnic d’aquesta unitat també estarà 
present acompanyant l’instructor/a. 
El presumpte assetjador o assetjadora i la presumpta víctima han de signar el registre 
segons el qual han rebut la informació i han entès el procés (veure annex III IT-PGPRL-
19-02-02 Justificant de recepció de la informació del protocol d’actuació en cas de 
possible assetjament o violència en el lloc de treball). 
L’instructor o instructora de l’expedient informatiu, si ho considera oportú, pot 
entrevistar-se amb totes aquelles persones que, segons el seu criteri, puguin aportar 
informació rellevant al cas; aquestes persones tenen l’obligació de col·laborar en tot el 
procés. 
 

Instructor/a + 
secretari tècnic 

(assessoria jurídica 
URV)

Entrevista/es amb 
presumpta víctima

Signatura annex III

Entrevista/es amb 
presumpte 

assetjador/a

Signatura annex III

Entrevista/es amb 
possibles 

testimonis

SI ESCAU, L’INSTRUCTOR/A PROPOSA MESURES PREVENTIVES 
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El termini màxim d’aquesta fase d’informació del protocol a les parts implicades i les 
valoracions inicials per part de l’instructor/a no hauria de ser superior a 7 dies a comptar 
des de la notificació que rep la persona designada com instructor/a. 
Una vegada iniciat el procediment, si les circumstàncies concurrents ho aconsellen, en 
funció de la gravetat del dany que puguin infligir-se a la presumpta víctima i en 
consideració a la protecció, l’instructor/a podrà proposar al rector/a adoptar mesures 
preventives. 
L’instructor/a podrà proposar mesures preventives, que en cap moment predisposen el 
resultat final del procediment, i que s’han de prendre de forma motivada com a garantia 
de protecció de les parts implicades i com un exercici de responsabilitat de la institució 
en què tenen lloc els fets.  
Aquestes mesures poden incloure també el canvi de despatx, d’unitat, servei, 
departament o grup horaris etc. tenint preferència d’elecció la presumpta víctima. 
En el cas que es proposin mesures preventives, l’instructor/a ho haurà de comunicar 
per escrit a l’Assessoria Jurídica indicant clarament quines mesures són i assessoria 
jurídica, a la vegada, informarà la presidència del CSS i el/la ponent de la comissió de 
seguiment i les unitats URV/FURV que les hagin d’executar. 
La informació d’assessoria jurídica cap a la presidència del CSS i ponent de la comissió 
indicarà les mesures proposades de manera genèrica garantint la confidencialitat de 
les dades.   
El president/a del CSS informarà el comitè que s’ha iniciat una sol·licitud d’intervenció 
que implica mesures preventives coincidint amb la següent reunió del següent CSS. 
La presidència de la comissió de seguiment, informada prèviament pel ponent de la 
comissió,  convocarà la comissió de seguiment abans de 7 dies laborables a comptar 
des de la recepció de la comunicació de l’assessoria jurídica.  
L’instructor o instructora ha de redactar les actes de les actuacions que ha dut a terme 
(veure figura 8), les quals ha de lliurar al pèrit o pèrita aliè com a documentació de 
suport. 
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9.2.2 FASE II b: Peritatge aliè   
 

FASE ACCIÓ 
I Sol·licitud d’intervenció d’un cas 

II Expedient informatiu 
IIa Informació del protocol i valoracions inicials 

IIb Peritatge aliè 

III Expedient disciplinari 
IV Seguiment 

  Taula 6: Fases peritatge aliè 
 
 
Un cop informades les parts, realitzada una primera valoració per part de l’instructor/a 
s’inicia la fase de peritatge mitjançant un pèrit aliè. 
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Figura 8: Passos de l’instructor/a i Pèrit aliè 

 

