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METODOLOGIA – COM S’HA ELABORAT EL PROTOCOL? 

Aquest treball és fruit d’una proposta de la Consuelo Chacartegui Javega, ja que les propostes 

que vàrem realitzar per als nostres TFG eren similars i va ser aquest el motiu pel qual la nostra 

tutora ens va proposar fer un treball diferent dels altres, un InTFGrats, és a dir el nostre projecte 

de treball de fi de grau. Primer podia semblar una mica complicat de gestionar, ja que érem tres 

persones amb diferents agendes i de diferents llocs geogràfics. Tampoc teníem referències unes 

de les altres i no ens coneixíem. Això volia dir que acceptàvem el repte sense saber si totes les 

components del grup eren treballadores o no i si complirien amb el termini i feina que s’havia 

de realitzar.  No obstant això, les tres components del grup hem treballat de manera coordinada 

i satisfactòria en totes les parts del treball. La metodologia de treball que vàrem escollir és la 

següent:  

Per una millor coordinació, tant per qüestions professionals com personals, i també per obtenir 

informació més exhaustiva i 3 punts de vista, vam decidir treballar individualment i després fer 

una posada en comú les tres components del grup.  

Per tenir una constància i fer una progressió notòria vam decidir que un dia a la setmana (cada 

dilluns) tindríem una reunió de 17.30 H a 20.30 H per tal de posar en comú la feina feta per 

cadascuna de les membres del grup, prèviament acordada.   

Per això, cadascuna preparava a casa per separat i de manera individual els punts del protocol que 

s’establien al final de cada reunió, portant a la següent la seva part. A les reunions el que fèiem era 

posar un comú les tres versions i redactàvem una nova versió definitiva, havent discutit els diferents 

punts de vista, i també donant un valor afegit al protocol amb més informació. 

Les tres hem dut a terme totes les parts del treball, així doncs, es pot concloure que les tres hem 

treballat de manera equitativa i igualitària en totes les parts del protocol i que la cooperació ha 

sigut satisfactòria. Algunes vagades, també hem quedat dues vegades per setmana per tal 

d’avançar i agilitzar l’entrega i poder canviar i modificar aquelles parts que ens agradaven 

menys.  

Així doncs, queda constància en aquesta metodologia que el treball ha estat fet per les tres 

components de manera individual primer i conjunta després i que les tres hem participat amb 

ganes, dedicació i esforç en aquest treball el qual queda reflectit en les següents pàgines.



PROTOCOL DE 
PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI 

LABORAL 

MARIA ALIGUÉ TERRÉ 

PAULA RUIZ ANDRÉS 

NICOLETA DANIELA TUICARU 

Amb la col·laboració de: 



5 

ELABORACIÓ 

EDICIÓ: 

2019 

ELABORACIÓ I REDACCIÓ:  

ALIGUÉ TERRÑE, MARIA 

RUIZ ANDRÉS, PAULA 

TUICARU, NICOLETA DANIELA 

En representació dels alumnes del Grau en Relacions Laborals en la Universitat 

Pompeu Fabra: 

Aligué Terré, Maria, alumna de Grau en Relacions Laborals. 

Ruiz Andrés, Paula, alumna de Grau en Relacions Laborals. 

Tuicaru, Nicoleta Daniela, alumna de Grau en Relacions Laborals. 

Barcelona, juny 2019 

Avís legal: 

Els continguts d’aquesta obra estan subjectes a una llicencia de Reconeixement 

-No comercial- Se’n permet la reproducció́, distribució́ i comunicació́ pública 

sempre que se’n citi l’autor i no se’n faci un ús comercial.  



6 

ÍNDEX DEL PROTOCOL 

PRÒLEG ..................................................................................................................................... 8 
CASOS REALS: ...................................................................................................................... 9 

SUÏCIDI LABORAL A JAPÓ – KAROSHI (���) .................................................... 10 
SUÏCIDI LABORAL A FRANÇA – TELECOM ............................................................ 10 

IDENTIFICACIÓ .................................................................................................................... 12 

PRESENTACIÓ I ÀMBIT D’APROVACIÓ ........................................................................ 13 

OBJECTIUS ............................................................................................................................. 14 

ÀMBIT D’APLICACIÓ .......................................................................................................... 15 

DEFINICIONS ......................................................................................................................... 16 
� PROTOCOL ...................................................................................................................... 16 
� SUÏCIDI ........................................................................................................................... 16 
� SUÏCIDI LABORAL ........................................................................................................... 16 
� SUÏCIDI NO CONSUMAT/TEMPTATIVA DE SUÏCIDI ............................................................ 16 
� FACTOR DE RISC ............................................................................................................. 16 
� ESTRÈS LABORAL ........................................................................................................... 16 
� BURN OUT ....................................................................................................................... 17 
� DISCRIMINACIÓ .............................................................................................................. 17 
� MOBBING ........................................................................................................................ 17 
� CÀRREGA DE TREBALL ................................................................................................... 19 
� MESURA PREVENTIVA .................................................................................................... 19 
� PREVENCIÓ PSICOSOCIAL ................................................................................................ 19 

PRINCIPIS I GARANTIES .................................................................................................... 20 
� RESPECTE I PROTECCIÓ ................................................................................................... 20 
� CONFIDENCIALITAT ........................................................................................................ 20 
� PROTECCIÓ DE DADES ..................................................................................................... 21 
� DRET A LA INFORMACIÓ ................................................................................................. 21 
� MÀXIMA CELERITAT ....................................................................................................... 21 
� TRACTE JUST .................................................................................................................. 21 
� PROTECCIÓ DAVANT DE POSSIBLES REPRESÀLIES ........................................................... 22 
� COL·LABORACIÓ ............................................................................................................ 22 

DRETS I OBLIGACIONS ...................................................................................................... 23 
DRETS DE L’EMPRESA ............................................................................................................. 23 
DRETS DEL/A TREBALLADOR/A: ............................................................................................. 23 
OBLIGACIONS PER PART DE L’EMPRESA: ................................................................................ 23 
OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS: ..................................................................................... 25 



