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APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AO ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO I

Sen perxuizo do establecido no Código Penal, aos efectos da Lei Orgánica 3/2007 e
do Protocolo da Universidade de Vigo (RR 16 de diciembre de 2014) podemos
definir:



APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AO ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO II

Sen perxuizo do establecido no Código Penal, aos efectos da Lei Orgánica 3/2007
e do Protocolo da Universidade de Vigo (RR 16 de diciembre de 2014) podemos
definir:

A consideración de 

acoso por razón de 

sexo implica que 

deben ser accións 

realizadas de forma 

continua e 

sistemática.



APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AO ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO III

TIPOS

Taxonomía 
clásica

Natureza
do acoso

Tipo de 
vínculo

Nivel de 
gravidade

TIPOLOXÍA I



APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AO ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO IV

TAXONOMÍA CLÁSICA (derivada da doutrina e da xurisprudencia dos tribunais) (Alemany, Luc e Mozo, 2001;

DIRECTIVA 2006/ 54/CE, de 5 de xullo, relativa á aplicación do principio de igualdade de oportunidades e igualdade de trato
entre mulleres e homes ; Ferrer e Bosch, 2010; OIT, 2007):

TIPOLOXÍA II



APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AO ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO V

TIPOLOXÍA III

EN FUNCIÓN DA NATUREZA DO ACOSO (OIT, 2007):
F
ÍS

IC
O

-Manoseos, pellizcos,
palmadiñas, apretóns ou
roces deliberados

-Tocamentos,
acercamentos ou contacto
físico innecesario

-Agresión física

V
E
R

B
A

L

-Facer comentarios ou
insinuacións sexuais.

- Contar chistes de carácter
sexual ou preguntar sobre
fantasías eróticas.

-Comentarios sexistas,
homófobos e insultos
baseados no sexo da
persoa.

- Transformar discusións de
traballo en conversacións
sobre sexo

-Solicitar favores sexuais,
moitas veces vinculándoo a
unha promoción

N
O

N
 V

E
R

B
A

L

-Exhibir fotos, almanaques,
fondos de pantalla no PC
ou outro material
sexualmente explícito

-Envío de cartas anónimas,
e mails, mensaxes de
texto…

-Asubíos

-Miradas

-Xestos con connotacións
sexuais ou guiños.



APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AO ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO VI

EN FUNCIÓN DO TIPO DE VÍNCULO (DIRECTIVA 2006/ 54/CE, de 5 de xullo, relativa á aplicación do principio de

igualdade de oportunidades e igualdade de trato entre mulleres e homes)

TIPOLOXÍA IV

Acoso vertical descendente 
(superior/a –subordinado/a)

Acoso vertical ascendente 
(subordinado/a-superior/a)

Acoso horizontal (entre 
compañeiros/as)



APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AO ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO VI

TIPOLOXÍA V

EN FUNCIÓN DA GRAVIDADE (Instituto da Muller, 2006)



APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AO ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO VII

GRUPOS VULNERABLES

O acoso sexual e por razón de sexo é un fenómeno transversal que sobrepasa as categorías profesionais e os niveis de
renda. Os grupos más vulnerables son:

MULLERES 
En xeral, e especialmente aquelas con maior vulnerabilidade: 

Mulleres soas con responsabilidades familiares (nais solteiras, viuvas,
separadas ou divorciadas).

Mulleres que acceden por primeira vez a sectores profesionais ou
categorías tradicionalmente masculinas (nas que as mulleres teñen pouca
presenza) ou que ocupan postos de traballo que tradicionalmente se
consideraban destinados a homes)

Mulleres novas que acaban de conseguir o seu primeiro traballo.

Mulleres con discapacidades.

Mulleres inmigrantes e/ou que pertencen a minorías étnicas.

Mulleres con contratos eventuais ou temporais; mulleres subcontratadas.

OUTROS GRUPOS VULNERABLES

Persoas pertencentes a MINORÍAS SEXUAIS 
Homosexuais, lesbianas, bisexuais, transexuais,
transxénero…

Persoas que NON CONFORMAN O XÉNERO 
Homes “femininos” ou mulleres “masculinas”…

HOMES
Especialmente aqueles homes novos en postos
subordinados (acosados por parte de mulleres ou
outros homes, especialmente cando son os seus
superiores/as xerárquicos/as).



APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AO ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO VIII

MODELO EXPLICATIVO: UNHA NECESARIA PERSPECTIVA 

DE XÉNERO I

 O acoso sexual e por razón de sexo non é un problema de poder xerárquico,
senón de PODER DE XÉNERO. Constitue unha EXPRESIÓN MÁIS DO PATRIARCADO
NO MUNDO LABORAL (Torns, Borrás, Romero, Recio e Pellejá, 1996).

 A Organización Mundial do Traballo (2007) sinala que o acoso sexual, ademáis
de ser un problema de seguridade e saúde, constitúe unha manifestación da
discriminación basada no xénero.

 É un produto máis da desigualdade entre homes e mulleres (Ferrer e Bosch, 2010).
Así coma un produto máis da desigualdade entre identidades de xénero
normativas e non normativas.

 Considerado tamén como unha forma de violencia contra as mulleres nas
comunidades (Organización das Nacións Unidas, 2006).





