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1. Objecte

Aquest protocol té per objecte establir les pautes d’actuació per definir el marc
de  prevenció, detecció, identificació i d’actuació davant de qualsevol situació
assetjament  psicològic,  assetjament  sexual,   assetjament per  raó de sexe,
assetjament per identitat de gènere i orientació sexual, assetjament per mòbil
discriminatori o qualsevol altra modalitat d’assetjament que pugui esdevenir en
l’àmbit  laboral  amb la finalitat  d'erradicar aquest  tipus de conducta, que es
pugui  produir  als  Centres  d’Educació  Especial,  Escoles  d’Art  i  Disseny  i
Escoles  i  Conservatoris  de  Música  que  formen  part  de  Diputació  de
Tarragona.

2. Objectius específics del protocol

Els  objectius  específics  del  protocol  vénen  determinats  per  les  diferents
especificitats   dels  Centres  d’Educació  Especial,  Escoles  d’Art  i  Disseny  i
Escoles i Conservatoris de Música en els que ha de ser d’aplicació, atès que
s’interrelacionen treballadors/es de Diputació de Tarragona, alumnat (majors i
menors d’edat), famílies i personal extern que té una relació laboral directa o
indirecta amb la corporació, sigui de curta o llarga durada, constituint  totes les
parts, una comunitat educativa.

En aquesta comunitat educativa tots els membres han de tindre garantida la
seguretat i defensa de la seva integritat física i psicològica, així com garantits
els seus drets.

Els objectius específics del present protocol són:

• Establir els mecanismes de prevenció, detecció, identificació i d’actuació
davant  de l’assetjament  psicològic,  assetjament  sexual,   assetjament
per raó de sexe, assetjament per identitat de gènere i orientació sexual,
assetjament  per  mòbil  discriminatori  o  qualsevol  altra  modalitat
d’assetjament que pugui esdevenir en els Centres d’Educació Especial,
Escoles d’Art i Disseny i Escoles i Conservatoris de Música.

• Determinar en funció de les persones afectades per qualsevol de les
tipologies  d’assetjament  mencionades  anteriorment,  quin  és  el
procediment a seguir.

• Assegurar a través del protocol de centres un entorn educatiu i un clima
laboral  lliure d’assetjament en qualsevol de les seves modalitats.

• Garantir a les persones treballadores i tercers vinculats amb els centres
el coneixement del present protocol i les seves actualitzacions.
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• Informar, formar i sensibilitzar a tota la comunitat educativa en matèria
d’assetjament.

• Establir  les mesures preventives, de protecció i  resposta necessàries
per evitar que es produeixin situacions d’assetjament.

• Disposar del procediment d’actuació i acompanyament en els casos que
sigui  necessari  intervenir,  per  tal  d’atendre  i  resoldre  aquestes
situacions amb la màxima celeritat i dins dels terminis que estableix el
protocol, en la mesura del possible.

3. Àmbit d’aplicació

El protocol per a la prevenció, detecció i tractament de l’assetjament en els
Centres d’Educació Especial, Escoles d’Art i Disseny i Escoles i Conservatoris
de Música, és d’aplicació a tot el personal docent, personal tècnic, personal de
suport  a  la  docència  i  personal  d’administració  i  serveis,  en  condició  de
funcionari, laboral temporal o fix, de jornada completa o parcial, i tanmateix al
personal  en  pràctiques  i  a  tota  la  comunitat  educativa  de  la  Diputació  de
Tarragona.

També  és  d’aplicació  quan  en  el  possible  assetjament,  una  de  les  parts
(demanant o demandada) és treballador/a,  alumnat o familiar  d’alguns dels
centres de la Diputació de Tarragona i l’altra part (demanant o demandada) és
una  persona  que  du  a  terme  activitats  o  presta  serveis  a  la  corporació
(proveïdors  o  col·laboracions  externes,  persones  d’altres  empreses  que
presten els seus serveis en els equipaments i les instal·lacions i professionals
externs que realitzen activitats extraescolars/complementàries dins i/o fora del
centre educatiu).

Els límits de l’entorn educatiu no són determinants ni pel lloc físic, ni per la
jornada  laboral  i/o  lectiva,  ni  per  la  forma  de  vinculació  jurídica  amb  la
Diputació.

L’assetjament en l’entorn educatiu es pot produir en qualsevol lloc o moment
en què es trobin les persones per raons laborals, professionals o educatives.
Això  inclou,  per  exemple,  els  desplaçaments  per  raó  de  l’activitat,  les
assistències a activitats formatives o jornades, les reunions o els actes socials,
activitats extraescolars i complementàries, etc.

Les administracions educatives han de regular els protocols d'actuació davant
d’  indicis  d'assetjament  escolar,  ciberassetjament,  assetjament  sexual,
violència de gènere, sexe, orientació sexual i qualsevol altra manifestació de
violència, així com els requisits i les funcions que ha d'exercir el coordinador o
coordinadora de benestar i protecció, que s'ha de designar a tots els centres
educatius independentment de la seva titularitat. 
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4. Garanties i principis del procediment

El  procediment  sempre ha de garantir  tots  els  principis  que es  recullen  a
continuació:

a) Respecte i protecció

L’actuació  s’ha  de realitzar  amb la  discreció  necessària  per  protegir  la
intimitat i la dignitat de les persones afectades. Les actuacions han de tenir
lloc amb el màxim respecte a totes les persones implicades, així com els
testimonis.

b) Presumpció d’innocència

Ha  d’estar  garantida  durant  totes  les  fases  del  procediment  fins  a  la
resolució d’aquest, evitant estigmatitzar o etiquetar qualsevol de les parts
implicades.

c) Confidencialitat i respecte a la intimitat i dignitat de les persones
afectades

La informació recopilada en les actuacions té un caràcter confidencial.

Les  dades  sobre  la  salut  es  tracten  de  manera  específica,  i  així
s’incorporen a l’expedient després de l’autorització expressa de la persona
afectada.

d) Objectivitat

Totes les persones que intervinguin en el procediment actuen de bona fe i
objectivament  en  la  recerca  de  la  veritat  i  l’esclariment  dels  fets
denunciats.

e) Imparcialitat

Es  garanteix  l’audiència  imparcial  i  un  tractament  just  per  a  totes  les
persones implicades.

f)  Diligència i celeritat

El procediment informa sobre els terminis de resolució de les fases, per
aconseguir celeritat i la resolució ràpida de la denúncia.

g) Dret a la informació

Totes  les  persones  implicades  tenen  dret  a  rebre  informació  sobre  el
procediment, els drets i deures, sobre quina fase s’està desenvolupant, i
segons la característica de la participació, del resultat de les fases.
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h) Col·laboració

Totes  les  persones que siguin  citades en el  transcurs del  procediment
tenen el deure d’implicar-s’hi i de prestar la seva col·laboració.

i)  Protecció davant de possibles represàlies

Cap persona  implicada  no  ha  de  patir  represàlies  per  participar  en  el
procés de comunicació o denúncia d’una situació d’assetjament.

