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MODEL 1 

1. INTRODUCCIÓ. CONCEPTE I DEFINICIÓ D'ASSETJAMENT MORAL. TIPUS 
D'ASSETJAMENT. 

• Introducció i evolució històrica del concepte d'assetjament moral. 

• Què és l'assetjament moral a la feina. 

• Tipus d'assetjament. 

PRÀCTICA 1: TIPOLOGIA. CASOS PRÀCTICS. 

1,1 INTRODUCCIÓ I EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL CONCEPTE D'ASSETJAMENT MORAL 

1.1.1 introducció. Violència psicològica (1) es parla de violència psicològica quan una persona 
adopta una sèrie d'actituds i paraules destinades a denigrar o negar la manera de ser de l'altra 
persona. Aquestes paraules i gestos estan destinats a desestabilitzar o lesionar l'altre. Mentre 
que en temps d'enuig, tots podem pronunciar les paraules feridor o despectiu, aquests llisca 
solen ser seguits per lamentacions o disculpes. D'altra banda, en la violència psicològica no és 
un lliscament puntual, sinó una manera de relacionar-s'hi. Consisteix a negar l'altre i considerar-
lo com un objecte. Aquestes formes de procedir estan destinades a sotmetre l'altra, a controlar-
lo i a mantenir el poder. En termes generals, independentment del que vostè digui o fa, la víctima 
de la violència psicològica rep retrets i insults, i la seva salut mental sovint es crida a la pregunta. 

El violent critica a la víctima davant d'altres, però es fa càrrec de les seves idees. Una manera 
d'exercir la violència psicològica és l'ús de la violència verbal i la culpa. La veritable violència 
consisteix en una constant infravaloració, i és capaç de w brisking gran estralls en la víctima. La 
violència psicològica, manifestada com a denigració sistemàtica i insults, té com a objectiu 
provocar un desglossament de la identitat, un enfonsament intern. Aquests atacs soscaven 
l'autoestima de la persona que acabarà assimilant la depreciació i ja no es sentirà digne de ser 
estimat. 

Hi ha una altra forma de violència, molt més insidiosa, subtil i permanent, que és la violència 
perversa. La violència perversa es caracteritza per una hostilitat constant i insidiosa. En la 
violència perversa, l'agressió psicològica és negada per l'agressor, així com per testimonis, que 
no veuen res, que sembra dubtes en la víctima sobre els seus sentiments. Res no arriba a 
demostrar la realitat del que està patint. Des de fora sembla que tot va amb normalitat. Les 
persones que dominen aquest tipus de relacions interpersonals s'anomenen perversa integrat 
o psicopàtica. A l'inici de la relació amb un pervers, la persona està fascinada. Però aviat els 
primers tocs desestabilitzant apareixen a través de petits atacs verbals, mirades de menyspreu 
i, sobretot, una distància freda. En les relacions amb un malvat, alguna cosa sembla ser culpa a 
la víctima, però ella no sap el que és. L'agressor només es veu bé quan ho necessiti: vostè pot 
voler els seus diners, o els seus coneixements, o la seva xarxa de contactes professionals 



influents. A continuació, multiplicar els atacs: frases mordaç davant testimonis o en privat, la 
crítica malèvola sobre tot el que fa o diu. Per cap motiu la violència es trasllada a una etapa 
superior. Els baixos cops i insults es multipliquen; es fa menysestat de tot el que diu. La víctima 
pot detectar l'odi als ulls del seu cap o parella. La violència perversa és pur estat de violència. Es 
pot infiltrar la ment d'algú per conduir a l'auto-destrucció. És una violència que mai s'atura. Fins 
i tot es torna contagiós i que és un risc important, ja que la víctima i els testimonis també poden 
caure en la transgressió i perdre els seus punts de referència. 

Una de les manifestacions més freqüents de la violència psicològica entre les persones dins de 
les institucions és l'anomenat assetjament moral, aquest terme engloba un conjunt de 
comportaments hostils dirigits cap a una persona d'una manera constant i repetitiva. Els 
elements d'orientació d'un individu i la reiteració dels comportaments són els que fan que 
l'assetjament sigui una entitat diferent i especificar dins dels diferents comportaments violents 
entre els éssers humans. L'assetjament moral es considera la nova plaga del segle XXI i això vol 
dir que aquest tipus específic de violència psicològica es produirà en qualsevol esfera social, per 
la qual cosa s'accepta àmpliament que hi pugui haver assetjament en el lloc de treball, a les 
escoles, en l'àmbit de l'habitatge, en els mitjans de comunicació i també en les famílies. A causa 
de l'amplitud d'àrees on pot sorgir l'assetjament moral és per què tard o d'abans tots els éssers 
humans s'enfrontaran a situacions d'assetjament moral, de vegades com a testimonis, de 
vegades com a víctimes i fins i tot alguns, per desgràcia, com a autors de violència. 