El pèrit o pèrita aliè elegit per part de l’instructor/a s’ha de reunir obligatòriament tant 
amb la presumpta víctima com amb el presumpte assetjador o assetjadora, per separat, 
sense la presència de l’instructor o instructora ni del secretari. A l’igual que en la fase 
anterior, tant presumpte assetjador/a com presumpte víctima poden anar 
acompanyades per una persona de la seva confiança.  
El pèrit o pèrita, si ho considera oportú, pot entrevistar-se amb totes aquelles persones 
que, segons el seu criteri, puguin aportar informació rellevant al cas; aquestes persones 
tenen l’obligació de col·laborar en tot el procés. 
Amb la informació recollida de les entrevistes, el pèrit o pèrita ha de redactar un informe, 
que ha de lliurar a l’instructor o instructora de l’expedient informatiu. 
El termini màxim d’aquesta part d’entrevistes i lliurament de l’informe per part del pèrit 
o pèrita a l’instructor/a, no hauria de ser superior a 1 mes a comptar des de l’enviament 
de la documentació per part de l’instructor/a al pèrit. 

Instructor/a

Si escau decreta mesures 
preventives

actes de les 
actuacions/entrevistes  

LLiura les actes al pèrit/a

Elegeix del pèrit/a

Estudia les actes de 
l'instructor/a

Entrevista/es amb 
presumpta víctima

Entrevista/es amb 
presumpte assetjador/a

Entrevista/es amb 
persones que consideri 

rellevants pel cas.
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L’informe del pèrit o pèrita ha d’incloure, com a mínim, els punts següents (veure figura 
9): 

a) Exposició del cas. 
b) Tipologia del cas. 
c) Declaració del resultat, en què es decantarà clarament per una d’aquestes 

possibilitats: 
 SÍ existeixen indicis d’un possible cas d’assetjament. 
 NO existeixen indicis d’un possible cas d’assetjament, i es tracta d’un 

possible cas de: 
o Conflicte interpersonal  

 el cas derivarà via el protocol per prevenir, gestionar i 
resoldre conflictes establert per RH. 

o Deteriorament del clima laboral per factors de risc psicosocials  
 el cas derivarà via el protocol per prevenir, gestionar i 

resoldre conflictes motivats per factors de risc psicosocial. 
o Sol·licitud d’intervenció malintencionada  

 el cas derivarà directament al rector/a per incoar, si escau, 
expedient sancionador. 

o Altres (que caldrà definir) 
d) Fets objectius en què es basa la declaració de possible assetjament o no. 
e) Proposta de mesures correctores i/o preventives, i/o d’assistència i/o de 

mediació, si escau. 
f) Llista del personal, dies i hores de les entrevistes i les actes. 
g) Annexos. 

  

 
Figura 9: Contingut mínim de l’informe del pèrit/a. 
 

Informe pèrit/a es lliura a 
instructor/a

Exposició del 
cas

Tipologia del 
cas

Declaració de 
resultat

SÍ existeixen indicis 
de possible 

assetjament 1

NO existeixen indicis de 
possible assetjament

Conflicte 
interpersonal

Protocol RH

Sol.licitud 
malintencionada

COMUNICACIÓ AL 
RECTOR/A

Deteriorament 
del clima 

laboral per 
factors 

psicosocials

Protocol PRL

altres 
(definir)

Fets 
objectius

Proposta 
mesures 

correctores, 
preventives, 
assistència, 
mediació (si 

escau)

