
PROTOCOLO
para a prevención
e protección fronte
ao acoso sexual e
acoso por razón de sexo

na UDC

M á i s  i n f o r m a c i ó n  

http://www.udc.es/
oficinaigualdade/plan
/protocolo_acoso.html
Si eres vítima ou coñecedor/a de unha 
situación de acoso sexual ou acoso por 
razón de sexo podes denuncialo envian-
do un correo electrónico á Directora da 
OIX a través de directora.oix@udc.es

Quen se encarga da súa aplicación? 
A UDC dotouse de unha Comsión Asesora encargada de aplicar este proto-
colo. Esta comisión está presidida pola directora ou director da Oficina para a 
Igualdade de Xénero e forman parte representantes do PDI, do alumnado e 
do PAS; así como do equipo de goberno da Universidade.Tamén, en calidade 
de asesoramento, un/unha representante do Servizo de Prevención da 
Universidade.

 Como se inicia o procedemento?
Calquera persoa que, no ámbito da UDC, estime que poida ser vítima dunha 
situación de acoso sexual ou por razón de sexo pode iniciar o procedemento, 
sen perxuizo de que poida acudir á vía xurisdicional para exercitar o seu dereito 
á tutela xudicial. 

Confidencialidade
Durante o desenvolvemento do procedemento garantirase a 
confidencialidade e a protección da intimidade de todo o persoal 
implicado no procedemento; os datos de carácter persoal que se 
xeren na aplicación deste Protocolo réxense pola Lei Orgánica 
15/1999, 13 de decembro de Protección de datos de carácter 
persoal.

 

Vixencia
A vixencia do Protocolo será de catro anos desde a súa aprobación no 
Consello de Goberno da UDC, o 26 DE NOVEMBRO DE 2013.



Inicio
Toda persoa da comunidade universitaria que 
se considere vítima de acoso sexual ou por 
razón de sexo poderá presentar unha 
reclamación ou denuncia perante a Directora 
da Oficina para a Igualdade de Xénero.

Cando se trate dunha denuncia ou reclama-
ción interposta por unha terceira persoa, a 
posible vítima deberá ratificar a existencia 
desta situación denunciada.

A directora da Oficina para a Igualade de 
Xénero dará traslado á Comisión no prazo 
máximo de cinco días, con copia ao 
Reitor ou Reitora da UDC para o seu 
coñecemento. 

Finalización
A Comisión emitirá un informe motiva-
do no prazo máximo de quince días 
desde que se puxo en coñecemento 
da mesma a existencia de situación de 
acoso e por tanto de apertura do 
expediente. 

O informe deberá plasmar a existencia, 
ou non, de acordo mediante mediación 
ou conciliación. No caso de que non 
se finalizase o proceso deste xeito, 
incluirá as recomendacións que se 
consideren oportunas para a resolu-
ción do conflito. 

Convocarase a Comisión a fin de 
iniciar o procedemento para solicitar 
as probas documentais e testificais 
que se consideren oportunas. 

Designarase a unha ou varias persoas 
que intentarán un procedemento de 
mediación entre as partes implicadas 
(unha vez se constate a existencia de 
situación de acoso sexual ou por 
razón de sexo) sempre que ambas o 
acepten a fin de conseguir unha 
resolución ao conflito.

Darase traslado do informe tanto ás 
partes implicadas como á Xerencia, 
CIMAC e ao Reitor ou Reitora da UDC 
a quen lle corresponderá a adopción 
das medidas precisas para o cumpri-
mento das recomendacións recollidas 
no informe da Comisión. 
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Por qué e para qué? 
No marco do I Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes da Universidade da 
Coruña, establécese a necesidade de adoptar medidas tendentes á preven-
ción e eliminación de calquera manifestación de violencia ou acoso que 
puidera producirse no eido da universidade. 

Deste xeito procedeuse á elaboración dun Protocolo de actuación ante este 
tipo de situacións co obxecto de facelo parte dunha política específica sobre 
violencia de xénero, a través da formación, información e sensibilización de 
todos os membros da comunidade universitaria, e poñer en marcha mecanis-
mos precisos para tramitar e, no seu caso, resolver as reclamacións ou 
denuncias presentadas polas posibles vítimas de acoso sexual e/ou acoso 
por razón de sexo coas debidas garantías. 

Ámbito de aplicación
O Protocolo será de aplicación en todos os centros de traballo da UDC e 
afectará a: 

· Persoal docente e investigador
· Persoal de administración e servizos
· Alumnado
· Persoal afecto a contratas ou subcontratas e/ou posto a disposición por 

ETTs e ás persoas autónomas relacionadas coa UDC por un contrato de 
prestación de obra ou servizo determinado 

Presentar reclamación
ou denuncia perante a Directora 
da Oficina para a Igualdade de 

Xénero ou directamente á 
directora da Comisión Asesora

Siruación de acoso sexual 
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Arquivo do mesmo

Traslado por parte da directora da 
Oficina para a Igualdade de Xénero á 
Comisión Asesora nun prazo máximo 
de 5 días. Copia ao Reitor/-a da UDC

Emisión por parte da Comisión Asesora dun 
informe no que se establezan as recomendacións 
para a resolución do conflicto (prazo máximo de

15 días dende o coñecemento da situación).
Posibilidade de asesoramento externo

Traslado do informe por parte da 
presidenta da Comisión Asesora tanto ás 
persoas implicadas no proceso como á 
Xerencia, CIMAC e Reitor/-a da UDC

Adopción de medidas disciplinarias por parte do 
Rectorado (apertura de expediente disciplinario, 

separación entre a persoa 
denunciante-denunciada...)
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existencia da 
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situación denunciada

Presentada
por 3ª persoa
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documentais e testificais.
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persoas no seo da Comisión
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