En l'assetjament moral a la feina o el mobbing sempre hi ha abús. L'abús pot manifestar-se com 
un abús de poder o com un abús de confiança. Encara que en diferents mesura depenent de 
l'origen de l'assetjament. Quan l'assetjament és promogut per la jerarquia hi haurà majors 
manifestacions d'abús de poder; No obstant això, quan la font d'assetjament és iguals, hi haurà 
majors manifestacions d'abús de confiança. És cert que, si es passa el temps i no es permet cap 
intervenció, els dos tipus d'assetjament, tot i tenir un origen diferent, es converteixen en un; 
perquè la jerarquia i els col·legues es troben en contra de la víctima. En l'assetjament la víctima 
afronta una baralla sense regles i sense pietat, els símptomes apareixen 

1.1.2 la moral del concepte d'assetjament moral 

Precisament, és la naturalesa amoral de l'assetjament que justifica l'assetjament moral enfront 
del terme assetjament psicològic. El concepte d'assetjament psicològic circumscriu l'abús a 
aquest nivell psíquic, però l 'assetjament moral és més que això. Hi ha una perversió de les 
relacions, atès que els assetjadors, col·laboradors i còmplices actuen de manera immoral contra 
la víctima, amb accions realment cruels i, per tant, contràries a tota la moral; però aquest 
assetjament contra la víctima, a més de ser un acte immoral i de perjudicar la seva causa psíquics 
en el mateix, és un declivi del seu estat d ' ànim, és a És típic que la víctima d'assetjament sigui 
descoratjat o baix en la moral. Concloem, per tant, que l'assetjament afecta la moral en els seus 
dos significats: l'ètica i l'estat d'ànim; l'ètica amb referència als qui s'assalten i l'aemic sobre la 
víctima, i això és el que ens justifica per seguir anomeni 'l assetjament moral. Si bé l'assetjament 
moral ha pervers la violència psicològica dels assetjadors cap a la víctima, també hi ha 
l'assetjament i la marginació de l'entorn proper que, sense voler, col·labora; és per això que el 
terme és més ampli, ja que inclou, a més de la violència psicològica, l'estigmatització (medi 
ambient) i l'autopercepció (amb un mateix). Abordar el marc teòric del mobbing sense esmentar 
el terme "assetjament moral" és limitar el coneixement sobre el tema. 

Continuant amb els termes per designar el fenomen, cal assenyalar que en els països de parla 
anglesa han assimilat el terme "assetjament" a l'assetjament i que no utilitzen el terme 



"mobbing" , fins i tot per a alguns estudiosos el terme "mobbing" és una font de desafecció. En 
canvi, a la resta de països, incloent-hi els  països nòrdics que són els més avançats en estudis 
sobre el tema, el fenomen de l'assetjament (assetjament/harc-lement) s'ha assimilat al terme 
"mobbing", i en canvi en aquests països es reserva el terme "bullying" per a la intimidació. En 
qualsevol cas, tots els estudiosos del fenomen de l 'assetjament moral coincideixen en la seva 
essència, encara que difereixin en la terminologia utilitzada. 

Pel que fa a comportaments d'assetjament, cal destacar que per tal que els comportaments d' 
assetjament siguin considerats mobbing requereixen persistència en el temps, no obstant això, 
no és necessari prendre almenys una vegada a la setmana o durant sis mesos, ja que amb les 
durades més curtes també es considera assetjament, en aquest sentit cal assenyalar que 
leymann descriu els paràmetres anteriors com una aproximació estadística de 4, i per tant ha de 
ser interpretat per tots els que entren en el tema. 

Alguns escrits de mobbing afirmen que l'objectiu de l'assetjador primari és anul. lar la víctima, 
que no és del tot veritable, en realitat el principal assetjador intenta provocar la submissió de la 
víctima a una cosa apropiada que no podria obtenir d'una altra manera. Així, la cancel·lació de 
la víctima és el mètode per aconseguir el seu objectiu. En definitiva, per als que estudien el 
fenomen, és important no confondre l'objectiu d'assetjament amb l'estratègia utilitzada per fer-
ho. del seu patiment: fatiga crònica i vigilància hiper. Algunes consideracions prèvies sobre: a) 
mobbing i violència. El mobbing o l'assetjament moral és una forma de violència laboral que 
inclou la violència verbal i la violència no verbal. 

b) mobbing i preparació acadèmica. Hi ha estudis que afirmen que la intimidació es produeix 
més en els professionals brillants i en lloc d'altres que mostren que l'assetjament s'exerceix 
majoritàriament en els treballadors que no tenen educació superior. El que realment passa és 
que el mobbing és un abús de poder i per tant el que té el poder més gran a la institució és el 
que serà capaç d'assetjar. Així que probablement faltant estudis universitaris pot ser la raó que 
el treballador estigui en posició júnior en algunes organitzacions i en cas contrari, exemple de 
joves professionals que s'uneixen a una empresa els directius del qual estan menys preparats. 

c) mobbing i gènere. Sovint s'afirma que no hi ha estudis que confirmen que les dones estan més 
en forma de assetjats que els homes, però no és cert que ningú ha estudiat aquesta relació; ja 
que hi ha alguns però pocs treballs que han abordat la relació entre el gènere i l'assetjament 
moral. Piñuel 2002 "el mobbing afecta tant homes com dones, però hi ha més risc en el grup 
femení" en BARÓMETRO Cisneros II (2) i Parés 2006 "Perspectiva de gènere. UGT Àvila. (3). el 
mobbing és un procés d'aïllament, i per tant afectarà tant a homes com a dones, i sovint 
l'assetjament implicarà dificultats per garantir que el treballador compleixi les obligacions 
inherents a la paternitat/maternitat; tot i que s'ha de ressaltar un augment de l 

d) mobbing i emergència. Tot i que l'assetjament laboral ha existit sempre, l' increment actual 
dels casos de mobbing no rau exclusivament en el canvi de les relacions laborals que afavoreixen 
els treballadors a sotmetre's a una mena d'abús psicològic continuat (piñuel 2004), però en 
aquest augment afecta també la societat dominant en particular (Parés 2007) (5). La societat 
occidental és eminentment narcisista i individualista, permetent l'ascensió a posicions clau del 
líder tòxic, aquests valors conviuen amb els altres, que són totalment oposats, que donen els 
drets de ciutadania individuals. Afirmo que el xoc de valors conflictius és decisiu en l'aparició de 
l'assetjament moral en tots els àmbits de la societat, no només en l'àmbit laboral. 