7 

PREVENCIÓ I PROCÉS D’INTERVENCIÓ (PROCEDIMENT) .................................... 26 
1. MESURES PRÈVIES AL SUÏCIDI .............................................................................. 28
2. MESURES DESPRÉS DE TEMPTATIVA DE SUÏCIDI ............................................. 29
3. MESURES DESPRÉS D’UN SUÏCIDI ......................................................................... 30

DIAGRAMA DEL PROCÉS D’INTERVENCIÓ ................................................................ 32 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ ............................................................................................... 33 

INFORMACIÓ A LA PLANTILLA ...................................................................................... 34 

ANNEXES ................................................................................................................................ 35 
ANNEX 1 ............................................................................................................................... 35 
1. TRÍPTIC INFORMATIU .......................................................................................................... 37
2. PÒSTER Nº1 ......................................................................................................................... 38
3. PÒSTER Nº 2 ........................................................................................................................ 39
4. VÍDEO ................................................................................................................................. 40



8 

PRÒLEG 

El suïcidi, entès com l’acció de posar fi a la seva vida de manera voluntària, és 

un important problema de Salut Pública que ha estat sempre present. Al llarg de 

la història, s’ha tractat des d’una perspectiva individual i social. Sociòlegs com 

el francès Drukheim o Marx, van ser dels primers autors a incidir sobre les 

diverses perspectives de la idea del suïcidi. 

Amb el pas del temps, els suïcidis han arribat a donar-se de manera massiva i 

conjunta a diverses empreses i això ha provocat un revol mediàtic (Japó - 

Télécom) que ha desembocat en fer visible que la relació entre treball i suïcidi 

existeix i que cada vegada està més present en el nostre dia a dia. Cert és, que és 

un dels temes dels quals menys es parla, sobretot pel fet de contextualitzar-lo en 

l’àmbit laboral, però probablement és un dels més importants per a tota la 

societat en general. 

El suïcidi laboral afecta gran part de la població adulta, a homes i dones que 

passen part del seu temps en el lloc de treball on constantment es donen certes 

situacions que poden ocasionar finals tan tràgics com el que estem tractant. Per 

aquest motiu, és molt important que les mateixes empreses tinguin a disposició 

un procediment a seguir per portar un control de com se senten els treballadors i 

sobretot, tenir un conjunt d’estratègies de prevenció perquè no es pugui tenir 

fàcil accés a posar fi a la vida. 

La relació entre treball i salut és difícil de mesurar (ja que hi ha altres factors que 

poden influir), però el suïcidi pot venir donat d’aquesta relació i per aquest motiu 

s’ha de conscienciar a les empreses del que comporta. Factors com l’estrès 

laboral, la intimidació, l’assetjament, la discriminació i en general, unes 

condicions laborals inadequades, poden arribar a causar danys irreparables en 

els treballadors, sobretot en els més vulnerables, que arriben a veure com a única 

solució al problema el suïcidi. 

A Espanya es produeixen suïcidis dins l’entorn laboral que, segons les sentències 

judicials dictades pel Jutjat del Social, Tribunals Superior de Justícia i el mateix 
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Tribunal Suprem, tenen la consideració d’accident de treball. Però, dins la LGSS 

trobem: 

1. A l’art. 156.3 LGSS: “se presumirá, salvo prueba en contrario, que

son consecutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el 

trabajador durante el tiempo y el lugar de trabajo”. 

2. A l’art. 156.4 b) LGSS,  “No tindrà consideració d’accident (...) b)

els que siguin deguts a dol o imprudència temerària del treballador 

accidentat. 

El fet que el suïcidi sigui d’una banda, un acte voluntari, i de l’altra, que es pugui 

no donar en el temps ni lloc de treball, presenta una dificultat important per a la 

consideració d’un suïcidi com a accident laboral. 

És realitat que, el Tribunal Suprem va estimar el 29 d’octubre del 1970 el nexe 

de causalitat entre el suïcidi d’un treballador i l’activitat laboral que realitzava 

però amb els anys s’ha intentat trencar precisament aquesta relació (STS de 

Catalunya, del 21 de gener del 2003, rec. Núm. 3361/2002) justificant-se en els 

articles esmentats anteriorment per evitar responsabilitats. 

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, preveu a 

l’art. 14 el dret del treballador a la protecció, obligant a l’empresa a assumir la 

protecció dels seus treballadors davant els riscos laborals que puguin patir. La 

Inspecció de Treball i Seguretat Social en la documentació relativa als Riscos 

Laborals recull una sèrie de protocols que ajuden a gestionar els riscos laborals 

de la millor manera possible, però el suïcidi no està regulat. 

Actualment, s’entén que la falta de mesures preventives pels suïcidis dins l’àmbit 

laboral no deixa exempt a l’empresari com a màxim o últim responsable del 

problema, ja que hi ha l’obligació per part de l’ocupador de protegir els seus 

treballadors dels riscos laborals.   

CASOS REALS: 

Arreu del món es produeixen suïcidis per causes laborals, i un dels països amb 

una elevada taxa per aquesta causa és Japó. 
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SUÏCIDI LABORAL A JAPÓ – KAROSHI (���) 

El Ministeri de Salut japonès va reconèixer oficialment des de 1987 que la mort 

per excés de treball, ja sigui per contraure problemes greus de salut i acabin amb 

mort, com per exemple atacs de cor, o bé, per suïcidis laborals a causa de l’excés 

de treball és un problema perillós i de salut pública. Karoshi, és un terme que 

s’utilitza i s’assigna a les morts d’empleats que treballen més de 65 hores a la 

setmana. Segons la legislació japonesa hi ha una recomanació de treballar 40 

hores setmanals però es poden fer hores extres sempre que hi hagi acord entre 

treballador i empresa, sense màxim. L’abril del 2019 va entrar en vigor una nova 

legislació per acabar amb les llargues jornades de treball per les grans empreses 

i l’any 2020 per les mitjanes i petites empreses. 

