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1 Estudo que contou coa concesión da subvención solicitada por unha contía total de 1750 
euros ó abeiro da Orde DO 7 de xuño de 2007 pola que se aproban as bases reguladoras e se 
procede á convocatoria pública de axudas e subvencións dirixidas a fomentar en Galicia a 
realización e difusión de estudios e investigacións relacionados coas mulleres. 
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Introdución 
 
 O presente traballo mergúllase en dúas realidades escalofriantes: o 
acoso moral ou mobbing e o acoso sexual. A súa notable incidencia na nosa 
sociedade, e os deficitarios medios lexislativos e xurisprudenciais cos que 
estas situacións contan, fan destos menoscabos unha pandemia difícil de 
aturar polas súas vítimas.  
 
 Isto vése agravado ó terse en conta os bens tan fundamentais coma a 
integridade física e psicolóxica, o honor, a dignidade e incluso a vida que se 
ven danados a través destes feitos.  
 
 A súa análise pode visibilizar estas situacións e procurar maior 
sensibilidade polas institucións cara estas realidades, a proposta de solucións 
para erradicar ou diminui-la súa frecuencia, pero tamén, un sentimento 
compartido de dor, de compaixón e de querer axudar ós que sufren en 
verdadeiro “silencio dos cordeiros” estas terribles realidades.  
 

Para amosar a súa realidade na nosa Comunidade, é preciso abordar, en 
primeiro termo, a súa definición conceptual, o seu tratamento na lexislación e 
xurisprudenza e tamén na doutrina xurídica, asi como as conductas e 
resultados que este tipo de comportamentos xeran. A continuación é preciso 
facer unha análise en Galicia, o seu tratamento legislativo, e as propias 
sentenzas dos nosos Tribunais e comentarios.  

 
Nuns casos para ter en conta a gravidade deste problema non 

soamente cualitativamente, senón tamén cuantitativamente, pero tamén para 
reflexionar sobre os comportamentos reiterados a fin de tomar medidas 
preventivas e tamén analizar aqueles casos que tiveron un gran elenco de 
respostas doutrinais pola sua peculiaridade, coma a sentenza do Tribunal 
Constitucional que estableceu que se producira acoso sexual ainda sin unha 
reacción contundente da víctima anulando así unha sentenza do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia, ou o primeiro pronunciamento, tamén na nosa 
terra, en materia de acoso sexual entre persoas do mismo sexo, etcétera.  
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Cap. I. A VIOLENCIA DE XÉNERO. A VIOLENCIA NO TRABALLO. 

 
       Como xa se pon de manifesto de forma continuada, a posición da 
muller no traballo é claramente deficitaria. Ademais dos propios datos 
laborais que publican periodicamente as diferentes institucións (menores 
niveis salariares en traballos similares, acceso a postos de traballo de nivel 
inferior, maior temporalidade nos seus contratos), os datos da enquisa xeran 
elementos propicios para situacións de acoso. 
 Así, é importante ter en conta que as mulleres son as menos 
contratadas (ata o de agora existían moitos traballos dos que eramos 
discriminadas no seu propio acceso coma o acceso ás Forzas Armadas ou nos 
traballos na minería). Noutros, existe preferencia polos homes. Tal é o caso 
da máxima institución do noso Estado, a Xefatura do Estado, pois na súa 
sucesión estableceuse un orde prioritario dos varóns semellante as propias 
regras das Partidas de Alfonso X “o sabio”.  

Pero ademais do simbólico desta situación sobre a que non parece 
acadarse unha urgente modificación, as mulleres, como diciamos, son as 
menos contratadas, isto é, non acceden cos mesmos recursos e a mesma 
movilidade que os homes. Ademáis, como unha consecuencia, entroutras 
disto, son as máis paradas (especialmente as máis casadas segundo as 
estatísticas) e as máis afectadas polo paro de longa duración. 
 Asemade, a muller é a máis contratada a tempo parcial: adoita obter os 
empregos máis precarios, case sempre motivados pola necesidade imperiosa 
de conciliar a vida laboral e familiar, o seren elas as que maioritariamente 
teñen que adicar moito do seu tempo nos coidados dos fillos, dos pais, 
etcétera. Deste feito tamén se pode sacala conclusión de que teñen menos 
tempo para o ocio, condicións impostas moitas outras das veces polo “imposto 
reprodutivo”. Malia que as numerosas campañas de sensibilización e na 
procura de programas dirixidos á conciliación destas labores coas suas 
parellas, ainda non se fixo suficiente fincapé e non se obtiveron resultados 
cuantitativamente visíbeis, e é preciso reforzar estas iniciativas na procura 
de mellores resultados. Tamén, obter unha maior sensibilidade por parte das 
empresas para negociar mellores plans de traballo para os seus empregados, 
comezando por unha negociación colectiva que acade mellores resultados 
para as mulleres. Resultados que na postre, teñen sustanciosos beneficios 
para ámbolos dous sexos, e forxarán un futuro máis xusto. 
 Tamén é salientable o feito de que todavía existe unha grande franxa 
discriminatoria no propio salario. Malia insistencia dos planes de igualdade de 
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oportunidades entre o home e a muller dende os seus primeiros andares, e a 
insistencia por acadar unha solución para este problema, as mulleres seguen 
obtendo unha retribución significativamente máis baixa que os homes que 
desenrolan un mesmo traballo de igual valor. Segundo as estadísticas, as 
mulleres seguen sendo retribuidas en torno ó 20% menos que o home polo 
mesmo traballo de igual valor. 
 E cando as mulleres acadan un traballo, maioritariamente rematan 
traballando no sector servizos, que en xeral, son os de menor valor engadido, 
e de forma acusada no sector privado. E isto ten unha enorme repercusión, 
posto que, unha das consecuencias máis salientables a considerar é a 
obtención de menores pensiones de xubilación coma contestación ó menor 
tempo traballado e en peores traballos. Isto xera á súa vez o feito de que 
constitúan o continxente máis pobre do mundo, a pesares de que máis da 
metade da humanidade sexan mulleres. 
 O denominado “teito de cristal”, ou mellor dito “muro de formigón”, ou 
noutras palabras; a dificultade de obter certos postos directivos e de 
responsabiliade a diferencia dos homes coa mesma formación e experiencia, 
en prácticamente tódolos ámbitos, é outra situación de desventaxa coas que 
xogan as mulleres no traballo. Tamén, as denominadas discriminacións 
indirectas tan ben definidas na Lei de igualdade galega, é decir: os 
tratamentos formalmente non discriminatorios pero con desiguais e 
perxudiciais diferencias fácticas entre homes e mulleres en determinados 
traballos. O seu exemplo característico é a Sentenza do Tribunal 
Constitucional 145/1991. As recorrentes en amparo eran limpadoras dun 
hospital público que pedían o mesmo salario que os peóns, pois viñan 
realizando igual traballo e, con todo, percibían, segundo convenio colectivo, 
inferior soldo. O Tribunal Constitucional outórgalles o amparo por entender 
que eran vítimas tanto dunha discriminación directa (segundo o principio de 
igual retribución por traballo de igual valor) como indirecta: desigual 
valoración (adoptando como criterio determinante o sexo) de traballos 
equivalentes desde o punto de vista da natureza e condicións da prestación.  
 Pero malia distancia temporal desta sentenza, estas e outras 
situacións séguense reproducindo nos traballos das mulleres, e isto fai 
posible que obteña traballos máis inestables, menos remunerados, e de menor 
poder, sempre e cando lle sexa doado acadalos. Unha situación de 
vulnerabilidade que pode propiciar situacións nas que teña que soportar 
ademais, comportamentos que poñan en grave perigo a súa integridade moral, 
psicolóxica e física. Moitas das veces estos comportamentos non se traducen 
en agresións ou manifestacións violentas visíbeis, senon que adoitan 
ampararse en prácticas sibilinas, de menoscabo continuado das súas ilusións, 
das súas forzas, da súa valía profesional. Refírome á violencia xerada a 
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través do acoso no traballo. Concretamente de realidades tan espeluznantes 
como o acoso moral, e máis polo miúdo do acoso moral por razón de xénero, e 
do acoso sexual. A inestabilidade emocional e psicolóxica na que acaban 
caendo as súas vítimas, o poder dos seus agresores que perante todos 
semellan moitas das veces persoas de exemplar comportamento cívico, a 
falta de testigos moitas das veces que den testemuña dos feitos (tanto 
porque se aproveiten momentos en que non o veña ningúen ou polo medo a 
represalias), e a dificultade da obtención de probas, fan destos ataques a 
bens tan importantes e fundamentais para a persoa un “crimen limpo” do que 
non queda proba ningunha. 
 
 
 

 
                    FUENTE: Estudio elaborado por INMARK para el Instituto de la Mujer. Año 2006. 
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Cap.II. MOBBING OU ACOSO MORAL NO TRABALLO. Especial referencia 
a Galicia. “Acoso moral por razón de xénero”. 
 