SOCIEDADE PATRIARCAL 

Socialización diferencial_Estereotipos de xénero

Sexismo

VIOLENCIA DE XÉNERO 

Homofobia

VIOLENCIA SEXUAL
(Agresión sexual, abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo, 

proxenetismo…)

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AO ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO IX

MODELO EXPLICATIVO: UNHA NECESARIA PERSPECTIVA DE XÉNERO II







CONSECUENCIAS I

VÍTIMA PLANTILLA ORGANIZACIÓN



CONSECUENCIAS II

PARA A VÍTIMA I
O acoso sexual e o acoso por razón de sexo teñen CONSECUENCIAS NOS DISTINTOS ÁMBITOS DA
VIDA (FAMILIAR, SOCIAL E LABORAL) de quen o padece, tanto no ASPECTO PSICOLÓXICO como
no FÍSICO.

EFECTOS MÁIS COMÚNS I
Inseguridade ou inquietude no traballo.

Sentimento de estar nunha contorna intimidatoria.

Tendencia a querer quitarlle importancia ao feito, xustificándoo dalgunha maneira.

Sentimento de ser tratadas e tratados como obxectos sexuais, sen ter en conta a súa valía persoal ou 
profesional

Tensión no traballo e medo a determinadas situacións e a quen lles acosa.

Sentimento de impotencia ante a súa situación e ante a humillación que senten.

Sentimento de culpabilidade.

Aversión, irritabilidade, malestar, intimidación, incomodidade, desánimo,confusión, etc.

Tensión tanto física como emocional.

Absentismo por enfermidade



CONSECUENCIAS II

PARA A VÍTIMA II

EFECTOS MÁIS COMÚNS II

Todas estas consecuencias poden CHEGAR A TRANSFORMARSE EN PATOLOXÍAS como

DEPRESIÓN E ANSIEDADE, coas consecuentes repercusións no estado físico como poden ser

dores de cabeza, lesións musculares, problemas de estómago, insomnio, subida da tensión,

úlceras ou náuseas (ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS que poden derivar en graves patoloxías)

Desta maneira a calidade de vida da persoa acosada deteriórase e o que comeza no ámbito 

laboral, acaba xerando consecuencias no ámbito da vida privada.

Ademais, en moitas ocasións, cando a vítima de acoso non accede ás peticións requiridas, a

súa promoción profesional vese condicionada. O que nun primeiro momento comezou como

acoso sexual ao final PODE CHEGAR A CONVERTERSE TAMÉN NUN CASO MOBBING

Exemplo: “Caso Zaida Cantera”

Zaida Cantera- 'Si mi superior me viola, tengo que denunciarle a través de mi superior' - Salvados.mp4
Zaida Cantera- 'Si mi superior me viola, tengo que denunciarle a través de mi superior' - Salvados.mp4


CONSECUENCIAS II

PARA A VÍTIMA III
DENUNCIAR OU NON? 

Atópanse con dificultades a hora de facer pública a súa situción e/ou denunciala formalmente. Entre estes
obstáculos destacan:

NON TER CLARO OS LÍMITES entre unha relación normal que se establece no traballo e cando esta pasa a ser
abuso.

MEDO A REACCIÓNS NEGATIVAS DA CONTORNA DE TRABALLO (VITIMIZACIÓN SECUNDARIA)

•A que pensen que está dramatizando e non a crean

•A que pensen que a denuncia se debe a outras razóns ( ex: vinganza ou o rancor)

• A que a culpabilicen do acoso, por considerar que coa súa actitude provocou a situación de acoso.

 CAL É O MOMENTO ADECUADO PARA A DENUNCIA, xa que se o fai demasiado pronto pode perder

credibilidade por considerar que se apresurou e, se o fai demasiado tarde, pode ser criticada por consentir

ese comportamento.

Exemplo: Caso mediático Nevenka Fernández

MEDO Á PERDA DO EMPREGO



CONSECUENCIAS II

PARA A VÍTIMA IV

CANDO A VÍTIMA E UN HOME

Podemos atopar tamén algunhas consecuencias diferenciadas:

Resúltalles complicado identificarse no rol de vítima.

Recoñecen máis habitualmente o acoso grave ou moi grave, tanto sexual como por razón de

sexo, e só nos casos nos que hai unha relación xerárquica.

 Asimesmo, os comportamentos que se consideran como acoso leve, xeralmente non os

identifican como tales, senón como parte das relacións entre compañeiros e compañeiras



CONSECUENCIAS II

PARA A PLANTILLA 

En 1985 a Conferencia Internacional do Traballo sinalou que o acoso sexual no ámbito laboral

deteriora as condicións de traballo dos/as traballadores/as e as súas perspectivas de emprego

e promoción (CINTERFOR, 2009)

Ademais, coñeza ou descoñeza a plantilla a situación, ésta terá un efecto negativo nela: 

 Se a contorna descoñece o que sucede, a percepción que terá é que unha persoa coa que

traballan atópase nerviosa, con cambios de humor, está despistada, cambia a súa

aparencia e trata de pasar desapercibida, empeza a faltar ao traballo. Todo isto, ante a

falta de coñecemento, pode xerar certa tensión, o cal aumenta a presión sobre quen está a

sufrir o acoso.