Llistat dies 
entrevistes,  Altres 
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L’instructor o instructora a partir de l’informe del pèrit o pèrita i de les seves pròpies 
dades, ha de redactar un document de conclusions i propostes, que ha d’elevar al rector 
o rectora, a la presumpta víctima i al presumpte assetjador o assetjadora  
L’instructor o instructora pot sol·licitar l’estudi del cas a un segon pèrit o pèrita.  
El termini màxim per sol·licitar i obtenir un nou estudi del cas no hauria de ser superior 
a 2 setmanes a comptar des de la data de finalització del primer informe. 
Si el pèrit determina que sí hi ha indicis per classificar el cas com a assetjament, 
l’instructor o instructora obligatòriament ha de fer arribar l’ informe al rector o rectora en 
el termini màxim de 4 dies posteriors a la rebuda de l’informe del pèrit o pèrita, per tal 
que aquest, en exercici de les seves funcions, incoï un expedient disciplinari (a l’informe 
de l’instructor s’adjuntarà l’informe del pèrit). 
Tant el pèrit com l’instructor/a podran també proposar amb caràcter preventiu i 
degudament motivades, tantes mesures preventives com consideri oportunes, dirigides 
a la seguretat de la presumpta víctima.  
A l’informe l’instructor s’haurà de pronunciar necessàriament sobre la procedència o no 
de les mesures preventives. 
En cas que el pèrit o pèrita determini que no hi ha indicis objectius per classificar el cas 
com a assetjament i, per contra, hi hagi causes per classificar el cas com un conflicte 
interpersonal, podrà actuar com a mediador o recomanar als afectats els serveis de 
mediació que la URV pugui oferir; aquest fet ha de constar a l’informe abans esmentat. 
El termini màxim per iniciar la mediació es recomana no hauria de ser superior a 1 
setmana . 
En el cas que el pèrit o pèrita indiqui a l’informe que hi ha indicis de sol·licitud 
d’intervenció malintencionada, l’instructor o instructora de l’expedient informatiu ho 
ha de comunicar al rector o rectora per tal que pugui, si escau, incoar expedient 
sancionador.  
El termini màxim per indicar que s’està davant d’una possible falsa sol·licitud 
d’intervenció sol·licitud malintencionada no serà superior a 4 dies ; és el mateix termini 
de quatre dies que hi ha per presentar l’informe al rector, l’instructor/a ha de decidir  si 
proposa incoar expedient, arxivar el cas entre altres. 
En el cas que l’expedient informatiu no derivi en un expedient disciplinari, el CSS i la 
comissió de seguiment (mitjançant el seu ponent) n’han de ser informats via 
l’assessoria jurídica de la URV.  
La presidència del CSS informarà els membres en la següent reunió i el ponent de la 
comissió ho comunicarà al president de la comissió de seguiment mitjançant el correu 
electrònic, el qual ho transmetrà a la resta de membres de la comissió. 
Un cop el rector o rectora hagi rebut l’informe positiu per possible assetjament, en 
l’exercici de les seves funcions, decidirà sobre la incoació d’un expedient disciplinari i 
l’aplicació de mesures preventives si escau. 
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Assessoria jurídica haurà d’informar a la presidència del CSS i al ponent de la comissió 
de seguiment de l’inici de l’expedient sancionador.  
 
El president de la comissió de seguiment informarà els membres de la comissió de 
seguiment a la major brevetat possible i en les dates pròximes a les del CSS. 
 
El CSS serà informat a la major brevetat possible coincidint amb la data de la propera 
reunió del Comitè de Seguretat i Salut de la URV.   
 

 

9.3 Fase III: Expedient disciplinari 
 
 

FASE ACCIÓ 
I Sol·licitud d’intervenció d’un cas 

II Expedient informatiu 
IIa Informació del protocol i valoracions inicials 

IIb Peritatge aliè 

III Expedient disciplinari 
IV Seguiment 

  Taula 7: Fase expedient disciplinari 
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A la figura 10 es mostra un fluxograma resum dels passos de la fase III.

 
Figura 10: Etapes de la fase III (expedient disciplinari). 

 

El rector o rectora ha de nomenar un instructor o instructora per a l’expedient, el qual 
no pot ser la mateixa persona que ha instruït l’expedient informatiu, el/la ponent de la 
comissió de seguiment i la presidència del CSS seran informades mitjançant 
l’assessoria jurídica de la URV ; els membres del CSS i els de la comissió de seguiment 
en seran informats per aquests. 
La informació que es proporcioni al CSS o a la comissió de seguiment no pot incloure, 
en cap cas, el nom de les persones implicades ni la identificació dels llocs de treball 
afectats o ensenyaments. D’aquesta manera, es garanteix en tot moment la 
confidencialitat de les dades que s’hi tractin. 