Un dels casos més coneguts que va succeir al Japó l’any 2015 i va ser el d’una 

jove de 24 anys, treballadora de l’empresa Dentsu dedicada al sector de la 

publicitat i les relacions públiques amb base a Tokio. La jove, acabada de 

contractar, havia arribat a fer 100 hores extres al mes, i dies en els quals 

treballava fins a 20 hores al dia. L’empresa obligava a la treballadora a anotar 

un número irreal d’hores treballades per quadrar aquell horari amb la normativa 

legal. Al cap de pocs mesos treballant a l’empresa, la jove Matsuri Takahashi va 

caure en una depressió profunda i va decidir acabar amb la seva vida.  

Arran d’això es va fer estudis que més de 2000 persones a l’any es suïciden a 

causa de motius laborals.  

 

SUÏCIDI LABORAL A FRANÇA – TELECOM 

France Télécom era l’operadora més gran de telefonia que hi havia a França a 

finals del segle passat. Disposava de diners públics, alta tecnologia, treballadors 

altament qualificats, amb llocs de treball fixos i salaris elevats. Enfocats al servei 

públic i model d’empresa clau per treballar, France Télécom pateix un procés de 

privatització l’any 2000 que porta la companyia a un canvi radical en tots els 

aspectes de la seva gestió: 
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- Es converteix en empresa privada que segueix una estratègia purament 

financera i comercial.  

- Es proposen objectius individuals i no grupals, el que comporta un 

ambient de competitivitat constant dins l’empresa.  

- S’aplica la tècnica del Time-To-Move el que suposa que els ritmes de 

treball s’accelerin i s’assignin nous rols.  

D’un total aproximat de 100.000 empleats, l’empresa ha de reduir el nombre de 

treballadors a 22.000. Per evitar l’acomiadament de la gran quantitat d’empleats 

que s’havien de fer fora, se’ls assigna “tasques buides”, que comporta que el 

treballador quedi totalment desvaloritzat i d’aquesta manera es força al fet que 

renunciïn al nou lloc de treball assignat per decisió aparentment pròpia. Així, 

evitar acords d’acomiadament que suposessin un cost per la companyia. Els nous 

mètodes de gestió́, les pressions, tensió́ constant, assetjament psicològic i 

intimidació van provocar una degradació́ de les condiciones de treball important. 

Tot això, va portar a France Télécom a ser notícia per la situació crítica de 

suïcidis laborals que s’havien produït els anys 2008-2010 a l’empresa. S’havien 

registrat punts màxims de benefici empresarial des de la privatització de la 

companyia però a canvi del patiment dels empleats, arribant fins a gairebé 60 

suïcidis laborals, 12 temptatives del mateix i un acumulat de baixes molt 

significatiu.  
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IDENTIFICACIÓ 

Protocol per a la prevenció del suïcidi laboral, versió 1. Entrada en Vigor 03 de 
Juny del 2019 i vigència fins a 2 de Juny del 2020.   
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PRESENTACIÓ I ÀMBIT D’APROVACIÓ 

Les empreses que s’acullen a aquest protocol manifesten el seu compromís per 

crear llocs de treballs mental i físicament segurs, tant des d’unes relacions 

laborals basades en el respecte entre les persones i la comunicació entre els 

iguals i els diferents nivells jeràrquics de les organitzacions fins a unes bones 

condicions de treball que inclouen les pròpies instal·lacions. L’adhesió i 

l’aplicació d’aquest protocol comporta la  desaprovació total de situacions que 

puguin incitar o donar lloc a un suïcidi en el lloc i temps de treball per 

conseqüència directament laborals. Aquest és el perquè d’aquest protocol. 

La intenció d’aquest protocol és la prevenció del s--uïcidi, la informació i la 

formació dels ocupadors i dels empleats. 

Aquest protocol preveu les dues dimensions estratègiques fonamentals per 

arribar a l’objectiu perseguit: la prevenció i l’actuació davant situacions que 

puguin desencadenar un suïcidi dins l’organització i per motius ocasionats per 

aquesta.   

Per a la seva implementació és necessària la implicació de les persones de 

l’organització, de manera tant individual com col·lectiva, que cadascuna sigui 

conscient de la responsabilitat que té i del paper concret que ocupa a l’epígraf de 

“Drets i obligacions de la direcció, RLPT i persones treballadores” de 

l’organització a la qual pertany. 
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OBJECTIUS 

Els objectius del present protocol són: 

1. Informar, formar i sensibilitzar a tot el personal de l’organització en 

matèria de suïcidis per raons purament laborals, des de l’empresari fins 

als treballadors, tenint també en compte tots aquells responsables 

laborals que tenen a càrrec seu diferents treballadors.  

2. Disposar de procediments per intervenir i acompanyar amb la finalitat 

d’atendre i resoldre situacions amb la màxima celeritat possible dins dels 

terminis que el mateix protocol estableix. 

3. Millorar i vetllar per un entorn laboral saludable en què es tingui molt 

present l’àrea psicosocial en totes les actuacions que es duguin a terme 

en l’empresa.  

4. Conscienciar del suïcidi laboral mitjançant la divulgació i difusió 

d’informació a partir dels mitjans que es considerin oportuns, tant interns 

com externs.  

5. Proporcionar una guia mitjançant la qual es pugui reconèixer conductes 

i/o diferents estats d’ànim que puguin desencadenar en un suïcidi.  

6. Identificació dels factors del risc i l’eliminació d’aquests establint les 

mesures preventives necessàries amb la finalitat d’evitar que es 

produeixin situacions que donin lloc al suïcidi o a la temptativa 

d’aquests.  

7. Proporcionar recursos per tal de fer un seguiment detallat de la situació 

posterior a la detecció i eliminació dels riscos per tal d’assegurar que 

aquests no continuïn latents. 