 Se a contorna coñece o que está a suceder, aínda que tente manterse á marxe, situarase

dun lado ou outro. Non é posible non optar. Non facer nada tamén e posicionarse.

Estráganse as relacións interpersoais.



CONSECUENCIAS II

PARA A ORGANIZACIÓN 

O acoso sexual e o acoso por razón de sexo tamén teñen consecuencias na organización na

que se produce:

Diminución da produtividade, absentismo e custos derivados das baixas.

Empeoramento do ambiente laboral coas consecuencias negativas que iso leva.

Perda de valores da organización, nos que estivo baseado o seu funcionamento.

Mala imaxe pública da organización ao non atender e combater este tipo de prácticas no

seo da súa organización.







III. MARCO LEXISLATIVO E NORMATIVO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 
EN RELACIÓN AO ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978

Artigo 2

Corresponde aos poderes públicos promover as condicións para que a

liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra

sexan reais e efectivas; remover os obstáculos que impidan ou dificulten a

súa plenitude e facilitar a participación de todos os cidadáns na vida

política, económica, cultural e social.

Artigo 14

Os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer discriminación

ningunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou

calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.



III. MARCO LEXISLATIVO E NORMATIVO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 
EN RELACIÓN AO ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO

CONSTITUCIÓN 1978

NORMATIVA EN ESPAÑA

Ppio. de Igualdade entre mulleres e homes

Reforma do Estatuto de 

Traballadores (1989)
Incorporación de  previsións relativas ao acoso sexual

- Se tipifica o acoso sexual como delito por 1ª vez en

España.

- Se incorpora un capítulo denominado Delitos contra a

liberdade sexual na que se inclúen: agresións sexuais,

abusos sexuais, acoso sexual, delitos de exhibicionismo

e provocación sexual e delitos relativos á prostitución.

CÓDIGO PENAL: 

1995 modificación

(BOE 281 de 24-11-95)

"O que solicitase favores de natureza sexual para si ou para un terceiro prevaléndose dunha 

situación de superioridade laboral, docente ou análoga, co anuncio expreso ou tácito de 
causar á vítima un mal relacionado coas lexítimas expectativas que poida ter no ámbito da 

devandita relación, será castigado como autor de acoso sexual coa pena de arresto de 12 

a 24 fins de semana ou multa de 6 a 12 meses". (art. 184)



III. MARCO LEXISLATIVO E NORMATIVO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 
EN RELACIÓN AO ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO

NORMATIVA EN ESPAÑA

Novo CÓDIGO PENAL: 

(mayo 1997)

(BOE 281 de 24-11-95)

Modificación na regulación do acoso sexual

- Amplíalo para incluír non soamente aos superiores senón tamén aos 

iguales

- Endurecemento das penas en algúns casos
- Na liña da posterior Directiva da Comisión Europeo 2002/73

1. Que solicitase favores de natureza sexual, para si ou para un terceiro, no ámbito dunha relación

laboral, docente ou de prestación de servizos, continuada ou habitual, e con tal comportamento
provocar a vítima unha situación obxectiva e gravemente intimidatoria, hostil e humillante, será

castigado como autor de acoso sexual con pena de arresto de seis a doce fins de semana ou
multa de tres a seis meses.

2. Se o culpable de acoso sexual tivese cometido o feito prevaléndose dunha situación de

superioridade laboral, docente ou xerárquica, ou co anuncio expreso ou tácito de causar á vítima

un mal relacionado coas lexítimas expectativas que aquela poida ter no ámbito da indicada

relación, a pena será de arresto de 12 a 24 fins de semana ou multa de 6 a 12 meses.

3. Cando a vítima sexa especialmente vulnerable, por razón da súa idade, enfermidade ou situación

a pena será de arresto de doce a vinte e catro fins de semana ou multa de seis a doce meses nos

supostos previstos no apartado 1, e de prisión de seis meses a un ano nos supostos previstos no

apartado 2 do presente artigo.



III. MARCO LEXISLATIVO E NORMATIVO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 
EN RELACIÓN AO ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO

NORMATIVA EN ESPAÑA

Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes
(baseada na Directiva 2002/73/CE)

Artigos 45 e 50 establecen que as empresas/administracións públicas

están obrigadas a:

- Respeitar a igualdade de trato e de oportunidades no ámbito laboral

- Adoptar medidas dirixidas a evitar calquera tipo de discriminación

laboral entre mulleres e homes (Plans de Igualdade) que deberán

negociar, e no seu caso acordar, coa representación legal de

traballadores e traballadoras.

- Contemplándose a creación dun distintivo empresarial en materia de

igualdade para aquelas empresas que destaquen pola aplicación de

políticas de igualdade (Real Decreto sobre o distintivo "Igualdade na

Empresa").



III. MARCO LEXISLATIVO Y NORMATIVO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 
EN RELACIÓN AO ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO

NORMATIVA EN ESPAÑA

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(baseada na Directiva 2002/73/CE)

• Establécese a utilización dunha linguaxe non sexista polos poderes públicos.

• Introdúcese a variable sexo na elaboración dos estudos e estatísticas que han de elaborar os 

poderes públicos.

• Establécese a creación dun Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades.