e) mobbing i origen. L' origen del mobbing no està en les relacions interpersonals que 
s'estableixen en cap empresa; però l' origen està en el tipus de relacions interpersonals 
establertes pel psicòpata integrada socialment amb els seus companys humans. 

f) mobbing i recuperació. D'una manera ingènua, alguns poden creure que els símptomes patits 
per una víctima de mobbing poden resoldre 's gairebé immediatament si la persona està 
separada del focus que la produeix, i això no és cert, només cal comprovar l' evolució 
simptomàtica dels treballadors sobre les baixes laborals, que, tot i que millora la 
simptomatologia, no la corregeix completament. Per a una víctima mobbing, el càstig exemplar 
de mobbing "en el dia de la salut laboral no és fàcil sortir del bullying, ja que això requereix una 
teràpia adequada. Els efectes a llarg termini de la mobbing en una persona que no ha rebut una 
atenció terapèutica adequada és el que he vingut a trucar a "les conseqüències del mobbing" 
(parells 2008) (6). La meva experiència en la recuperació de les víctimes mobbing m'obliga a 
assenyalar que la teràpia adequada no és exclusivament psicològica, i que el tractament ha de 
ser abordat de forma multidisciplinària. 

La principal característica del mobbing és l'ús de la violència psicològica per provocar 
l'autodestrucció de la víctima. Hi ha dues formes fonamentals d'exercir aquest tipus de violència: 
activa i passiva. L'actiu és el que humilia i degrada a la persona mitjançant la producció de 
sentiments de desesperança, la inseguretat, i l'autoestima pobra, i sovint es manifesta 
acompanyada d'insults o sobrenoms desagradables. La segona modalitat és passiva, és el 
desamor, la indiferència i l'egoisme. Havent vist les dues maneres d'expressar la violència 
psicològica, m 'agradaria assenyalar alguns aspectes, al meu entendre, bàsics d'assetjament 
moral, el seu caràcter de grup i la cobertura del frau, ja esmentats en altres obres de l'autor 
(Parés 2007:41) (7). Considero que aquests dos elements són importants a causa de la seva 
naturalesa definitòria de l'assetjament moral en les organitzacions i, per tant, aquests dos 
elements són els que permetran que una situació d'assetjament laboral es diferencii d'altres 
casos de conflicte laboral. D'aquesta manera, els elements inherents a l'assetjament moral són: 
el grup com una colla d'assetjament i la cobertura del frau com a il·legalitat. Anem a veure. 

Assetjament grupal: 

He estat discutint durant anys que l'assetjament moral és exercit per un instigador i els seus 
ajudants, i que sense l'ajuda d'aquests aliats el cap Stalker no podia de cap manera desenvolupar 
cap assetjament. Hi ha hagut altres autors, com el professor de la Universitat Francisco Fuertes 
(8), que també defensen aquest aspecte. L'assetjament, per tant, serà exercit per un grup amb 
poder dins de l'organització, per tal d'encobrir la il·legalitat. Així que tenim el primer element 
Definidor de mobbing que és l'element de grup. Dono a llum la creença que l'assetjament laboral 
és la violència psicològica d'un grup contra una persona, en la meva opinió no és un conflicte 
entre dues persones, assetjador i víctima, i sí, d'altra banda, de diversos individus contra un 
treballador, és a dir, assetjament grupal. Sempre he argumentat que l'assetjament moral és 
sinònim d'assetjament grupal perquè el instigador de la intimidació no serà capaç de continuar 
amb la violència sense la benedicció (explícita o tàcita) del medi ambient. L'assetjament l'ha dut 
a terme l'assetjador, en conjunció amb els assetjadors, que són la gent que ha convençut que 
l'ajudi a posar la víctima "en el seu lloc". Ho fan a través de l'assetjament, "anar a per ella". És 
aquest grup de aguait que anomeno una banda d'assetjament, potser hi ha una altra 
terminologia més adequada per nomenar-lo, però prefereixo adoptar el que ja s'ha utilitzat 
abans (piñuel, 2001:135) (9). Repeteixo la idea, que, per a mi, l'assetjament moral és sinònim 
d'assetjament grupal, ja que "sense l'ajuda d'aquests aliats cap terrorista psico podria dur a 
terme un procés d' assetjament" (Parés, 2007:135). 