8. Garantir els drets de tracte just i la confidencialitat de les persones que 

es veuen afectades directa i/o indirectament per aquestes situacions. 
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ÀMBIT D’APLICACIÓ  

Aquest protocol s’aplica a totes les situacions derivades de les activitats que 

tinguin lloc a la mateixa organització o dins dels entorns d’aquesta. 

És d’aplicació a totes les persones que mantenen una relació laboral dins 

l’organització, incloent-ne també aquelles que tot i dependre d’un tercer, hi hagi 

una relació de prestació de serveis dins d’aquesta.  
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DEFINICIONS 

Antigament els “suïcidis laborals” en gran part eren deguts a la taxa d’atur, però 

actualment les causes són diverses. Cert és que, dintre del grup de persones 

empleades, hi ha grups professionals més afectat que d’altres, però les causes 

acaben sent semblants.  

- PROTOCOL 

Document on es recullen les diferents maneres d’actuar i prevenir per tal que no 

es dugui a terme el suïcidi. 

- SUÏCIDI 

El suïcidi és l’acte voluntari d’una persona de provocar-se la mort. 

- SUÏCIDI LABORAL 

El suïcidi laboral és l’acte de posar fi a la seva vida a causa de circumstàncies 

derivades del treball Aquestes circumstàncies poden ser la degradació del treball, 

les condicions de treball, la pressió, l’estrès, la càrrega de treball entre d’altres. 

- SUÏCIDI NO CONSUMAT/TEMPTATIVA DE SUÏCIDI 

El suïcidi no consumat és l’acte voluntari fracassat d’una persona de provocar-

se la mort. 

- FACTOR DE RISC  

Factor de risc és una variable associada a un major risc de  malaltia. Els factors 

de risc són de correlació i no necessàriament causals, ja que la correlació no 

implica causalitat.  

- ESTRÈS LABORAL 

L’estrès laboral és un trastorn psicològic que afecta la salut a conseqüències de 

la superació dels límits de l’exigència del treball.  
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- BURN OUT 

El Burn out traduït literalment com a “estar cremat” és un estat d’estres que 

acostuma a  ser causat per característiques de la professió, com per exemple per 

la càrrega de treball, estrès, poca autonomia, falta de formació, mala relació amb 

els companys/superiors o també alta demanda en l’aspecte emocional de 

treballador. Les expectatives personals també tenen un punt  molt important, ja 

que si les expectatives laborals previstes no coincideixen de manera contínua, 

provoca desmotivació i estrès.  

Els símptomes que causen el Burn out són: 

§ Poca autoestima 

§ Sentiment de fracàs 

§ Poc rendiment 

§ Absentisme 

§ Insomni 

§ Irritabilitat  

§ Mal de cap 

- DISCRIMINACIÓ 

La discriminació, ser discriminat o bé discriminar, és l’acte de tractar diferent, 

de manera desigual o excloure a una altra persona per raó de sexe, religió, raça, 

polítiques, orientacions sexuals entre d’altres i per tant es causen circumstàncies 

perjudicials.  

- MOBBING 

El mobbing, anomenat també assetjament laboral, es basa en el tracte de manera 

desigual o perjudicials dins de l’àmbit laboral cap a alguns companys que formen 

part d’aquest. Aquest tipus d’assetjament provoca causes psicològiques. Quan 

aquestes situacions es porten a terme durant molt temps és molt més comú que 

es donin situacions dràstiques i extremes com el suïcidi, ja que l’assetjament té 

moltes conseqüències.  

Hi ha diversos tipus d'assetjament: 
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Mobbing jeràrquic: 

§ Mobbing vertical: és aquell que es produeix quan un superior de la 

víctima o bé, un grup amb un nivell jeràrquic inferior al de la víctima 

l’assetgen. Aquest tipus de mobbing es desglossa en ascendent i 

descendent. El tipus ascendent és quan l’agressor es troba en un nivell 

jeràrquic inferior al de la víctima. 

§ Mobbing horitzontal: és aquell que es produeix entre els companys 

del mateix nivell jeràrquic per tant quan la víctima i l’agressor són 

companys. Naturalment la causa d’aquest tipus d’assetjament ve 

donada perquè els treballadors es conformin amb determinades 

condicions de treball, per aconseguir profit d’alguna cosa, per tota 

classe de diferències entre agressor i víctima, per competitivitat, entre 

d’altres. 

Mobbing amb un objectiu 

§ Mobbing estratègic: és aquell que busca que un treballador 

prescindeix de la relació laboral de manera voluntària, per tal que 

l’empresa no hagi de dur a terme un acomiadament improcedent i així 

aconseguir no pagar la indemnització. 

§ Mobbing de direcció o gestió: és aquell que es porta a terme pel nivell 

jeràrquic més alt de l’empresa. Aquesta situació normalment es dóna 

quan un dels treballadors és poc influenciable, com per exemple quan 

el nivell més alt jeràrquicament vol una submissió del treballador. 

§ Mobbing pervers o sexual: és aquell que té intenció sexual o 

connotacions sexuals. Es basa en la personalitat manipuladora de 

l’agressor cap a la víctima. El que es vol aconseguir és la confiança de 

la víctima.  

§ Mobbing disciplinari: és aquell que desencadena de situacions en les 

quals, normalment, un superior posa una sanció a un subordinar per no 

dur a la perfecció una tasca. Aquesta sanció es duu a terme per crear 

por a la víctima i també per advertir als companys que si no obeeixen, 

és el que els podria passar.  
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A més a més de l’assetjament (Mobbing intern) per part de l’empresa també s’ha 

de tenir en compte que també es poden donar situacions de Mobbing extern,  

per exemple per part de clients, que encara que no hi hagi una relació laboral 

directa, sí que hi és indirectament.  

- CÀRREGA DE TREBALL 

És la situació en la qual el treballador treballa més hores de l’horari habitual, 

sigui per decisió pròpia o per decisió de l’ocupador. Aquesta ampliació de la 

jornada pot tenir conseqüències negatives en la salut mental i física del 

treballador, degudes a la reducció del temps d’oci, trastorns d’horari, canvi 

alimentari, estrès a causa de la pressió de l’augment de la jornada, insomni, entre 

d’altres.  