• Regúlanse os Plans de Igualdade nas empresas e a súa negociación nos convenios

colectivos.

• Establécense medidas específicas para previr o acoso sexual e o acoso por razón de sexo no 

traballo (concretamente nos artigos 46, 48 e 62).  

- Incorpora a súa definición 

- Obrigatoriedade de introducir medidas específicas para a súa prevención e de 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN que teñen que plasmarse nos PLANS DE IGUALDADE, tanto 

no marco das empresas como no das Administracións Públicas.



III. MARCO LEXISLATIVO E NORMATIVO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 
EN RELACIÓN AO ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO

NORMATIVA CC.AA. GALIZA

Lei 2/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes.

(Capítulo IV: Medidas de prevención e sanción do acoso sexual; Capitulo V: Erradicación do acoso moral por razón de 

xénero)

Lei 2/2007 do 28 de marzo, do traballo en igualdade de mulleres e homes de Galicia
(Artigo 3º.-Discriminación directa e indirecta, acoso e acoso sexual).

VI Plan de Igualdade de Oportunidades dás Mulleres Galegas 2011-2014 



III. MARCO LEXISLATIVO E NORMATIVO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 
EN RELACIÓN AO ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO

PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO. 
Aprobado Consello de Goberno da Universidade de Vigo o día 26 de novembro de 2014 .

(Publicado na Resolución Reitoral do 16 de decembro de 2014,  no DOG 7 de xaneiro de 

2015, pp. 553- 569)

NORMATIVA UNIVERSIDADE DE VIGO

En resposta as diversas leis anteriormente sinaladas así como enmarcado nos:

 Estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 7/2010, do 14 de xaneiro.

 Plan estratéxico da Universidade de Vigo (2008-12).

 I Plan de igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo (2012-14), no

que se recolle explicitamente á acción de “Elaborar e aprobar, con carácter

prioritario, un protocolo marco de actuación para a prevención e sanción de acosos

sexual e por razón de sexo ou identidade sexual con asignación de competencias á

Unidade de Igualdade”, dentro do obxectivo operativo 5 do eixe 4 “Relacións sociais

e condicións de traballo nun contorno de igualdade”



PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Obxeto do Protocolo

(art. 1)

1. A prevención de toda situación de acoso sexual e por razón de sexo

que se poida producir no contorno universitario da Universidade de

Vigo.

2. A información, sensibilización, formación e asesoramento a toda a

comunidade universitaria en materia de acoso sexual e por razón se

sexo.

3. A adopción das medidas necesarias para a solución das situacións de

acoso sexual e por razón sexo.



PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Ámbito de aplicación

(art. 2) 

Requisitos 

Subxectivos

(art.3) 

Requisitos 

espaciais

(art.5)

Requisitos 

Obxectivos

(art. 4) 



PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Ámbito de aplicación

(art. 2) 
Requisitos Subxectivos (art.3) 

PDIPAS

Alumnado
Outro

persoal
vinculado

Persoa con 
contrato 

administrativo 
ou privado*

Personal afecto a 
contratas ou
subcontratas 

externas. Así como 
autónomos/as*

*Agás cando tanto a

presunta persoa acosadora

como a vítima formen parte

destes colectivos.

Calquera destas persoas

aquí sinaladas pode

acollerse ao protocolo,

aínda que xa rematase a

súa vinculación coa

Universidade, sempre que

solicite nun prazo de dous

meses contados dende a

finalización da vinculación)



PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Ámbito de aplicación

(art. 2) 
Requisitos Obxectivos (art. 4) 

«acoso sexual calquera comportamento,

verbal ou físico, de natureza sexual que teña

o propósito ou produza o efecto de atentar

contra a dignidade dunha persoa, en

particular cando se crea un contorno

intimidatorio, degradante ou ofensivo».

Conductas discriminatorias:

«Constitúe discriminación directa por razón de

sexo todo trato desfavorable ás mulleres

relacionado co embarazo ou a maternidade».

«Tamén se considerará discriminación por razón

de sexo calquera trato adverso ou efecto

negativo que se produza nunha persoa como

consecuencia da presentación pola súa parte de

queixa, reclamación, denuncia, demanda ou

recurso, de calquera tipo, destinados a impedir a

súa discriminación e a exixir o cumprimento

efectivo do principio de igualdade de trato entre

mulleres e homes».

«acoso por razón de sexo calquera

comportamento realizado en función do

sexo dunha persoa, co propósito ou efecto

de atentar contra a súa dignidade e de

crear un contorno intimidatorio, degradante

ou ofensivo»



PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Ámbito de aplicación

(art. 2) 

Ámbito Espacial 

(art. 5)

1. Calquera dependencia situada nalgún dos tres campus da Universidade

de Vigo.

2. Centros adscritos da Universidade de Vigo.

3. Calquera centro de investigación da Universidade de Vigo situado fóra

dos campus.

4. Entidades públicas e privadas onde o alumnado desenvolva prácticas

organizadas pola Universidade de Vigo.

5. Calquera outro espazo fóra do recinto da Universidade de Vigo, sempre

que a presenza nel de membros da comunidade universitaria derive

dunha actividade organizada e autorizada pola Universidade de Vigo.



PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Prevención das situacións de acoso sexual e por razón de sexo 

Comisión contra o Acoso Sexual e por 

Razón de Sexo da Universidade de Vigo 

(CAS) (Art. 8)

Órganos competentes 

A aplicación deste Protocolo será competencia da CAS



PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Prevención das situacións de acoso sexual e por razón de sexo 

Comisión contra o 

Acoso Sexual e por 

Razón de Sexo (CAS)

Composición

(art. 9) 

1. Director/a da Unidade de Igualdade da Universidade

de Vigo, que asumirá a Presidencia da Comisión.

2. Representante da reitora ou reitor.

3. Representante de PDI.

4. Representante de PAS. 

5. Representante do alumnado. 

6. Representante da Xerencia, que actuará como 

secretario ou secretaria. 

*Estar asistida por unha persoa técnica especialista 

Ana Isabel González Penín, como directora da Unidade de Igualdade, presidenta.

Esther Pillado González, representante do Reitor. O seu suplente será Pablo Grande Seara.

María Lameiras Fernández, representante de PDl. A súa suplente será Yolanda Rodríguez Castro.

Luis Pérez Gómez, representante de PAS. A súa suplente será María José Rios Santomé.

Alexandre Louzao Carreira, representante do alumnado.

Emilio Martínez Rivas, representante da Xerencia, secretario.

(Proposta da Comisión de Igualdade aprobada en Consello de Goberno)



PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Prevención das situacións de acoso sexual e por razón de sexo 

Comisión contra o 

Acoso Sexual e por 

Razón de Sexo (CAS)

Actuación

(art. 11)

- Será necesaria a asistencia de, polo menos, 4 das persoas que a

compoñen. Debendo estar sempre entre elas quen a presida e quen

exerza o cargo de secretario/a.

- Para a válida adopción de acordos será necesario o voto favorable

de, polo menos, 4 membros. En caso de empate, repetirase a

votación, na cal a presidencia contará con voto de calidade.

- Non se admitirá nin a delegación de voto nin voto anticipado nin a

abstención.



PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Prevención das situacións de acoso sexual e por razón de sexo 

Comisión contra o 

Acoso Sexual e por 

Razón de Sexo (CAS)
Funcións

(art. 12)

 Informar o órgano competente sobre a adopción das medidas preventivas axeitadas para evitar as
posibles situacións de acoso sexual ou por razón de sexo.

 Analizar as denuncias sobre posibles situacións de acoso sexual e por razón de sexo que se

presenten ante ela e decidir sobre a apertura do procedemento previsto no protocolo.

 Tramitar as denuncias admitidas e emitir informe motivado sobre a situación denunciada.

 Solicitar á Reitoría as medidas de protección á vítima que se considere necesario adoptar durante a
tramitación do procedemento previsto neste protocolo.

 Facer un seguimento da aplicación do protocolo coa finalidade de analizar o seu correcto
funcionamento e eficacia e, se é o caso, propoñer a súa modificación ante o Consello de Goberno.

 Elaborar un informe anual sobre a aplicación do protocolo para a súa presentación ante o Consello
de Goberno.
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ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Comisión contra o Acoso Sexual e por Razón de Sexo (CAS)

Principios e 

garantías

do procedemento

(art. 13)

- Deben garantirse a dignidade e intimidade das persoas implicadas, así como a

igualdade no trato. Con actuación respectuosa coa parte denunciada e a
denunciante.

- Toda a información verbal ou escrita presentada no procedemento deberá ser

tratada coa debida reserva, preservando a identidade dos/as implicados/as.

- Todas as persoas que interveñan no procedemento teñen a obriga de gardar segredo
sobre toda a información vertida nel, así como das actuacións que se leven a cabo

nel.

- O procedemento deberá ser tramitado desde o seu inicio ata a súa resolución,

incluída a posible adopción de medidas de protección, coa maior celeridade.

- No procedemento debe garantirse o dereito á audiencia das persoas implicadas na
situación denunciada, que poderán facer as alegacións que consideren oportunas

para a defensa da súa posición.

- A aplicación deste protocolo non impedirá a utilización das accións xudiciais previstas
legalmente.

- Adoptaranse as medidas necesarias para evitar calquera tipo de represalia contra as

persoas que denuncien unha situación de acoso sexual ou por razón de sexo ou que

comparezan como testemuñas no procedemento previsto neste protocolo.



PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Comisión contra o Acoso Sexual e por Razón de 

Sexo (CAS)

Presentación da 

denuncia a 
CAS

CAS _

Inicio do 
Procedemento

CAS_ 
Tramitación do 
Procedemento

CAS_ 

Conclusión do 
Procedemento

RESOLUCIÓN 
REITORAL

Procedemento

(art. 14-18)



PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Comisión contra o Acoso Sexual e por Razón de Sexo (CAS)

Presentación da 

denuncia á CAS

1. Calquera persoa incluída no ámbito de aplicación deste protocolo que se considere

vítima de acoso sexual o por razón de sexo.

2. A denuncia tamén poderá ser presentada por unha terceira persoa que teña
coñecemento da situación de acoso, entre elas as responsables dos centros ou

departamentos e as representantes das traballadoras e traballadores ou do

alumnado.