En els expedients personals només s’hi han d’incorporar els resultats de
les Denúncies  investigades i provades.

j)  Vigilància de la salut

Les persones que perceben una situació d’assetjament amb efectes sobre
la salut poden sol·licitar l’atenció, l’orientació i l’informe mèdic de vigilància
de la salut a través del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

k) Mesures cautelars

Si durant el procediment i fins al tancament hi ha indicis d’assetjament, les
persones  encarregades  de  les  diferents  fases  d’intervenció  poden
proposar a la direcció de l’empresa l’adopció de mesures cautelars.

Totes les persones que participin directament o indirecta en qualsevol de les
fases del Protocol, han de garantir i respectar aquests principis.

5. Definició i tipologies d’assetjament

5.1. Tipologies en funció de la direcció de les interaccions.

En funció de la direcció de les interaccions entre l’assetjador o l’assetjadora i
la persona que els pateix i dels nivells organitzatius afectats es poden donar
els següents tipus d’assetjament:

� Assetjament vertical descendent: pressió exercida per una persona
amb superioritat jeràrquica sobre una o més persones treballadores o
sobre l’alumnat.

� Assetjament vertical ascendent: pressió exercida per una empleada
o un empleat  o grup d’empleats i/o d’empleades sobre una persona
amb superioritat jeràrquica, o la pressió exercida de l’alumnat sobre el
personal docent, tècnic i de suport a la docència.
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� Assetjament  horitzontal:  pressió  exercida  per  un  empleat  o  una
empleada o  per  un  grup d’empleades i/o  d’empleats  sobre  un dels
companys o companyes o la pressió exercida per part d’un alumne/a, o
grup d’alumnat sobre altres companys.

5.2. Tipologies d’assetjament.

5.2.1 Assetjament psicològic (Mobbing)

Definició

És  l’exposició  a  conductes  de  violència  psicològica,  dirigides  de  manera
reiterada i contínua en el temps, cap a una o més persones, per part d’una o
diverses  persones que actuen davant  d’elles  des d’una posició de poder,
superioritat  o autoritat  el  qual  no té per  què ser  necessàriament jeràrquic.
Aquesta  exposició  es  dóna  en  el  marc  d’una  relació  laboral i  educativa i
suposa un risc important per a la salut.

Inclou tota conducta que, en una relació de prestació de serveis professionals,
té per objecte la creació d’un ambient intimidatori, ofensiu o humiliant per una
o  diverses  persones,  i  que  és  susceptible  de  provocar  danys  a  la  seva
integritat personal, ja sigui en el seu vessant físic, psíquic o moral.

Elements per a la seva conceptualització

✔ El comportament és reiterat i freqüent.

✔ Les conductes són exercides per:

• Abús  de  poder: Quan  no  es  compleixen  els  objectius  propis  de
l’organització i dels serveis que es troben sota la responsabilitat d’un
cap.  Es  tracta  d’aquelles  decisions  que  s’aparten  de  la  lògica
productiva o organitzativa de la corporació i  produeixen un perjudici
objectiu a la dignitat  o integritat d’una persona que es troba sota la
seva dependència.

• Tracte vexatori: Quan es vulnera el dret a la deguda consideració de la
dignitat de la persona (insults, menyspreus, etc.) de manera reiterada.

✔ Hi  ha  una  relació  bilateral  entre  el  subjecte  actiu  i  passiu.  Les
conductes  no  són  administrades  de  manera  general,  sinó  que  van
dirigides específicament al  subjecte passiu. L’assetjament no implica
enfrontaments d’uns grups respecte d’uns altres.

✔ El  comportament  és  intencionat,  tot  i  que  aquest  element  no  és
necessari per a identificar jurídicament la conducta assetjadora.
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✔ Hi ha un dany o perjudici per a la salut. Aquest, però, no és un element
necessari, en la mesura que la conducta assetjadora és antijurídica en
si  mateixa i  no pel  resultat  que se’n deriva o se n’obté,  sinó per la
potencialitat lesiva que implica.

Exemples de conductes

� Deixar  al  treballador/a  de  forma continuada  sense ocupació  efectiva  o
incomunicat sense cap causa que els justifiqui.

� Dictar ordres d’impossible compliment amb els mitjans que al treballador/a
      se li assignen.
� Reprendre’l reiteradament davant d’altres persones.

5.2.2 Assetjament sexual

Definició

El constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic (encara que no
s’hagi produït de manera reiterada o sistemàtica, en el cas que les conductes
siguin tipificades com a greus o molt greus), no consentit, d’índole sexual, que
tingui com a objecte atemptar contra la dignitat de la persona o de crear-li un
entorn  intimidador,  hostil,  degradant,  humiliant,  ofensiu  o  molest  o  que
produeixi aquest efecte.

Elements per a la seva conceptualització

� La  naturalesa  del  comportament  ha  de  ser  clarament  sexual  o  amb
connotacions  sexuals.  Aquestes  conductes  inclouen  un  ventall  de
comportaments  molt  ampli  i  abasten  fins  i  tot  accions  aparentment
innòcues.

� De forma general  és  necessària,  en  la  majoria  dels  casos,  una  pauta
repetitiva de conductes o accions ofensives. Però cal tenir molt en compte
que comportaments aïllats o infreqüents, poden ser prou greus per a ser
qualificats d’assetjament sexual, no requerint una conducta reiterativa.

� Aquesta conducta no ha de ser consentida per la víctima. L’assetjament
sexual  es  distingeix  de  les  aproximacions  lliurement  acceptades  o
tolerades  i  recíproques  en  la  mesura  que  les  conductes  no  són
consentides per la persona que les rep.
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� Que aquesta conducta tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar
contra  la  dignitat  o  de  crear  un  entorn  intimidatori,  hostil,  degradant,
humiliant  o  ofensiu.  És  important  assenyalar  que  la  inexistència
d’intencionalitat d’aquell que inicia les accions ofensives no l’exonera de
responsabilitat.

Exemples de conductes

� Difondre  rumors, preguntar o explicar detalls sobre la vida sexual i les  
preferències sexuals d’una persona.

