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Així, la violència ocupacional externa inclouria, a més 
de les agressions físiques, la violència verbal, les 
conductes amenaçadores, intimidatòries, abusives i 
persecutòries relatives a la producció d'un dany 
corporal, o psicològic, que pot ser més o menys 
immediat.

Segons l’Organització Internacional del Treball el 
terme “Violència Laboral” s'utilitza per identificar els 
diferents incidents en els quals el personal d'un 
centre de treball pateix abusos, amenaces o atacs en 
circumstàncies relacionades amb la seva activitat 
laboral, que posin en perill, implícitament o explícita, 
la seva seguretat, el seu benestar o la seva salut.

Què és la violència 
ocupacional externa?



Criteris generals per a 
la prevenció de les 
situacions de violència 
als centres de treball

Els actes de violència ocupacional externa poden 
produir danys físics (contusions i/o ferides) i danys 
psíquics (ansietat, depressió, situacions d’estrès 
posttraumàtic, etc.) 

Mesures a prendre per 
l’organització

Prendre les mesures oportunes referides als 
espais i a l’organització del treball per garantir la 
seguretat i salut de les persones treballadores i 
minimitzar el risc. 

Formar i informar a les persones treballadores per 
poder abordar la prevenció de situacions de 
conductes violentes i la millora de les competèn-
cies necessàries per integrar un posicionament 
equilibrat i de control emocional davant d’aques-
tes situacions.

Garantir el suport psicològic i jurídic de les 
persones que hagin sofert situacions de violència 
ocupacional externa.

Conseqüències en la 
salut i el benestar dels 
treballadors/es: 

Pautes d’actuació davant 
actituds agressives
Fase de prevenció de la violència

Restar alerta i observar la conducta de l’altre: 
moviments i comunicació no verbal, quin llenguatge 
utilitza (paranoic o coaccionador), fa demandes poc 
raonables o sense sentit... 

Evitar estils de comunicació que generin hostilitat 
(desinterès, fredor, menyspreu, impaciència, 
apatia...)

Cal mantenir l’equilibri emocional i no respondre a 
provocacions amb hostilitat o contraatacant. Cal 
controlar els nostres sentiments negatius.

Inici del procés de violència

Quan l’amenaça no és explicita, és millor no 
donar-se per al·ludit i adreçar-se a la persona amb 
fermesa però evitant la prepotència. 

No discutir les idees i raons que planteja l’usuari/a, 
no criticar el seu comportament. 

Mantenir una conducta assertiva (exposant el nostre 
criteri amb claredat i convicció però respectant i 
tenint en compte el punt de vista de la persona 
usuària).

Augment de la tensió

Intentar reconduir l’usuari/a cap a un estat 
d’ànim més tranquil, reduint la tensió emocional.

Reconèixer les possibles deficiències, tant 
pròpies com de l’organització i intentar trobar 
punts d’acord. 

Intentar establir empatia amb els sentiments de 
l’altre, especialment si observem dificultats per 
controlar les pròpies emocions. L’escolta activa 
ajuda a reduir la tensió emocional.

No mantenir fixa la mirada de forma perllongada, 
ja que pot ser vista com agressiva i desafiant.

Evitar mostrar actituds d’hostilitat: aixecar-se 
bruscament, assenyalar amb el dit, creuar els 
braços, evidenciar inquietud i pressa per acabar... 
Evitar el contacte físic i l’excés de proximitat, 
procurar no envair l’espai personal de l’altre.

Protecció davant els actes de violència

Si no veiem cap possibilitat de controlar la situació i 
persisteix el perill, es recomana:

Intentar sortir de l’espai en què ens trobem,
però no de forma precipitada; cal planificar 
mentalment com sortir.

Posar-se tan a prop com sigui possible de la 
porta de sortida.

Obrir la porta i deixar-la oberta.

Procurar no donar mai l’esquena a l’usuari/a.

Demanar ajuda als companys/es del centre o als 
cossos de seguretat, si s’escau.