Nestes casos, desde a presidencia da CAS remitirase copia da denuncia á

presunta vítima para que, se é o caso, a ratifique.

3. Nas denuncias se deberá identificar a persoa denunciante, poderán presentarse por
escrito ou verbalmente.

4. A denuncia deberá ser presentada no prazo de 3 meses contados desde que tivo
lugar o incidente.



PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Comisión contra o Acoso Sexual e por Razón de Sexo (CAS)

Presentación da 

denuncia

- As denuncias escritas deberán ser presentadas nos Rexistros da

Universidade de Vigo ou por calquera dos medios previstos na Lei

30/1992 de réxime jurídico das administracións públicas e do

procedemento administratito común.

- Para garantir o dereito á intimidade das persoas afectadas: o formulario

que figura como Anexo I e a relación dos feitos denunciados coa

identificación da persoa denunciada, deberá presentarse en sobre

pechado, ao que se xuntará unha instancia dirixida á presidencia da

CAS (anexo 2).



ANEXO I
ANEXO II



PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Comisión contra o Acoso Sexual e por Razón de Sexo (CAS)

Presentación da 

denuncia

- Para as denuncias presentadas verbalmente na Unidade de Igualdade,

levantarase acta delas que deberá ser asinada pola parte denunciante

para os efectos de que quede constancia del.

- A denuncia deberá ser presentada no prazo de 3 meses contados dese

que tivo lugar o incidente ou o último dos incidentes sucedidos.



PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Comisión contra o Acoso Sexual e por Razón de Sexo (CAS)

DEBE 

denunciar

1. Calquera membro da comunidade universitaria ten a obriga de comunicar

ás súas xefaturas xerárquicas, ás persoas responsables de centros ou

departamentos ou á presidencia da CAS calquera situación de posible

acoso sexual ou por razón de sexo de que tiver coñecemento.

2. Toda persoa responsable académica ou administrativa da Universidade de

Vigo estará obrigada a tramitar inmediatamente ante a CAS as denuncias

verbais ou escritas que reciba sobre calquera destas situacións de posible

acoso sexual ou por razón de sexo.
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ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Comisión contra o Acoso Sexual e por Razón de 

Sexo (CAS)

Presentación da 

denuncia a 
CAS

CAS _

Inicio do 
Procedemento

CAS_ 
Tramitación do 
Procedemento

CAS_ 

Conclusión do 
Procedemento

RESOLUCIÓN 
REITORAL



PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Comisión contra o Acoso Sexual e por Razón de Sexo (CAS)

INICIO DO 

PROCEDEMENTO

1. A inadmisión a trámite da denuncia nos casos: 

a) Cando resulte evidente que os feitos recollidos nela ou as persoas

implicadas non se inclúen dentro do ámbito de aplicación deste
protocolo.

b) Cando a denuncia fose presentada por unha terceira persoa e a

presunta vítima non a ratificase.

c) Cando a denuncia fose presentada fóra do prazo fixado (3 meses)

2. Admitir a denuncia e iniciar a tramitación do procedemento

A inadmisión a trámite deberá estar motivada e comunicarase por

escrito á persoa denunciante e á presunta vítima

Nete caso a admisión da denuncia farase por escrito e notificarase ás

persoas implicadas nela.

O inicio do procedemento será comunicado á Reitoría.
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Comisión contra o Acoso Sexual e por Razón de 

Sexo (CAS)

Presentación da 

denuncia a 
CAS

CAS _

Inicio do 
Procedemento

CAS_ 
Tramitación do 
Procedemento

CAS_ 

Conclusión do 
Procedemento

RESOLUCIÓN 
REITORAL



PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Comisión contra o Acoso Sexual e por Razón de Sexo (CAS)

TRAMITACIÓN DO 

PROCEDEMENTO

1. Admitida a trámite a denuncia, a CAS deberá designar, entre as membros e os membros dela,
un instrutor ou unha instrutora que se encargará da tramitación da denuncia. Que contará co
apoio do secretario/a.

2. Quen sexa responsable da instrución deberá arrecadar toda a información que considere
conveniente e practicará todas as probas testemuñais ou documentais que considere
necesarias para esclarecer os feitos denunciados.

3. Quen instrúa o procedemento dará audiencia a cada unha das partes implicadas na presunta
situación de acoso.

4. Logo da solicitude do instrutor ou instrutora, a CAS, de consideralo necesario, poderá requerir a
colaboración dos diferentes servizos da Universidade de Vigo (Servizo de Prevención de Riscos
Laborais, Gabinete Psicopedagóxico, entre outros).
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ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Comisión contra o Acoso Sexual e por Razón de Sexo (CAS)

TRAMITACIÓN DO 

PROCEDEMENTO

5. Todas as actuacións deberán ser realizadas coa debida reserva, prudencia e coa maior 
sensibilidade e respecto aos dereitos das partes implicadas. 

6. A persoa instrutora contará cun prazo de 20 días hábiles, contados desde a admisión a 
trámite da denuncia, para a práctica de todas as actuacións previstas neste precepto. 