Per tant, aquesta manca de suport de l'entorn cap a la víctima i l' adscripció, d'algunes persones 
al voltant dels postulats del instigador de l'assetjament, els determinants per transformar una 
situació de conflicte interpersonal en una situació d' assetjament. Tal és la importància del grup 
que assenyalo que és l' existència, precisament, del grup d'assetjament que provoca el salt 
qualitatiu perquè un conflicte interpersonal evolucioni cap a un assetjament i esdevingui un 
assetjament moral o psicològic. El fet de l' existència d'un grup hosttigatiu és certament un fet 
planejat pel instigador de l'assetjament, i això es fa a la voluntat expressa d'ella, ja que requereix 
i necessita la complicitat del medi ambient per destruir la víctima. La forma en què es 
comportarà el medi ambient és el que determinarà l'establiment de l' assetjament, així com el 
seu grau de destrucció, per tant, podem dir que en un entorn laboral saludable els conflictes 
interpersonals no evolucionaran cap a cap tipus d'assetjament, i per això valorem l'important 
paper que correspon a l'organització i a les bones pràctiques empresarials per abordar la El salt 
qualitatiu ve determinat per la transició d'un conflicte diàric a un grup i definit pel psiquiatre 
González de Rivera (10) per l'assetjament existent, especialment en la seva modalitat 
institucional: "és necessària una persona que assumeixi el paper de principal perseguidor dotat 
d'autoritat suficient o carisma per mobilitzar la dinàmica de grup persecutòria" (González de 
Rivera, 2002:86.) 

Per Nora Rodríguez (11) en la intimidació "l'abús es torna cada vegada més explícit. L'assetjador 
participa directament dels superiors i d'altres treballadors cada vegada que ofèn, humilia, critica 
o maltracta a la víctima ", de manera que des d'un cert moment, l'assetjament s'uneix a altres 
persones, col·legues, caps, que la maltracten, la ridiculitzen, Negen la seva comunicació. Ningú 
no recorda el que aquesta persona era com abans. 

Encobrir una il·legalitat: 

El segon element Definidor és la cobertura del frau pel instigador de l'assetjament moral. 
Entenem per frau qualsevol tipus de corrupció o il·legalitat. L'assetjador principal porta a terme 
l'assetjament contra la víctima que tem d'una manera o altra perquè pot ser una amenaça per 
a la seva posició privilegiada. Així que podem dir que tota l'assetjament és sempre va a ocultar 
un frau. Hem d'entendre el concepte de frau com la frontera amb la legalitat, i fins i tot el salt a 
la il·legalitat, que pot manifestar-se com l'adquisició o manteniment de privilegis que no li 
corresponen, per part d'aquest grup o com a mínim el líder del grup. D'altra banda, crec que 
sense assetjament, el líder del grup perdria Aquests privilegis o no poder adquirir-los. Per tant, 
quan sorgeix l'assetjament en una empresa i no s'atura, ens enfrontem a un tipus d'organització 
amb frau fiscal, ecològic, abús de poder, amb una disminució en els drets laborals envers els 
treballadors, etc., on els interessos legítims de l'organització s'obliden a ser substituïts pels 
interessos il·legítims del líder del grup bullying. 

Estem parlant de corrupció. Entenc que aquest és un concepte que pot provocar polèmica i, per 
tant, vaig a abordar-ho amb més detall; encara que l'existència de frau ja ha estat assenyalat per 
altres autors, citem piñuel (12): "l'absència de sentència moral interna de l'assetjador explica 
que viuen" en "i" de "el frau continuat, en una mena de 

"la seva capacitat de mentida i d'escúmnia, posat al servei de mobbing, és temuda" (2003). 

Vaig publicar que hi ha una raó unconfessable per l'assetjador principal. Aquesta motivació 
oculta del instigador d'assetjament es relaciona, d'una manera o altra, amb la negació de la 
víctima de sotmetre's a una situació de dominació del líder del grup. La situació que va donar 
lloc a, en el instigador, el desig de destruir l'altre és gairebé sempre amagat. Aquestes situacions 
són diferents en cada cas individual, de vegades és la negativa de la víctima a acceptar un 



acomiadament amb pèrdua de drets laborals; en altres de negar-se a participar en actes 
fraudulents, incloo aquí negant- se a cooperar en l' assetjament d'un altre soci, o no acceptant 
el domini d'un líder informal; altres situacions desencadenants de l'assetjament moral són la 
negació per part de la futura víctima a contactes íntims no desitjats; i molt sovint, més d 'un 
pensa, l'origen està en l'enveja que el instigador sent per a la víctima. Una persona enveja 
compulsivament haurà de dominar els que generen aquest sentiment amb la intenció de mitigar 
el seu mal interior, i quan no domina aquesta persona, aquest mateix impuls el portarà a destruir 
-lo. 

L'element d'ocultació de la il·legalitat és important considerar per a una bona resolució d'un cas 
d'assetjament laboral; afirmo que en les organitzacions on no hi ha cap frau que s'Amagui, els 
conatos de violència es poden abordar d'una manera millor que en aquelles institucions que 
amaguen un o més fraus. Tot això està motivat per la raó perquè les empreses fraudulentes 
estan acostumades a la llei i sovint les infliten, convertint-les en un brou de cultiu ideal per al 
desenvolupament de l'assetjament moral. Una organització que està acostumada a fer trampa i 
mentida no podrà percebre l'engany i la manipulació que implica qualsevol procés de mobbing 
quan sigui promogut per un subaltern i no li resulta difícil aplicar-lo quan es tracta d'una decisió 
institucional. 