 Sumario: II.1. Introdución. Concepto de mobbing ou acoso moral no traballo. Diferenciación 
doutras tipoloxías conflictuais no ámbito laboral. II.2.-Bens xurídicos protexidos, suxeitos, accións e 
conductas. Consecuencias psicolóxicas e físicas nas súas víctimas. II.3.-Tipos de mobbing ou acoso moral no 
traballo. O acoso moral por razón de género. A diferencia entre “sexo” e “género”. O seu tratamento na lei 
de 16 de xullo, lei para a igualdade de mulleres e homes na CCAA de Galicia. II.4.-Normativa aplicable ó 
mobbing ou acoso moral no traballo (administrativa, procesal, penal, laboral, responsabilidade empresarial ou 
das administracións, etcétera). Doutrina xurídica sobre a lexislación existente. O seu tratamento na lei  
2/2007, de 28 de marzo do traballo en igualdade das mulleres en Galicia. II.5.-Xurisprudencia máis 
salientable sobre mobbing ou acoso moral no traballo. As primeiras sentencias e a súa evolución xudicial. 
Doutrina xurídica sobre as garantías e a súa tutela xurídica. Protocolos de actuación para as víctimas e a súa 
mellor defensa xurídica. II.6.-A prevención do mobbing. Protocolos de actuación para as empresas e a 
administración pública. II.7.-Recursos e teléfonos de interés para Galicia sobre esta problemática. II.8.-
Bibliografía recomendada. 
 
 
 
   II.1.-Introdución. Concepto de mobbing ou acoso moral no traballo. 
Diferenciación doutras tipoloxías conflictuais no ámbito laboral. 
 

A agresividade que de forma cotiá e de xeito progresivo faise patente 
e notoria na sociedade actual, afecta de igual modo ao ámbito laboral e, máis 
propiamente, ás relacións laborais nas que a precariedade, a temporalidade e 
a cada vez máis intensa e extensa prestación de servizos xeran un clima 
idóneo e propicio para crear situacións de violencia. En ocasións a súa 
manifestación é sutil, sibilina, de modo que dificilmente pode encadrarse non 
tradicional concepto de violencia como agresión física, pero cuxa existencia 
só é comprendida por quen soportan a súa cotiá realidade, xeralmente a 
través dun silenciado suplicio psicolóxico, psicosomático e social. 
         Un exemplo constitúeo o “mobbing” ou acoso moral, un problema antigo 
pero permanentemente novo dada a súa constante actualidade, e que se está 
convertendo nunha das “temáticas-imán” no debate xurídico actual, sobre o 
que con todo, aínda non parece existir univocidad doctrinal acerca do seu 
concepto e tampouco en relación á súa distinción respecto ao termo veciño 
“acoso no traballo”. 
          Aínda que é certo que devandito fenómeno pode ser abordado desde o 
dereito á saúde e á prevención así como o dos dereitos fundamentais que 
resultan afectados, iso faise insuficiente como intentará mostrarse a través 
dos seguintes comentarios para facer fronte a esta epidemia organizativa do 
século XXI2. 

                                                 
     2 PIÑUEL E ZABALA, I.: Prólogo a MEDIAVILLA, G.: ¿Por que  a tomaron comigo?, 
Grijalbo, Barcelona, 2003, p. 19. 
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No noso país, o profesor PIÑUEL E ZABALA describiuno como unha 
conduta que ten por obxectivo intimidar, apocar, reducir, aplanar, 
amedrentar e consumir emocional e intelectualmente á vítima, con vistas a 
eliminala da organización ou a satisfacer a necesidade insaciable de agredir, 
controlar e destruír que adoita presentar o hostigador, que aproveita a 
ocasión que lle brinda a situación organizativa particular (reorganización, 
redución de custos, burocratización, etc.) para canalizar unha serie de 
impulsos e tendencias psicosomáticas3. 
 Na lei Galega para a igualdade de mulleres e homes4, concretamente no 
seu artigo 53, defínese coma: “calquera acción ou omisión relacionada co 
xénero e, en especial, coas situacións de maternidade ou de asunción doutras 
cargas familiares que teñan como finalidade ou como consecuencia atentar 
contra a dignidade da persoa, sexa muller ou home, a través da creación dun 
contorno intimidatorio, hostil, humillante ou ofensivo” 
 
 
    II.2.-Bens xurídicos protexidos, suxeitos, accións e conductas. 
Consecuencias psicolóxicas e físicas nas súas víctimas.  
 
          A súa xénese en moitos casos prodúcese da mesma xeito: a relación 
que ata entón puido ser neutra ou ata positiva, tórnase negativa. Iso produce 
confusión na vítima, que se interroga unha e outra vez achega do porqué dos 
seus problemas co acosador, tendendo a atopar en si mesma a causa do 
acoso, que en realidade nunca existe ou non está en absoluto xustificada 
polos seus actos, desenvolvendo, a pesar disto, sentimentos de culpabilidade.       
          Se houbese que atopar algunha resposta ás causas polas que o 
acosador ou acosadores compórtanse así, a maioría da doutrina conclúe en 
que o cambio na relación adoita vir motivado pola competición, a envexa 
suscitada polas habilidades da vítima, os celos, porque se resistiron a ser 
manipuladas polo acosador a diferenza doutros compañeiros que non 
ofreceron resistencia, incompatibilidade de carácteres, ou pola súa recente 
chegada ao lugar de traballo, entre outras. 
           A partir dese momento comeza o iter criminis, a persecución 
sistemática dirixida a deteriorar, denigrar ou reducir emocional e 
intelectualmente á súa vítima para conseguir o seu fin que fundamentalmente 
é eliminala da organización eou satisfacer a súa necesidade de controlar, 
agredir e destruír, resultado da súa maldade ou de comportamentos 

                                                 
     3 PIÑUEL E ZABALA, I.: Mobbing. Como sobrevivir ao acoso psicolóxico no traballo, ob. 
cit., p. 55. 
     4 Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes. Diario Oficial 
de Galicia nº 149, martes 3 de agosto de 2004. 
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psicopáticos, trastornos paranoides ou narcisistas da personalidade, 
complexo de inferioridade, etc. aproveitando xeralmente a precaria situación 
laboral da vítima. 
          As súas accións poden ser activas ou omisivas, eliminando a 
información necesaria para o traballo, o seu apoio, comunicación, íllaselle, 
restrínxeselle o uso de material ou equipos se están no seu poder, exclúella 
das actividades sociais informais como ir tomar un café, néganselle ou 
retiran labores de responsabilidade ou valor engadido, se lle prohíbe 
explícita ou tácitamente que o resto de traballadores teñan relación ou 
comunicación con ela na medida do posible, critícaselle ou caricaturiza polas 
súas ideas, castígase calquera iniciativa persoal no desempeño do seu traballo 
como unha grave falta ao deber de obediencia debida á xerarquía, os seus 
armarios, caixóns, ordenador son revisados, e un longo etcétera, 
configurarían esta sempre limitada lista. Como afirma algún autor, as 
estratexias utilizadas para someter á vítima ao psicoterror son moi variadas, 
e a maior parte das veces combínanse unhas con outras a modo de 
tratamento “integral”5. 
          A perversidad pode non chegar a ter límites, e a vítima, como 
consecuencia, entra nun período de deterioración e illamento no que comezan 
a sucederlle problemas psicolóxicos talles como a inmediata deterioración da 
confianza en si mesma e nas súas capacidades profesionales, a pesar de que 
adoitan ser persoas moi afectivas, competentes e eficientes no seu traballo. 
Xunto á perda da autoestima, comeza a ter multitude de afeccións ou 
enfermidades somáticas que poden minguar notablemente a súa saúde como a 
tensión, a ansiedade, angustia, insomnio, cefaleas, dor de costas, etc. dos que 
só adoita ter conciencia cando xa están avanzados. En xeral, un traballador 
que padeceu psicoterror ou acoso psicolóxico no seu traballo durante un 
tempo, presenta unha serie de síntomas parecidos aos da denominada 
“Síndrome de Tensión Postraumática” (SEPT), característico das vítimas de 
asaltos, catástrofes naturais (terremotos, inundacións), accidentes aéreos, 
bombardeos, violacións, etc6. 
          E froito diso é o seu irritabilidad, absentismo laboral pola aversión a 
devandita situación ou polas propias baixas laborais que afectan á calidade e 
eficacia do seu traballo, e que á súa vez son aproveitadas polo seu agresor ou 
acosador como argumentos para incrementar a mala imaxe pública da vítima. 
          Deste xeito convértese nun crime limpo do que non queda pegada e no 
que a carga da proba adoita resultar complicada e custosa. Un asasinato 
silencioso do que non queda nin rastro, asasinos de guante branco que adoitan 

                                                 
     5 PIÑUEL E ZABALA, I.: Mobbing. Como sobrevivir ao acoso psicolóxico no traballo, Sal 
Térrea, Bilbao, 2001, p. 59. 
     6 Ibídem, 2001, p. 78. Devanditos síntomas poden consultarse no DMS-IV. 
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comportarse en público con verdadeira normalidade, ata con trato exquisito7, 
o que xera que as demais persoas non involucradas e observadores da 
situación, pensen que en realidade se trate dunha persoa conflitiva, con 
prolblemas de personalidade, que llo buscou, que ten que cambiar, etc., 
producíndose para maior gravidade se cabe, a agregación posterior ao 
linchamento moral doutras persoas que poden ser animadas, motivadas, ou 
ata coaccionadas para que participen no acoso. É curioso pois, que todos os 
investigadores coincidan que o perfil das vítimas destas persecucións de 
psicoterror laboral sexa o dunha persoa sensible, honrada, afectiva, digna de 
confianza, con gusto polo traballo ben feito, bo organizador, disposto a 
axudar, tolerante, artístico, conciliador, é dicir, un bo profesional e ademais 
boa persoa8. 
          E as organizacións ou institucións nas que se xestan e desenvolven 
estas prácticas, habitualmente miran para outro lado, negándose a ver o 
problema9. En ocasións afirman que os conflitos son inevitables, e nesta liña, 
sería importante realizar unha excepción, e é que a violación dos dereitos 
profesionais do traballador afectado na súa relación contractual laboral non 
é unha situación constitutiva de mobbing, principalmente porque non 
necesariamente a súa finalidade é a de provocar un dano psicolóxico para o 
abandono da empresa. Como sinala CORDEIRO SAAVEDRA en relación á 
Sentenza dun Xulgado do social de Murcia, postular unhas relacións 
profesionais impolutas sería tanto como demandar quimeras10. E nesta liña é 
onde se proxecta a mencionada sentenza, incidindo nal ínea divisoria entre 
tensión laboral e presión envilecedora da dignidade do traballador, na 
                                                 
