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Qualsevol comportament, verbal o físic, amb 
naturalesa sexual, que tingui el propòsit o 
produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat 
d’una persona, en particular quan es crea un 
entorn intimidatori, degradant o ofensiu (Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes).

Què és 
l’assetjament
sexual?

Xantatge sexual
(Quid pro quo o d’intercanvi), que és el 
produït per un superior jeràrquic (o persona 
les decisions de la qual poden tenir efectes 
sobre l’ocupació i les condicions de treball o 
estudis de la persona assetjada, és a dir, una 
persona amb poder) que sol·licita un favor 
sexual a una altra persona (generalment en 
situació subordinada) i la condiciona amb 
la consecució d’algun benefici o decisió que 
afecta el desenvolupament de la seva vida 
laboral o acadèmica (atorgar un ascens, 
renovar un contracte, donar una avaluació 
positiva…). El xantatge sexual també inclou 
un perjudici evident a la feina per haver 
rebutjat insinuacions de caràcter sexual o la 
sol·licitud de favors sexuals.

Assetjament sexual 
ambiental 
Seria aquella conducta (exercida per superiors 
jeràrquics o per persones d’igual o inferior 
nivell o per terceres parts, com clientela, 
proveïdors, etc.) que crea un entorn laboral 
intimidatori, hostil o humiliant per a la perso-
na que n’és objecte. 

Acudits de contingut sexual 
sobre la dona, floretes i 
comentaris sexuals sobre 
les treballadores; demanar 
reiteradament cites; 
acostament excessiu; fer gests i 
mirades insinuants.

Fer preguntes sobre la vida 
sexual; fer insinuacions sexuals; 
demanar obertament relacions 
sexuals sense pressions; 
pressionar després de la 
ruptura sentimental amb un 
company o companya. 

Abraçades, petons no 
desitjats; tocaments, pessics; 
acorralaments; pressions per 
obtenir sexe a canvi de millores o 
amenaces; realitzar actes sexuals 
sota pressió d’acomiadament; 
assalt sexual (Institut de la Dona, 
2006).

PROTOCOL
de prevenció i actuació enfront de casos 
d’assetjament sexual, assetjament per raó 
de sexe i assetjament per motiu de l’orien-
tació sexual a la Universitat de les Illes 
Balears

Fase 1
Presentació de queixa
i acceptació del protocol d’actuació

Alumnat

Sindicatura de 
Greuges

Servei de
Prevenció

Oficina Igualtat
d’Oportunitats

 (OIO)

Cap d’estudi
Professorat

Entrevista d’aproximació

Valoració del cas

Informació sobre el Protocol d’Actuació

Remeten queixa Remeten queixa

SI Iniciar Protocol d’Atuació NO

Fase 2
Recollida d’informació
i intervenció informal

FI

Es considera oportuna la intervenció informal NO

SI

Accepten les parts la intervenció informal NO

SI

Intervenció informal

SI

Es soluciona el casActa d’acord

Renúncia al 
procediment FI

NO

Realització
d’informe de 
resultes

Fase 3
Resolució formal

Propostes organitzatives
i/o disciplinàries

Creació de la CICD

Al·legacions de 
les parts SI

NO

Inici de la Resolució Formal

Comunicació del 
informe de resultats

Al·legacions 
de les parts SINO

Mesures
organitzatives i / o 
disciplinàries

Propostes de 
resolució

Intervenció
 Formal

Acord
SI

Accepten 
V. Externa

NO

NO

SI

Possible canvi
en la composició

Transmissió al 
Consell de Direcció

FI Valoració Externa

Informe d’avaluació
i conclusions

Comunicació dels 
resultats
a la Comissió

A proposta
del Rector

Traslladat

Qui assetja, 
i qui és assetjat/
ada?
L’assetjament sexual i per raó de sexe pot 
afectar tant homes com dones. No obstant 
això, encara que tots dos sexes poden ser 
víctimes d’aquests tipus d’assetjament, les 
dones en són les més afectades. De fet, 
segons l’ONU (2006), l’assetjament sexual 
és considerat com una forma de violència 
contra les dones a la comunitat.

On sol ócorrer
Pot tenir lloc bàsicament en dos 
contextos, que són el laboral i educatiu. 

Assetjament lleu Assetjament greu Assetjament molt 
greu

1

3
4

Servei de
Prevenció i l’OIO

PASPDI

Informe de resultats

Resolució final
i notificació

Exemples

Tipus
Presentació de queixa per:
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