Per tant, podem assenyalar que en qualsevol procés d'assetjament moral hi ha una il·legalitat 
en forma de frau, i en moltes ocasions és precisament l'interès per mantenir el frau ocult que 
subjau en la dificultat de resoldre efectivament un cas d'assetjament o assetjament laboral per 
part de l' organització. De vegades, en el discurs de la persona afectada per l'assetjament moral 
sorgeix aquest motiu ocult, però en la majoria dels casos no passa d'aquesta manera, 
principalment perquè la persona afectada té dificultats per relacionar una cosa amb una altra. 
D'altra banda, si insisteix en analitzar el que s'amaga i trobes el parany i el frau, l'afectat per 
assetjament moral en el treball tindrà més possibilitats de poder resoldre el teu cas. A l'inici de 
la meva activitat al servei de les víctimes d'assetjament terapèutica, aquest element fraudulent 
va estar sempre present, però de manera collateralment, no vam utilitzar per no vincular-lo a 
l'assetjament de la víctima i va passar de canviar de Perspectiva i integrant el frau en la resolució 
de casos d'assetjament 

1.1.3 evolució històrica del concepte 

La primera definició del concepte de mobbing és deguda a Leymann (13) que el va adquirir de 
l'obra de Konrad Lorenz sobre l'etologia. Altres autors que han definit el concepte són la 
terapeuta francesa Marie France hirigoyen (14), i els espanyols ja esmentats, José Luis González 
de Rivera i Revuelta i Iñaki Piñuel y Zabala de la disciplina de Psiquiatria i Psicologia. Aquesta 
última definició prové del sector judicial en particular del jutge Ramón Gimeno Lahoz que la 
defineix com "pressió de treball esbiaixada destinada a l' autoeliminació de la víctima" (15). 

El concepte de mobbing es refereix a situacions d'assetjament psicològic que es produeixen 
entre els membres d'una organització de treball, encara que ja que són problemes típics de les 
organitzacions socials, poden ocórrer en altres espais diferents a la de treball com la família, 
l'escola, l'habitatge, els mitjans de comunicació, etc. Si bé és cert que s'han utilitzat diversos 
termes per referir-se a aquestes situacions: mobbing, assetjament moral, assetjament 
psicològic, assetjament, treball psico-terror, etc.; en qualsevol cas, i amb independència de 
qualsevol matís, tots els termes comparteixen els següents aspectes generals, sigui quina sigui 
la zona en què emergeix: és l'ús de l'engany i la reiteració d'accions hostils. El terme assetjament 
moral o mobbing es va aplicar al camp de les relacions laborals per Leymann i més tard, ja a 



principis del segle XXI, el terme es va fer generalitzat i actualment s'aplica a altres àrees on 
desenvolupen comportaments similars. Quan aquests comportaments d'assetjament sorgeixen 
en un context educatiu, es denomina bullying o bullying, i es refereix a la intimidació entre els 
escolars; d'altra banda, quan sorgeixen comportaments d'assetjament en el context de 
l'habitatge es denomina mobbing immobiliari. 

El procés de mobbing o psicoterror en el lloc de treball va ser descrit per Leymann de la següent 
manera: "tot comença amb un desacord amb un col·lega o amb un superior jeràrquic o un 
subordinat. De vegades, fins i tot, tot sorgeix d 'un inexplicable desacord. A continuació, seguiu 
alguns tocs desestabilitzador, insinuacions, paraules desagradables, al·lusions feridores, 
somriures còmplices. Molt ràpidament, la víctima designada és aïllada, tractada Defensivament. 
A vegades, tothom actua ignorant la seva presència, la seva existència. Ningú va a ella més. La 
fa sentir que no té lloc en el grup, que no volen tenir una relació amb ella. Sorgeixen prejudicis, 
prenen forma, desenvolupen. Aviat, tothom està d'acord: amb la víctima és impossible viure 
junts. Si el tracten malament, és a causa del seu bé, o perquè estàs cansat de la seva reaccions. 
Cada vegada és més tractada pitjor, tant és així que, finalment, els serveis del personal com els 
àrbitres han d'estar involucrats. Llavors, en la majoria dels casos, els àrbitres prenen els costats 
contra la víctima. Es tracta d'un cas patològic, del qual és necessari desfer-se'n, i acaba sent 
exclòs. " 

La redacció proposada per a la vint-i-tercera edició del diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola 
de llenguatge defineix l'assetjament moral o psicològic com "la pràctica exercida en les relacions 
personals, especialment en l' àmbit del treball, consistent en un tractament vexatori i 
desqualificador cap a una persona, per tal de desestabilitzar la persona psíquica" (16). 

La definició de l'autor d'aquest article proporciona claredat conceptual ja que descriu l'objectiu, 
mètode, estratègia, i resultat o conseqüència de mobbing, l'objectiu és la destrucció psicològica 
de la víctima, el mètode utilitzat és rumor, l'estratègia és l'ús d'un grup com a atacant, i la 
conseqüència és la impotència de la víctima; vegem "l'assetjament psicològic en el treball té com 
a objectiu destruir l'  estabilitat psicològica d'un ésser humà, a través del descrèdit i la 
rumorologia. Es practica pel grup assetjant de tal manera que la víctima estigmatitzada no pot 
defensar-se, que no pot parlar o que la seva paraula ja no té cap valor. La impotència de la 
víctima prové de la passivitat dels testimonis de la violència, que permeten la destrucció d'un 
altre ésser humà d'una manera indignament covard "(17). 

