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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS E COMPROMISOS DA 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA EN MATERIA DE 
VIOLENCIA PSICOLÓXICA E FÍSICA NO TRABALLO 

 
Ser tratada con dignidade é un dereito de toda persoa. O dereito á integridade 
moral e física e á non discriminación están garantidos na Constitución 
Española, no Estatuto de Autonomía de Galicia, na Normativa da Unión 
Europea, na Lexislación Laboral e da Función Pública española e galega. 
 

1. A Universidade da Coruña considera que calquera manifestación de 
fustrigación ou violencia psicolóxica ou física no traballo é inaceptable, 
contamina o contorno laboral, embaza a súa reputación, pode ter un 
efecto negativo sobre a saúde, o benestar, a confianza, a dignidade e o 
rendemento das persoas que o padecen e constitúen non só unha 
afronta ao trato equitativo senón tamén unha falta grave que non pode 
nin debe ser tolerada. 

2. A Universidade da Coruña declara que todos os seus traballadores e 
traballadoras teñen dereito a ser tratadas con dignidade, consideración e 
respecto, polo que a violencia psicolóxica e física no traballo é unha 
conduta inaceptable nesta institución. 

3. A Universidade da Coruña non admitirá ningún tipo de acción, conduta, 
comentario ou contacto físico ofensivo ou degradante que poida 
ocasionar no receptor un sentimento de ameaza, humillación ou 
intimidación, é dicir, calquera comportamento que atente contra a 
dignidade do persoal desta Universidade, sexa cal for a súa condición. 

4. A Universidade da Coruña garantirá a toda persoa que considere que foi 
obxecto de violencia psicolóxica e física o dereito a presentar queixa, 
sen temor a ser obxecto de intimidación, trato inxusto, discriminatorio ou 
desfavorable e iso sen menoscabo das accións civís e/ou penais que a 
persoa acosada poida exercitar e comprométese a que toda violación 
destes dereitos será obxecto de medidas disciplinarias e doutras 
medidas que se consideren apropiadas. 
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5. A Universidade da Coruña salvagárdase o dereito á intimidade, á 
confidencialidade, e á presunción de inocencia, respectando o segredo 
profesional obrigatorio das actuacións e informes médicos durante todo 
o proceso. Toda a información relativa a queixas en materia de violencia 
psicolóxica e física manexarase de modo que se protexa o dereito á 
intimidade de todos os implicados. O persoal afectado pola queixa 
poderá, de maneira expresa por escrito, eximir o segredo profesional 
dos informes médicos relativos aos estudos que se realicen. 

6. A Universidade da Coruña comprométese a aplicar estratexias, que 
incluirán elementos de información, educación, formación, capacitación, 
seguimento e avaliación, co obxectivo non só de previr a violencia 
psicolóxica e física senón tamén de influír sobre as actitudes e 
comportamentos das persoas que integran a Institución. 

7. Todo o persoal ten a responsabilidade de axudar a garantir que todas as 
persoas sexan tratadas con respecto e dignidade e a utilizar este 
procedemento de maneira responsable. Ademais a Dirección e ás 
demais persoas con mando sobre outras teñen a responsabilidade de 
aplicar estes principios e emprender as accións necesarias para garantir 
o seu cumprimento co obxectivo de evitar que se produza calquera tipo 
de violencia psicolóxica e física no ámbito da súa responsabilidade. 

 
Os representantes dos traballadores e traballadoras son competentes para 
asesorar, acompañar ou representar a calquera persoa traballadora, que así o 
solicite, en relación cos asuntos derivados deste procedemento, e terán o 
dereito a estar informados de todas as denuncias por violencia psicolóxica ou 
física presentadas, así como das súas resolucións. 
O Servizo de Prevención de Riscos Laborais da Universidade da Coruña, neste 
procedemento, ten a misión de asesorar, en todo o proceso, tendo en conta 
que calquera forma de violencia psicolóxica ou física considérase un factor de 
risco laboral para calquera membro dos cadros de persoal da UDC. 
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1. OBXECTO 
 

Este procedemento ten o obxecto de protexer os dereitos fundamentais 
e especialmente a dignidade das persoas no ámbito laboral, de acordo cos 
principios contidos na Declaración de Principios e Compromisos da 
Universidade da Coruña, de aquí en adiante UDC, en materia de violencia 
psicolóxica ou física no traballo e, no seu caso, erradicar de forma rápida 
aqueles comportamentos e factores organizativos que poñan de manifesto 
estas condutas. 
 

