
Resum de les conclusions de la sentencia tribunal violències masclistes d’assetjament 

sexual laboral   

Exigim que totes les empreses públiques i privades, amb independència de la seva 

grandària, tinguin l’obligació de publicar mitjançant un Registre Públic els seus protocols 

o guies d’actuació davant les conductes d’assetjament sexual, ........,. 

Exigim L’ obligatorietat dels poders públics,  d’establir un acompanyament gratuït a les 

dones víctimes d’assetjament que vulguin activar un protocol o denuncia contra el seu 

agressor i/o contra la seva empresa. 

Exigim un paper proactiu de la inspecció de treball quan se li exposin aquests casos, amb 

investigació d’ofici eficient i especialitzada dels seus professionals i amb perspectiva de 

gènere i interseccional. 

Exigim L’obligatorietat de tenir la formació en igualtat i no discriminació, incloent la 

corresponent formació en assetjament laboral per raó de sexe....., de tots les/els 

operadors jurídics i de les persones que treballen en relació a la problemàtica laboral de 

les persones treballadores, ja siguin empreses publiques o bé empreses que tinguin 

algun tipus de concert públic o hagin obtingut una licitació publica. 

Exigim que en l’adopció mesures cautelars, no es causi cap perjudici a les dones que 

estant patint assetjament.  

Exigim que, el no haver estat sancionat per assetjament sexual o per raó de sexe i sexual, 

o de gènere sigui requisit necessari  per promocionar a la feina. 

Exigim que s’instauri la figura de la persona de referencia en els protocols d’assetjament, 

que en les empreses de menys de 50 persones treballadores serà sempre aliena a 

l’entorn de l’empresa.  

Exigim el compliment de la llei en quan que els protocols d’assetjament sexual i per raó 

de sexe, correspon a l’altra part aportar una justificació objectiva i raonable, 

suficientment provada, de la manca del fet denunciat.  

Exigim que els protocols d’assetjament sexual i per raó de sexe han d’incloure els 

ciberassetjaments. Aquest tipus d’assetjaments afecta especialment a les treballadores 

que treballen on-line 

Exigim que tots els processos d’incapacitat temporal que s’inicien com a conseqüència 

d’accident de treball tinguin consideració d’accidents de treball, admetent en tot cas 

prova en contrari. 

Exigim la derogació de la llei d’estrangeria per ser font de violències contra les dones i 

impedir el seu accés a la justícia 

 


