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Defensa els teus drets davant 
l’assetjament laboral o mobbing
FETE-UGT denuncia les precàries i nocives condicions laborals que, 
amb l’excusa de la crisi, estan duent a terme els centres escolars i 
les administracions i que estan repercutint directament en la salut 
laboral del col·lectiu docent

L’augment de les desigualtats, la manca de recursos materials i humans, la desocupació, les re-
tallades, els canvis en les condicions de treball, la precarietat i els acomiadaments fàcils fan cada 
vegada més nocius els entorns de treball i les relacions laborals, proliferant els casos d’assetjament 
laboral o mobbing.

L’Acord Comunitari sobre assetjament i violència de 26 d’abril del 2007 defineix l’assetjament moral 
com: Tota situació en què un treballador és sotmès, de manera reiterada, a conductes que 
tenen com a resultat o per finalitat vulnerar la dignitat del treballador i crear-li un entorn inti-
midatori, ofensiu o hostil.

Defensa davant l’assetjament laboral

FETE-UGT reivindica els drets del treballador/a emparats en la Llei de Prevenció de Riscos La-
borals, article 14: Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat 
i salut en el treball. Aquest dret suposa l’existència d’un correlatiu deure de l’empresari de 
protecció dels treballadors enfront dels riscos laborals. Entre d’altres, els riscos psicosocials 
com l’estrès o l’assetjament laboral, estan inclosos en el conjunt de riscos laborals. 

Des de l’interès de FETE-UGT d’aconseguir entorns laborals saludables i lliures de riscos psico-
socials, hem elaborat la guia Eines de gestió de l’estrès en centres escolars i la seva aplicació 
telemàtica al web www.prl-sectoreducativo.com, on oferim pautes i recomanacions per reconèixer 
aquelles situacions susceptibles de ser qualificades com a assetjament laboral, alhora que abor-
dem el concepte i proposem idees pràctiques per a la seva prevenció i com actuar un cop que 
aquest risc ja s’ha produït.

FETE-UGT rebutja la idea, molt estesa en el col·lectiu empresarial, que els riscos psicosocials són 
un problema individual, que només es poden abordar persona a persona, una vegada que el treba-
llador/a pateix les conseqüències, oblidant l’obligació que té l’empresari o ocupador d’adoptar totes 
i quantes mesures preventives siguin necessàries i oportunes.
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D’aquesta manera, qualsevol intervenció organitzativa per part de l’empresari ha d’anar dirigida a 
les quatre causes potencialment més importants de l’assetjament psicològic laboral:

 ►  Deficiències en el disseny del treball.

 ►  Deficiències en el lideratge.

 ► La posició social de les víctimes.

 ►  Els baixos estàndards morals de l’organització.

FETE-UGT reclama que els riscos psicosocials en el centre de treball (estrès, assetjament laboral, 
ansietat, burnout o síndrome del cremat) siguin una matèria que prengui progressivament major 
rellevància en l’àmbit del diàleg social entre treballadors i empresaris, per tal de prevenir, reduir o 
eliminar els seus efectes.

Tanmateix, davant d’una situació d’assetjament laboral, i una vegada que no s’ha pogut resoldre 
el problema per altres vies com la mediació, els plans de convivència, els protocols administratius, 
etc., o en casos de gravetat manifesta que impedeixin un altre tipus d’actuacions de resolució de 
conflictes, es pot i s’ha de recórrer a la via judicial. En aquest sentit, en els últims temps, aquests 
riscos estan tenint una major acollida en els tribunals, i ja existeixen sentències on els riscos psico-
socials com l’estrès o l’assetjament laboral són considerats com a accident de treball.

FETE-UGT alerta sobre el deteriorament dels entorns laborals com 
a conseqüència de les perjudicials modificacions en les condicions 
de treball emparades en “la crisi” i reivindica els drets que acullen 
el treballador per fer front a situacions tan pernicioses, tant per a 
l’individu com per als centres docents, com l’assetjament laboral o 
mobbing.