Por iso, o obxectivo é establecer obrigas en canto á información, 
prevención, mediación e supresión de tódolos tipos de condutas de violencia no 
traballo (psicolóxica ou física), así como establecer un protocolo interno, coas 
garantías de imparcialidade e confidencialidade, co fin de canalizar as queixas 
ou reclamacións que se poidan producir e propiciar a súa solución dentro da 
Universidade. 
 

O procedemento está aberto á mellora continua e ás modificacións 
introducidas pola lexislación, polo Comité de Seguranza e Saúde, polos 
cambios nas condicións de traballo na UDC ou por outras circunstancias 
(novos criterios de actuación ou novas recomendacións da autoridade laboral 
ao respecto). 
 
 

2. ALCANCE E ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Aplicarase a tódolos centros de traballo da UDC e afectará a todo o seu 

persoal (PDI, PAS e PCP) e a calquera persoa que, sendo membro dun dos 
colectivos anteriores, finalizara a súa relación coa UDC debido a unha situación 
de acoso, e que invoque o presente protocolo no prazo de tres meses desde 
que finalizou a súa relación. 

O protocolo é de aplicación, tanto en centros de traballo propios como no 
seu desprazamento a empresas alleas por razóns de servizo e tamén ao 
persoal doutras empresas con actividade laboral en centros da UDC, sen 
substituír os procedementos que as ditas empresas xa teñan implantados. 
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3. NORMATIVA APLICABLE 
 

• Directiva 89/391/CEE del Consello, de 12 de xuño de 1989, relativa á 
aplicación de medidas para promover a mellora da seguridade e da 
saúde dos traballadores no traballo 

• Resolución do Parlamento Europeo sobre o acoso laboral no lugar de 
traballo (2001/2339). 

• Lei orgánica 5/2010, de 22 de xuño, pola que se modifica a Lei 
orgánica 10/1995, de 23 de novembro, Código Penal 

• Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais.  

• Lei 39/1999, de 5 de novembro, para promover a conciliación da vida 
familiar e laboral das persoas traballadoras 

• Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 
mulleres e homes 

• Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico da 
Administración Pública e do Procedemento Administrativo Común 

• Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público 

• Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba 
o texto refundido da lei do estatuto dos traballadores (art. 4e, 17 e 
19.1) 

• Real Decreto Lexislativo 2/1995, de 7 de abril, polo que se aproba o 
Texto Refundido da Lei de Procedemento Laboral. 

• Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e 
homes 

• Lei 2/2007, do 28 de marzo, de traballo en igualdade das mulleres de 
Galicia 

• Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei da Función Pública de Galicia 

• Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades (LOU) 

• Lei Orgánica 4/2007, de 12 de abril, pola que se modifica a Lei 
Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades 

• Estatutos da Universidade da Coruña. 

• III Convenio Colectivo do Persoal Laboral da UDC. 

• Real decreto 1791/2010, do 30 de decembro, polo que se aproba o 
Estatuto do estudante universitario  
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• Toda a normativa legal e convencional española e da Comunidade 
Autónoma de Galicia en materia de violencia física ou psicolóxica no 
traballo que resulte de aplicación. 

• As Directivas da Unión Europea en materia de violencia física ou 
psicolóxica no traballo que resulten de aplicación. 

• As normas de funcionamento que acorde a Universidade da Coruña. 
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4. DEFINICIÓNS 
 

A expresión “acoso ou violencia psicolóxica” abarca todo acto, xesto, 
conduta, declaración ou solicitude, realizado no ámbito laboral de forma 
reiterada, que poida considerarse discriminatorio, ofensivo, humillante, 
intimidatorio, violento ou que inclúa o insulto, menosprezo, coacción ou ben 
unha intrusión na vida privada, dirixida de forma reiterada e prolongada no 
tempo cara a unha ou varias persoas, por parte de outra/s que actúen fronte a 
aquela/s desde unha posición de poder (non necesariamente xerárquica senón 
en termos psicolóxicos). Dentro desta definición inclúense as variantes de 
acoso sexual, acoso ideolóxico, etc. 