Ja hem esmentat que en altres treballs l'autor descriu dos elements destacats del concepte de 
mobbing, a més de la importància de l' element grupal , assenyala la importància del paper de 
cobrir el frau en qualsevol situació d'assetjament moral en el treball, aspectes que es detallen a 
dalt 

1,2 QUÈ ÉS L'ASSETJAMENT MORAL A LA FEINA 

Tenint en compte totes les definicions de l'assetjament moral en el treball o mobbing, podem 
concloure que l'assetjament moral a la feina és l'estratègia dissenyada per fer malbé un altre 
ésser humà pel instigador i que té èxit en la mesura que ningú ajuda a la víctima. Les 
conseqüències sobre el treballador afectat per mobbing s'assemblen al dany sofert pel 
supervivent del trauma que implica l'element humà, en ambdós casos, la víctima s'horroritza 
per adonar-se que era consumible per al seu propi poble. En les víctimes mobbing, la indiferència 
entre iguals destrueix la seva fe en la comunitat perquè els esdeveniments traumàtics impliquen 
una traïció de relacions importants. 



Sobre la qüestió de l'assetjament moral, el determinant és el poder, concretament el poder del 
líder, que està destinat bàsicament a mantenir privilegis en les seves relacions intra i grup extra. 
És a dir, per l'abús de poder, les interaccions no recíproques es veuen obligades, on el 
controlador té els mitjans per sancionar i també per premiar a qui obeeix. Des d'aquesta 
perspectiva, defenso el concepte d'assetjament moral o mobbing com el càstig que exerceix el 
principal instigador a la víctima per no haver-lo sotmès als seus dissenys. Aquesta situació de 
desobediència al líder serà molt sovint camuflada. Aquesta motivació oculta del instigador 
d'assetjament es relaciona, d'una manera o altra, amb la negació de la víctima de sotmetre's a 
una situació de dominació del líder del grup. 

L'exercici de l'assetjament moral s'ha d'entendre com la nova forma, típica del segle XXI, de 
disminuir els drets dels treballadors i dels individus dins de les organitzacions. Per tant, les 
actituds revulsives cap a la pràctica de l'assetjament laboral s'entenen com un intent de no 
deixar que el bar democràtic de les societats occidentals sigui més baix. En les societats 
globalitzades d'avui, trobem la contradicció que en una societat cada vegada és menys tolerant 
a la violència entre els éssers humans, defensor dels drets humans, contrària, majoritàriament, 
a la pena de mort, que promou mecanismes per abordar l'abús infantil, i que és ferotgement 
contrària a la violència domèstica, alhora que tolera la violència en el treball i en altres 
organitzacions; de tal manera que podem dir que hi ha accions violentes en un espai social, la 
de les organitzacions, on la violència es manifesta insidiosament i sense res per evitar-ho. Piñuel 
diu, citant Leymann "en les societats del nostre món altament industrialitzat occidental, el lloc 
de treball és l'últim camp de batalla en què una persona pot matar un altre sense cap risc de ser 
processat en el jutjat" (Piñuel, 2001:7) 

1.2.1 comportaments mobbing 

Havent descrit el concepte d'assetjament moral és necessari saber que els comportaments són 
propensos a ser emmarcats en aquest concepte i per a això confiarem en els comportaments 
mobbing descrits per Zapf, Knorz i Kulla,   en 1996 (18), agrupats en set blocs: mesures 
organitzatives, aïllament social, vida privada, violència física, actituds, agresos verbals i rumors, 
en particular són: 