- MESURA PREVENTIVA 

Les mesures preventives són accions que es porten a terme després d’una 

avaluació de riscos laborals per tal d’evitar, eliminar o reduir situacions 

perilloses dins l’àmbit laboral.  

- PREVENCIÓ PSICOSOCIAL 

La prevenció psicosocial és aquella que està enfocada als factors de risc que 

s’originen en l’àmbit laboral i causen resultats que poden convertir-se en 

malalties o trastorns de diferents tipus, com per exemple la conducta suïcida.1 

  

                                                   
1 Tots aquests conceptes cal entendre’ls sempre dins el context adient en que es troben, ja que hi 
ha molta diversitat d’organitzacions i sectors. 
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PRINCIPIS I GARANTIES 

Tot el procediment tant d’actuació com de prevenció ha de poder garantir tots 

els principis que es recullen en aquest apartat:  

- RESPECTE I PROTECCIÓ  

És necessari i de cabdal importància actuar amb discreció per protegir la dignitat 

i la intimitat de les persones implicades. Totes les actuacions dutes a terme per 

l’empresa, sigui de prevenció o d’actuació, han de ser amb el màxim respecte 

possible cap a totes les persones afectades, és a dir cap a les víctimes però també 

cap a altres persones implicades. Es posarà a disposició d’aquestes,  un 

assessorament de confiança dins l’àmbit laboral per tots aquells que ho 

necessitin. 

- CONFIDENCIALITAT  

Les actuacions que es diguin a terme seran amb màxima discreció per tal de 

protegir les persones afectades, així com la seva intimitat i dignitat. Tota 

informació aportada serà de caràcter confidencial i només hi tindran accés i 

coneixement les persones afectades i aquelles que tinguin una intervenció directa 

en el procediment.  

És de recomanació l’aplicació de mesures per preservar la confidencialitat de tot 

el procediment. Des del moment en què hi ha una comunicació del fet, es durà a 

terme l’assignació de codis, ja siguin numèrics o d’altre tipus, per part de l’equip 

de prevenció a les persones afectades per tal d'assegurar l’anonimat de les 

víctimes. També és possible codificar les causes per tal d’identificar-les en un 

futur amb un llenguatge clau. 

Per tal d’incorporar a l’expedient de la víctima les dades de salut extretes dels 

estudis psicològics pertinents derivades d’una conducta suïcida, la víctima haurà 

de donar expressament el seu consentiment. 
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- PROTECCIÓ DE DADES 

Totes les actuacions seran dutes a terme respectant en tot moment la Llei 

Orgànica 3/2018 del 5 de desembre en relació a la protecció  de les persones 

físiques pel que fa a dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.  

Per d’altra banda és necessari i obligatori garantir els drets digitals de les 

persones actuant conforme el que estableix la Constitució Espanyola, essent el 

dret digital i la protecció de dades, drets fonamentals. 

- DRET A LA INFORMACIÓ 

Totes les persones implicades en el procediment tenen el dret a la informació pel 

que fa als drets i deures respecte al grau de participació en aquest, com també a 

conèixer l’estat de les fases en les quals ha participat i el resultat d’aquestes.  

- MÀXIMA CELERITAT  

El procediment s’ha de dur a terme en el mínim període possible de manera 

professional i sense demores injustificades. Això comporta que realitzi amb un 

temps mínim però sempre respectant-ne les garanties.  

En començar el procediment, s’establirà el termini de resolució de totes les fases 

per tal d’aconseguir màxima celeritat. 

Es recomana que el procés íntegre tingui una durada de 15 dies laborables, 

equivalents a 3 setmanes naturals. 

- TRACTE JUST  

El procediment que es duu a terme ha de garantir una audiència de caràcter 

objectiu i imparcial i també un tractament que sigui just per a totes aquelles 

persones que hi puguin estar implicades. És de gran importància i és requisit que 

totes les persones que hagin d’intervenir en el procediment del cas actuïn de bona 

fe per tal que ajudi a millorar i es pugui esbrinar de manera fàcil els motius o 

causes del suïcidi o intent de suïcidi.  
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- PROTECCIÓ DAVANT DE POSSIBLES REPRESÀLIES  

Cal tenir la seguretat que totes les persones que estiguin implicades en el 

procediment tinguin plenes garanties de no patir cap mena de represàlia ni 

discriminació́ pel fet de  participar en els processos de comunicació d’intent de 

suïcidi o suïcidi.  

Quan hi ha una comunicació d’intent de suïcidi cal que aquesta estigui provada 

per tal de fer efectiva la seva incorporació a l’expedient de la víctima. 

- COL·LABORACIÓ 

Totes aquelles persones que estiguin implicades en el procediment 

d’investigació i d’actuació tenen el deure de respondre activament amb la seva 

participació i col·laboració  com a requisit necessari per ajudar a avançar de 

manera eficaç i eficient en el desenvolupament del cas.   
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DRETS I OBLIGACIONS 

Tots els subjectes implicats directa i indirectament, des de la mateixa figura de 

l’empresari fins a la víctima, passant per tots i cadascun dels diferents nivells 

jeràrquics que formen part de l’organització.  

DRETS DE L’EMPRESA 

- Poder de decisió de l’estructura organitzativa, actuant sempre de bona fe. 

- Reorganitzar els treballadors segons millor sigui per al funcionament 

d’aquesta. 

DRETS DEL/A TREBALLADOR/A: 

- Cooperar amb l’empresari o el responsable dels treballadors sempre que es 

percebi algun malestar causat pel treball, com per exemple càrrega de 

treball excessiva, entre d’altres. 

- A no ser discriminats per: 

§ per edat, raó de sexe, raça, religió, orientació sexual 

§ accedir a un lloc de treball de diferent nivell jeràrquic. 

- Al compliment de les condicions de treball pactades en el moment de la 

firma de contracte, sense perjudici de millores posteriors. 