 
 O acoso ou violencia psicolóxica debe diferenciarse de “conflito 

interpersoal” que é aquel no que dúas ou máis partes cren que o que quere 
unha é incompatible co que desexa a outra ou aquelas condutas que se 
producen desde unha relación simétrica e definen un conflito entre as partes no 
ámbito do traballo, sexa de carácter puntual ou mais permanente. 

 
O que diferenza o acoso ou violencia psicolóxica doutros problemas 

derivados da organización do traballo ou dos conflitos de rol é: 
 
- A intencionalidade de causar un dano 
- A focalización nunha ou varias persoas 
- A repetición de feitos  
- A frecuencia 
- A continuidade no tempo 
 

A expresión “violencia física” abarca calquera acto de asalto a calquera 
persoa traballadora en circunstancias relacionadas co traballo. 

 
A expresión “queixa ou reclamación” refírese á comunicación formal 

escrita da situación de acoso ou violencia no traballo, polos medios descritos 
no procedemento, encamiñada a comezar un proceso de solución do conflito. 

 
A “Comisión Institucional de Mediación, Arbitraxe e Conciliación 

(CIMAC)” é o órgano encargado de analizar as queixas ou reclamacións e de 
establecer as medidas de corrección ou as recomendacións de prevención nos 
procesos de violencia psicolóxica ou física que se sometan ao seu estudo. 

A CIMAC estará integrada por responsables da Administración 
Universitaria e representantes dos Traballadores, estará asesorada nos 
aspectos legais e técnicos pola Asesoría Xurídica e polo Servizo de Prevención 
de Riscos Laborais, respectivamente.  

A CIMAC elaborará un regulamento de funcionamento interno.  
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A expresión “conciliación ou mediación” refírese ao proceso polo que un 
conciliador ou mediador alenta ás partes a resolver as cuestións obxecto de 
litixio entre elas e a acadar unha acordo mutuamente aceptado, loxicamente, 
en aquelas materias das que libremente poidan dispor sen afectar a dereitos de 
terceiras persoas. 

 
A expresión “arbitraxe” refírese ao acto de resolver, de maneira pacífica, 

un conflito entre partes. 
 

 A expresión “persoa implicada” refírese ás persoas que teñen un conflito 
recollido polo presente acordo, así como ás testemuñas dos feitos, aos 
compañeiros, á persoa que presenta a queixa ou reclamación, etc. 

 
A expresión “persoa protexida” refírese as persoas que deben ser 

obxecto de protección trala determinación da CIMAC. 
 
A expresión “persoa demandante” refírese a toda persoa que formula 

una queixa en virtude deste procedemento. 
 
A expresión “persoa demandada” refírese a toda persoa respecto a cal 

se formula unha acusación de violencia psicolóxica ou física. 
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5. METODOLOXÍA DE TRABALLO 

5.1. Inicio do procedemento.-  
A análise e a avaliación dun caso de conduta de acoso ou de violencia 
psicolóxica ou física no traballo, poderá iniciarse: 

5.1.1. En primeira persoa: a instancia da persoa afectada pola situación, 
en diante demandante, que solicita da UDC protección e/ou 
actuación. 

5.1.2. Por un terceiro: a instancia de calquera membro da comunidade 
universitaria, que percibe unha situación irregular e demanda da 
UDC actuación. 

