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1. MATERIALS I RECURSOS DE REFERÈNCIA

o Codi Ètic i de Conducta  . Lafede.cat.

o Reglament de Règim Intern  . Lafede.cat.

o Estatuts  . Lafede.cat.

o Eines per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de  

sexe a l’empresa. Generalitat de Catalunya. 

o Assetjament  sexual  i  assetjament  per  raó  de  sexe:  actuació  de  les  

administracions públiques i  de les empreses. Centre d’Estudis  Jurídics i

Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya.

o Marc  Conceptual  sobre  les  Violències  Sexuals  Violències  sexuals:  un  

marc conceptual,  teòric i ètic. Grup de Recerca Antígona i Creación

Positiva.

o Marc jurídic internacional, estatal i autonòmic de les violències sexuals  

(matrimonis  forçats,  mutilacions  genitals  femenines,  tràfic  d’essers

humans  amb  finalitat  d’explotació  sexual,  assetjament  i  agressions

sexuals). Antígona. Grup de Recerca de Drets i Societat en Perspectiva

de Gènere. UAB.

o Diagnosi  sobre  el  model  d’abordatge  de  les  violències  sexuals  a  

Catalunya. Creación Positiva.

o Medidas especiales  de protección contra la explotación y los abusos  

sexuales: un nuevo enfoque. Asamblea General de Naciones Unidas.

http://www.lafede.cat/wp-content/uploads/2014/12/fedecat_codi_etic.pdf
https://www.refworld.org.es/pdfid/598df2484.pdf
https://www.refworld.org.es/pdfid/598df2484.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_abordatge_violenciessexuals_3.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_abordatge_violenciessexuals_3.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_abordatge_violenciessexuals_2.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_abordatge_violenciessexuals_2.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_abordatge_violenciessexuals_2.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_abordatge_violenciessexuals_1.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_abordatge_violenciessexuals_1.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/llibres/2013/113560/asssexassrao_a2013.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/llibres/2013/113560/asssexassrao_a2013.pdf
http://treball.gencat.cat/ca/detalls/article/Eines-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa
http://treball.gencat.cat/ca/detalls/article/Eines-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa
http://www.lafede.cat/wp-content/uploads/2014/11/fedecat_estatuts.pdf
http://www.lafede.cat/wp-content/uploads/2014/11/fedecat_reglament.pdf
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o La  aplicación  del  Enfoque  de  Género  y  Basado  en  los  Derechos  

Humanos (EG y BDH) en la cooperación para el desarrollo. Institut de

Drets Humans de Catalunya.

o Enfocament de Gènere i basat en Drets Humans  . Agència Catalana de

Cooperació al Desenvolupament. Generalitat de Catalunya. 

o Xarxa d’Economia Solidària  .

o Guia per a l’elaboració de protocols davant les violències sexuals  en  

espais públics d’oci. Diputació de Barcelona. 

o Protocol  de  seguretat  contra  les  violències  sexuals  en  entorns  d'oci  .

Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya. 

o La  prevenció  de  la  violència  masclista  en  l’oci  nocturn.  Recull  de  

campanyes. Agència  de  Salut  Pública de Catalunya.  Generalitat  de

Catalunya. 

http://hemerotecadrogues.cat/docs/prevencio_de_violencies_masclistes_en_oci_nocturn.pdf
http://hemerotecadrogues.cat/docs/prevencio_de_violencies_masclistes_en_oci_nocturn.pdf
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/violencia-masclista-i-domestica/protocol-de-seguretat-contra-les-violencies-sexuals-en-entorns-doci/
https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/60917.pdf
https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/60917.pdf
http://xes.cat/
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/continguts/01accd/Ajuts_Subvencions/2016/20160304_EGIBDH_2016.pdf
https://www.idhc.org/arxius/recerca/guiaEGiBDH%20Digital_defCAS.pdf
https://www.idhc.org/arxius/recerca/guiaEGiBDH%20Digital_defCAS.pdf
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2.  ANNEXES

ANNEX 1. Model de carta de compromís per l’adopció d’un 
Protocol per l’abordatge de l’assetjament discriminatori i les 
violències sexuals.