- A un entorn de treball saludable en totes les perspectives possibles, tant 

físiques com psíquiques. 

- A la intimitat i dignitat individual. 

OBLIGACIONS PER PART DE L’EMPRESA: 

Garantir i promoure els drets de les persones dins l’entorn laboral respectant el 

que estipulen els articles, 14, 15 i 16 de la Constitució Espanyola. D’aquesta 

l’empresa haurà de vetllar pels següents drets corresponents a totes les persones 

de l’organització. 
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Artículo 14 
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 

Artículo 15 
“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en 
ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 
degradantes. [...]”  

Artículo 16 

“1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos. 
[...] 

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 
[...]” 

L’empresa també haurà de vetllar per: 

- Un entorn de treball saludable promovent la seguretat en el treball en 

l’àrea psicosocial. 

- A controlar l’excés de feina dels treballadors, i especialment quan es 

produeixi un augment puntual de la producció. 

- Creació de procediments i accions preventives per la prevenció del 

suïcidi laboral. 

- A complir les condicions dels treballadors respectant l’Estatut dels 

Treballadors, i especialment respectant l’article 19 en terme de Salut 

Laboral. 

Article 19.     

1. El treballador, en la prestació dels seus serveis, té dret a una 
protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 

2. El treballador està obligat a observar en la seva feina les 
mesures legals i reglamentaries de seguretat i salut en el treball. 

3. En la inspecció́ i control […]obligada per l’empresari, el 
treballador té dret a participar-hi per mitjà dels representants 
legals al centre de treball ...  

4. L’empresari està obligat a garantir que cada treballador rebi 
una formació́ teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria 
preventiva […]El treballador està obligat a seguir la formació́ i 
a fer les pràctiques. 
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OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS: 

- Complir les obligacions concretes del lloc de treball i dels seus 

superiors. 

- Actuar sempre de bona fe. 

- Acceptació i compliment de mesures preventives presents a 

l'organització. 

- Contribuir a millorar la prevenció del suïcidi, sempre que hi hagi indicis 

de temptativa de suïcidi, avisant al delegat de personal i/o a l’empresari 

de possibles. 
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PREVENCIÓ I PROCÉS D’INTERVENCIÓ 

(PROCEDIMENT) 

En l’àmbit de la prevenció la millor manera d’actuar contra el suïcidi laboral és 

amb polítiques i accions preventives actuant abans de l’existència de la conducta 

suïcida. Una de les formes més efectives de dur a terme una bona prevenció és 

que per part de l’empresa hi hagi una tolerància zero en conductes que poden 

causar suïcidi laboral. 

En el cas d’aquest protocol, la psicoprevenció és la prevenció més eficaç per tal 

de combatre aquest fenomen. És necessari definir i posar en marxa les següents 

accions: 

Iniciativa i compromís de l’empresa  

El compromís de la direcció de l’empresa és de cabdal importància per elaborar 

el Protocol i executar-lo amb els recursos humans i econòmics propis. S’ha de 

formalitzar de manera escrita el compromís empresarial. També és de cabdal 

importància la divulgació d’aquest compromís a tota la plantilla de 

l’organització. 

- Aquest compromís es pot recollir en: 

- Escrit formal per part de la direcció. 

- Conveni col·lectiu 

- Conducta empresarial 

- Manual intern 

Importància de primer grau el desenvolupament d’estratègies específiques dins 

l’àmbit laboral per la promoció de salut mental i prevenció de conducta suïcida 

per part de l’empresa. És necessària la prèvia formació de directius per a la futura 

aplicació d’estratègies. Aquestes estratègies s’han de basar en: 

- Proporcionar i mantenir un àmbit laboral segur i saludable 

- Tenir oferta disponible de suport psicològic 

- Restringir l’accés a mitjans letals 
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Identificació de factors de risc i accions preventives 

Molts aspectes en el treball poden generar conductes suïcides. El clima i l’entorn 

laboral és un dels aspectes clau en la prevenció, i per tant també ho és la creació 

d’un àmbit de treball permeti la creativitat i l'autonomia suficient, com també un 

repartiment equitatiu del volum de tasques com la responsabilitat d’aquestes. 

En aquest cas ens centrarem en la prevenció psicosocial. Per tal de dur a terme 

una correcta prevenció cal identificar els factors de risc: 

- Gestió que afavoreix a determinats grups col·lectius de l’organització 

- Situació de precarietat al lloc de treball 

- Excés de responsabilitat 

- Excés d’hores extres 

- Moobing 

- Burn Out 

- Poca motivació 

- Estancament professional i poca promoció 

- Poc incentiu 

- Poca autonomia 

- Càrrega de treball 

- Crisi econòmica empresarial 

- Canvis a escala empresarial amb repercussió directa sobre: 

§ Reestructuració plantilla 

§ Condicions salarials 

§ Condicions ergonòmiques del lloc de treball 

§ Funcions – rol 

D’altra banda es poden donar senyals que cal identificar, investigar i relacionar 

amb la conducta suïcida. 

SENYALS A TENIR EN COMPTE: 

- Directes: mitjançant comunicacions verbals, escrites o per xarxes 

socials, deixant constància de: 
§ Desitjar morir o fer-se mal 

§ Expressar sentiments de no tenir raons per viure 

§ Sentir-se una càrrega pels altres 
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- Indirectes: canvis que poden indicar que la persona està començant a 

desenvolupar una conducta o pensament de suïcidi. 

§ canvis en la productivitat: 

○ Impuntualitat o absència 

○ Baixes de llarga durada o recaigudes 

○ Canvi d’actitud respecte a l’energia dipositada al treball 

○ No concentració en les funcions i desmotivació 

○ Incapacitat o deteriorament del temps en acabar les funcions 

§ Canvis de funcionament social 

○ Aïllament dels companys 

○ Canvis estat d’ànim i reaccions no pròpies de la persona amb 

la resta de la plantilla 

○ Augment de queixes sobre les condicions del lloc de treball 

1. MESURES PRÈVIES AL SUÏCIDI 

Els responsables a qui s’ha d’acudir i informar dins d’una organització per tal 

que es pugui gestionar la situació tant de prevenció, temptativa o accions 

posteriors de suïcidi de manera correcta, eficient i amb màxima celeritat són: el 

representant intern dels treballadors, delegats de personal o comitè d’empresa, 

tot això segons la grandària i el sector de l’organització. 