Toda persoa pertencente á comunidade universitaria que sufra ou teña 
coñecemento da existencia dunha conduta de violencia psicolóxica ou 
física no ámbito da UDC, poderá elevar unha queixa ou reclamación, na 
que describirá os feitos ou as situacións das que está sendo obxecto ou 
das que ten coñecemento con suficiente clareza. 
A queixa presentaraa a persoa por escrito ante a Comisión Institucional 
de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (CIMAC) con liberdade de forma, 
incluirá os seus datos persoais, o colectivo ao que pertence, o 
Departamento / Unidade / Servizo ao que está adscrito e o seu domicilio 
para os efectos de notificacións. 
A recepción da queixa levarase a cabo pola secretaría da CIMAC, que 
recaerá no Servizo de Prevención de Riscos Laborais, con voz e sen 
voto. Con base no principio de economía procedemental, cabe a 
acumulación de queixas idénticas ou similares. 
A secretaría da comisión rexistrará a queixa nun rexistro propio. Este 
rexistro ten carácter reservado co fin de garantir a confidencialidade dos 
asuntos tramitados e especialmente, a identidade de quen formalice a 
solicitude de intervención. Convocará con carácter inmediato á CIMAC, 
que determinará os seguintes aspectos nun prazo máximo de cinco 
días hábiles: 

• Sobre o fundamento da queixa: 
Se a queixa se considera fundada, en tal caso continuará o seu 
trámite. 
Se a queixa está infundada, neste caso comunicará a súa 
determinación ás persoas interesadas e arquivará o expediente. 
Cando no análise da queixa percibise que foi realizada con dolo; 
porá os feitos en coñecemento dos órganos universitarios afectados, 
que aplicará as sancións que correspondan, segundo o réxime 
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disciplinario que resulte de aplicación ao colectivo ao que pertenzan 
a/s persoa/s infractoras. 

• Sobre a protección de persoas: 
Se a persoa ou persoas, previsiblemente vítimas de violencia 
psicolóxica ou física no ámbito universitario, deben ser obxecto de 
protección, o tipo de protección que necesitan e o prazo en que debe 
prestárselle; neste caso realizará as comunicacións oportunas ás 
persoas implicadas na protección. 

 

5.2. Fase de investigación.- 
5.2.1. Resolución inicial da CIMAC.- 
En caso de que a CIMAC decida a continuación do expediente, adoptará 
as medidas de investigación que considere necesarias para o 
esclarecemento dos feitos. As persoas afectadas: demandante, 
demandada, superiores xerárquicos, etc. están obrigadas a prestar a 
axuda necesaria no prazo que fixe a Comisión para o cumprimento das 
súas funcións e para a elaboración da súa resolución.  
A Comisión no prazo máximo de dez días hábiles dende que foi 
presentada a reclamación ou queixa determinará igualmente os 
seguintes aspectos: 

• Mediación ou conciliación: 
Se existe posibilidade de mediación ou conciliación de intereses 
entre as partes. Neste caso elixirá unha persoa ou grupo de persoas 
para a mediación ou a conciliación, que se servirán dos medios que 
consideren adecuados para lograr unha solución pactada do conflito 
e, ao mesmo tempo, fará a oportuna comunicación aos/ás 
afectados/as indicándolles que deben solicitar a correspondente 
mediación ou conciliación mediante escrito asinado por ambas as 
partes a través do rexistro da CIMAC. Neste escrito incluirán os seus 
datos persoais, o/os colectivo/os ao/aos que pertencen, o 
Departamento / Unidade / Servizo ao/aos que están adscritos/as e 
os seus enderezos para os efectos de notificación. 

• Avaliación psicosocial específica: 
Se o caso ten a suficiente complexidade como para requirir unha 
avaliación psicosocial específica, en caso de que estea implicado 
algún membro dos cadros de persoal da UDC, a CIMAC solicitará 
esta avaliación ao Servizo de Prevención Propio para que emita o 
correspondente informe con proposta de medidas correctoras. 
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• Arbitraxe: 
Se opta por realizar arbitraxe directamente. 

 
5.2.2. Proceso de mediación e conciliación.- 
A persoa ou grupo de mediación e conciliación iniciará os actos 
conducentes á solución pactada do conflito, unha vez que as partes 
implicadas formalicen a súa solicitude no rexistro da CIMAC. 
Os acordos que resultaren da sesión de mediación ou de conciliación 
recolleranse nunha acta que deberá figurar asinada pola persoa ou 
grupo de persoas de mediación e conciliación e polas persoas que 
formalizaron a solicitude. Estes acordos serán remitidos á CIMAC para o 
seu coñecemento e arquivo. 
O proceso de mediación e conciliación rematará en calquera dos 
seguintes casos: 

• Cando se chegue a un acordo recollido en acta. 