� Fer comentaris o bromes sexuals obscenes.
� Fer comentaris grollers sobre el cos o l’aparença física.
� Oferir  o  pressionar  per  concretar  cites  compromeses  o  per participar 

en activitats lúdiques no desitjades.

5.2.3. Assetjament per raó de sexe

Definició

El  constitueix  un  comportament  (continu  i  sistemàtic)  no  desitjat  relacionat
amb el sexe d’una persona en ocasió de l’accés a l’Organització,  al treball
remunerat, la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o la formació, que tingui
com a propòsit l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la  persona  i  de  crear-
li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

Elements per a la seva conceptualització

✔ Hi ha un comportament no consentit per la persona que el rep.

✔ En aquest  tipus d’assetjament si  es requereix  reiteració de la conducta
ofensiva.

✔ La consideració d’assetjament per raó de sexe, de manera general, exigeix
una pauta de repetició i  acumulació sistemàtica de conducte ofensives,
com qualsevol conducta d’assetjament.

✔ Entre les situacions que es poden considerar assetjament per raó de sexe
podem distingir les que atempten contra la dignitat:

• D’una treballadora  o alumna només pel fet de ser dona/noia.
• D’una treballadora o alumna per estar embarassada o per la  seva

maternitat.
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• D’un/a treballador/a, alumne/a per motiu del seu gènere (perquè no
exerceix  el  rol  que  culturalment  s’ha  atribuït  al  seu  sexe)  o  en
l’exercici d’algun dret laboral previst per a la conciliació de la vida
personal i  laboral  o en l’exercici  d’un dret educatiu previst  en el
compliment del seu currículum.

a) Així mateix, en relació amb les dones /noies constitueix discriminació
directa per raó de sexe qualsevol tracte desfavorable relacionat amb
les  situacions  mencionades  anteriorment.  Sens  perjudici  que  a
vegades aquestes conductes, també puguin afectar homes /nois que
exerceixen els seus drets de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral o que exerceixen els seus drets educatius.

b) Normalment, el propòsit de l’assetjament per raó de sexe en aquests
casos és el de forçar la persona a renunciar voluntàriament al seu lloc
de treball  o a renunciar als drets i beneficis que li  corresponen (per
exemple,  reducció  de  jornada  per  cura  de  fills/es)  o  induir-la  a
renunciar o forçar a l‘alumnat a  renunciar a la participació d’activitats
educatives curriculars.

Exemples de conductes

� Tenir conductes discriminatòries per raó de sexe.
� Fer servir formes ofensives per adreçar-se a la persona.
� Ridiculitzar,  menystenir  les  capacitats,  les  habilitats i  el  potencial  

intel·lectual d’una persona per raó de sexe.
� Utilitzar humor sexista.
� Ignorar les aportacions, els comentaris  o  les accions d’una persona  per  

raó de sexe.

5.2.4. Assetjament per identitat de gènere i orientació sexual

Definició

L’assetjament  per  identitat  de  gènere inclou  qualsevol  comportament  no
desitjat  envers les persones transsexuals,  les que es troben en procés de
reassignació  de  gènere  o  de  sexe  i  envers  el  sentiment  de  persones  de
pertinença a un sexe o un altre, amb independència del sexe biològic.

L’assetjament per raó d’orientació sexual el constitueix un comportament no
desitjat relacionat amb l’orientació sexual d’una persona (LGTBIQ+) que tingui
com a propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat o la seva
integritat física i psíquica, i de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant,
humiliant o ofensiu.
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Elements per a la seva conceptualització

✔ En alguns casos l’assetjament per identitat de gènere i orientació sexual
es pot produir de forma no intencional. La inexistència d’intencionalitat de
la persona que inicia la conducta ofensiva no l’exonera de responsabilitat.

Exemples de conductes

� Dir insults basats en la identitat de gènere o l’orientació sexual de la    
persona.

� Fer servir formes ofensives d’adreçar-se a la persona; 
� Ridiculitzar  o  menystenir  les  capacitats,  habilitats  i  el  potencial  

intel·lectual d’una persona per raó de la seva identitat de gènere o  
orientació sexual.

� Utilitzar humor ofensiu.
� Ignorar aportacions, comentaris o accions d’una persona per raó de la 

seva identitat de gènere o orientació sexual.
� Tenir conductes discriminatòries per raó de la seva identitat de gènere 

o orientació sexual, i d’altres.

5.2.5. Assetjament per mòbil discriminatori  

Definició

Són  les  conductes  d’abús  d’autoritat  i  tracte  vexatori  que  tenen  un  mòbil
discriminatori.

Fem referència al conjunt d’actuacions dirigides cap a una persona o grup de
persones  que,  per  raó  d’origen  racial  o  ètnic,  religió  o  conviccions,
discapacitat,  edat,  llengua,  lloc  de naixement  o veïnatge,  o qualsevol  altra
condició  o  circumstància  personal  o  social,  tenen  el  propòsit  o  l’efecte
d’atemptar  contra  la  seva  dignitat  i  de  crear  un  entorn  intimidatori,  hostil,
degradant, humiliant o ofensiu.

6. Estratègies preventives

Es  tracta  de  potenciar  conductes,  desenvolupar  mesures   i  mecanismes
d’actuació  dins  els  Centres  d’Educació  Especial,  Escoles  d’Art  i  Disseny  i
Escoles i  Conservatoris  de Música,   per tal  de  prevenir  les conductes que
comportin  risc  o  puguin esdevenir  en  qualsevol  modalitat  d’assetjament
mencionades anteriorment. 

11



Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
Assistència Tècnica – Unitat de Suport a les persones

Cal tenir en compte les següents actuacions preventives a portar a terme en
els centres educatius:

• Definir normes  internes  clares,  sense  excepcions,  per  a  reduir  les
situacions  de  risc  i  les  introduirem  en  el  document  de  Normes
d’Organització i Funcionament del centre (NOFC) per a la seva difusió i
aplicació.

• Dissenyar  les  activitats  extraescolars/complementàries  evitant  les
situacions de risc.

• Adaptar  mecanismes   àgils  de  comunicació  en   tots  els  casos  de
sospita.

• Observar  i  traslladar  amb  objectivitat  els  indicadors  dels  casos  de
sospita.

• Identificar i aplicar mesures correctores davant de situacions de risc.

• Realitzar formació programada per la Corporació o altres entitats en
matèria d’assetjament.

• Comunicar-se i relacionar-se de forma clara i directa amb l’alumnat i
amb  altres  professionals  i  membres  de  la  comunitat  educativa  tot
respectant i garantint els principis establerts en aquest protocol.

