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assetjament
sexual

Què és l’assetjament sexual?

És qualsevol comportament verbal, no verbal o físic 
no desitjat, d’índole sexual, que tingui el propòsit o 
l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, 
en particular quan es crea un entorn intimidatori, 
hostil, degradant, humiliant o ofensiu.



ASSETJAMENT
VERBAL

Fer comentaris sexuals obscens o 
bromes sexuals ofensives

Formes d’adreçar-se denigrants o 
obscenes

Difondre rumors sobre la vida sexual 
d’una persona

Preguntar o explicar fantasies, 
preferències sexuals

Fer comentaris grollers sobre el cos o 
l’aparença física

Parlar sobre les pròpies habilitats / 
capacitats sexuals

Invitar persistentment a participar en 
activitats socials lúdiques, tot i que  la 
persona hagi deixat clar que resulten 
no desitjades i inoportunes

Oferir/fer pressió per concretar cites 
compromeses o trobades sexuals

Demandes de favors sexuals

ASSETJAMENT
NO VERBAL

Mirades lascives al cos o gestos 
obscens

Ús de gràfics, vinyetes, dibuixos, 
fotografies o imatges d’internet de 
contingut sexualment explícit

Cartes, notes o missatges de correu 
electrònic o mòbil de contingut sexual 
de caràcter ofensiu

ASSETJAMENT
FÍSIC

Apropament físic excessiu

Arraconar, buscar deliberadament 
quedar-se a soles amb la persona de 
forma innecessària

El contacte físic deliberat i no 
sol·licitat (pessigar, tocar, massatges 
no desitjats)

Tocar intencionadament o 
“accidentalment” les parts sexuals del 
cos



assetjament
per raó de sexe 

Què és l’assetjament per raó de sexe?

És qualsevol comportament no desitjat, dut a terme en 
funció del sexe d’una persona, amb el propòsit o l’efecte 
d’atemptar contra la dignitat de la persona i de crear un 
entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.



Es manifesta per la repetició i acumulació de conductes 
ofensives adreçades a una treballadora pel fet de ser dona: 
• Conductes discriminatòries
• Formes ofensives d’adreçar-s’hi
• Ridiculitzar, menystenir les capacitats, habilitats i el potencial 

intel·lectual de les dones
• Utilitzar humor sexista
• Menystenir la feina feta per les dones
• Ignorar aportacions, comentaris o accions (excloure, no prendre 

seriosament)

També es considera assetjament per raó de sexe el que es produeix 
per motiu de l’embaràs o la maternitat de les dones o en l’exercici 
d’algun dret laboral previst per a la conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral.
• Assignar a una persona un lloc de treball de responsabilitat inferior a les 

seves capacitats o categoria professional
• Assignar tasques sense sentit o impossibles d’assolir
• Sabotejar la feina feta o impedir -deliberadament- l’accés als mitjans 

adequats per realitzar-la (informació, documents, equipaments)
• Denegació arbitrària de permisos als quals la persona té dret

Assetjament per raó de sexe





ASSETJAMENT PER RAÓ

D’ORIENTACIÓ SEXUAL,
D’IDENTITAT I
D’EXPRESSIÓ DE GÈNERE
Què és l’assetjament per raó d’orientació sexual, d’identitat i d’expressió de gènere? 

El constitueix un comportament no desitjat relacionat amb l’orientació sexual, la identitat o 
l’expressió d’una persona que tingui com a propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la seva 
dignitat i de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. 

• Comentaris ofensius: sobre la manera de vestir, de moure’s, de parlar
• Formes ofensives d’adreçar-se a la persona
• Ridiculitzar les persones que assumeixen tasques que tradicionalment han estat assumides per l’altre sexe



Es tracta d’un comportament no 
desitjat per part de qui el pateix, 
s’entén que la persona no busca 
aquesta acció i, a més, considera 
aquest fet com a no desitjat. Això 
implica que preval que la persona 
que està patint l’assetjament 
ho consideri una conducta no 
volguda, per sobre que la persona 
que ho estigui realitzant tingui la 
intencionalitat o no.

És un comportament que 
implica connotacions sexuals o 
de naturalesa sexual o sexista. 
Aquest tipus de conductes, que 
poden ser verbals, no verbals 
o físiques, inclouen un ventall 
ampli d’exemples, des d’accions 
aparentment inofensives com ara 
bromes o comentaris, fins a accions 
que es poden considerar greus i 
que poden arribar al delicte penal, 
com obligar una persona a tenir 
relacions sexuals. 

És un comportament que atempta 
contra la dignitat d’una persona o 
crea un entorn intimidatori, hostil, 
ofensiu, degradant o humiliant. 
Apareix en les conductes de la 
persona que ofèn intencionadament 
o no. Tanmateix, un sol 
comportament aïllat, si és prou greu, 
pot ser considerat assetjament.

Cal que tinguem en compte

que en totes les situacions 
d’assetjament

ens trobem amb: 



On em puc 
adreçar?

Pots escriure a

assetjament@ajlagarriga.cat

La informació rebuda serà tractada amb absoluta 
confidencialitat per la comissió per a la prevenció i 

l’abordatge de l’assetjament, integrada per personal de:

Recursos Humans
Comitè
Igualtat

Si ho prefereixes, pots adreçar-te a una altra persona
de la teva confiança. 

STOP



Gènere

Conjunt de característi-
ques socials, culturals, 
polítiques, psicològi-
ques, jurídiques i eco-
nòmiques construïdes 
socioculturalment que 
la societat assigna a les 
persones de manera di-
ferenciada, com a pròpi-
es d’homes i dones.

Expressió 
de Gènere

Rols, gestos i expres-
sions associades a un 
gènere determinat. 
L’expressió de gènere 
té a veure amb el com-
portament social de les 
persones, independent-
ment del seu sexe de 
naixement i de la seva 
identitat de gènere.

Identitat
de gènere

Sentiment de pertinen-
ça a un gènere deter-
minat. La identitat de 
gènere té a veure amb 
la identificació de les 
persones amb els rols 
que socialment s’atri-
bueixen a homes i do-
nes, independentment 
dels sexe de naixement, 
és a dir, de les caracte-
rístiques biològiques de 
naixement.

Orientació 
sexual

Tendència d’una per-
sona a sentir atracció 
afectiva i sexual per les 
persones del seu mateix 
sexe, de l’altre sexe o de 
tots dos sexes. L’homo-
sexualitat, el lesbianis-
me, l’heterosexualitat i 
la bisexualitat són ori-
entacions sexuals, però 
n’hi ha moltes més.

GL
OS

SA
RI



L’assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual o d’identitat i expressió de gènere és una greu vulneració de diversos 
drets fonamentals: el dret a la llibertat sexual, a la dignitat, a la intimitat i, per descomptat, a la no discriminació per raó de 
sexe/gènere i a la salut i a la seguretat en el treball. 

També és un tema molt complex pel que fa a les seves diverses manifestacions, perquè s’hi posen en joc relacions de poder que 
dificulten la seva identificació, ja que no es tracta d’una conducta concreta o fàcil de reconèixer.
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Guia elaborada pel grup de treball del Pla Intern d’Igualtat