• Cando algunha das partes solicite a súa interrupción e a continuación 
do procedemento de violencia psicolóxica ou física no traballo. Esta 
solicitude de interrupción será elevada por escrito (individual ou 
colectivamente) á persoa ou grupo de mediación ou conciliación, que 
emitirá un informe sobre a situación nun prazo máximo de dez días 
hábiles dende a solicitude de interrupción e poderá conter unha 
proposta de medidas correctoras. 

• Cando a persoa ou grupo de mediación e conciliación dea por 
rematado o proceso por considerar de forma razoada que non é 
previsible unha solución satisfactoria para as partes. Neste caso 
emitirá informe á CIMAC e dará traslado da súa decisión ás partes 
implicadas. 

A CIMAC disporá no seu regulamento de funcionamento dun apartado 
específico para o grupo de mediación e conciliación. 
 

5.2.3. Proceso de avaliación psicosocial específica.- Actuación dos 
servizos de prevención: 

Unha vez recibida a comunicación da CIMAC, os servizos de prevención 
emitirán un informe de avaliación con proposta de medidas correctoras 
nun prazo máximo de quince días hábiles a partir da data de entrada no 
Servizo de Prevención Propio (SPP) da comunicación da Comisión. 
As persoas implicadas terán a obriga de colaboración que establece o 
artigo 39 da Lei de Prevención de Riscos Laborais. 
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A CIMAC achegará ao SPP todos os datos que obtiver na súa 
investigación, necesarios para a avaliación psicosocial. 
O informe de avaliación xunto coa proposta de medidas correctoras 
será remitido á CIMAC, quen poderá solicitar as aclaracións oportunas 
no prazo de cinco días hábiles e que serán respondidas no mesmo 
prazo máximo. 

 
5.2.4. Arbitraxe da CIMAC.- 
No prazo de dez días hábiles dende que se produza calquera destas 
circunstancias: 

1. a recepción definitiva da avaliación psicosocial específica, 
2. a solicitude de calquera das partes implicadas de interrupción da 

mediación ou conciliación, sen precisar avaliación psicosocial 
específica, 

3. o acordo de realización da arbitraxe directamente, 
a CIMAC dictará un arbitraxe que incluirá accións correctoras. 
Nesta fase de resolución, non poderán intervir as persoas de mediación 
ou de conciliación. 
 

5.3. Implementación de accións correctoras.- 
5.3.1. Determinación da CIMAC sobre o fundamento da queixa e a 

necesidade de protección de persoas:  
A CIMAC, no prazo de cinco días hábiles dende o rexistro da 
solicitude de inicio, notificará formalmente a súa determinación, de 
ser o caso, respecto do fundamento da queixa e da necesidade de 
protección ás persoas interesadas no conflito. Tamén a comunicará 
aos órganos afectados, coas suxestións ou recomendacións que 
considere convenientes para a emenda, no seu caso, das 
deficiencias apreciadas. 
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5.3.2. Resolución inicial da CIMAC: 

A CIMAC notificará, en caso necesario, ás persoas ou órganos 
afectados a súa resolución respecto da opción acordada de 
mediación ou conciliación, de solicitude de avaliación psicosocial ou 
da realización de arbitraxe directo, nun prazo máximo de 10 días 
hábiles dende a entrada no seu rexistro da solicitude de inicio do 
procedemento. 

5.3.3. Acordos da mediación e da conciliación: 
Os acordos vincularán exclusivamente ás partes implicadas que 
asinan a acta correspondente, serán implementados nos termos 
establecidos. 

5.3.4. Informe de resolución do conflito:  
O arbitraxe da CIMAC será comunicado como informe de resolución 
do conflito aos órganos afectados, que iniciarán a súa 
implementación nos termos establecidos no informe. 