Per la present, en ....................(nom del/la representant legal), amb 

DNI.................., i amb el càrrec de (............), en representació de l’entitat 

federada (........................) 

Certifica

1) Que, en compliment de la legislació vigent, i com es va aprovar a l’AGO del

15 de juny de 2019 de Lafede.cat, l’entitat (.....................) ens comprometem a 

que en el termini de 3 anys -a comptar des de la data de la citada AGO-, 

elaborarem i aprovarem un protocol d’actuacions per l’abordatge de 

l’assetjament discriminatori i les violències sexuals en els diferents àmbits de la 

nostra entitat.

2) Que aquest protocol estarà d’acord amb els objectius i criteris aprovats al 

Protocol d’abordatge de l’assetjament discriminatori i violències sexuals en 

clau feminista interseccional de Lafede.cat, i contemplarà en el seu contingut 

criteris relatius a:

• Establir una cultura de tolerància zero i de lluita davant les violències 

sexuals i masclistes, i discriminatòries per raó de sexe, gènere o d’opció sexual i 

identitat de gènere i expressió.

• Assegurar el compliment de la legislació vigent.

• Dotar-se de mecanismes per oferir una resposta institucional ràpida des 

d’un marc integral.

• Apostar per la prevenció a través de la sensibilització, la formació i 

capacitació de les persones vinculades a l’entitat.
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• Prioritzar l’actuació davant la víctima objecte de violència, assetjament 

discriminatori, i altres formes contemplades per la legislació, oferint un tracte 

adient i garantint la confidencialitat i el dret a la intimitat.

• Oferir mecanismes per a la recuperació i reparació de les víctimes i els 

equips.

• Revisar amb assiduïtat la vigència del protocol.

3) Que un cop aprovat informarem a Lafede.cat de l’adopció d’aquest 

protocol a l’entitat, i proveïrem de la informació requerida per la federació a fi 

de fer seguiment, rendir comptes i visibilitzar la situació de les entitats de la 

federació. Això permetrà també detectar les millores que calgui realitzar en 

aquesta matèria.

I per a que així consti, ho signo a ............... en data ..................

(Nom de la persona representant i càrrec)           (Segell de l’entitat)
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ANNEX 2. Fitxa Model de denúncia interna1 (document intern) 

DENÚNCIA INTERNA2

Nº d’expedient:

Dades de la persona denunciada
Nom  i cognoms DNI/NIE

Edat Sexe

Domicili del centre de treball Lloc de treball

Telefon de contacte Adreça electrònica

Dades de la persona afectada que fa la denúncia
Nom  i cognoms DNI/NIE

Edat Sexe

Domicili del centre de treball Lloc de treball

Telefon de contacte Adreça electrònica

Relats dels fets3 (Concreció del motiu i adjuntar-hi documentació justificativa, si cal)

1  Extreta de la Guia d’elaboració del protocol per a la prevenció i abordatge de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa. Generalitat de Catalunya. 
2  En qualsevol tractament de dades que es dugui a terme al voltant de la tramitació de 
la denuncia s’ha de respectar el marc legal vigent de protección de dades de carácter 
personal.
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3  Si falta espai cal emplenar un altre full i numerar-lo.
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ANNEX 3. Fitxa de derivació a recursos externs
DERIVACIÓ

                                                                                                                              Nº ordre:           
Identificació persona derivada

Data de derivació

Identificació organització que deriva Identificació organització a la qual es deriva

Motiu de la derivació

Descripció de la situació

Altres dades rellevants

Observacions
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ANNEX 4. Fitxa d’informació de recursos externs

RECURSOS EXTERNS ESPECIALITZATS
                                                                                                                Nº de fitxa:

DADES GENERALS
Denominació Àmbit d’intervenció Adreça Contacte i horari

ACCESIBILITAT AL SERVEI
Procediment d’accés Professional/s de

referència

Contacte professional/s de

referència

INTERVENCIÓ EN VIOLÈNCIES 
Tipologies  de  violència

que aborden

Tipus d’intervenció que ofereixen:

prevenció, atenció, formació, etc.