     7 MORÁN ASTORGA, C.: O mobbing: persecución ou psicoterror no traballo, en Capital 
Humano, nº 151, 2002, p. 45. 
     8 Ibídem, p.46. Informe Cisneros III. 
     9 Quizais é porque aínda non son conscientes de que nos empresarios recae o custo 
directo do traballo perdido e da necesidade de mellorar as medidas de seguridade. Entre os 
custos indirectos pódense citar a menor eficiencia e produtividade, a redución da calidade 
dos produtos, a perda de prestixio da empresa e a diminución do número de clientes. 
Segundo unha enquisa do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene español, o custo total 
da violencia no traballo cífrase en millóns de euros. Calculouse que o custo directo da 
violencia psicolóxica nunha empresa con 1000 traballadores elévase a 112000 euros ao ano, 
mentres que os custos indirectos son de 56000 euros: AUSFELDER, T.: Mobbing. O acoso 
moral no traballo. Prevención, síntomas e solucións, Océano, Barcelona, 2002, p. 141. É con 
todo crecente o interese de diferentes axentes sociais como os sindicatos, Mutuas de 
Accidentes de Traballo e enfermidades Profesionais da Seguridade Social, responsables da 
cobertura das continxencias profesionais. 
     10 CORDEIRO SAAVEDRA, L.: A delimitación xurídica entre o acoso moral e as tensións 
laborais. (Comentario á Sentenza do Xulgado do Social nº7 de Murcia, de 7 de marzo), en 
Aranzadi Social núm. 62003. Neste sentido tamén LORENZO DE MEMBIELA, J.B.: O acoso 
moral no traballo como nova patoloxía emerxente na orde xurisdiccional laboral (e II), en 
Capital Humano, nº 165, 2003, p. 59. 
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permanente ósmosis en que se desenvolve todo o réxime que atende a esta 
figura, concluíndo, logo de acoutar o concepto de mobbing, que non existía 
acoso moral senón meras tensións laborais11. 
          No entanto, non estamos falando aquí, ao tratar o tema do mobbing ou 
acoso moral no traballo, dun mero conflito vanalizando o problema e 
minusvalorando o sufrimento das verdadeiras vítimas, senón dunha situación 
que ameaza con infligir ao individuo graves prexuízos psíquicos e físicos que 
en ocasións tiveron como final o suicidio12, pois ata en ocasións este bucle “de 
retroalimentación do acoso” leva á automutilación da inocente vítima por 
                                                 
     11 Sentenza do Xulgado do Social da Rexión de Murcia nº 7 de 7 de marzo de 2003. No 
seu fundamento de Dereito sexto sinala que aínda estimando de forma hipotética que entre 
estas entrevistas os mandos intermedios da empresa fixesen uso do insulto, a ameaza, a 
coacción, a vexación ou a humillación, sen poder valorar a súa intensidade ao non existir 
datos sobre o con t enido dos supostos comportamentos ofensivos, co propósito de que os 
trabajadores afectados aceptasen o cambio de xornada, iso non constituiría “mobbing” ou 
acoso moral. Coaccionar ou ameazar a un traballador para lograr unha modificación das súas 
condicións laborais nunha entrevista celebrada nun momento determinado é un feito puntual 
que non encaixa en absoluto nos elementos integrantes da definición de acoso a que antes se 
fixo referencia, pois non hai aquí unha reiteración de comportamentos con permanencia no 
tempo coa finalidade de socavar a personalidade do traballador e procurar o seu 
autoeliminación mediante ao abandono do traballo ou a súa baixa médica. Cabe no entanto 
sinalar un problema respecto diso: as falsas acusacións de acoso moral, que poden 
precisamente transformarse nun terrible instrumento de acoso; SSTSJ Madrid de 15 de 
xullo de 2002 e Cataluña de 23 de xullo de 2003; e restarle credibilidade; SJS Madrid, de 
10 de xullo de 2002. 
     12 Entre o 10 e o 20% dos suicidios en Suecia débense ao acoso laboral. No resto de 
Europa, por desgracia, non é moi distinto: AUSFELDER, T.: Mobbing. O acoso moral no 
traballo. Prevención, síntomas e solucións, ob. cit., p. 82. A realidade destas situacións 
extremas pode observarse coa lectura da STSJ de Cataluña, Sala do Social, de 30 de maio 
de 2001onde se evidencia que o traballador como consecuencia dun cambio no traballo con 
degradación das súas funcións, padece unha profunda depresión que lle conduce ao suicidio. 
A sala estima que o seu falecemento debe cualificarse de accidente de traballo ao atopar 
unha plena relación causal entre falecemento (suicidio) e trabaixo con apoio no artigo 
115.2.e) e 3 LGSS. No entanto,  ha de destacarse a problemática ao redor da proba. Así, na 
Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña núm. 90342000 (Sala do Social), de 3 
de novembro, sinálase no seu Fundamento de Dereito Décimo que dado que o suicidio non 
aconteceu no lugar e tempo de traballo, e que o actor atopábase de baixa por enfermidade 
común, é necesario demostrar que o trastorno ou patoloxía mental que sufría o falecido e 
que foi o desencadenamento do seu autolisis, tiña a súa causa última nunha situación de 
tensión laboral…non se estableceu con claridade a existencia dun nexo entre o acto do 
suicidio e a tensión derivada da problemática laboral, pois partindo de que os factores 
desencadenamentos dun suicidio son de índole moi diversa, non existindo regra obxectiva 
algunha para determinar cal de entre todos os concorrente foi o decisivo, hanse de ter en 
conta no presente caso, como datos que descartarían ese nexo, que o causante non prestaba 
servizos laborais desde tres meses antes do suicidio, pois se achaba en situación de baixa 
médica e que na carta manuscrita que deixa pouco antes de morrer non hai máis que unha 
breve alusión aos problemas laborais. 
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sentimento de culpabilidade eou desesperación. O tópico outilizado por iso 
respecto diso, aínda que sen pretender restar realidade a tan escabrosa 
situación, é que nesta liña, o lugar de traballo constitúe o último campo de 
batalla no que unha persoa pode matar a outra sen ningún risco de chegar a 
ser procesado por un tribunal. Por todo iso, desde que me aproximei a este 
problema pregunteime por que se denomina en España por un amplo sector 
“acoso moral”, cando me parecería máis apropiada a voz “acoso inmoral”. É 
máis, xunto a AGUSTÍ MARAGALL opino que quizais debería cualificarse o 
acoso como psicolóxico, dado que o que se pretende fundamentalmente é 
desequilibrar ou erosionar psíquicamente á vítima (con diversos fins), máis 
que corromper ou lesionar a súa moral13. 
          “O home é un lobo para o home” do que falaba HOBBES14, pode ser 
unha descrición actual deste tipo de prácticas, unha especie de darwinismo 
social que dista moito de calquera tipo de cooperación, e menos do imperativo 
categórico no comportamiento ético establecido por KANT : “obra de tal 
modo que uses a humanidade, tanto na túa persoa como na persoa de calquera 
outro, sempre como un fin en si mesmo, e nunca meramente como un medio”15. 
          A diversidade de formas de manifestación dos feitos, o grao de 
dificultad para avaliar as intencións, as variadas interpretacións das persoas, 
as diferentes actitudes, respostas, tolerancia ante os mesmos feitos, e as 
súas diferentes estratexias ao encaralos, implican dificultade engadida para 
afrontar devandito problema. Como sinalou algún autor, a primeira regra é 
que non hai regulas16. A súa complexidade tamén pode observarse a través 
das diversas áreas desde as cales pode realizarse a súa análise, como a 
antropoloxía, a psicoloxía, o dereito laboral, civil, administrativo, penal, da 
seguridade social, etc. 
          É indubidable que non se fala de acoso moral en ámbitos laborais 
subdesarrollados, onde apenas existen dereitos e nos que, directamente sen 
acudir a subterfugios e tapuzos, pódese despedir ou castigar con plena 
liberdade a un traballador e existen menos medidas para sancionar a quen 
agraden dunha ou outro xeito aos seus compañeiros no ámbito laboral. Na 
actualidade, as antigas fórmulas de dominio non sempre serven, o 

                                                 
     13 AGUSTÍ MARAGALL, J.: O acoso moral no traballo e o seu tratamento xurídico, en 
VVAA: As limitacións dos poderes empresariais e as responsabilidades pola súa utilización 
ilexítima, Comares, Selecta, 2002, p. 142. 
     14 HOBBES, T.: O leviatán. A materia, forma e poder dun Estado eclesiástico e civil, 
Círculo de Lectores, Barcelona, 1998. Neste sentido vide.: FERNANDEZ GARRIDO, J.: A 
contorna da violencia psicolóxica no traballo ¿entre o bo salvaxe e o homo-homini-lupus?, en 
Cadernos de Relacións Laborais, Vol. 20, nº 2, 2002. 
     15 KANT, E.: Fundamentación da ética dos costumes, Madrid, 1967, p. 84. 
     16 ESCUDEIRO MORATALLA e  POYATOS I MATAS: Mobbing: Análise multidisciplinar e 
estratexia legal, Bosch, 2004, p. 25. 