• Evitar  qualsevol  situació  afectiva  que  pugui  ser  interpretada
erròniament per part de l’alumnat i/o família o altres companys/es.

• Fer  ús  adequat  i  responsable  de  les  tecnologies  de  comunicació
(mòbils, WhatsApp, xarxes socials...), ús del llenguatge, exclusivament
dirigit a la pràctica docent.

• Evitar  el  lliurament  de  fotografies  o  d’altres  objectes  personals  que
puguin  confondre  la  relació  amb l’alumnat  i  puguin  ser  interpretats
erròniament per aquests, les famílies o altres companys/es.

• Limitar  les relacions personals fora de l’horari lectiu i/o laboral.

• No  sol·licitar  dades  innecessàries  per  a  l’exercici  docent  o  gestió
administrativa, i en cap cas, sense el coneixement i l’autorització de les
famílies o tutors en el cas de menors d’edat.

• Conèixer les conductes contràries a la convivència i l'aplicació de les
mesures  educatives,  de  mediació  i  correctores   i  vetllar   perquè
s'ajustin a la normativa vigent.

• Difondre el protocol  a tota la  comunitat  educativa i  garantir  la  seva
exposició en llocs visibles per al seu coneixement.
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• Vetllar  pel compliment de la Llei  de protecció de dades de caràcter
personal  respecte l’ús  i  difusió d’imatges dels  menors als  centres,  i
garantir el dret a la intimitat.

7. Responsabilitats

La Diputació de Tarragona té la responsabilitat de garantir el dret de totes les
persones a un entorn de treball i a un entorn educatiu productiu i segur,  i  té
l’obligació de construir un ambient que respecti la dignitat de les persones que
treballen i que es formen en qualsevol dels centres educatius de l’organització.

Tanmateix,  les directores,  directors,  o l’àrea competent  de la  Diputació,  es
responsabilitzaran per tal que la comunitat educativa estigui informada dels
protocols  d'actuació  existents  així  com de l'execució i  el  seguiment  de les
actuacions  previstes en  els  mateixos.  Sempre  garantint  els  drets  de  les
persones afectades.
Els  Centres  d’Educació  Especial,  Escoles  d’Art  i  Disseny  i  Escoles  i
Conservatoris  de  Música  inclouran,  dintre  del  projecte  educatiu  un  Pla  de
convivència on es concretarà l’organització i  el  funcionament del  centre en
relació a la prevenció de la violència i assetjament en qualsevol de les seves
modalitats, les línies generals del model de convivència i les normes que la
regularan. 

Quan  les  mesures  correctores  adoptades  pel  director  o  directora
corresponguin  a  conductes  de  l'alumnat  que  perjudiquin  greument  la
convivència de centre, el Consell Escolar, a instància de pares, mares o tutors
legals o, si escau, de l'alumnat, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si
escau, les mesures oportunes.

7.1. Funcions assignades de manera general.

Totes  les  persones  que  integren  la  Corporació,  els  Centres  d’Educació
Especial,  Escoles  d’Art  i  Disseny  i  Escoles  i  Conservatoris  de  Música  de
Diputació  de  Tarragona  han  d’observar,  de  manera  general,  els  següents
comportaments:

a) Tractar  amb  respecte  i  consideració  els  companys  i  companyes,
comandaments,  subordinats,  proveïdors  i  persones  col·laboradores,
personal d’altres administracions i la ciutadania en general.
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b) Evitar  totes  aquelles  accions  que  puguin  resultar  ofensives,
discriminatòries  o  abusives,  així  com  aquells  comportaments  que
potencialment  puguin  fer  que  una  persona  se  senti  incòmoda  o
exclosa, o que la situïn en un nivell de desigualtat.

c) No ignorar aquelles situacions en què una persona es comporta d’una
manera que sembla molesta o ofensiva amb algú, o en què algú en
l’entorn proper sembla que està patint aquestes situacions.

d) Informar sobre les possibles situacions d’assetjament de què es tingui
coneixement amb la  deguda  confidencialitat.  Davant  la  gravetat  de
l’assetjament  la  privacitat  de  les  persones  ha  de  ser  especialment
respectada i garantida.

e) Cooperar en el procés d’instrucció d’una denúncia de qualsevol tipus
d’assetjament laboral.

Als càrrecs acadèmics i el personal que ocupin llocs de comandament

a) Vetllar  per  reduir  i  eliminar  els  factors  de  risc  que poden generar
situacions d’assetjament en qualsevol de les seves modalitats en els
centres educatius.

b) Garantir l’acompliment i el seguiment del procediment i els principis
que estableix el Protocol.

c) Observar, vigilar i comunicar els indicis d’assetjament en qualsevol de
les seves modalitats, que es detectin.

d) Promoure que s’informi d’aquestes situacions utilitzant les vies i els
processos establerts i posar en coneixement de la Direcció del centre
de  manera  immediata  qualsevol  indici  que  pogués  comportar
l’aplicació d’aquest protocol.

e) Respondre  adequadament  a  qualsevol  persona  que  comuniqui  un
comportament no adequat.

f) Col·laborar  en  els  procediments  aportant  la  informació  de  que es
disposi relacionada amb els fets investigats, requerida a sol·licitud de
l’Òrgan d’Investigació (OI).
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Al personal docent, tècnic, administratiu i de serveis

a) Comunicar  les  possibles  situacions  d’assetjament  en  qualsevol  de  les
seves modalitats que detectin.

b) Col·laborar en els procediments aportant la informació de que es disposi
relacionada  amb  els  fets  investigats  requerida  a  sol·licitud  de  l’Òrgan
d’Investigació (OI).

c) Vetllar per reduir i  eliminar els factors de risc que generen l’aparició de
situacions d’assetjament en qualsevol de les modalitats d’assetjament en
l’àmbit laboral.

d) Garantir l’acompliment i el seguiment del procediment i els principis que
estableix el Protocol.

e) Promoure  que  s’informi  d’aquestes  situacions  utilitzant  les  vies  i  els
processos establerts i posar en coneixement de la Direcció del centre de
manera  immediata  qualsevol  indici  que  pogués  comportar  l’aplicació
d’aquest protocol.