Expedient informatiu 
indica que SÍ hi ha 
indicis de possible 

assetjament 

Rector/a nomena un 
nou intructor/a per 

expedient 
sancionador

Nou instructor rep 
informe pèrit i 

informe instructor/a 
expedient informatiu

Inicia entrevistes 
amb qui consideri 

rellevant

Si escau pot 
proposar mesures 

preventives

Emet informe al 
rector/a

Assessoria jurídica

Notifica al ponent de 
la comissió que 

s'incoa expedient 
sancionador

Notifica a 
presidència CSS que 

s'incoa expedient 
sancionador
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L’instructor o instructora designat pel rector o rectora rebrà una còpia de l’informe del 
pèrit o pèrita i de l’informe de l’instructor/a anterior, el qual ha quedar a la seva 
disposició, sense fer cap intromissió en el procés disciplinari, si no és requerit pel mateix 
instructor o instructora. 
L’instructor o instructora ha de resoldre l’expedient disciplinari en el temps i forma que 
la normativa que regula els expedients disciplinaris dicti i pot entrevistar-se, en l’exercici 
de les seves funcions, amb qualsevol persona que, segons el seu criteri, pugui aportar 
dades d’interès per al cas objecte d’estudi. 
En qualsevol moment pot proposar al rector/a l’aplicació de mesures preventives en els 
termes descrits en aquest protocol. 
Tant la presumpta víctima com el presumpte assetjador o assetjadora poden anar 
acompanyats, en totes les actuacions, d’una persona de la seva confiança i atès que 
l’assessoria jurídica de la URV actua com a secretari, un membre d’aquesta unitat 
també estarà present acompanyant a l’instructor/a. 
L’instructor o instructora, en el termini marcat per la normativa corresponent, ha de 
presentar un informe al rector o rectora, el qual prendrà les mesures oportunes en 
l’exercici de les seves funcions.  
A l'efecte de valorar la gravetat dels fets, el rector/a tindrà com a circumstàncies 
agreujants aquelles situacions en què: 
 

1. La persona denunciada sigui reincident en la comissió d'actes d'assetjament. 
2. Hi hagi dos o més víctimes. 
3. Es demostrin conductes intimidatòries o represàlies per part de la persona 

suposadament assetjadora. 
4. La persona suposadament assetjadora tingui poder de decisió sobre la relació 

laboral de la víctima. 
5. La víctima pateixi algun tipus de discapacitat. 
6. L'estat psicològic o físic de la víctima hagi patit greus alteracions, mèdicament 

acreditades. 
7. El contracte de la víctima sigui no indefinit, o que la seva relació amb la 

URV/FURV no tingui caràcter laboral. 
8. L'assetjament es produeixi durant un procés de selecció o promoció de personal. 
9. S’exerceixin pressions o coaccions sobre la víctima, testimonis o persones del 

seu entorn laboral o familiar, amb l'objecte d'evitar o entorpir el bon fi de la 
investigació. 

10. La situació de contractació temporal o en període de prova de la víctima. 
 
El termini màxim per presentar la proposta al rector o rectora no hauria de ser superior 
5 mesos i mig a comptar des de la incoació de l’expedient disciplinari (o en el seu 
defecte la mínima possible d’acord amb la normativa d’aplicació). 
El rector o rectora, mitjançant l’assessoria jurídica de la URV, ha de comunicar al ponent 
de la comissió de seguiment i a la  presidència del Comitè de Seguretat i Salut (CSS) 
les mesures aplicades derivades de l’expedient disciplinari. Els membres del CSS seran 
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informats a la reunió del CSS posterior i els de la comissió de seguiment en les mateixes 
dates. 
 
El termini màxim per informar el ponent de la comissió de seguiment i la presidència 
del CSS de la mesures aplicades no hauria de ser superior a 3 dies a comptar des de 
la data de la resolució del rector/a. 
 