“MOBBING E ACOSO SEXUAL NON TRABALLO: Especial refe rencia a Galicia”.  Rosa Maria Ricoy Casas. 

 17 

desenvolvemento dos dereitos, aínda que insuficiente, impide moitas 
prácticas deste tipo, no entanto non debe de obviar o importante feito de 
que se acentuou a temporalidade e precariedade dos traballos en España, 
polo que se acode a formas máis sutís de agresión que teñen como obxecto a 
anulación e a exclusión total das súas vítimas sen ningunha causa que as 
xustifique.  
          Quizais podería ata afirmarse que non estamos ante un fenómeno novo, 
senón ante unha concienciación nova dun fenómeno que talvez se remonte 
anos máis atrás dos pensados. Segundo a maioría de autores17, o feito de que 
un suxeito sexa marxinado, hostigado, vexado polos seus propios compañeiros 
ou o seu xefe, para que aborrezca a situación e márchese, é tan antiga como 
o propio traballo. ESCUDEIRO MORATALLA puntualiza respecto diso que iso 
é certo no que respecta á consideración psicolóxica do mobbing, pero non en 
canto á xurídica, pois na antigüidade había dunha parte escravos, colonos, 
servos, vasallos; e doutra señores, e entre eles existía unha relación de 
explotación, de submisión, de dependencia, etc. na que o proceso de 
fustrigación quedaba englobado dentro do duro proceso de supervivencia, sen 
dereitos e menos laborais fronte a un patrón. Deste xeito considera que é a 
partir da Revolución Francesa, e máisa ún tras a revolución industrial, cando 
o suxeito empeza a ser portador dunha serie de valores e cando toma 
conciencia da súa entidade e dos seus dereitos como cidadán e como 
traballador, e polo tanto, hasta este momento con propiedade non pode 
falarse de mobbing ou acoso moral (mobbing xurídico)18. 
          Algún autor en ton case-cómico indica que a historia máis antiga de 
acoso moral é a de Caín e Abel, e outra aproximación ao fenómeno atópase na 
relación entre o compositor Salieri e Mozart19 ou nalgúns versos do Poema do 
Mio Cid como exemplo do primeiro caso de acoso laboral da nosa literatura, 
ao ser as malas linguas as que envenenaron a relación do Cid con Afonso VIN, 

                                                 
     17 Neste sentido, parece significativo o propio título de: HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, 
J.: Mobbing: un antigo descoñecido, en Lan Harremanak, nº 7, 2000, p. 110. Tamén, e a título 
ejemplificativo: ROMEU RODENAS, Mª J.: Protección fronte ao acoso no traballo, Bomarzo, 
Albacete, 2004, p. 7; DE COSSIO RODRÍGUEZ, Mª P.: Acoso moral no traballo (Comentario 
á STSJ de Cataluña de 21 de novembro de 2002), en TS, nº 148, 2003, p. 63; RUIZ 
CASTELO, M.M.: A vertente xurídica do acoso moral no traballo: unha aproximación ao 
panorama actual, en RL, nº 10, 2004, p. 29; FERNÁNDEZ GARRIDO, J.: Unha oportunidade 
para a reflexión sobre a violencia no traballo, en Cadernos de Relacións Laborais, vol. 20, nº 
2, 2002, p. 265. 
     18 ESCUDEIRO MORATALLA e POYATOS I MATAS: Análise multidisciplinar e 
estratexia legal, ob. cit., p. 29. 
     19 PIÑUEL E ZABALA, I.: Mobbing. Como sobrevivir ao acoso psicolóxico no traballo, ob. 
cit., pp. 112 e 113. 
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Rei de Castela, o que en linguaxe coloquial podríamos resumir dicindo que, os 
seus inimigos fixéronlle ao Cid a cama20. 
          Pero independentemente da súa complexidade, antigüidade, ou número 
de vítimas, un atentado contra bens xurídicos tan importantes como a 
dignidade e integridade humana, e a gravidade das súas consecuencias 
físicas, psicolóxicas, sociais e económicas que desta situación derívanse, 
esixe a procura de solucións, que por agora non son suficientes como poremos 
de manifesto a continuación. O valor dos dereitos fundamentais non se mide 
polo número dos seus posibles titulares nin polo maior ou menor alcance das 
súas consecuencias jurídicas e prácticas. Os datos cuantitativos non poden 
converterse en canon para determinar a vulneración ou non dun dereito e 
tampouco para a súa garantía. Pero aínda que así fóra, existen numerosos 
estudos e estatísticas que puxeron de manifesto a voz de alarma sobre a súa 
importante evolución ascendente. 
          Entre algúns estudos realizados respecto diso en España, destaco os 
do profesor PIÑUEL E ZABALA a través do seu denominado “Barómetro 
Cisneros”. Os datvos preliminares do “Barómetro Cisneros I” sobre a 
violencia na contorna laboral desenvolvida en maio de 2001 sobre unha 
mostra de case mil persoas en activo, apuntaron que un 11, 44% das personas 
enquisadas manifestaban que para elas o acoso laboral era unha pesada carga 
cotiá, o que elevaría a cifra a máis dun millón e medio de persoas en activo 
padecendo este problema21. 

                                                 
     20 IRIGOYEN, R.: Os clásicos na empresa. Do currículo de Cervantes ao acoso moral do 
Cid, Planeta, Barcelona, 2003. 
     21 O Barómetro Cisneros I (Cuestionario Individual sobre PSicoterror, Negación, 
Estigmatización e Rexeitamento en Organizacións Sociais) sobre “violencia en contorna 
Laboral” desenvolveuse pola Universidade de Alcalá de Henares en maio de 2001 e aplicouse 
a persoas en activo de todo tipo de sectores na Comunidade de Madrid e na contorna de 
Alcalá de Henares e Guadalaxara. A investigación foi dirixida polo profesor Iñaki Piñuel e 
Zabala, do departamento de Ciencias Empresariais. A aplicación dos cuestionarios foi 
realizada polos alumnos de segundo curso da Escola de Estudos Empresariais da 
Universidade de Alcalá, dentro dun programa de investigación en materia de organización “e 
recursos humanos”. A mostra estaba constituída por traballadores en activo maiores de 18 
anos, pertencentes a empresas e organismos públicos, de diferentes niveis e formación. O 
número de enquisas válidas resultou ser 988. O erro muestral foi do 3,5%, e o intervalo de 
confianza do 95,5%. Os datos do barómetro apuntaron unha incidencia especialmente 
significativa do problema entre os máis novos, por baixo aos trinta anos, e con menos 
antigüedad na empresa. Tamén existe un algo porcentaxe entre os máis antigos quizais por 
intentar aforrar un despedimento, entre os 40 e os 49 anos. Ambos se atoparían na base do 
escalafón xerárquico, con pouca especialización. Da mostra de case mil persoas en activo, un 
11,44% manifestaban que eran vítimas de acoso laboral: PIÑUEL E ZABALA, I.: Mobbing. 
Como sobrevivir ao acoso psicolóxico no traballo, ob. cit., pp.293-308. O País, 4 de xuño de 
2001. Estes informes seguen as mesmas pautas que o LIPT de Leymann (Leymann Inventory 
of Psicoterror), 45 formas ou comportamentos descritos por este autor. Estas, ampliadas ou 
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          Os resultados máis destacables do Informe Cisneros II sobre 
violencia na contorna laboral foron que un de cada tres traballadores en 
activo manifesta ser vítima de malos tratos psicolóxicos ao longo da súa 
experiencia laboral, que máis do 16% da poboación activa (2,38 millóns de 
traballadores) expresa ser obxecto de violencia psicolóxica ou mobbing 
durante os últimos seis meses cunha frecuencia semanal, e que dúas de cada 
tres traballadores afectados polo mobbing descoñece estar afectado polo 
problema22. 
          En marzo de 2002 púxose en marcha o estudo Cisneros III que 
constituíu o primeiro estudo monográfico sectorial en España en relación co 
mobbing, en concreto no ámbito da enfermería auspiciado polo seu sindicato 
(SATSE), dada a incidencia deste fenómeno na súa contorna laboral. 
Chegouse á arrepiante cifra de que unha de cada tres enfermeiras en activo 
enquisadas manifestou ser vítima de mobbing na actualidade, das cales o 40 
% afirma selo desde fai menos de dous anos, e un 77% das enfermeiras 
enquisadas manifestan presenciar na súa contorna laboral comportamentos 
de mobbing. A pesar desta realidade, só o 55% fai fronte á fustrigación e o 
86% dos afectados sinalan un apoio bastante escasou ou absolutamente 
inexistente nas súas organizacións. 
          Posteriormente o estudo Cisneros IV naceu coa idea de valorar a 
incidencia de mobbing entre o persoal docente universitario cuxos resultados 
atopar aínda en realización, e o V Informe Cisneros que conta coa 
particularidade de valorar non só mobbing, senón también a denominada 
Síndrome de Desgaste Profesional ou bournout, baixo o patrocinio do 
Sindicato GESTHA e as asociacións profesionais dos Corpos Técnicos do 
Ministerio de Facenda, pois se referiu especialmente á súa incidencia na 
Administración (AEAT e IGAE). Os resultados concluíron que case un de 
cada tres (31%) dos funcionarios enquisados están nunha situación de alto 
risco laboral psicosocial e máis dun de cada cinco (22%) presenta unha 
situación técnica de mobbing durante os seis meses cunha frecuencia 
semanal ou diaria. Un 87% manifestan presenciar na súa contorna laboral 
comportamentos de mobbing e o apoio organizativo a estas vítimas é 
practicamente inexistente23. 

