
INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL FORMULARI DE
DENÚNCIA

PER SOL·LICITAR L’ACTIVACIÓ DEL PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT L’ASSETJAMENT

LABORAL

COM EMPLENAR EL FORMULARI DE DENÚNCIA

Aquest model de denúncia és un document que recull les dades essencials per sol·licitar l’activació del protocol per
assetjament  laboral  en  l’àmbit  de  l’Administració  de  la  Generalitat  Valenciana.  Amb  aquest  document  denuncies
davant la Inspecció General de Serveis una situació d’assetjament. Les dades d’identificació serveixen per a contactar
la persona que realitza la denúncia i es tractaran amb la màxima confidencialitat.
Pots presentar el document per registre d’entrada amb mesures d’anonimat i  confidencialitat (sobre tancat, sense
nom...) o utilitzar el tràmit electrònic disponible que garanteix la màxima confidencialitat i arriba de manera directa i
instantània a la Inspecció General de Serveis. 
A continuació pots consultar una orientació de com emplenar el formulari:

A. Dades de la persona que pateix assetjament
Aquest apartat serveix per identificar la persona que pateix l’assetjament. Aquestes dades, que seran tractades amb
confidencialitat, són necessàries per poder contactar amb ella i per poder començar la investigació corresponent.
Emplena correctament la resposta de «Telèfon» i «Adreça electrònica», ja que són els canals que utilitzarà la Inspecció
General de Serveis per contactar posteriorment amb tu, mitjançant el canal i l’horari de contacte preferit que indiques
al formulari.

B. Tipus d’assetjament

Per emplenar aquest apartat correctament cal poder identificar quin tipus d’assetjament s’està patint.
A continuació detallem dos tipus d’assetjament que poden donar-se a l’àmbit laboral (l’assetjament per raó de sexe i
l’assetjament  sexual).  La  diferència  entre  ells  és  que  mentre  l’assetjament  sexual  té  -com  el  seu  nom  indica-
component sexual, l’assetjament per raó de sexe comprén comportaments discriminatoris dirigits a una persona pel
fet de ser home o dona.
El Protocol de Prevenció i Actuació davant l’Assetjament Laboral en l’Administració de la Generalitat  recull els diferents
tipus d’assetjament i les seues característiques, pots consultar-lo per ampliar informació.  

Assetjament per raó de sexe Assetjament sexual

L.O. 3/2007

Qualsevol comportament realitzat  en funció
del  sexe d’una persona,  amb el  propòsit  o
l’efecte d’atemptar contra la seua dignitat  i
de crear un entorn intimidatori, degradant o
ofensiu.

Qualsevol  comportament,  verbal  o  físic,  de
caràcter  sexual que  tinga  el  propòsit  o
produïsca l’efecte d’atemptar contra la dignitat
d’una  persona,  en  particular  quan  es  crea  un
entorn intimidatori, degradant o ofensiu.

Possibles
conductes

-  Ridiculitzar  o  menysprear  les  capacitats  o
habilitats basant-se en el sexe.

-  Conductes  discriminatòries  pel  fet  de  ser
una dona o un home.

-  Comentaris  que  busquen  incomodar  i
allunyar  a  treballadors  i  treballadores  de
treballs  considerats  normalment  del  sexe
oposat  (treballs  o  tasques  d’homes  o  de
dones).

- Contacte físic deliberat de caràcter sexual i no
desitjat per la persona que el pateix.

- Proposicions sexualment explícites.

- Comentaris de caràcter sexual.
- Peticions de favors sexuals, incloent-hi aquells
que s’associen amb la millora de condicions al
treball.

http://www.transparencia.gva.es/documents/162283897/162283962/Protocolo+ACOSO+FP-04-10-2017.pdf/376ccd74-cabf-44e7-bd3a-8fdd9812b3a0
http://www.transparencia.gva.es/documents/162283897/162283962/Protocolo+ACOSO+FP-04-10-2017.pdf/376ccd74-cabf-44e7-bd3a-8fdd9812b3a0
http://www.transparencia.gva.es/documents/162283897/162283962/Protocolo+ACOSO+FP-04-10-2017.pdf/376ccd74-cabf-44e7-bd3a-8fdd9812b3a0


C. Sol·licitant

En aquest apartat cal marcar si qui està presentant la denúncia és la persona que pateix l’assetjament a l’àmbit laboral
o el seu o la seua representant legal.

D. Descripció dels fets

A  l’hora  d’emplenar  aquest  apartat  cal  descriure  els  comportaments  i  les  situacions  que  has  identificat  com
assetjament. Detalla tant  com pugues:  quan va començar l’assetjament,  on ha passat,  si  ha passat en més d’una
ocasió, qui és la persona que assetja i si hi havia persones davant que veren o escoltaren el fet ocorregut. Tota aquesta
informació servirà a la Inspecció General de Serveis per començar a examinar i avaluar la situació. 

F. Documentació que s’aporta

Si hi ha alguna mena de documentació que evidencie la situació d’assetjament patida (correus electrònics, fotografies,
àudios...) és el moment d’utilitzar-la i adjuntar-la a la sol·licitud.
En aquest apartat només hauràs de marcar si aportes o no documentació i, en el cas de fer-ho, llistar-la.
Per exemple: Còpia del correu electrònic rebut el dia 01/01/2017 i enviat per  xxxx@xxxx.xx

G. Lloc, data i firma

Finalment, només quedarà indicar la data en què es presenta el document i signar el document per finalitzar este
tràmit inicial que sol·licita a la Inspecció General de Serveis l’inici de la investigació corresponen.

QUÈ PASSA DESPRÉS DE LA DENÚNCIA?

Quan la denúncia arriba a la Inspecció General de Serveis, el primer pas és contactar amb la persona que ha patit
l’assetjament.  Mitjançant una telefonada o un correu electrònic que arribarà en pocs dies, se li  farà saber que la
informació s’ha rebut i se li consultarà d’una manera més propera sobre la situació que viu com a persona assetjada i
sobre la seua seguretat i benestar al lloc de treball.
Un cop garantit el benestar i la seguretat de la persona denunciant, s’ampliarà la informació recopilada entrevistant les
persones  implicades.  Aquestes  entrevistes  es  realitzaran  discretament i  amb  especial  diligència  per  garantir  la
privacitat i  confidencialitat de  les  dades  personals  i  de  la  situació,  de  manera  que  cap  informació  no
transcendisca/ultrapasse l’àmbit de les persones que ja hi estiguen implicades.
Com es garanteix la discreció i el benestar durant aquestes entrevistes? Per exemple, d’acord amb la preferència de qui
denuncia,  estos  tràmits  podran  donar-se  dins  o  fora  del  lloc  de  treball  i  també  es  podrà  decidir  anar  amb
acompanyament de familiars, de representants sindicals o en solitari.
Durant aquest període de recopilació i anàlisi de la informació podran adoptar-se mesures cautelars (reordenació del
lloc o del temps de treball, canvi temporal de departament o d’edifici, baixa laboral...) per garantir el benestar i la
seguretat de la víctima, sempre que aquesta n’estiga d’acord.
Tota la informació aportada, recopilada i generada en aquesta fase tindrà tractament d’informació reservada i només
hi podran accedir les persones que intervinguen directament en la seua tramitació i en l’elaboració de l’informe final,
que inclourà la valoració dels fets denunciats, conclusions i recomanacions.
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