A l’alumnat

 a)  Tractar amb respecte els companys i companyes i qualsevol altra persona 
  amb la que  es  relacionin  i  evitar les situacions  que puguin ser  ofensi-  
  ves i abusives o discriminatòries.

b)  No   ignorar   situacions   d’assetjament   en   qualsevol   de   les seves mo-
     dalitats  de què es tingui coneixement.

c)  Informar   dels   casos   de  possible  assetjament  de  què  es  tingui conei-
    xement  atenent  el  deure  de  confidencialitat  i  privacitat  de  les persones
    implicades.

d)  Col·laborar  en  els  procediments  aportant la informació de què es disposi
     relacionada amb  la  que es relacionin  i evitar les situacions que puguin ser
      ofensives, abusives o discriminatòries.

e)  Estar informats i conèixer el pla de convivència del centre educatiu.
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A les famílies

a) Estar  informats  i  conèixer  el  pla  de convivència dels Centres d’Educació
    Especial, Escoles d’Art i Disseny i Escoles i Conservatoris de Música.

b) No  ignorar  situacions  d’assetjament  en  qualsevol  de  les  seves modali-
    tats  de què es tingui coneixement, siguin o no  siguin  parts  implicades en 
    els fets.   

c) Comunicar les  conductes  o  comportaments  que  suposin  assetjament en
    qualsevol  modalitat  o  puguin  propiciar-lo, quan  tinguin coneixement  dels
    fets, a la  Direcció del  centre.

d) Col·laborar   en   els   procediments   aportant   la    informació  de   què   es
   disposi relacionada amb els fets investigats requerida a sol·licitud de l’Òrgan
   d’Investigació  (OI).

e)  Vetllar per reduir  i  eliminar els factors de risc que generen l’aparició  de
situacions  d’assetjament  en  qualsevol  de  les  modalitats  d’assetjament
sensibilitzant en l’àmbit familiar.

f)   Vetllar  per mantenir  el  respecte dins l’àmbit  de la comunitat educativa i
envers tots els membres que la conformen.

A la representació legal dels treballadors i de les treballadores

a) Contribuir  a  la  prevenció  de  l’assetjament  en  qualsevol  modalitat
mitjançant la sensibilització del personal.

b) Comunicar les conductes o comportaments que suposin assetjament en
qualsevol modalitat o puguin propiciar-lo a la persona de referència.

c) Participar en l’elaboració i el seguiment del Protocol d’assetjament.

d) Incrementar la cultura i la sensibilitat en matèria d’assetjament.

e) Proposar  mecanismes  i  procediments  per  a  conèixer  l’abast  d’aquests
comportaments i contribuir a la detecció de situacions de risc.

f) Donar  suport  a  les  treballadores  i  treballadors  que  puguin  estar  patint
aquesta situació.

g) Garantir els compromisos i processos establerts en aquests Protocol.
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A l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria (RHOiE)

a) Promoure un entorn lliure d’assetjament.

b) Contribuir  a  la  implementació de les mesures preventives i  correctores
proposades per l’OI.

c) Aportar la informació que li sigui sol·licitada perquè els membres de l’OI
estableixin el diagnòstic de la situació i adoptin les accions que considerin
oportunes en cada cas.

d) Adoptar les mesures cautelars que consideri necessàries per tal d’evitar
perjudicis  i  danys en la salut  tant  física com psíquica de les persones
implicades.

e) Realitzar  el  seguiment  de  les  persones  implicades  un  cop finalitzat  el
procés, si s’escau.

f) Iniciar  d’ofici,  si  escau,  les  actuacions  per  determinar  l’existència  de
possibles responsabilitats disciplinàries derivades dels fets denunciats.

g) Posar  els  fets  en  coneixement  del  Ministeri  Fiscal  en  cas  que  de  la
instrucció  del  possible  expedient  disciplinari  iniciat  resultin  indicis
fonamentals de criminalitat.

En  cas  de  ficar-ho  en coneixement  del  Ministeri  Fiscal  el  procediment  de
l’expedient sancionador es suspendrà fins resolució per la via judicial.

A la Unitat de Seguretat i Salut

a) Facilitar a la persona de referència informació i assessorament, en cas  
que ho sol·liciti.

b) Fer  el  seguiment  de  la  implantació  de  les  mesures  correctores  i  del  
control de la  seva efectivitat.

c) Donar  assessorament  tècnic  a  les  persones  afectades  pel  possible  
assetjament  i  valorar  la  conveniència  d’intervenció  de  serveis  
especialitzats en l’àmbit de la medicina  i  la  psicologia  per  a  evitar  o  
minimitzar al màxim la seva afectació.

d) Donar compte al Comitè de Seguretat i Salut dels casos denunciats.
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e) Facilitar  i  coordinar  els  mecanismes  d’assistència  amb  la  mútua
d’accidents de treball.

f) Afavorir la implementació d’accions de promoció i vigilància de la salut.

g) Iniciar  d’ofici  el  procediment  del  protocol  d'assetjament  quan  sigui
coneixedora d’un supòsit.

h) Prendre  les  accions  oportunes  en  cas   d’incompliment  per  part  dels  
treballadors/es de les mesures regulades per aquest protocol en l’àmbit  
de les seves competències.

7.2 Funcions dels òrgans que intervenen

Persona de referència

a) Acollir, atendre, escoltar i fer l’acompanyament de la persona que, en
primera instància,  pensa que pot  estar o haver estat  en una de les
situacions  d’assetjament  previstes  en  aquest  Protocol,  durant  tot  el
procediment.

b) Informar la persona dels seus drets, responsabilitats, serveis i recursos
disponibles.

c) Informar del procediment previst en el Protocol.

d) Rebre les denúncies per assetjament.

e) Iniciar les actuacions.

f) Entrevistar  la  persona denunciant  i  la  denunciada per  tal  de recollir
informació  dels  fets,  així  com  les  persones  que  puguin  aportar
informació a la  investigació  i  tinguin  relació directa o  indirecta amb
aquesta.

g) Sol·licitar mesures cautelars a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria.

h) Emetre l’informe no vinculant i convocar l’Òrgan d’Investigació per a
donar-li compte.

Es nomenaran,  d’acord amb la representació del  personal  i  en el  si  de la
Comissió d’Igualtat, un mínim de dues persones de referència, amb formació i
aptituds necessàries, per a donar suport en aquest procés.
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Per tal de garantir un entorn de confiança, la persona afectada senti seguretat
i  estigui  còmode a nivell  emocional i/o físic,  es podrà triar  lliurement entre
qualsevol de les persones de referència designades.

El nomenament d’aquestes persones de referència serà per quatre anys. Per
a modificar aquest nomenament caldrà l’aprovació de la Comissió d’Igualtat i
s’haurà de comunicar a tot el personal de l’organització.

En cas que la persona de referència concorri en alguna causa d’abstenció o
de recusació previstes per llei actuarà l’altra persona nomenada.
  