9.4 Fase IV: Seguiment 
 
Aquesta instrucció inclou dos tipus diferents de seguiment: 
 

 Seguiment si s’han pres mesures preventives. 
 Seguiment als dos mesos d’haver finalitzat un expedient disciplinari. 

 
Ambdós seguiments seran realitzats pel ponent de la Comissió de Seguiment en 
aquesta instrucció que recaurà sobre la persona de referència que hagi liderat el cas 
(sol·licitud d’intervenció). 
 
10.4.1 Seguiment si s’han pres mesures preventives. 
 
Si s’han pres mesures preventives, ja sigui en la fase d’informació o la sanció, el ponent 
de la comissió de seguiment haurà de realitzar un seguiment per vetllar que aquests 
s’han pres i són adequades. 
 
La comissió de seguiment acordarà els termes i el calendari en els quals el ponent els 
informarà i informaran a assessoria jurídica per tal que en tingui coneixement. 
  
Per poder fer aquest seguiment, el ponent de la Comissió de Seguiment podrà demanar 
informació a qualsevol membre de la comunitat universitària que es considerin 
rellevants per poder valorar el cas, el qual estarà obligat a col·laborar en subministrar 
la informació per tal de fer l’informe valoratiu del seguiment. 

El/la ponent de la Comissió de Seguiment encarregat de fer les actuacions concretes 
estaran subjectes al deure de confidencialitat, no podent desvetllar informació del cas 
més enllà del descrit en aquesta instrucció. 

A partir de les evidències observades pel ponent aquest redactarà un informe valoratiu 
motivat i adreçat a assessoria jurídica que aquesta unitat farà arribar posteriorment al 
rector o rectora; a més a més el ponent comunicarà a la presidència de la Comissió 
que es pot convocar la Comissió per ser informada atès que ja ha realitzat la valoració 
i l’informe corresponent.  
 
El president de la comissió convocarà els membres de la comissió per tal que el ponent 
pugui informar del resultat del seguiment realitzat; aquesta informació haurà de 
realitzar-se garantint la protecció de les dades i la confidencialitat.  
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Per bé que només es pot lliurar l’informe del ponent a l’assessoria jurídica, atès que 
inclou dades confidencials, el ponent sí que ha d’informar de les seves conclusions a 
la comissió de seguiment, i com a mínim haurà d’informar de forma clara el següent: 
 

a. Les mesures preventives dictades per l’instructor/a han estat preses i són 
suficients.  

b. Les mesures preventives dictades per l’instructor/a han estat preses parcialment 
i són insuficients.  

c. Les mesures preventives dictades per l’instructor/a no han estat preses però les 
condicions de treball són segures. 

d. Altres consideracions associades a les mesures preventives que consideri 
rellevants (caldrà definir). 

 
Cal recordar que les mesures preventives estan orientades a millorar la seguretat de 
les persones implicades en el cas amb el fi d’evitar majors perjudicis pel que la tasca 
prioritària del ponent de la Comissió serà valorar si la presumpta víctima es troba en 
condicions de seguretat o no.   
 
En el cas que el/la ponent de la comissió de seguiment, fruit de la seva valoració i 
observació ad hoc, tingui evidències que : 
 

 No s’han aplicat les mesures preventives indicades per l’instructor/a. 
 No s’han complert totalment les mesures preventives indicades per l’instructor/a.  
 Sí s’han aplicat però la presumpta víctima es troba en condicions no segures 

patint un entorn hostil o insegur.  
 
ho posarà en coneixement de l’Assessoria jurídica URV i la presidència de la comissió 
a la major brevetat possible als efectes que es considerin oportuns. 
 
La presidència de la Comissió de seguiment informarà la presidència del CSS de les 
conclusions del seguiment del cas el qual a la vegada informarà el CSS en la reunió 
posterior.  
 
9.4.2 Seguiment als dos mesos d’haver finalitzat un expedient disciplinari. 

En relació amb els casos finalitzats en els quals sí es va determinar assetjament, la 
comissió encarregarà de nou al ponent per tal que aquest faci un seguiment 
transcorreguts dos mesos, a comptar des de la finalització de l’expedient disciplinari. 
 