Els responsables citats anteriorment tenen el deure de: 

- Mostrar interès i donar suport: Parlar amb l’empleat de manera 

confidencial. D’aquesta conversa ha de quedar clar que la part 

empresarial està preocupada per l’estat del seu treballador. Es farà 

especificant els motius que  han portat a la necessitat d’una explicació i 

un control de la conducta de la persona. 

- Preguntar pels sentiments de l’empleat amb preguntes sobre conducta 

suïcida de manera que la conversació s’encamini a treure en clar en quin 

moment està el treballador. Sempre fent preguntes de manera gradual: 

generals (estat mental actual i què espera del futur), específiques sobre 

pensament suïcida (si alguna vegada ha pensat en la mort, quins 

pensaments concrets ha tingut, si alguna vegada s’ha fet mal 

conscientment i quins problemes l’han portat a aquestes accions).  
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- Ajudar i derivar: assegurar-se de la informació rebuda i prendre’s com 

a amenaça de temptativa de suïcidi la situació de l’empleat. Una vegada 

s’escolta al treballador, s’expressa la preocupació per la part empresarial 

i s’ofereix ajuda. Es posa de manifest la possibilitat i disponibilitat de 

recursos (s’inclou la derivació a equips professionals, com serveis 

d’ajuda telefònica, pàgines web professional de salut mental). 

Aspectes importants en aquest procediment: 

- Assegurar que la persona queda protegida mentre s’inicia el procés 

d’ajuda professional. 

- No violar la privacitat – confidencialitat del procediment, però davant 

una situació crítica tenir resolució immediata com la trucada a 

emergències 112. 

  

2. MESURES DESPRÉS DE TEMPTATIVA DE SUÏCIDI 

L’actuació després d’una temptativa de suïcidi serà diferent per a cada lloc de 

treball en funció de l’empresa que tinguem davant, pel que fa a l’estructura, les 

mesures i els recursos que en té. 

Però totes han de tenir en comú un equip sòlid de persones responsables internes 

(gerent, treballador, RRHH, professionals de salut laboral i seguretat de 

l’empresa). La gestió de la temptativa de suïcidi l’han de gestionar aquestes 

persones. Per a cada cas, s’ha de concretar qui serà el responsable més directe.  

El procediment a seguir: 

1. El responsable directe ha de contactar amb la persona afectada i donar-li 

tot el seu suport. Se seguirà el procediment de preocupació i ajuda 

establert a la pàg. 25 del protocol. S’ha d’extreure la màxima informació, 

concretant mitjançant les preguntes el que respecti l’àmbit laboral i així 

saber si hi ha algun/s aspectes relacionats amb el lloc de treball que han 

causat problemes en l’individu objecte. 
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2. Tota la informació de la temptativa ha de quedar plasmada a un informe 

que posteriorment, amb consentiment del treballador afectat. 

3. Amb la recopilació de la informació, el responsable ha de buscar l’ajuda 

adient perquè la incorporació del treballador sigui de la manera més sana 

i controlada possible. (regulació de reincorporació al lloc de treball 

després d’absència per motius de salut regulada a l’art.37.3 del RD 

39/1997 del Reglament dels serveis de prevenció de riscos). 

4. Segons la gravetat de la situació, s’haurà de recórrer a una ajuda 

professional externa, ja que l’actuació per a la incorporació del 

treballador és clau en el procediment. 

3. MESURES DESPRÉS D’UN SUÏCIDI 

1. Assegurar-se que el fet ha succeït. És gestió dels mateixos directius 

comprovar els fets i les causes de la mort mitjançant la informació extreta de 

la major part de persones que tinguin relació directa amb la víctima, des de 

la família fins als professionals. Fins que la informació no estigui verificada, 

s’ha de tenir present que hi haurà rumors dins l’àmbit laboral i és per aquest 

motiu que cal portar-ho amb discreció i màxima professionalitat com també 

seguir el procediment adequat per tal de fer-ho de manera ràpida, segura, 

eficaç i evitar rumors innecessaris.  

2. Aconseguir l’ajuda especialitzada necessària per a les persones afectades de 

manera indirecta. 

3. Comunicació a la resta de companys. 

4. Cuidar la salut del/s responsable/s de la víctima, per possibles accions per 

motiu de culpabilitat. 

Aquestes accions de prevenció han de ser negociades amb la representació́ de 

les persones treballadores i és fonamental que les conegui el conjunt de 

l’organització. La formació i informació del personal són accions de cabdal 

importància per aconseguir una cohesió de la plantilla i fer que cada persona 

assumeixi l’aplicació de les estratègies per la creació d’un entorn de treball 

saludable. 
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És important també portar a terme una comunicació dels fets succeïts a: 

- Inspecció de treball: La Inspecció de treball és l’òrgan competent 

encarregat del control i la vigilància del compliment de la normativa. Hi 

ha una obligació per part de l’organització de comunicar un accident greu 

o molt greu, en aquest cas, un suïcidi en 24 hores des del moment en què 

es produeix el mateix. Una vegada feta la comunicació es durà a terme 

una visita. Durant la investigació s’analitzaran les condicions de treball i 

es procedirà al recull de proves.  

- Autoritat Judicial o Fiscalia. Si es produeix un suïcidi laboral, és de 

cabdal importància dur a terme una comunicació a l’Autoritat Judicial. 

Un cop solucionada aquesta part, també hem de donar molta importància a 

possibles factors de risc que poden ser causades per les respostes de 

l’organització: 

- Percepció de tolerància davant de conductes suïcides. 