En  cas  que  la  persona  de  referència  no  actuï  sota  els  principis  d’aquest
Protocol, la Comissió d’Igualtat en podrà acordar el seu cessament.

A petició de les persones implicades, la representació legal dels treballadors i
de les treballadores podrà actuar com a enllaç.

Òrgan d’Investigació (OI)

Funcions:

a. Analitzar la denúncia interna i l’informe de conclusions de la persona de
referència.

b.  Investigar els fets.

c.  Entrevistar-se amb les persones implicades.

d.  Sol·licitar, si escau, la informació necessària a la Unitat de Seguretat i
Salut i a  Recursos Humans.

e.  Proposar, si escau, les mesures cautelars que es creguin convenients.

f.   Emetre l’informe de conclusions, el qual serà no vinculant.

En cas que algun membre de l’OI no actuï sota els principis d’aquest Protocol,
la Comissió d’Igualtat en podrà acordar el seu cessament.

Si concorre alguna causa d’abstenció o de recusació previstes per llei sobre
algun membre de l’OI, aquest serà substituït.
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Composició de l’Òrgan:

Per a formar part de l’OI, la corporació designarà quatre persones. 

Per la part social es designaran quatre membres, un representant per cada
sindicat, amb els seus corresponents suplents, i s’ordenaran d’acord amb la
representativitat obtinguda:

1.- Intersindical;
2.- UGT;
3.- CCOO;
4.- USTEC.STEs (IAC)

La designació d’aquestes persones és per un període de quatre anys.

Constitució de l’OI:

En cas d’activació del protocol, es constituirà l’OI format per quatre persones,
dues de la part social i dues de la corporació, d’acord amb el següent ordre:

1r. Cas d’activació: intervenen representants  1 i 2

2n. Cas d’activació: intervenen representants  2 i 3

3r. Cas d’activació: intervenen representants  3 i 4

4t. Cas d’activació: intervenen representants  4 i 1

El segon representant que intervé torna a repetir al següent cas d’activació del
protocol, per tal de donar continuïtat a l’experiència i coneixement adquirits en
el cas anterior.

En el cas que s’activi el protocol de centres educatius s’afegirà, a més, un
membre de la comunitat educativa del centre en qüestió.

Quan sigui necessari seran substituïdes pels seus suplents.

Actuacions:

Constituït l’òrgan, un membre de la representació social i un membre de la
representació de la corporació s’encarregaran de la investigació, així com de
l’elaboració de l’informe de conclusions, el qual haurà d’estar signat per tots
els membres de l’OI.
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8.  PROCEDIMENT  I  PROTOCOL  D’ACORD  AMB  LES  PARTS
IMPLICADES.

Respecte  las  fases  del  procediment  es  regularà  de  la  següent  manera,
atenent a les persones implicades de la comunitat educativa i els rols  per part
de  cadascun  d’aquests  membres  en  el  cas  en  concret  d’assetjament  o
conflicte.

8.1  En el cas que les persones afectades siguin personal de la Corporació
que treballa en els Centres d’Educació Especial, Escoles d’Art i Disseny i
Escoles i Conservatoris de Música o tercers vinculats laboralment directa i
indirectament, es seguiran les directrius establertes en el  Protocol per a la
Prevenció  i  el  tractament  de  l’assetjament  en  l’àmbit  laboral  de  la
Diputació de Tarragona.

ASSETJAMENT ENTRE PERSONAL CORPORACIÓ/TERCERS
                                             SUBJECTE A                                   SUBJECTE B

 ASSETJAMENT ENTRE PERSONAL CORPORACIÓ/TERCERS                 ALUMNAT
                                                  SUBJECTE A                                                     SUBJECTE B

8.2 En el cas que les persones afectades siguin un infant o adolescent dels
centres  d’Educació  Especial,  Escoles  d’Art  i  Disseny  i  Escoles  i
Conservatoris de Música,  s’aplicarà el  Protocol de prevenció, detecció,
notificació,  derivació i  coordinació de les situacions de maltractament
infantil i adolescent en l’àmbit educatiu. (O text vigent).

                 ASSETJAMENT ENTRE PERSONAL DE TREBALL             ALUMNAT
                                     SUBJECTE A                                                         SUBJECTE B

Seguint les directrius d’aquest protocol s’expressa que en cas que qualsevol
membre  de  la  comunitat  educativa  comuniqui  a  la  direcció  del  centre  un
possible cas d’abús sexual o altres formes de maltractament comès per algun
membre  del  personal  docent,  professional  d’atenció  educativa,  personal
d’administració  i  serveis  o  altre  professional  que  intervingui  en  l’àmbit
educatiu,  el  director  o  directora  del  centre  ho  haurà  de  comunicar  l’Àrea
responsable  de  centres  educatius  (SAC-Gestió  Acadèmica)  i  a  la  vegada
informarà  a  l’Àrea  de  Recursos  Humans,  Ocupació  i  Emprenedoria  de  la
situació del cas i de les intervencions dutes a terme. 

Simultàniament, el director/a ho comunicarà també a la Fiscalia de Menors o
al  Jutjat  de  Guàrdia  o  als  Mossos  d’Esquadra  mitjançant  la  corresponent
denúncia.
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8.3  En  el  cas que el maltractament sigui produït  per un altre infant  o
adolescent caldrà  tenir  en  compte  el  Protocol  de prevenció,  detecció  i
intervenció     en  cas  de  conflicte  greu  amb  l’alumnat  del  Departament  
d’Ensenyament . Aquest Protocol s’emmarca en la normativa vigent i ofereix
orientacions  de  caràcter  preventiu,  de  detecció  i  d’intervenció  que  cal
contextualitzar en la realitat del centre educatiu. (O text vigent).

               MALTRACTAMENT ENTRE IGUALS                   ALUMNAT
                                                   SUBJECTE A                                             SUBJECTE B

8.4 En  el  cas  que  es  tingui  coneixement  o  sospita  d’una  situació
d’assetjament  o  de  ciberassetjament entre  iguals,  existeix  un  protocol
que permet dotar els centres i el professorat d’una eina efectiva de prevenció,
detecció  i  intervenció  davant  l‘assetjament  i  el  ciberassetjament  entre
iguals,  establint  un  marc  comú  d’actuació  i  afavorint  la  coordinació  dels
diferents agents implicats mitjançant un circuit sistematitzat. (O text vigent).