ATACS A LA VÍCTIMA AMB MESURES ORGANITZATIVES 

• El superior restringeix les possibilitats de parlar de la persona 

• Canviar la ubicació d'una persona separant-los dels seus parells 

• Prohibir que els companys de parlar a una persona concreta 

• Forçar a algú a realitzar tasques contra la seva consciència 

• Jutjar el rendiment d'una persona amb ofensius 

• Qüestionar les decisions d'una persona 

• No assignar tasques a una persona 

• Assignar tasques sense sentit 

• Assignar a una persona tasques molt per sota de les seves capacitats 

• Assignar tasques degradants 

ATACS A LES RELACIONS SOCIALS DE LA VÍCTIMA AMB 



AÏLLAMENT SOCIAL 

• Restringir els parells de parlar amb una persona 

• Negant la comunicació amb una persona a través de mirades i gestos 

• Negant la comunicació amb una persona a través de no comunicar 

directament amb el seu 

• No parlar amb una persona 

• Tractar a una persona com si no existissin 

ATACS A LA VIDA PRIVADA DE LA VÍCTIMA 

• Crítica permanent de la vida privada d'una persona 

• Terror telefònic 

• Fer una persona semblar estúpid 

• Implicant que una persona té problemes psicològics 

• Burlar-se de la discapacitat d'una persona 

• Imitar gestos, veus... d'una persona 

• Burlar-se de la vida privada d'una persona 

VIOLÈNCIA FÍSICA 

• Ofertes sexuals, violència sexual 

• Amenaces de violència física 

• Ús de la violència menor 

• Abús físic 

ATACS A LES ACTITUDS DE LA VÍCTIMA 

• Atacs d'actituds i creences polítiques 

• Atemptats contra les actituds i creences religioses 

• Burlar la nacionalitat de la víctima 

AGRESSIONS VERBALS 

• El crit d'insultar 

• Crítica permanent del treball de la persona 

• Amenaces verbals 

Rumors 

• Parlar malament de la persona darrere de la seva esquena 

• Propagació de rumors 



1,3 TIPUS D'ASSETJAMENT MORAL 

En la definició de tipus de mobbing depenem de dues classificacions diferents, una segons la 
direcció de l'assetjament i una en funció dels objectius que persegueix. La classificació segons la 
direcció de la mateixa ens donarà dos tipus d'assetjament a la vertical i l'horitzontal, i al seu torn 
la vertical pot ser ascendent o descendent. 

Tipus de mobbing 

Si hi ha una cosa que tots els autors coincideixen, és que ningú està fora de perill d'aquesta 
veritable plaga que infesta ambients de treball, qualsevol que sigui l' àrea i la feina. I també 
acorden assenyalar tres tipus dinàmics: ascendent, horitzontal i descendent, com les activitats 
d'assetjament en el joc de l'estructura organitzativa . Així que vegem aquests tres tipus: 

Vertical 17 descendent: sens dubte la situació més comuna i generada per la majoria dels marcs. 
Aquí l'agressió és part de les persones que tenen el poder, però en general amb un individu 
identificable com el que dispara a mobbing, que es dirigeix cap als que estan subordinats a l' 
organització. És una "pel lícula" que gairebé tothom ha vist o conegut per referència. 
L'adreçament de les forces en aquest cas potencia el mobbing, i el treballador és altament 
susceptible a això. Les causes poden ser de les més variades: des del típic cap pervers com a 
característica personal i estil de vida, que és genuí amb els seus superiors i al mateix temps 
despòtica amb els seus subordinats, al qual és funcional agrupar interessos de l'organització en 
situacions no transparents a la resta dels empleats, i que busca assetjar i abandonar un empleat 
o forçar la seva jubilació o acomiadament. El que "cuida del seu lloc" per la destrucció prèvia a 
aquells que poden destacar la seva Inoperativitat o pitjor; el que busca "desocupar" la posició 
per a algun amic o incondicional, aquells que increïblement començar per qüestions personals 
com creences, etc 

Ascendent vertical: aquí l'agressió és part d'un o més subordinats que sistemàticament assetjar 
un superior jeràrquic. Una situació típica és quan una persona de fora de l'empresa o l'entorn 
de treball immediat sota el seu comandament arriba en una posició jeràrquica sota el seu 
comandament, i la seva metodologia de treball és qüestionada o directament no acceptada pels 
seus subordinats (i això inclou caps i caps per sota d'aquest superior assetjat, per raons fàcils 
d'imaginar, com l'ambició d'aquesta posició, els temors per la seva pròpia continuïtat o la del 
seu prebendas, o el descobriment d'activitats inadequades...). Una altra variant és la promoció 
a un lloc de comandament d'un treballador que es resisteix a alguns dels seus ex-parells; o si el 
nou cap no té una conducció clara i genera la intromissió funcional entre els treballadors de la 
zona, provocant conflictes. 

Una situació que pot semblar comuna o d'alta incidència, com ara un mobbing ascendent de 
subordinats cap a un cap més autoritari o superb, tot i que existeix i s'ha descrit, és una minoria 
enfront d'altres variants de l' ascendent mobbing. 

Horitzontal: aquí un treballador és assetjat per col·legues amb el mateix nivell jeràrquic, que no 
obstant això per un grup dinàmic en general tenen un "poder" que és de facto superior al que 
realment es va detenir de l'assetjador, per una barreja d' interessos, contactes, relacions i 
influències intencionalment canalitzada en activitats mobbing. Les causes són molt variades: 
problemes absolutament personals que es mouen al camp de treball, identificació d'un grup (ja 
sigui en posicions de base o d'empleats subaltern o en nivells de gestió ) com "diferents" i pres 
com una amenaça per a la resta, ja que no accepta les pautes i codis dels seus companys, 
independentment de la bondat o no d'aquest tipus de "subversion" dels hàbits de treball. Una 



altra variant clara és l'existència de persones físiques o psíquicament febles o diferents, les 
"diferències" són explotades per altres simplement per passar l'avorriment o mitigar -lo , i això, 
encara que sembla poc sofisticat i més típic de baix nivell cultural, és una mesquinesa que es 
dóna absolutament a tots els nivells. 

Tipus d'assetjament laboral 

La classificació segons els objectius ens aportarà els següents quatre tipus d'assetjament: 
estratègics, de gestió, perversos i disciplinaris o sancionadors. 

1r-Assetjament estratègic. 

És l'assetjament de l'estafa o el frau per excel·lència. Es tracta d'un assetjament "institucional" 
perquè forma part de l'estratègia de l'empresa que tendeix a "acomiadaments" evitant el 
pagament de compensacions, els gestors aprofiten les fusions realitzades per salvar-se del pla 
social, i aquest mètode permet a les empreses sense escrúrides de fer una butxaca a les 
nombroses ajudes laborals, que existeixen en els països de la Unió Europea, i després desfer-se 
del nou treballador exactament després d'haver complert els terminis legals, reprendre els altres 
i així successivament. 

