
 

 

Dirección da xornada:  
 

Verónica Martínez Barbero 
Presidenta do Consello Galego de 
Relacións Laborais 
 
Susana Soneira Lema 
Presidenta do Colexio Oficial de Graduados 
Sociais da Coruña e Ourense 
 
Jesús Vázquez Forno  
Director da Escola Universitaria de Relacións 
Laborais da Coruña  
 

 
Número de prazas: 
 

Prazas limitadas ata completar aforo 
 

Persoas destinatarias: 
 
 Organizacións empresariais e sindicais 
 Graduados/as Sociais 
 Avogados/as 
 Profesionais vencellados coa materia e 

persoas interesadas nesta 
 Inspectores/as de Traballo 
 
Inscricións: 
 
Faranse por orde de solicitude, ata completar o 
aforo, dende o  2 ao 27 de setembro de 2019, 
nos seguintes lugares: 
 
Consello Galego de Relacións Laborais 
Colexio Oficial de Graduados Sociais da Coruña e 
Ourense 
 
Diploma: 
Entregarase un diploma acreditativo ás persoas 
participantes que asistan á totalidade da 
xornada 

Xornada de Igualdade 

O ACOSO NO ÁMBITO LABORAL 

XORNADAS 2019 

 

.3 

 

A Coruña, 2 de outubro 

Hotel Attica 21.  

Rúa Enrique Mariñas, 34.  

 

 

 

O ACOSO NO ÁMBITO 

LABORAL 

Consello Galego de Relacións Laborais 

Rúa Algalia de Abaixo, 24 

15781 Santiago de Compostela 

Tfno. 981 957 489 //Fax 981 541 610 

e-mail:  formacion.cgrl@xunta.gal  

 

Escola Universitaria de RR.LL. A Coruña  

Leopoldo Alas Clarín, 2  

15008 A Coruña  

Tfno. 981 248 080 //Fax 981 241 361  

e-mail: info@erlac.es  

 

Colexio Oficial de Graduados Sociais da Coruña e Ourense 

Rúa Monforte, 12 baixo 

15007 A Coruña 

Tfno. 981 151 876 //Fax 981 234 404 

e-mail:  colegio@graduadossociais.org 



 

Organiza:   

Consello Galego de Relacións 
Laborais  
 
Colexio Oficial de Graduados Sociais da 
Coruña e Ourense 
 
Escola Universitaria de Relacións 
Laborais da Coruña  
 
Data: 2 de outubro de 2019 

 
Lugar: Hotel Attica 21  
Rúa Enrique Mariñas, 34 
A Coruña 
 

Mércores, 2 de outubro de 2019 
 

 9.15  Entrega da documentación 
 
 9.30   Inauguración 
 
 9.45—10.45 Conferencia: “Aspectos 
psicolóxicos do acoso no ámbito laboral”  
 
Ana María López-Cortón Facal 
Doutora en Psicoloxía pola Universidade da 
Coruña 
 
10.30 Coloquio 
 

O ACOSO NO ÁMBITO LABORAL 

 
10.45—12.00 Mesa redonda: “Protocolos 
en materia de acoso no ámbito laboral. 
Especial referencia ao protocolo aprobado 
pola CCAINC”. 
 
Representantes do SN de CCOO de Galicia, 
CIG, UGT-Galicia e CEG 
 
11.45 Coloquio 
 
12.00 Pausa-café 
 
12.30—13.30 Mesa redonda: “Actuacións 
da Inspección de Traballo en relación ao 
acoso no ámbito laboral” 
 
Manuel Fernández Velázquez 
Inspector de Traballo e Seguridade Social. 
(Bizcaia) 
 
13.15 Coloquio 
 
13.30 Clausura 
  
O Consello ofrecerá servizo de coidado de nenas e 
nenos de 2 a 7 anos, previa comunicación ao 
Consello, ao correo electrónico ou teléfono que 
figuran na contraportada. 
 
Nesta xornada haberá un servizo de intérprete de 
lingua de signos 
 

 

  

A Constitución Española contempla como dereitos fundamentais das 

persoas a igualdade e non discriminación (artigo 14), o dereito á vida e 

á integridade física e moral e o dereito a non ser sometido a tratos 

inhumanos ou degradantes (Artigo 15), o dereito á liberdade persoal 

(artigo 17), á honra e á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe 

(artigo 18). 

No ámbito laboral, as persoas teñen dereito ao respecto da súa intimi-

dade e á consideración debida á súa dignidade comprendida a protec-

ción fronte ao acoso por razón de orixe racial ou étnico, relixión ou 

conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual e fronte ao 

acoso sexual e ao acoso por razón de sexo ou identidade afectivo/

sexual. 

As situacións de acoso contaminan a contorna laboral e poden ter efec-

tos graves sobre a saúde, a confianza, a moral e o rendemento laboral 

das persoas que o padecen, así como sobre a reputación, a viabilidade e 

a imaxe que a propia empresa traslada á sociedade.  

Nomeadamente, as situacións de acoso sexual son obstáculos para a 

adecuada integración das mulleres no mercado de traballo, e xa que 

logo han de ser aplicadas medidas para garantir e mellorar dita integra-

ción.  

Os protocolos contra o acoso no ámbito laboral son instrumentos cuxa 

implantación resulta imprescindible, non só por ser imperativa para o 

cumprimento das normas, senón sobre todo porque o seu obxectivo 

derradeiro é o de promover condicións de traballo que eviten o acoso 

en calquera das súas modalidades, establecendo procedementos e 

medidas que contribúan á súa prevención e a garantir a rápida identifi-

cación e tratamento de ditas situacións cando se produzan. 

Nesta xornada poderemos coñecer unha visión dende a psicoloxía do 

traballo, que permitiranos identificar as causas e efectos nas persoas 

das situacións de acoso no ámbito laboral, alén das medidas que, dende 

a perspectiva fiscalizadora da Inspección de Traballo, resultan necesa-

rias ou están a botarse en falta. Ademais, comentaremos os mais recen-

tes traballos da CCAINC, centrados neste últimos meses na elaboración 

dun modelo de protocolo de acoso que poida ser aplicado directamente 

nas empresas en Galicia.  

 

RESUMO DA XORNADA 