                                                                                                                                                 
modificadas por algúns autores –a pesar de que pode ser unha lista en constante evolución-, 
permite identificar os casos ou figuras sintomáticas máis características. Tales 
comportamentos poden localizarse facilmente en www.mobbing.nu45PREGUNTAS.htm. 
     22 ESCUDEIRO MORATALLA e POYATOS I MATAS: Análise multidisciplinar e 
estratexia legal, ob. cit., p.38. 
     23 Respecto diso existe numerosa doutrina: MOLINA NAVARRETE, C.: Unha nova 
patoloxía de xestión no emprego público: o acoso institucional (mobbing). Reflexións á 
mantenta da sentenza do Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 6ª, de 23 de xullo de 2001, na 
Lei, nº 5436, 2001 quen tamén cita: GONZÁLEZ DE RIVERA E REVOLTA, J.L.: A síndrome 
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          Así mesmo han de terse en conta respecto diso os informes da 
Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Traballo, os informes da 
OIT, especialmente o informe tendencia mundial do emprego do ano 2003 
que considera que o fenómeno da violencia no lugar de traballo segue nestes 
momentos unha evolución ascendente de graves consecuencias para a 
estabilidade social, o informe sobre a violencia no posto de traballo 
encargado pola Organización Internacional do traballo a Vittorio Dei Martino 
que viu a luz en 1998, cunha xa primeira actualización no ano 2000. Tamén a 
Terceira Enquisa Europea sobre Condicións de Traballo 2000 realizada pola 
Organización Internacional do Trabaixo ha compilado datos sobre acoso 
moral no traballo en oito países (Suecia, Finlandia, Reino Unido, España, 
Portugal, Italia, Holanda e Bélxica) concluíndo que trece millóns de 
traballadores viviron este fenómeno. 
           Trátase pois de condutas pluriofensivas que fundamentalmente 
atentan á dignidade humana -arts. 10.1 CE e 4.2 ET-, ao dereito á non 
discriminación -arts. 14 CE e 4.2 e 17 ET-, ao dereito á saúde e á vida -art. 
15-, á liberdade de expresión e comunicación -art. 20.1 CE-, ao dereito á 
honra e á intimidade -art. 18.1 CE-, etc. 
          Como pode observarse, trátase de dereitos “fundamentais”, droits 
fondamentaux, que teñen a súa xénese no movemento revolucionario que 
conduciu á Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán de 1789 en 
Francia. Quizais iso explícase a razón de que se dá un estreito nexo de 
interdependencia, xenético e funcional, entre o Estado de Dereito e os 
dereitos fundamentais24. A súa propia amplitude e a autenticidade da súa 
recepción dependen da súa interrelación con este, de modo que canto máis 
intensa revélase a operatividade deste modelo de Estado, maior é o nivel de 
tutela dos dereitos fundamentais25. 
          Concretamente, os dereitos fundamentais mencionados cos que se 
atenta co acoso psicolóxico, encádranse no Título I da Constitución española 
titulado “Dos dereitos e deberes fundamentais” -arts.10-54- e 
concretamente, no seu Capítulo Segundo titulado “Dereitos e Liberdades” -
arts.14-38-. Un Título de enorme importancia por canto nel regúlanse os 
dereitos e liberdades e establécense os principios en que se asenta a 

                                                                                                                                                 
do acoso institucional, Diario Médico, 18 de decembro de 2000; LUELMO MILLÁN, M.A.: Un 
novo caso de acoso moral (mobbing) na Administración, na O, nº 1, 2003; LOPEZ GARCÍA-
SILVA, J.A.: Violencia física e psicolóxica na Administración Pública, en Medicamento e 
Seguridade do Traballo, vol. 45, nº 179, 1998; LOURO MONTEJANO, Mª: Etnografía do 
mobbing nun departamento da Administración Pública, en Cadernos de Relacións Laborais, 
vol. 20, nº 2, 2002. 
     24 PÉREZ LUÑO, A. E.: Os dereitos fundamentais, Tecnos, Madrid, 1991, p. 19 

     25 Ibídem, p. 26 
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Constitución e que recibiron, xunto co Título Preliminar, a denominación de 
parte “dogmática”26.  
          Seguindo a PÉREZ LUÑO, os dereitos fundamentais constitúen a 
principal garantía coa que contan os cidadáns dun Estado de Dereito de que o 
sistema xurídico e político no seu conxunto oriéntese cara ao respecto e 
promoción da persoa humana; na súa estrita dimensión individual, Estado 
liberal de Dereito, ou conxugando esta con a esixencia de solidariedade 
corolario do  compoñente social e colectivo da vida humana, Estado social de 
Dereito27. 
          En todo caso, sexa cal for a modalidade de Estado, o catálogo de 
dereitos e liberdades que la Constitución incorpora é a expresión da reserva 
de Poder que se fai a sociedade a si mesma e na que non pode entrar o 
lexislador ordinario. Están por encima da democracia, fóra do pluralismo e do 
debate político porque son esixencia da dignidade de cada ser humano. Deste 
xeito, a propia Constitución pode regulalos, concretalos ou desenvolvelos, 
pero en ningún caso descoñecelos, limitalos ou baleiralos. De aí tamén, a 
especial protección da que se lles dota aos dereitos fundamentais entre os 
que se atopan os citados28.  
          E é que, o Tribunal Constitucional tivo xa ocasión de declarase que, no 
que concierne aos dereitos fundamentais que a Constitución recoñece aos 
traballadores como cidadáns, nin as organizacións empresariais son mundos 
separados e estancos do resto da sociedade, nin a liberdade de empresa 
lexítima que os traballadores haxan de soportar “refugallos transitorios ou 

                                                 
     26 Coa denominación de parte “orgánica” designaríase globalmente ao conxunto dos 
restantes artigos que regulan a organización do Estado, é dicir; os distintos poderes e 
institucións do Estado: a Coroa, o Poder Lexislativo, o Goberno, o Poder Xudicial e o Tribunal 
Constitucional. 
     27 PÉREZ LUÑO, A. E.: Os dereitos fundamentais, ob.cit., p. 20. Para más abundamiento 
sobre este tema, tamén vide. PRIETO SANCHÍS, L.: Estudos sobre dereitos fundamentais, 
Debate, Madrid, 1990. Neste sentido vide.: MOLINA NAVARRETE, C.: A resposta do Estado 
de Dereito ante o acoso moral no traballo, en Diario de Noticias A Lei, xullo de 2002; 
GONZÁLEZ MACIÁ, A.M.: O “valor” dos dereitos fundamentais no ámbito das relacións 
laborais. ¿É o Dereito do Traballo a “irmá pobre de Dereito?. (Comentario á STSJ de 
Asturias, de 20 de xuño de 2003), en Aranzadi Social, nº 10, 2004; TÁRRAGA POVEDA, J.: 
Traballador ou servo. (Ou definitivamente, sobre a vixencia dos dereitos fundamentais na 
relación de traballo). Comentario á Sentenza da Sala do Social do TSJ de Murcia de 2 de 
setembro de 2003, en Aranzadi Social nº 16, 2003; GIL GIL, J.L: O deber do empresario de 
salvagardar os dereitos fundamentais do traballador, en Aranzadi Social, nº 13, 2003. 
    28 Algún exemplo da garantía reforzada que ostentan os dereitos fundamentais é que, en 
virtude do artigo 53.2 CE establécese a súar econocimiento ante os Tribunais ordinarios por 
un procedemento baseado nos principios de preferencia e sumariedad e, no seu caso, a 
través do recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional. Sobre a relación entre 
Constitución e acoso moral vide.: GARCÍA HERRERA, M.A. e MESTRE BUELGA, G.: 
Constitución e acoso moral, en Revista de Relacións Laborais (Lan Harremanak), nº 7, 2002. 
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limitacións inxustificadas dos seus dereitos fundamentais e liberdades 
públicas, que teñen un valor central e nuclear no sistema xurídico 
constitucional -STC 8885-. Iso significa que a invocación dos dereitos 
fundamentais e as liberdades públicas poida servir para xustificar a 
imposición de modificacións da relación contractual -STC 1985-, a ruptura do 
marco normativo e contractual da mesma -STC 688- ou o incumprimento dos 
deberes laborais que incumben ao traballador -STC 12989-29. 
          Tamén se establece no ET o dereito dos traballadores “á súa 
integridade física” -art. 4.2. d)- e ao “respecto da súa intimidade e á 
consideración debida á súa dignidade, comprendida a protección fronte a 
ofensas verbais ou físicas de natureza sexual” -art. 4.2 e)- Tamén o dereito 
do traballador a que se salvagarde a súa intimidade persoal cando se entrega 
a copia básica do seu contrato aos representantes dos traballadores -art 8.3. 
a)  ET-, salvagárdalas legais cando se practica un rexistro sobre a persoa do 
traballador, os seus despachos de billetes ou efectos individuais do -art. 18 
ET-, os límites ao as facultades do empresario de vixilancia e control para 
verificar o cumprimento polo traballador das súas obrigacións e deberes 
laborais -art. 20.3 ET- cando se expón os límites á mobilidade funcional de 
traballador, a cal en ningún caso poderase efectuar con menoscabo da súa 
dignidade -art. 39.3 ET- e sen un procedemento especial de modificación 
substancial das condicións de traballo -art. 41 ET-. 
          Algún autor ata ha intentando demostrar a hipótese de que o que esta 
forma de acoso trata de realizar é de domeñar ou, subsidiariamente, de 
destruír a alma do acosado30. Respecto diso habería de entenderse que o que 
pretende o agresor é dominar, someter e se for necesario, destruír á vítima, 
e ao dereito corresponderíalle a misión de converter a metafísica en técnica, 
chamándolle nun texto legal protección da saúde psíquica en lugar de 
protección da alma ou da psique. 
 