2n-Assetjament de gestió. 

És l'assetjament que exerceix la direcció de la institució, és una gestió o assetjament organitzatiu 
i pot tenir dos objectius: eliminar una mica de treballador submisa o forçar situacions 
d'esclavitud laboral. L'eliminació d'un treballador que "no entra al motlle" es determina perquè 
el pervers organitzatiu ha pujat posicions i se situa en una posició amb algun poder dins de l' 
empresa. Així, la víctima de l'assetjament serà el treballador que té geni, el que té una excessiva 
brillantor en les seves tasques, o el que és un representant del personal sense ser sotmès a la 
gestió de l'empresari, o el que és el lloc que es vol donar a un amic o amant. 

És l'assetjament del gerent mandrós, ineficaç, que té por perquè no pot ser tan brillant com el 
seu treballador. Altres vegades l'assetjament es posa en marxa, des de la gestió, per forçar 
situacions d'esclavitud laboral, de manera que la direcció té la intenció d'augmentar el 
rendiment i el benefici fent més i  més feina, amb menys i menys personal, pagat cada cop menys 
. Llavors, com no queda res, la pressió, facilitada per la situació econòmica i l'endeutament 
s'utilitza. A la llarga, no s'aconsegueixen els objectius proposats , al contrari. Avui se sap que 
moltes empreses no necessiten assetjament per ser molt competitiva, fins i tot que lluiten contra 
l'establiment d'assetjament laboral, perquè entenen que aquest mètode costa diners a 
l'empresa i costarà cada cop més . 

3r-Assetjament pervers 

L'assetjament pervers és el més abundant, que correspon a tots els casos d'assetjament 
horitzontal, i l'assetjament vertical aigües amunt, i alguns casos, menys, d'assetjament vertical 
o “bossing”.  És el tipus d'assetjament que la terapeuta francesa Marie-France Hirigoyen defineix 
en les seves múltiples facetes (19). En realitat, aquest tipus d'assetjador es presenta per sobre 
de tot com a manipuladora, només manifesta la seva veritable naturalesa enfront de la víctima, 
sense testimonis. Ell és molt seductor, fàcilment aconsegueix la confiança dels altres, els fa dir 
la seva vida privada perquè pugui donar de tornada a la cara en els seus atacs. La víctima veu 
que parla amablement davant d'altres, en comptes d ' això ignora o la humitica quan estan sols. 
Té sobretot un acte absorbent i en això és igual als xanters emocionals que són els que xuclen 
l'energia de les seves víctimes fins a l'esgotament total d'aquests, i que mai no està satisfet. 



Quan mata a una víctima, sempre en tindrà un altre allà. Ningú és segur, no hi ha refugi. La seva 
seducció és tal que de vegades aconsegueix posar tota la societat contra la víctima.... fins i tot la 
porta a ser traït pels seus amics. Aquest personatge, el psicòpata incorporat, provoca trastorn 
en qualsevol Departament on treballa i fa un munt de dany a la víctima quan aconsegueix la gent 
que una vegada va ajudar o es va tranquilar a girar brutalment contra ella i trair-la. El pervers té 
un sol punt feble, tem la llum, per la qual cosa és important dirigir un projector sobre les seves 
maniobres ocultes. És molt difícil fer-ho, excepte si s'aconsegueix acumular petits signes i així 
convèncer el superior jeràrquic, encara que sol estar obligat a protegir-lo perquè l'assetjador 
sap alguna cosa que vol mantenir amagat 

4t. Assetjament disciplinari 

L'assetjament disciplinari pot tenir diversos objectius: portar a la víctima a entendre que hauria 
de "entrar en el motlle", o castigar-lo si no ho fa, i terroritzar els testimonis d'aquestes violències 
per fer-se por per suggerir el que els pot passar . És la categoria utilitzada contra delegats i altres 
funcionaris electes o contra tots aquells el carisma o competència de les ombres del instigador 
de l'assetjament. També serveix per desfer-se dels individus "massa malalts", que tenen "massa" 
víctimes o dones que van ser imprudent anunciar el seu embaràs. En aquesta categoria, també 
es poden classificar els delictes de racisme, la discriminació, els únics protegits per llei a Espanya 
. Aquesta categoria és responsabilitat de l'assetjament de tots aquells treballadors que 
denuncien el frau de la institució, com a exemple de la infermera que informa abús de pacients, 
o la del comptable que no està d'acord en la cobertura de la malversació, o la de l'empleat que 
veu els suborns de passar, etc. 

En definitiva, podem dir que els tipus d'assetjament s'emmarquen en dos grans blocs, un és el 
que prové de l'empresa i l'altre que prové dels treballadors; dins del bloc de l'emprenedoria, 
inclourem: l'assetjament a la baixa vertical, amb les següents variants: assetjament estratègic, 
gestió i assetjament disciplinari. En el bloc d'assetjament que prové dels treballadors, inclourem 
l'assetjament vertical ascendent, l'assetjament horitzontal en la seva forma perversa 
d'assetjament. La classificació en aquests dos grans blocs facilitarà la intervenció terapèutica en 
els casos concrets d ' assetjament moral, ja que les mesures aplicades per a la resolució del cas 
seran diferents en funció de quin dels 4 tipus d'assetjament es tracti. 
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