Atenció d’emergència

(sí/no)

OBSERVACIONS
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Annex 5 Marc legislatiu

A continuació s’exposen les normatives legals i documents reglamentaris que

actuen com a marc legislatiu del Protocol de Lafede.cat o que tenen relació

directa amb aquest en els preceptes i les directrius que el conformen. 

Es  faciliten  documents  de  consulta  de  temàtica  relacionada  amb  les

discriminacions,  les  violències  masclistes  i  violències  sexuals,  els  drets  de  les

persones dels col·lectius LGTBI, els drets laborals, la protecció de dades, etc. 

o Comitè per a l’eliminació de la discriminació contra la dona (CEDAW4)

https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx 

o Instrument  de  ratificació  del  Conveni  del  Consell  d’Europa  sobre

prevenció  i  lluita  contra  la  violència  contra  la  dona  i  la  violència

domèstica,  dut  a  terme  a  Istanbul  el  11  de  maig  de  2001  (Conveni

d’Istanbul) 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947

o LLEI  orgànica  10/1995,  de  23  de  novembre,  del  Codi  Penal.

http://administraciojusticia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius

/lo10_1995cp.pdf

o LLEI  Orgànica 1/2004,  de 28 de  desembre,  de  Mesures  de  Protecció

Integral  contra  la  Violència  de  Gènere.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760 

o LLEI Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones

i  Homes.

http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/llei_igualtat_

homes_dones_75.pdf 

4  En anglès Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/llei_igualtat_homes_dones_75.pdf
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/llei_igualtat_homes_dones_75.pdf
http://administraciojusticia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/lo10_1995cp.pdf
http://administraciojusticia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/lo10_1995cp.pdf
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
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o LLEI 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència

masclista.

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?

action=fitxa&documentId=491383 

o LLEI 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais,

bisexuals,  transgèneres  i  intersexuals  i  per  a  eradicar  l'homofòbia,  la

bifòbia  i  la  transfòbia.

http://www.sindic.cat/site/files/302/llei_11_2014_LGTBI.pdf 

o Conveni col·lectiu estatal del sector d’acció i intervenció social. https://

cido.diba.cat/convenis_collectius/12946/accion-e-intervencion-social

Amb especial atenció als següents articles: 

 Article  11.  Comissió  paritària  d’interpretació  i  vigilància  del

Conveni Col·lectiu (CPIVC)

 Article 58. Clàusula general de no discriminació. 

 Article 60. Protecció de les víctimes de violència de gènere.

 Article 61. Igualtat d’oportunitats i no discriminació. 

 Article 62. Funcions de la comissió paritària (CPIVC) del conveni

en matèria d’igualtat.

 Article 63. Protocol de prevenció contra l’assetjament. 

o Reial  Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost,  pel qual s’aprova el  text

refós  de  la  Llei  sobre  Infraccions  i  Sancions  en  l’Ordre  Social.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060 

o Estatut  dels  cooperants.

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01596-

01601.pdf 

http://www.sindic.cat/site/files/302/llei_11_2014_LGTBI.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=491383
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=491383
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01596-01601.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01596-01601.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060
https://cido.diba.cat/convenis_collectius/12946/accion-e-intervencion-social
https://cido.diba.cat/convenis_collectius/12946/accion-e-intervencion-social
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o Acord  de  millora  del  conveni  col·lectiu  estatal  d’acció  i  intervenció

social (intern Lafede.cat). 

o LLEI  Orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  Protecció  de  Dades

Personals  i  garantia  dels  drets  digitals.

https://apdcat.gencat.cat/web/.content/01-autoritat/normativa/docu

mentos/Llei-organica-pd-2018.pdf

https://apdcat.gencat.cat/web/.content/01-autoritat/normativa/documentos/Llei-organica-pd-2018.pdf
https://apdcat.gencat.cat/web/.content/01-autoritat/normativa/documentos/Llei-organica-pd-2018.pdf
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