 
 
    II.3.-Tipos de mobbing ou acoso moral no traballo. O acoso moral 
por razón de xénero. A diferencia entre “sexo” e “género”. O seu 
tratamento na lei de 16 de xullo, lei para a igualdade de mulleres e 
homes na CCAA de Galicia. 
          Existe diversidade de expresións para referirse a este fenómeno. Así, 
emprégase a denominación mobbing nos países nórdicos, bálticos e 

                                                 
     29 STC 1261990, de 5 de xullo de 1990. Neste sentido: RODRÍGUEZ LÓPEZ, P.: O acoso 
moral no traballo. A responsabilidade en el acoso moral no traballo, Dijusa, Madrid, 2004. 
     30 GONZÁLEZ NAVARRO, F.: Acoso psíquico no traballo. (A alma, ben xurídico a 
protexer), Civitas, 2002, especialmente pp. 29, 127 e 128. 
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centroeuropeos; bullying, bossing e harassment nos anglosaxóns; harcèlement 
moral en francés31, coacçâo moral en portugués; acoso moral ou acoso 
psicolóxico, ou un máis contundente psicoterrorismo nos países hispanos32. 
Concretamente en castelán, os termos máis comúns son acoso moral, acoso 
psicolóxico, acoso laboral, fustrigación psicolóxica, intimidación, risco 
psicosocial ou terrorismo psicolóxico, aínda que parece que finalmente as 
expresións “mobbing” ou “acoso moral” son as más empregadas pola doutrina 
académica española33. 
          A maioría dos traballos sobre mobbing atribúen a introdución do 
concepto a KONRAD LORENZ34, considerado fundador da etología ou estudo 
e análise do comportamento animal. En o ano 1968 utilizou dito termo ao 
analizar o comportamento animal en grupo, describíndoo como o ataque dunha 
coalición de membros débiles dunha mesma especie contra outro individuo 
máis forte que eles. 
          As condutas de acoso no traballo foron obxecto de estudo científico 
sistemático a partir das investigacións do psiquiatra alemán residente en 
Suecia HEINZ LEYMANN, retomando as observacións realizadas 
anteriormente por HONRADE LORENZ, aplicándoas ao estudo da conduta 
humana nas organizacións laborais. En España, o seu estudo é recente, e as 
primeiras sentenzas de órganos colexiados que se ditaron e que recolleron 
literalmente a expresión “mobbing”, son do ano 200135. 
          A Nota Técnica Preventiva (NTP) 476 do Instituto Nacional de 
Seguridade e Hixiene (INSHT)36 equipara “mobbing” a acoso “moral”, e 
recolle o concepto establecido polo profesor LEYMANN que denominándoo 
“psicoterror” afirma que se trata do “fenómeno en que unha persoa ou grupo 
de persoas exerce unha violencia psicolóxica extrema, de forma sistemática 
e recorrente –polo menos unha vez por semana- e durante un tempo 

                                                 
     31 Tamén, ante o Tribunal de Primeira Instancia da Unión Europea. Este Tribunal 
recentemente utilizou o termo “acoso psicolóxico” para traducir harcèlemt moral na 
sentenza do Tribunal de Primeira Instancia de 23 de xaneiro de 2002, no asunto T-23700, 
Patrick ReynoldsParlamento Europeo. 
     32 ARROYUELO SUÁREZ, Ou.: A violencia psicolóxica no lugar de traballo no marco da 
Unión Europea, en Lan Harremanak, nº 7, 2002, p. 281.  
     33 A palabra “mob” (do latín “mobile vulgus”), foi traducida como multitude, turba, 
xentío, e “to mob” como acosar, atropelar, atacar en masa a alguén. Na xurisprudencia 
escocesa “mobbing” significa asemblea ou reunión de xentes para propósitos violentos ou 
ilegais que inclúen causar lesións a persoas, destruír propiedades e sementar o terror e a 
alarma na poboación. 
     34 Xunto con NIKOLAS TINBERGEN E KARL VON FRISCH recibiron o Premio Nobel de 
Medicamento en 1973 pola contribución dos seus estudos sobre a conduta animal. 
     35 SSTSJ DE NAVARRA de 30  abril de 2001, 18 de maio de 2001 e 15 de xuño de 2001. 
     36 Nota Técnica Preventiva (NTP) 476 do Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene 
(INSHT). 
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prolongado –máis de seis meses- sobre outra persoa no lugar de traballo, coa 
finalidade de destruír as redes de comunicación da vítima ou vítimas, 
destruír a súa reputación, perturbar o exercicio dos seus labores e lograr 
finalmente que esa persoa ou persoas acaben abandonando o lugar de 
traballo”37.  
          Pola súa banda, a victimóloga francesa MARIE-FRANCE IRIGOYEN 
definiu o acoso moral no traballo como “toda conduta abusiva que atenta, pola 
súa repetición ou sistematización, contra a dignidade ou a integridade física 
dunha persoa, pondo en perigo o seu emprego ou degradando o ambiente de 
traballo38. 
          No noso país, o profesor PIÑUEL E ZABALA describiuno como unha 
conduta que ten por obxectivo intimidar, apocar, reducir, aplanar, 
amedrentar e consumir emocional e intelectualmente á vítima, con vistas a 
eliminala da organización ou a satisfacer a necesidade insaciable de agredir, 
controlar e destruír que adoita presentar o hostigador, que aproveita a 
ocasión que lle brinda a situación organizativa particular (reorganización, 
redución de custos, burocratización, etc.) para canalizar unha serie de 
impulsos e tendencias psicosomáticas39. 
          Debe distinguirse do denominado “bossing” (“boss” significa xefe en 
inglés), utilizado por moitos autores como unha modalidade, a realizada polo 
xefe dunha organización respecto dos seus subordinados, “bullying” (utilizado 
por parte da doutrina anglosaxón en lugar de mobbing), e o “burn-out” (estar 
queimado ou síndrome do desgaste persoal) que adoita referirse ás 
circunstancias dun traballo non estimulante ou rutinaro, ou dunha situación 
persoal existencial. Sería como unha fase avanzada de tensión laboral. Un 
ambiente de traballo inabarcable, e onde o seu quefacer rutineiro vaise 
aproximando ao dunha máquina. Preséntase cando se desequilibran as 
expectativas individuais do profesional e a realidade do traballo diario; 
considérase un trastorno adaptativo crónico, e pode sobrevir tanto por un 
excesivo grao de esixencia como por escaseza de recursos. Pero aquí non 
existe unha tendenciosidad, unha finalidade inmoral, como si é necesaria no 
mobbing40.  

                                                 
     37 LEYMANN, H.: The Mobbing encyclopaedia, Bulling. The definition of mobbing at 
Workplaces. Cita recorrente en todos os estudos sobre este tema. 
     38 HIRIGOYEN, M.F.: O acoso moral no traballo. Distinguir o verdadeiro do falso, Paidós, 
Barcelona, 2001, p. 19. 
     39 PIÑUEL E ZABALA, I.: Mobbing. Como sobrevivir ao acoso psicolóxico no traballo, ob. 
cit., p. 55. 
     40 Recentemente, a Sentenza do Xulgado do Social nº 16 de Barcelona, de 27 de 
decembro de 2002, considerou accidente laboral a síndrome de burn-out e concedeu a 
invalidez absoluta a unha profesora de ensino que levaba exercendo a profesión durante 
trinta e cinco anos. Sobre esta cuestión resulta interesante a lectura de: GONZÁLEZ DE 
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         Existen outros fenómenos descritos pola doutrina moi relacionados co 
mobbing como o “shunting”, un suposto no cal ao illamento, á restrición de 
datos e útiles necesarios e á negación das comunicacións engádese 
encoméndaa de tarefas de menor categoría e interese e a supresión de áreas 
de responsabilidade craves41, a “luz de gas” ou “gas Lixeiro”, unha modalidade 
peculiar de acoso moral na que o axente máis que aterrorizar a vítima, 
intenta debilitar a súa razón ou facela dubidar dos seus sentidos.  
          O “karhoshi”, un termo xaponés que se traduce como “morte súbita” ou 
“morte por exceso de traballo” e ata agora é unha tendencia só detectada 
neste país oriental na que executivos sometidos a longas xornadas falecen 
sorpresivamente de infarto. En moitas ocasións, os empregados non exercen 
os seus dereitos de vacacións, reclaman o pago polas horas extraordinarios, 
etc. quizais porque tamén nalgúns sectores sociais a reclamación destes 
dereitos está mal considerado. 
          Comparto con algún autor a idea de que non existe un concepto 
xurídico suficientemente obxectivo e unitario, quizais pola dificultade da súa 
delimitación, pero ata poida que nin sequera sexa conveniente, sobre todo, á 
hora de reconducir a diversificadísima gama de condutas descritas na 
psicoloxía do traballo como expresivas de acoso moral nos preceptos 
xurídicos hoxe existentes, non sempre adaptados –sobre todo non sempre 
adaptables- a esta nova fenomenología de conflitos sociolaborais42. A 
violencia psicolóxica é pluriforme e a psicoloxía unha ciencia de antonte “”, e 
por iso imposible de abarcar nunha norma xurídica. O o seuposto de feito da 
norma xurídica que pretendese describir todas as condutas converteríase 
nun tratado de antropoloxía e de psicoloxía social43. 
 