7. Rematada a súa misión, o/a instrutor/a presentará ante a CAS un informe detallado
sobre as actuacións levadas a cabo e os seus resultados. 
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Comisión contra o Acoso Sexual e por Razón de 

Sexo (CAS)

Presentación da 

denuncia a 
CAS

CAS _

Inicio do 
Procedemento

CAS_ 
Tramitación do 
Procedemento

CAS_ 

Conclusión do 
Procedemento

RESOLUCIÓN 
REITORAL



PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Comisión contra o Acoso Sexual e por Razón de Sexo (CAS)

CONCLUSIÓN DO 

PROCEDEMENTO

A CAS, no prazo de 5 días hábiles contados desde a presentación do informe,

deberá adoptar un ACORDO MOTIVADO sobre a situación denunciada, que

deberá ser remitido á Reitoría e e ás persoas directamente implicadas no

procedemento.

a) Proposta de ARQUIVAMENTO das actuacións iniciadas:
i. Cando non existan indicios suficientes da existencia da situación denunciada.

ii. Cando se trate dunha situación que non se inclúe no ámbito de aplicación. Neste caso

se se observasen indicios doutro tipo de infraccións poderíase propoñer á Reitoría a

apertura dun expediente de información reservada.

b) Proposta de INCOACIÓN de expediente disciplinario contra a persoa denunciada cando 
das actuacións practicadas deriven indicios suficientes da comisión de feitos constitutivos de 

acoso sexual ou por razón de sexo 

c) Cando a persoa presuntamente acosadora sexa PERSOAL a efectos de contratas ou

subcontrataas EXTERNAS coa universidade, proporase á Reitoría que remita á empresa de

que dependa o informe elaborado pola CAS sobre a situación denunciada, para a
adopción das medidas que procedan.

ACORDO 

MOTIVADO

(Agunha das 3 

propostas): 
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ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Comisión contra o Acoso Sexual e por Razón de 

Sexo (CAS)

Presentación da 

denuncia a 
CAS

CAS _

Inicio do 
Procedemento

CAS_ 
Tramitación do 
Procedemento

CAS_ 

Conclusión do 
Procedemento

RESOLUCIÓN 
REITORAL
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ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

RESOLUCIÓN REITORAL

1. O Reitor, dentro do prazo de 5 días hábiles desde a recepción do informe motivado da CAS,

ditará RESOLUCIÓN, que porá fin ao procedemento e que será notificada ás partes

implicadas.

2. Contra a resolución reitoral poderán presentarse os recursos previstos na normativa vixente.

CAS poderá propor á Reitoría a adopción de medidas de protección que

poderán consistir en cambiar a vítima de unidade administrativa, servizo,

departamento, quenda, centro ou campus segundo os casos.

En todo caso, a adopción dalgunha destas medidas deberá contar co

consentimento da vítima.



PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

A apertura dun procedemento xudicial sobre os mesmos feitos denunciados ante a

CAS determinará o arquivamento das actuacións iniciadas de conformidade con este

protocolo.

Artigo 23. Arquivamento de procedemento ante a CAS

Artigo 21. Deber de confidencialidade: todas as persoas implicadas 

Artigo 22. Deber de colaboración coa CAS. Todas as persoas teñen “OBRIGACIÓN” a colaborar.



PROTOCOLO MARCO DE ACTUACIÓN PARA A PREVENCIÓN E SANCIÓN DO 

ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

1. A CAS realizará o control e seguimento da aplicación do presente protocolo co

obxecto de analizar a súa eficacia na prevención, detección e erradicación de

situacións de acoso sexual e por razón de sexo na Universidade de Vigo.

2. A CAS deberá elaborar un informe anual sobre a aplicación do presente protocolo

que presentará ante o Consello de Goberno.

3. Tamén poderá facer propostas de modificación do protocolo se detectara

insuficiencias para atender as situacións de acoso sexual e por razón de sexo

detectadas.

Artigo 24. Seguimento da aplicación do protocolo







CLAVES PARA A IDENTIFICACIÓN E ESTRATEXIAS DE ACTUACIÓN I

1. IDENTIFICAR A SITUACIÓN DE ACOSO SEXUAL OU POR RAZÓN
DE SEXO

- Coñecer as distintas situacións que son constitutivas de
acoso sexual e acoso por razón de sexo.

- As veces poden adoptar formas moi sutís e, por tanto,
poden ser difíciles de detectar. Neste sentido, fai falta prestar
atención a aqueles aspectos que poden actuar como
indicios de que se está producindo unha situación de acoso

Ex.: Aumento de queixas en determinados postos de
traballo; aumento nos niveis de absentismo; relacións
conflitivas entre compañeiros/as; rotación de persoal;
ambiente de traballo negativo…).



CLAVES PARA A IDENTIFICACIÓN E ESTRATEXIAS DE ACTUACIÓN II

1. IDENTIFICAR A SITUACIÓN DE ACOSO SEXUAL OU POR RAZÓN

DE SEXO

Podemos coñecer a existencia do acoso sexual ou por razón

de sexo, de distintas formas:

 A) Identificamos sinais sospeitosos e constatámolo por nos

mesmas/os ou porque a vítima ou alguén achegado no lo

confirma.

 B) A vítima (ou alguén achegado a ela) recorre a nos e

cóntanos a situación.