ENTRE IGUALS (ALUMNAT)
                                         SUBJECTE A                                      SUBJECTE B

8.5  En el cas que puguin donar-se conflictes, agressions, assetjament entre
familiars  membres  de  la  comunitat  educativa  i  el  personal  dels  Centres
d’Educació  Especial,  Escoles  d’Art  i  Disseny  i  Escoles  i  Conservatoris  de
Música,  es regirà pels drets i deures regulats per la Llei  Orgànica 3/2020, de
29 de desembre ,  de modificació de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig
d’Educació (LOMLOE)

FAMILIARS                                      PERSONAL DELS CENTRES, ESCOLES I 
CONSERVATORIS
SUBJECTE A                                                                           SUBJECTE B

8.6 Existeixen altres protocols aplicables com per exemple:

A) El protocol d’actuació amb menors de catorze anys en situacions de
conflicte o comissió d’una infracció penal;

B)  Protocol  de  prevenció,  detecció  i  intervenció  enfront  l’assetjament
escolar a persones LGBTI, elaborat pel Parlament de Catalunya amb
data 09 de març de 2017.

C) Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant conductes d’odi i
discriminació.

D) Circuit  simplificat  d’intervenció  davant  conductes  de  l’alumnat
greument perjudicial per a la convivència. 

En defecte, els textos vigents en el moment en què es produeixin els fets.
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9.   Mesures cautelars

Les mesures cautelars són aquelles mesures que tenen per finalitat evitar la
victimització  secundària  o  revictimització  de  la  víctima,  és  a  dir,  el
maltractament  addicional  exercit  contra  les  persones  que  es  troben  en
situacions d’assetjament com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits,
quantitatius i qualitatius, de les intervencions dutes a terme pels organismes
responsables,  i  també per les actuacions desencertades provinents d’altres
agents implicats.

Es  pot  demanar  en  qualsevol  fase  del  procediment  l’adopció  de  mesures
cautelars i podran consistir, entre d’altres en l’adaptació del lloc de treball o de
l’horari, el canvi de lloc de treball o la dispensa de l’assistència al treball. No
podran afectar les condicions retributives de les persones afectades per les
mateixes.

En cas d’apreciar  un risc  o dany greu per  la  salut  física o psíquica de la
víctima les mesures cautelars i preventives seran d’obligat compliment.

10. Altres vies d’actuacions

Informar a la víctima que les vies de resolució són:
 
1.-  La  via  interna a  través  de  denúncia  dins  el  procediment  del  protocol
d’assetjament de la corporació;

2.- La via administrativa  interposant denúncia davant Inspecció de Treball;

3.-  La  via  externa o  judicial,  interposant  una demanda en l’ordre  social  o
presentació de denúncia o querella en l’ordre penal (via judicial). La utilització
de la  via interna no exclou la  utilització de la  via externa,  així  com poder
sol·licitar mesures cautelars, però si suspèn el procediment en via interna fins 

que  la  resolució  judicial  esdevingui  ferma  ,  als  efectes  de  tramitació  d’un
expedient sancionador, vinculant únicament a l’Administració, en aquest cas a
Diputació de Tarragona respecte dels fets que es declarin provats.

4.-  Departament  d’Inspecció  d’Ensenyament,  Serveis  Territorials  de
Tarragona.
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11. Seguiment i avaluació del protocol

La Comissió d’Igualtat farà anualment el seguiment i l’anàlisi de l’aplicació del
Protocol de prevenció i el tractament de l’assetjament en l’àmbit laboral, en
qualsevol de les seves modalitats.

El procediment es revisarà i modificarà sempre que del seu funcionament se’n
derivi  aquesta  necessitat,  a  proposta  de  qualsevol  dels  membres  de  la
Comissió d’Igualtat o per imperatiu legal.

L’avaluació  del  protocol  es  farà  mitjançant  els  següents  indicadors
desagregats per sexe:

1. Nombre de persones treballadores que han fet una comunicació per
assetjament  sexual  o  per  raó  de  sexe  al  lloc  de  treball,  com  a
percentatge del total de persones treballadores. 

2. Nombre  de  persones  treballadores  que  han  fet  una  denúncia  per
assetjament  sexual  o  per  raó  de  sexe  al  lloc  de  treball,  com  a
percentatge del total de persones treballadores. 

3. Nombre anual de mesures preventives i/o de sensibilització que s’han
portat a terme a l’empresa (hores de sensibilització/formació i llista de
mesures). 

4. Nombre de procediments  sancionadors  que s’han  portat  a  terme a
l’empresa durant l’any.

12. Comunicació del protocol

La  Diputació  de  Tarragona  es  compromet  a  difondre  aquest  Protocol  per
contribuir a crear una consciència més gran sobre aquest tema i facilitar el
coneixement dels drets, les obligacions i les responsabilitats de cada persona.
Per tal que totes les persones que treballen a l’organització tinguin accés al
Protocol, s’habilitarà un espai específic a l’IntraDT per tal de incloure’l.

Es garantirà que totes les persones que treballen a l’organització tinguin accés
al  Protocol  i  siguin  coneixedores,  des  de  l’inici,  dels  seus  drets  i
responsabilitats i dels mecanismes de suport i protecció disponibles.

Per  altra  banda,  aquest  protocol  serà  accessible  per  tot  el  personal  dels
centres que hi treballa i comunicat a l’alumnat pel seu coneixement.

24



Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
Assistència Tècnica – Unitat de Suport a les persones

La primera vegada que es doni a conèixer aquest protocol al personal docent,
personal tècnic, personal de suport a la docència i personal d’administració i
serveis, així com cada inici de  curs escolar al personal nouvingut, s’haurà de
signar un document acreditatiu de coneixement del mateix. Aquest document
signat es tramitarà a la Direcció del centre, que a la vegada es lliurarà còpia a
la  Unitat  de  Gestió  Acadèmica  de  centres  educatius  de  la  Diputació  de
Tarragona.

13.  Responsabilitats derivades del procediment

Tota violació demostrada dels drets establerts en aquest Protocol ha de ser
objecte de mesures disciplinàries, a més d'altres mesures que es considerin
adequades. Al mateix temps, qualsevol comportament de frau o engany per
part d'alguna de les parts implicades en un cas d'assetjament ha de ser també
objecte de sanció disciplinària.

En  cas  que  el  resultat  de  la  investigació  conclogui  la  inexistència  total  i
absoluta dels fets que es denuncien, es declarin els fets totalment falsos i
s'apreciï de forma clara la mala fe de la persona denunciant, també es podran
adoptar mesures disciplinàries contra ella.

Aquest  apartat  afecta  tant  a  falses  denúncies  entre  personal  de  treball,
personal de treball respecte alumnat i/o famílies, i respecte alumnat envers
personal  de  treball  de  la  Corporació.  En  aquest  últim  cas,  el  centre
determinarà les actuacions oportunes i les accions que es determinin.
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14.  Marc normatiu i legislació aplicable

1.-  Protocol de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions
de maltractament infantil, adolescent en l’àmbit educatiu, de 13 de setembre
de 2009.