As resolucións establecerán os prazos de execución e de seguimento do 
conflito segundo o caso. Os órganos encargados da implementación das 
accións correctoras realizarán os controis periódicos do seu 
cumprimento, co apoio do Servizo de Prevención de Riscos Laborais, de 
ser o caso. 
Contra todas as resolucións caberán os recursos que procedan en 
Dereito. 
A CIMAC non entrará no exame daquelas queixas-reclamacións que 
estiveren pendentes de resolución nun proceso xudicial ou nun 
expediente administrativo. E poderá suspenderse o procedemento se, no 
transcurso das actuacións, se iniciar un procedemento administrativo ou 
se interpuxer demanda ou recurso perante os tribunais de xustiza, sen 
prexuízo da cantas medidas cautelares poidan adoptarse. 
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RESPONSABILIDADES  
Da Institución: 

 Garantir que as persoas que realicen unha queixa en materia de violencia 
psicolóxica ou física ou ben as que presten asistencia no proceso non 
sexan obxecto de represalia e proceder coa discreción necesaria para 
protexer a intimidade e a dignidade das persoas afectadas. 

 Garantir o dereito dos/as representantes dos traballadores e traballadoras 
a ser informadas do número e da resolución das queixas que poidan 
presentarse, mantendo a confidencialidade e o respecto á intimidade das 
persoas implicadas no procedemento en todas as súas fases. 

 Garantir o dereito á protección da saúde do persoal afectado adoptando 
todas as medidas que se estimen oportunas. 

 Restituír a situación laboral da vítima se o acoso realizado tivera 
concretado un menoscabo das condicións laborais, nas condicións máis 
próximas ás iniciais co acordo da vítima e dentro das posibilidades 
organizativas. 

 Recoñecer o Servizo de Prevención de Riscos Laborais da UDC como 
asesor técnico, tanto do persoal como das persoas ou órganos que 
interveñan nos procedementos que se poidan iniciar. 

 Comunicar o procedemento a todo o persoal da UDC 
 Manter unha estrutura e unhas formas organizativas (participativas, de 

responsabilidade compartida, claras na asignación de funcións, con 
protocolos que faciliten a acollida e a resolución de conflitos, ...) que 
eviten a violencia psicolóxica ou física no traballo; así como deseñar e 
planificar políticas e programas de formación adaptados para o efecto 

 Desenvolver programas de formación abertos a todo o persoal, prioritarios 
para aquelas persoas que teñan persoal ao seu cargo, para previr 
situacións de violencia psicolóxica ou física 

Do reitor/a: 
 Comunicar ao Consello de Goberno os membros da CIMAC. 
 Aplicar o réxime disciplinario segundo os mecanismos e procedementos 

previstos na lexislación vixente. 
 Decidir a interposición de recursos administrativos e o exercicio de 

accións xudiciais, dando conta previa ou posterior ao Consello de 
Goberno. 
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Da CIMAC: 

 Aprobar o seu regulamento de funcionamento interno 
 Investigar as situacións de conflitos derivadas de posibles situacións de 

violencia psicolóxica ou física no traballo 
 Emitir propostas de resolucións, rematadas as investigacións dos 

conflitos. 
 Realizar o seguimento da adopción das medidas propostas nas 

resolucións. 
Dos mandos: 

 Garantir, cos medios ao seu alcance, que non se produzan situacións de 
violencia psicolóxica ou física en calquera das súas modalidades. 

 En caso de producirse situacións de violencia psicolóxica ou física en 
calquera das súas modalidades, garantir a axuda á persoa que o sufra e 
evitar con todos os medios posibles que a situación se repita. 

Do persoal: 
 Asegurar unha contorna de traballo respectuoso cos dereitos de todos e 

todas as que a integran. 
 Solicitar unha actuación mediadora polos canles previstos neste 

Procedemento, sen prexuízo das accións administrativas e xudiciais que 
lle correspondan. 

 Salvagardar o dereito á intimidade e á confidencialidade das persoas 
implicadas pola presentación dunha queixa en materia de violencia 
psicolóxica ou física no traballo, así como no desenvolvemento dos 
procedementos que se inicien para o efecto 