En aquest cas, el/la ponent de la comissió de seguiment s’haurà d’entrevistar 
personalment amb la víctima i aquelles persones que consideri oportunes, a partir de 
les quals redactarà un informe valoratiu adreçat a l’assessoria jurídica la qual 
posteriorment farà arribar al rector o rectora. 
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El president de la comissió convocarà els membres de la comissió per informar del 
resultat del seguiment realitzat pel ponent, garantint la protecció de les dades i la 
confidencialitat en els mateixos termes que s’ha exposat a l’apartat anterior. El ponent 
exposarà les seves conclusions de forma clara sense lliurar més informació de 
l’estrictament necessària. 
 
En el cas que el/la ponent de la comissió de seguiment, fruit de la seva valoració i 
observació ad hoc, tingui evidències que la víctima està patint un entorn hostil o insegur, 
entre d’altres situacions no desitjables, ho posarà en coneixement de l’assessoria 
jurídica i la presidència de la comissió a la major brevetat possible per tal que aquestes 
informin el rector/a i la comissió de seguiment respectivament, als efectes que es 
considerin oportuns. 
 
La presidència de la Comissió de seguiment informarà la presidència del CSS de les 
conclusions del seguiment del cas el qual a la vegada informarà el CSS en la reunió 
posterior.  
 

 
 
10. DOCUMENTS I REGISTRES 

 

 Annex I: Model de sol·licitud d’intervenció (IT-PGPRL-19-02-01 Model de 
sol·licitud d’intervenció per assetjament a la URV )  

 Annex II: Model II, carta adreçada al rector/a  

 Annex III: Model III justificant d’informació del protocol que l’instructor facilita a 
les 2 parts (IT-PGPRL-19-02-02 Justificant de recepció de la informació del 
protocol d’actuació en cas de possible assetjament). 

 Annex IV: Indicacions sobre possibles mesures preventives. 

 Annex V:  Definicions i NTPs relacionades amb assetjament 
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11. PRINCIPIS I GARANTIES D’ACTUACIÓ 

  
La URV i FURV vetllaran per tal de garantir els següents principis i garanties d’actuació: 
 
 
- Confidencialitat: tota la informació que es generi en les actuacions han de garantir 
la confidencialitat i només serà accessible pel personal que intervé directament en la 
tramitació del procés. Totes les persones participants en qualsevol de les actuacions 
del procediment del Protocol, ja sigui com a part implicada, membres de la Comissió o 
altres condicions tenen l’obligació de no revelar cap informació. 
 
- Diligència i celeritat: la investigació i la resolució del cas s’ha de fer amb la màxima 
professionalitat i celeritat, sense demores de manera que el procediment es completi 
dins de marge. 
 
- Audiència, imparcialitat i contradicció: s’ha de garantir el tractament just i la 
defensa de totes les persones implicades, que podran ser acompanyades per una 
persona de la seva elecció. 
 
- Protecció de la dignitat de les persones afectades: la URV ha de garantir el dret a 
la protecció de les persones afectades, incloent l’assetjat o assetjador, donant-los 
suport durant les diferents fases del protocol. 
 
- Protecció davant possibles represàlies. 
 
- No duplicar accions i evitar totes aquelles intervencions que puguin implicar o 
generar un procés de re-victimització. 

- Respecte i protecció del denunciant, protegint la dignitat i intimitat de les persones 
afectades. 
 

 

 
12. DISPOSICIÓ FINAL 
 

Aquest protocol entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació per la Comissió Mixta del servei de 
prevenció Mancomunat de la URV i serà objecte d’actualització un cop s’aprovin els protocols 
d’assetjament sexual, orientació sexual, identitat sexual o per raó de sexe i el protocol per prevenir, 
gestionar i resoldre conflictes motivats per factors de risc psicosocial. 




