
 
PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT 
LABORAL, L’ASSETJAMENT SEXUAL I L’ASSETJAMENT 

PER RAÓ DE SEXE 
El COEC, com a instrument de la seva política de prevenció de riscos laborals i de 
prevenció de delictes, de conformitat amb les exigències de la Llei Orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei Orgànica 10/2022, de 6 
de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, posa a disposició de les seves 
Professionals un Protocol per a la Prevenció de l’Assetjament a través del següent correu 
electrònic: canaldenuncia@coec.cat, així com de la següent adreça: Travessera de 
Gràcia, 93-95, 08006 Barcelona. 
 
D’acord amb el Protocol, es defineix com Assetjament laboral el procés en el qual una 
persona o un grup de persones exerceixen una violència psicològica, de manera 
sistemàtica i prolongada sobre una altra persona o persones, en el lloc  de treball o a 
conseqüència d’aquest, amb la finalitat de perjudicar o deteriorar el seu estatus 
professional o personal 
L’Assetjament sexual són els comportaments, verbals, no verbals o físics de naturalesa 
sexual no desitjada per la persona a la qual es dirigeix amb el propòsit d’atemptar contra 
la dignitat de la persona. 
L’Assetjament per raó de sexe es defineix, per la seva banda, com aquell comportament 
realitzat en funció del sexe de la persona, amb l’objectiu d’atemptar contra la seva 
dignitat.  
 
Instruccions d’ús del Protocol 
 

1. Enviar una comunicació de denúncia de fets d’assetjament al correu electrònic o 
adreça postal a dalt indicada. 

2. Indicar la identitat de la persona que formula la comunicació al Protocol. 
3. Dades de contacte de qui formula la comunicació (correu electrònic, adreça 

postal i telèfon). 
4. Exposició succinta dels fets i efectes que l’assetjament ha tingut sobre la persona 

afectada. 
5. Identificació de la persona o persones contra qui es dirigeix la comunicació. 

 
Regles generals de funcionament del Protocol 
 

1. La informació que es faci arribar a través de l’adreça a dalt esmentada es 
comunicarà a la persona designada com a instructora pel Col·legi d’Odontòlegs i 
Estomatòlegs de Catalunya perquè iniciï la recerca.  

2. En cas que la informació es fes arribar per un altre canal que no sigui els mitjans 
que es comenten en aquest document, es remetrà immediatament a la persona 
instructora perquè també comenci la recerca. 

3. Es prohibeix prendre represàlies contra el denunciant de bona fe o contra 
aquelles persones que col·laborin en la recerca del presumpte assetjament. Per 
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aquest motiu, no es remetrà al denunciat les dades relatives a la identitat del 
denunciant.  

4. La investigació i comprovació dels fets denunciats es durà a terme amb 
objectivitat, amb la màxima discreció i reserva possibles, i amb el degut respecte 
tant a la persona que ha interposat la denúncia com a la persona denunciada, 
que tindrà el benefici de la presumpció d’innocència. 

5. Si hi ha suficients indicis de l’existència d’assetjament, la persona instructora 
podrà sol·licitar la separació de la víctima i la pressumpta persona assetjadora, 
així com altres mesures cautelars que estimi oportunes i proporcionades a les 
circumstàncies del cas, incloses les previstes en l’article 21.2 de la Llei Orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència 
de Gènere. 

6. En el termini màxim de 15 dies naturals des de la presentació de la denúncia, la 
persona instructora elaborarà i aprovarà l’informe sobre el supòsit investigat, 
arxivant la causa o instant a l’obertura del procediment disciplinari oportú contra 
la persona denunciada. 

 
Protecció de Dades Personals 
 
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de les Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals 
(LOPDGDD), les dades personals recollides a través de la bústia de correu 
canaldenuncia@coec.cat seran objecte de tractament per part del Col·legi Oficial 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (en endavant COEC), amb la finalitat de 
gestionar la Denúncia, realitzar una investigació dels fets comunicats, adoptar les 
sancions i mesures correctives pertinents i, en cas que sigui necessari, comunicar al 
denunciant el resultat del procediment. 
 
La base legal pel tractament d’aquestes dades és el meu consentiment com a interessat, 
l’interès públic i l’exercici de poders públics per part del COEC.  
 
He estat informat que podré exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, 
portabilitat o limitació del tractament enviant un correu electrònic a l’adreça 
coec@coec.cat o per escrit enviat a Travessera de Gràcia, núm. 93-95, 08006, Barcelona. 
Puc contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça dpd@coec.cat. He estat 
també informat que com a interessat tinc el dret de presentar una reclamació davant 
l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es 
conservaran pel COEC durant el període legal o contractualment previst o mentre es 
mantingui el meu consentiment, que tinc dret a retirar en qualsevol moment. No es farà 
cessió de les dades recollides, a excepció que es faci en compliment d’una obligació o 
un requeriment legal. Sé que he de comunicar de forma immediata al COEC qualsevol 
canvi o modificació que es produeixi en relació amb les dades que he proporcionat, amb 
la finalitat de què aquests responguin amb veracitat a la meva situació personal en tot 
moment. 