PRINCIPAIS

HABILIDADES

EMPATÍA 

E CALIDEZ

AUTENTICIDADE

CONFIDENCIALIDADE

ESCOITA ACTIVA

RESPECTO

CLAVES PARA A IDENTIFICACIÓN E ESTRATEXIAS DE ACTUACIÓN III



CATRO REGRAS BÁSICAS PARA UNHA 

ESCOITA EFICAZ

1.   ESCOITAR ACTIVAMENTE

2.   ESCOITAR CON EMPATÍA

3.   ESCOITAR CON APERTURA MENTAL

4.   ESCOITAR CON COÑECEMENTO

CLAVES PARA A IDENTIFICACIÓN E ESTRATEXIAS DE ACTUACIÓN IV

 Manter un bo contacto ocular

 Botarse lixeiramente cara adiante

 Reforzar a suposta vítima

asentindo e parafraseando.

 Aclarar facendo preguntas

 Non distraerse.

 Tentar comprender o que a

persoa transmite.



2. ESTRATEXIAS DE ACTUACIÓN

CLAVES PARA A IDENTIFICACIÓN E ESTRATEXIAS DE ACTUACIÓN V







A UNIVERSIDADE: UN ESPAZO PARA A PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE XÉNERO E A PREVENCIÓN
DO ACOSO E DA VIOLENCIA I



PREMISA DE PARTIDA É UNHA 

CONCEPCIÓN DA 

EDUCACIÓN MÁIS ALÓ DA 

INSTRUCCIÓN

A UNIVERSIDADE: UN ESPAZO PARA A PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE XÉNERO E A PREVENCIÓN
DO ACOSO E DA VIOLENCIA II

De forma global a Universidade

ten a obriga ética de….

ADOPTAR UN COMPROMISO 

COA PROMOCIÓN DOS 

VALORES DEMOCRÁTICOS E 

A TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL.

Proceso humanizador
Opción valorativa

Utópico 
Integral 

EDUCACIÓN 



FORMAR NA IGUALDADE DE XÉNERO E SENSIBILIZAR CONTRA A VIOLENCIA

A UNIVERSIDADE: UN ESPAZO PARA A PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE XÉNERO E A PREVENCIÓN
DO ACOSO E DA VIOLENCIA III

De forma específica a Universidade ten a obriga ética de….

PREVIR, IDENTIFICAR E SANCIONAR calquera manifestación de violencia de xénero.

Como enfatiza o Código de Conduta Europeo para combater o acoso sexual (1992) o
procedemento para resolver as queixas debe ser contemplado só coma un dos
compoñentes dunha estratexia para abordar o problema. O principal obxectivo debe ser,
polo tanto, cambiar actitudes e comportamentos.

SANCIONAR CALQUERA MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA



A UNIVERSIDADE: UN ESPAZO PARA A PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE XÉNERO E A

PREVENCIÓN DO ACOSO E DA VIOLENCIA IV

FORMAR/SENSIBILIZAR NA IGUALDADE

 Promocionar a igualdade entre homes e mulleres

 Promocionar a o respecto e a tolerancia en positivo cara a diversidade sexual.

 Fomentar o desenvolvemento da intelixencia emocional, atendendo

especialmente a empatía e outras habilidades sociais como a asertividade e a

escoita activa.

 Desenvolver un clima organizacional cálido e de confianza para a Comunidade

Universitaria e crear contornas de estudo e traballo respectuosos con todas as

persoas.

 Estes contidos, que deben ser transversais a todas as materias e deben

impregnar tamén as actuacións dos seus Órganos de Goberno, deberán ser

reforzados a través de cursos formativos de extensión universitaria baseados no

desenvolvemento de relacións respectuosas, atendendo tanto as actitudes

como aos comportamentos.



A UNIVERSIDADE: UN ESPAZO PARA A PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE XÉNERO E A

PREVENCIÓN DO ACOSO E DA VIOLENCIA IV

SANCIONAR CALQUERA MANIFESTACIÓN DE 

VIOLENCIA

 Establecer unha POLÍTICA CLARA DE TOLERANCIA CERO contra a violencia de xénero, que 

será abordada con CONTUNDENCIA E DILIXENCIA. 

 Deseñar, aprobar e publicitar un Protocolo de actuación (como o exposto aquí) que se 

encargue non só das tarefas formativas, senón de garantir a tutela de dereitos e a 

seguridade dos traballadores e das traballadoras, así como das alumnas e dos alumnos. 

 Non só declarar verbalmente a tolerancia cero coa violencia, senón actuar con

contundencia e dilixencia ante a máis mínima sospeita. SE AS QUEIXAS NON SE TOMAN EN

SERIO, SE TALES ACTOS NON SON SANCIONADOS CONTRIBUIRASE A CREAR UNHA CULTURA

DE TOLERANCIA AO ACOSO

 Tal e como se sinala no Art. 48 da Lei Orgánica 3/2007 a elaboración de procedementos

ou protocolos contra o acoso sexual e o acoso por razón de sexo e unha medida central e

imprescindible. O mesmo protocolo proporciona seguridade xurídica ao organizar o

contido material, procesal, preventivo e sancionador.





Profª. Dra. Yolanda Rodríguez Castro ycastro@uvigo.es

Profª. Dra. María Victoria Carrera Fernández mavicarrera@uvigo.es

MOITAS GRAZAS POLA 
VOSA ATENCIÓN
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