 
 

                                                                                                                                                 
PATTO, R.M.: A síndrome de desgaste persoal ou de burn-out e as técnicas xurídico-laborais 
de tutela. Reflexións ao redor da sentenza do Xulgado do Social nº 16 de Barcelona, de 27 
de decembro de 2002, en Actualidade Laboral- A Lei, nº 35, de 22 de setembro de 2003.  
Sobre este tema tamén vide.: MARTÍNEZ BARROSO, M.R.: Sobre as enfermidades 
profesionais non listadas. Á mantenta dun suposto de síndrome “de desgaste persoal” ou de 
bournot “”, en Revista de Dereito Social, nº 10, pp. 187 e ss; DÍAZ DESCALZO, M.C.: Os 
riscos psicosociais no traballo: a tensión laboral, a síndrome do queimado e o acoso laboral. A 
súa consideración como accidente de traballo, en Revista de Dereito Social, nº 17, 2002, pp. 
183 e ss. 
    41  Sobre este modo de proceder, vide. a Sentenza do Xulgado do Social nº 30 de Madrid, 
de 18 de marzo de 2002. 
     42 NAVARRETE, M.: A tutela fronte á violencia moral nos lugares de traballo: entre 
prevención e indemnización, Aranzadi Social nº 18, 2002, pp. 56 e 57. 
     43 ESCUDEIRO MORATALLA e  POYATOS I MATAS: Mobbing: Análise multidisciplinar e 
estratexia legal, ob. cit., p. 25. 
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    II.4.-Normativa aplicable ó mobbing ou acoso moral no traballo 
(administrativa, procesal, penal, laboral, responsabilidade empresarial ou 
das administracións, etcétera). Doutrina xurídica sobre a lexislación 
existente. O seu tratamento na lei  2/2007, de 28 de marzo do traballo 
en igualdade das mulleres en Galicia. 
 
          O acoso diferénciase do conflito aberto, en que este último leva 
a unha resolución que pode ser unha derrota e unha perda, pero hai un inicio, 
un desenvolvemento e un final do conflito e hai comunicación verbal, non 
verbal e ata se pode entrar no terreo das agresións físicas. Pero hai un final. 
Tampouco estamos enfrontándonos ao desafío do tratamento xurídico do 
acoso ante unha realidade illada ou puntual. Como explica a Sentenza dun 
Xulgado do Social de Madrid, resulta preciso deslindar as condutas 
calificables de acoso doutros posibles desaforamentos cometidos polo 
empresario exercitando de forma abusiva os seus poderes de dirección e 
organización da empresa, pois non resulta factible chegar á conclusión de que 
todo exercicio abusivo destas potestades pode cualificarse de acoso e iso 
obviamente sen prexuízo das respostas que desde a legalidade poidan 
obterse en contra desas actuacións antijurídicas44.  
          Recentemente vimos a regulación de varios preceptos incluíndo o 
concepto de acoso “”, á vez que se establecía a súa prohibición. Así, el artigo 
7 da Lei 512003 prohibiu as condutas discriminatorias e de acoso, 
entendendo por estas últimas “toda conduta relacionada coa discapacidade 
dunha persoa, que teña por obxecto ou como consecuencia atentar contra a 
súa dignidade ou crear unha contorna intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante ou ofensivo”45. 
          A recente Lei 62/2003, estableceu como nueva causa de 
despedimento no Estatuto dos Traballadores, o acoso46. Así, o artigo 54.2 g) 

                                                 
     44 Sentenza do Xulgado do Social nº 33 de Madrid de 18 de xuño de 2001, e STSJ do País 
Vasco de 26 de febreiro de 2002. 
     45 Art. 7 da Lei 512003 de 2 de decembro de igualdade “de oportunidades, non 
discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade”. 
     46 Lei 622003, de 30 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e de Orde 
Social. Devandita reforma establécese no Título II, Cap. III “Medidas para a aplicación do 
principio de igualade de trato”. Na súa sección primeira concernente ás “disposicións xerais”, 
concretamente no seu artigo 28.1. d) defínese o acoso como “toda conduta non desexada 
relacionada coa orixe racial ou étnico, a relixión ou conviccioné, a discapacidade, a idade ou a 
orientación sexual dunha persoa, que teña como obxectivo ou consecuencia atentar contra a 
súa dignidade e crear unha contorna intimidatorio, humillante ou ofensivo”. A continuación, 
no apartado segundo deste mesmo artigo exprésase que “calquera orde de discriminar ás 
persoas por razón de orixe racial ou étnico, relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou 
orientación sexual considerarase en todo caso discriminación. O acoso por razón de orixe 
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racial ou étnico, relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual 
considéranse en todo caso actos discriminatorios”.   
          E é no seu artigo 37 onde se establecen as modificacións do Texto Refundido da Lei 
do Estatuto dos Traballadores, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 11995 de 24 de 
marzo. Así, o artigo 37.2 establece: “O parágrafo e) do apartado 2 do artigo 4 do Texto 
Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores queda redactado nos seguintes termos: e) 
Ao respecto da súa intimidade e á consideración debida á súa dignidade, comprendida a 
protección fronte a ofensas verbais e físicas de natureza sexual e fronte ao acoso por razón 
de orixe racial ou étnico, relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual”. 
E finalmente, no seu apartado 5, (art. 37.5) afirma que se introduce un novo parágrafo g) no 
apartado 2 do artigo 54 do Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores coa 
seguinte redacción: g) O acoso por razón de orixe racial ou étnico, relixión ou conviccións, 
discapacidade, idade ou orientación sexual ao empresario ou ás persoas que traballan na 
empresa”.  
          Así mesmo o artigo 40 desta Lei 622003, establece dúas modificacións do Texto 
Refundido da Lei de Procedemento Laboral, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 21995, 
de 7 de abril, que cabe mencionar: art 40.1: “O artigo 96 do Texto Refundido da Lei de 
Procedemento Laboral queda redactado da seguinte forma: Naqueles procesos en que 
Naqueles procesos en que das alegacións da parte actora dedúzase a existencia de indicios 
fundados de discriminación por razón de sexo, orixe racial ou étnico, relixión ou conviccións, 
discapacidade, idade ou orientación sexual, corresponderá ao demandado a achega dunha 
xustificación obxectiva e razoable, suficientemente probada, das medidas adoptadas e da 
súa proporcionalidade”. Art. 40.2: “O artigo 181 do Texto Refundido da Lei de Procedemento 
Laboral queda redactado da seguinte forma: As demandas de tutela dos demais dereitos 
fundamentais e liberdades públicas, incluída a prohibición de tratamento discriminatorio e 
do acoso, que se susciten no ámbito das relacións xurídicas atribuídas ao coñecemento da 
orde xurisdiccional social, tramitaranse conforme ás disposicións establecidas neste 
capítulo. En devanditas demandas expresaranse o dereito ou dereitos fundamentais que se 
estimen infrinxidos”.  
          Nesta dirección, o artigo 41 establece Modificaciones do Texto Refundido da Lei 
sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 52000, 
de 4 de agosto. Art. 41: “O apartado 12 do artigo 8 da Lei sobre Infraccións e Sancións na 
Orde Social queda redactado da seguinte forma: «12. Las decisións unilaterais do 
empresario que impliquen discriminacións directas ou indirectas desfavorables por razón de 
idade ou discapacidade ou favorables ou adversas en materia de retribucións, xornadas, 
formación, promoción e demais condicións de traballo, por circunstancias de sexo, orixe, 
incluído o racial ou étnico, estado civil, condición social, relixión ou conviccións, ideas 
políticas, orientación sexual, adhesión ou non a sindicatos e aos seus acordos, vínculos de 
parentesco con outros traballadores na empresa ou lingua dentro do Estado español, así 
como as decisións do empresario que supoñan un trato desfavorable dos traballadores como 
reacción ante unha reclamación efectuada na empresa ou ante unha acción xudicial destinada 
a esixir o cumprimento do principio de igualdade de trato e non discriminación».Dous. Se 
engade un apartado 13 bis ao artigo 8 da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social 
que queda redactado da seguinte forma: «13 bis. El acoso por razón de orixe racial ou étnico, 
relixión ou conviccións, discapacidade, idade e orientación sexual, cando se produzan dentro 
do ámbito a que alcanzan as facultades de dirección empresarial, calquera que sexa o suxeito 
activo do mesmo, sempre que, coñecido polo empresario, este non adoptase as medidas 
necesarias para impedilo». Tres. El apartado 2 do artigo 16 da Lei sobre Infraccións e 
Sancións na Orde Social queda redactado nos seguintes termos: «2. Establecer condicións, 
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do Estatuto dos Traballadores considera incumprimento contractual a 
efectos do despedimento disciplinario “o acoso por razón de orixe racial ou 
étnico, relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual ao 
empresario ou ás persoas que traballan na empresa”.  
          E esta é unha novidade, a introdución por primeira vez na nosa 
lexislación do concepto de acoso “laboral” como nova forma de discriminación, 
tutelable con todos os instrumentos predispostos no noso ordenamento a 
favor do dereito fundamental á igualdade de trato e non discriminación. Esta 
novidade lexislativa veu introducida pola obrigada trasposición da Directiva 
200043CE do Consello47, e da Directiva 200078CE48 do Consello, de 27 de 
novembro de 2000, relativa ao establecemento dun marco xeral para a 
igualdade de trato no emprego e a educación. 
          A Directiva 2000/43/CE, no seu artigo 2.3 establece a definición de 
acoso: “O acoso constituirá discriminación a efectos do disposto no apartado 
1 cando se produza un comportamento non desexado relacionado coa orixe 
racial ou étnico que teña como obxectivo ou consecuencia atentar contra a 
dignidade da persoa e crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante, ou ofensivo. A este respecto, poderá definirse o concepto de 
acoso de conformidade coas normativas e prácticas nacionais de cada Estado 
membro”49. 
          A Directiva 2002773/CE que modifica a Directiva 76/207/CE do 
Consello, relativa ao principio de igualdade de trato entre homes e mulleres 
no emprego e o traballo, no artigo 2.2 define o acoso como “a situación na que 
se produce un comportamento non desexado relacionado co sexo dunha 
persoa co propósito ou co efecto de atentar contra a dignidade da persoa e 