- Percepció de tolerància davant de tractes discriminatoris i excés de 

tasques 

- No intervenció ni resolució de les denúncies 

En aquest apartat és quan esdevé essencial el compromís explícit de l’empresa 

per demostrar tolerància zero. 
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DIAGRAMA DEL PROCÉS D’INTERVENCIÓ  

El compromís dels membres de l’empresa s’aconsegueix promovent la 

sensibilització. La formació i la provisió d’informació són essencials per tal  que 

l'estratègia de prevenció sigui efectiva. La col·laboració i compromís dels 

membres de l’empresa facilita la identificació dels possibles factors que poden 

contribuir a desenvolupar una conducta suïcida, fent que sigui més eficaç després 

poder actuar i millorar el que fins ara no estava contemplat.  
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

Un cop portades a terme aquestes accions preventives i realitzades les 

investigacions necessàries cal fer un seguiment i control d’aquestes així com una 

avaluació de la implementació d’aquest protocol a l’organització. 

Les empreses que s’acullin a aquest protocol es reuniran amb la representació 

dels treballadors dos cops a l'any per fer l’avaluació i el seguiment del Protocol 

de prevenció del suïcidi laboral.  

El model per poder avaluar l’eficàcia d’aquest protocol queda adjuntat en  

l’annex 1.  
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INFORMACIÓ A LA PLANTILLA 

Les accions de prevenció han de ser negociades amb la representació de les 

persones treballadores i és fonamental que les conegui el conjunt de la plantilla.  

En la primera fase d’implementació d'aquest Protocol s'ha de lliurar, 

presencialment,  una còpia al conjunt de les persones que formen part de 

l’organització. Un cop a l’any es durà a terme una sessió informativa, 

obligatòria, de les accions realitzades i per fer un repàs de protocol amb tota la 

plantilla.  

És necessari que el protocol sigui accessible per consultes per qualsevol persona 

de l’organització.  
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ANNEXES 

ANNEX 1 

 

  

1. Quant temps fa que s’aplica el protocol?  
 
Data inici d’aplicació del protocol: ___________ 
 
Data d’avaluació del protocol: ____________ 

 
 

2. Durant el temps d’aplicació del protocol s’ha produït suïcidis laborals? Quants?  
 

      Si                 No                   Quants? ________ 
 
 

3. Ha disminuït respecte l’any passat? 
 

Si                 No               Sense dades prèvies  
 

 
4. S’ha detectat alguna temptativa? 

 
Si                       No                   Motius:  

 
 
 

5. En quina fase s’ha fallat?  
 
 Fase 0                Fase 1              Fase 2               Fase 3                 Fase 4 
 
 

6. Millores que s’ha d’aplicar per l’any vinent  
 

 

 
PROTOCOL  
PREVENCIÓ  

SUÏCIDIS 
LABORALS  

 

AVALUACIÓ D’EFICIÈNICA 
DEL PROTOCOL 
PREVENCIÓ  DE SUÏCIDIS LABORALS -   

 

 

 



 

 
 

EINES DE SUPORT AL 
PROTOCOL DE 

PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI 
LABORAL 
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1. TRÍPTIC INFORMATIU  

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI EN 

L’ÀMBIT LABORAL 

 

Què és el suïcidi laboral?  

El suïcidi laboral és l’acte de treure’s la vida a causa de 
circumstàncies derivades del treball. Aquestes 
circumstàncies poden ser la degradació del treball, les 
condicions de treball, la pressió, l’estrès, la càrrega de 
treball entre d’altres. 
 

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI LABORAL  

Antigament els “suïcidis laborals” en gran part era 
deguts a la tassa d’atur, però actualment les causes son 
diverses. Cert és que, dintre del grup de persones 
empleades, hi ha grups professionals més afectat que 
d’altres, però les causes acaben sent semblants.   
 
o Principis i garanties 

o Respecte i protecció  
o Confidencialitat  
o Dret a la informació  
o Màxima celeritat 
o Tracte just  
o Protecció davant possibles represàlies 
o Col·laboració  

 
 

 
Prevenció  

1. Iniciativa i compromís de l’empresa per aplicar 
i  dur a terme les accions preventives. 

2. Identificació de factors de risc i accions 
preventives 

 
Senyals a tenir en compte: 
 

- Directes: mitjançant comunicacions verbals, 
escrites o per xarxes socials, 

- Indirectes: canvis que poden indicar que la 
persona està començant a desenvolupar una 
conducta o pensament de suïcidi. 

 
Procediment d’intervenció 
El procediment d’intervenció dependrà de les situacions 
ens que ens trobem:  

- Prèvia al suïcidi 
- Després de temptativa de suïcidi 
- Després d’un suïcidi 

l’actuació corresponent a aquest procediment el trobem 
plasmat a la Figura 1.  
 
Seguiment i avaluació  
Realitzades les investigacions necessàries cal fer un 
seguiment i control d’aquestes així com una avaluació 
de la implementació d’aquest protocol a l’organització. 
	
	

Figura 1. Procediment d’intervenció 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
		
	

Fase 0. SEGUIMENT CONTINU 

Fase 1. COMUNICACIÓ I ASSESSORAMENT 

Fase 2. INVESTIGACIÓ 

Fase 3. RESOLUCIÓ 

Fase 4. NO S’HA POGUT EVITAR 

o Recolzament  
o Ajuda 
 

o Testimonis o persona afectada  
o Comunicar i assessorar 
 

o Agents necessaris  
o Informe vinculant  
 

o Revisió  
o Informar i corregir  
 

o Corregir factors risc  
o Informar AJ - IT 
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2. PÒSTER Nº1 
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3. PÒSTER Nº 2 
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4. VÍDEO  

 

 

 
Com a eina de suport del protocol també s'ha dut a terme la producció d'un vídeo per la 

conscienciació dels aspectes i riscos laborals que poden provocar el suïcidi laboral o la 

temptativa d'aquest. 

 

Aquesta eina es posarà a disposició de cada avaluador del projecte mitjançant un e-mail. 

 

 

 

 

 

 