2.-   Convenció dels Drets de l’Infant, de 20 de novembre de 1989, ratificada
per l’estat espanyol en data 30/11/1990.

3.- Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006. (article 17)

4.- Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil.

5.- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

6.- Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

7.-  Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència.

8.- Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a la persona i a la família.

9.-  Reglament de protecció dels menors desemparats i de l’adopció, aprovat
per Decret 2/1997 de 7 de gener, modificat parcialment pel Decret 127/1997,
de 27 de maig.

10.-  Decret 142/2010, d’11 d’octubre pel qual s’aprova la Cartera de Serveis
Socials.

11.- RESOLUCIÓ  ENS/585/2017,  de  17  de  març,  per  la  qual  s'estableix
l'elaboració  i  la  implementació  del  Projecte  de Convivència  en  els  centres
educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.

12.-  Llei  Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació (LOMLOE).

13.-  La Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes,
gais,  bisexuals,  transgèneres i  intersexuals i  per a erradicar l'homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia.
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14.- El Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, en
el seu article 5, indica que el Projecte Educatiu de Centre ha de contenir, entre
d'altres, els valors i objectius que regeixen l'aprenentatge de la convivència.
Així mateix, l'article 23 indica que les normes d'organització i funcionament de
cada centre han d’incorporar tant les mesures de promoció de la convivència,
com els mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució de conflictes,
especialment  el  de la  mediació,  sense perjudici  d'altres iniciatives per a la
resolució pacífica dels conflictes. 

15.- El  Decret  279/2006,  de  4  de  juliol,  de  drets  i  deures  de  l'alumnat  i
regulació  de  la  convivència  en  els  centres  educatius  no  universitaris  de
Catalunya, té per objecte la regulació dels drets i deures de l'alumnat, de les
normes de convivència, de la mediació com a procés educatiu de gestió de
conflictes i del règim disciplinari en els centres educatius no universitaris de
Catalunya.
16.-  Protocol  de  prevenció,  detecció  i  intervenció  davant  l’assetjament  I
ciberassetjament entre iguals del 29 de juliol de 2019.

17.- Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar
envers persones LGBTI de 31 de juliol de 2018.

18.- Protocol conductes d’odi i discriminació de 16 de gener de 2019.

19.- Protocol  per  la  prevenció  i  el  tractament  de  l’assetjament  en  l’àmbit
laboral de Diputació de Tarragona. 

20-  Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

21- Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

22.-Guia  d’elaboració  del  protocol  per  a  la  prevenció  i  abordatge  de
l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa (2021). Comissió d’Igualtat i
Temps de Treball del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.
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Annex I

DENÚNCIA INTERNA PER A ACTIVAR EL PROTOCOL DE PREVENCIÓ I
EL  TRACTAMENT  DE  L’ASSETJAMENT  LABORAL  EN  CENTRES
D’EDUCACIÓ  ESPECIAL,  ESCOLES  D’ART  I  DISSENY  I  ESCOLES  I
CONSERVATORIS DE MÚSICA DE DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

Persona que sol·licita activar el Protocol (persona afectada)

Nom i cognoms:                         DNI:   Edat:

Gènere:       Femení                Masculí                 No definit

Àrea:        Unitat:

Telèfon de contacte: 

Adreça electrònica:

EXPOSO QUE:
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Descripció dels fets denunciats:  (cal concretar el motiu, adjuntar documentació justificativa, si escau)

Testimonis: (Si hi ha testimonis dels fets cal identificar-los amb nom, cognoms i adreça electrònica)

1.-
2.-
3.-

Dades de la persona denunciada

Nom i cognoms:                         DNI:   Edat:

Gènere:      Femení        Masculí  No definit

Àrea:     Unitat:

Telèfon de contacte: 

Adreça electrònica:

 Registre d’Entrada
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I per això,

SOL·LICITO

Que s’activi el Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament en
l’àmbit laboral de la Diputació de Tarragona.

Nom i cognoms,

Signatura

Lloc i data:

HE REBUT
Nom i cognoms,

Signatura

Lloc i data:

PERSONA DE REFERÈNCIA PER A LA PREVENCIÓ I ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT LABORAL
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S’ha presentat comunicació prèvia pel mateix motiu que aquesta denúncia?

Sí                  No              

En cas afirmatiu, les recomanacions de la persona de referència han estat:

Existència d’evidències d’una situació d’assetjament..........................................        
No existència d’evidència d’una situació d’assetjament...................................          

Persones de referència:
                    
  1.- Nom i cognoms:    2.- Nom i cognoms:
       Telèfon/ext.:         Telèfon/ext.:
       Correu electrònic:                                                   Correu electrònic:  

PERSONES DE REFERÈNCIA
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En compliment de la  normativa aplicable en  matèria  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us
INFORMEM del  següent:

 

Tractament de dades: Prevenció i tractament de l’assetjament laboral 

Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 43003, Tarragona  

Telèfon 977 296 600/ Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat Delegat de protecció de dades:  

Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Telèfon 977 296603 Adreça electrònica: DPD@dipta.cat 

Finalitat del tractament: Gestió de la prevenció i el tractament de l’assetjament laboral en l’àmbit de Diputació de Tarragona. 

Legitimació del tractament: Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes, Llei 6/2019 de mesures 
urgents per la garantia d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, Reial Decret 901/2020, de 13 d'octubre pel qual 
es regulen els plans d'igualtat i Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, Reial Decret legislatiu 2/2015, 
de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 

Procedència dades: De la persona interessada o del representant legal. 

Destinataris dades: No es cedeixen dades a tercers. Accés restringit de les dades a les persones que gestionen la prevenció 
i tractament de l’assetjament laboral. 

Termini de conservació de les dades: De conformitat amb el Calendari de conservació i eliminació documental de la 
Diputació de Tarragona. 

Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les 
seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les 
dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada. 

Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’Autoritat de control corresponent. 

Obligatorietat: Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es 
podria donar compliment a la finalitat corresponent. 

Decisions automatitzades: No existeixen decisions automatitzades en aquest tractament. 
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PROTOCOL D’ASSETJAMENT PER A TERCERS RELACIONATS EN L’ÀMBIT LABORAL
AMB DIPUTACIÓ DE TARRAGO  NA  
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Annex III

DIAGRAMES DELS PROTOCOLS ESPECÍFICS PER CENTRES
EDUCATIUS
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