                                                                                                                                                 
mediante a publicidade, difusión ou por calquera outro medio, que constitúan discriminacións 
favorables ou adversas para o acceso ao emprego por motivos de sexo, orixe, incluído o 
racial ou étnico, idade, estado civil, discapacidade, relixión ou conviccións, opinión política, 
orientación sexual, afiliación sindical, condición social e lingua dentro do Estado».  
     O artigo 42 titulado “Fomento da igualdade na negociación colectiva” establece: “Os 
convenios colectivos poderán incluír medidas dirixidas a combater todo tipo de 
discriminación no traballo, a favorecer a igualdade de oportunidades e a previr o acoso por 
razón de orixe racial ou étnico, relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou orientación 
sexual”.  
     47 Directiva 200043CE do Consello, de 29 de xuño de 2000, relativa á aplicación do 
principio de igualdade de trato das persoas independentemente da súa orixe racial ou étnico. 
     48 Directiva 200078CE do Consello, de 27 de novembro de 2000, relativa ao 
establecemento dun marco xeral para a igualdade de trato no emprego e a educación. 
     49 O apartado un deste artigo establece: “A efectos da presente Directiva, entenderase 
por "principio de igualdade de trato" a ausencia de toda discriminación, tanto directa como 
indirecta, baseada na orixe racial ou étnico”. 
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crear unha contorna intimidatorio, hostil, degradante, humillante ou 
ofensivo”50.  
          Deste xeito, especialmente a través da mencionada Lei 62/2003 a 
modo de trasposición da citada normativa, recolleuse de forma expresa o 
concepto xurídico de acoso, predisponiendo á vez un significativo número de 
garantías específicas –que en moitos casos non é máis que a remisión ou 
concreción das xa previstas con carácter xeral no noso ordenamento- para 
facer efectiva a tutela fronte a estas “novas” formas de discriminación 
social eou laboral. No entanto, a pesar deste mérito, convén desde este 
mesmo momento advertir do erro que suporía considerar incluído dentro 
desta lexislación específica o concepto de acoso moral no traballo –mobbing-, 
por canto nin de forma directa ou expresa nin a partir dunha interpretación 
extensiva tal operación xurídica sería correcta51. 
          Devandito argumento fúndase principalmente en tres razóns. A 
primeira é que xunto ao acoso moral ou mobbing, outras modalidades de 
acoso como o recentemente denominado “mobbing inmobiliario”52, foron 
excluídas da enumeración de causas que o producen, en base á lectura dos 
precitados artigos. E nesta liña, non é admisible que o ordenamento actual 
queira só tipificar e sancionar algúns acosos concretos53 como os referidos 
nesta nova regulación legal, pois cando na fustrigación psicolóxica o 
traballador teña móbiles alleos aos expresados, a indicada regulación legal 
resultará insuficiente para combater tales comportamentos54.  
          Seguindo a MOLINA NAVARRETE, cando o proceso de violencia 
psicológica e moral en que consiste o mobbing sexa o instrumento elixido 
para materializar un comportamento discriminatorio en relación a 
determinados suxeitos, en atención ás circunstancias persoais ou sociais 
                                                 
     50 Xa na súa Exposición de Motivos indícase que “debe alentarse aos empresarios e aos 
responsables da formación profesional a tomar medidas para combater toda clase de 
discriminación por razón de sexo e, en particular, a tomar medidas preventivas contra o 
acoso e o acoso sexual no lugar de traballo, de conformidade coa lexislación e a práctica 
nacional. 
     51 MOLINA NAVARRETE, C.: As novas leis “antiacoso”: ¿Teñen algo útil par á prevención 
e sanción do acoso moral no traballo –mobbing-?, na Lei, nº 5942, 2004. Este autor ata 
cualifica de amorfo “corpo lexislativo” o conxunto de disposicións normativas establecidas na 
Lei 622003 e ademais na súa opinión, dita trasposición parece haberse producido polo 
lexislador español de mala gana “”, p. 1709. 
     52 Por mobbing “inmobiliario” entenderíase a persecución ou fustrigación continua a uns 
veciños, co obxecto de conseguir que abandonen os pisos nos que viven como propietarios ou 
inquilinos: MOLINA NAVARRETE, C.: Do “”   “principio ao dereito” á igualdade de 
oportunidades: as novas leis de tutela antidiscriminatoria, en Revista de Estudos 
Financeiros, nº 251, 2004, pp.149e 160. 
     53 RUIZ CASTELO, M.M.: A vertente xurídica do acoso moral no traballo: unha 
aproximación ao panorama actual, ob. cit., p. 36. 
     54 ROMEU RODENAS, Mª J.: Protección fronte ao acoso no traballo, ob. cit., p.15. 
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descritas nas normas, entón serán aplicables plenamente as normas 
recentemente introducidas na nosa lexislación, pois aquel é tecnicamente 
subsumido por esta, a discriminación.  
          Noutros casos, á marxe de calquera conduta propia ou tecnicamente 
discriminatoria, ou ata cando a discriminación en sentido estrito sexa 
instrumental para formalizar, reforzar ou agravar o proceso de acoso, entón 
ocorrerá á inversa, a discriminación é absorbida por este, polo que o seu 
fundamento será o artigo 15 CE –dereito á integridade moral-. Aínda que en 
ambos os casos atopámonos no plano dos dereitos fundamentais, polo que as 
medidas son substancialmente coincidentes, na práctica as diferenzas son 
notables, tanto na identificación da conduta –proba da mesma- como na 
fixación das súas consecuencias, por exemplo en relación á súa tutela 
resarcitoria55. Pero aínda que o acoso moral realícese máis facilmente a 
persoas de idade, a inmigrantes, a persoas de escasos recursos, a 
discapacitados, non pode levar, polo menos de modo necesario, a que sexa 
absorbido pola discriminación56. 
          En segundo lugar, vimos como o concepto xurídico de acoso a efectos 
da protección antidiscriminatoria móstrase indiferente ou irrelevante 
respecto ao tipo de conduta en que consiste, ao definir a conduta non en si 
mesma, senón polos seus efectos. Con todo, no concepto de acoso moral no 
traballo hoxe téndese a aceptar maioritariamente que a conduta a reprobar 
é o proceso de violencia psicolóxica e moral a que se ve sometida a persoa, 
cunha certa frecuencia e de forma prolongada, no lugar de traballo eou con 
ocasión do mesmo, residindo neste intolerable comportamento, así como nas 
súas condicións de reiteración, prolongación, frecuencia, intensidade, etc., o 
principal elemento de desvalor ou reproche do mesmo.  
          É dicir, a tutela antidiscriminatoria –o tratamento da discriminación- 
ou ata o acoso sexual, non ten en conta elementos subxectivos como o fin 
perseguido (o carácter tendencioso ou deliberado co que os agresores 
realizan estas prácticas) a propósito das dificultades probatorias que tales 
motivacións adoitan levar. Tampouco obxectivos como o dano á saúde (psico-
física) do traballador vítima destes comportamentos, que si han de terse en 
conta respectou ás condutas que estudamos nestas liñas, pois a exclusión dos 
mesmos suporía tamén a eliminación da tutela preventiva57, directriz clara 
tanto da lexislación como da nova estratexia comunitaria de seguridade e 
                                                 
     55 MOLINA NAVARRETE, C.: Do “”   “principio ao dereito” á igualdade de oportunidades: 
as novas leis de tutela antidiscriminatoria, ob. cit., p. 160. 
     56 Ibídem, p. 160. Sobre ambos os conceptos: FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F.: O acoso moral 
no traballo ¿unha nova forma de discriminación?, en Revista de Dereito Social, nº 19, 2002. 
     57 Sobre estas cuestións: MOLINA NAVARRETE, C.: As novas leis “antiacoso”: ¿Teñen 
algo útil par á prevención e sanción do acoso moral no traballo –mobbing-?, ob. cit., pp. 1715 e 
1716. 
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saúde no traballo58. Parece coma se certos bens xurídicos de tipo 
discriminatorio tamén poden ser menoscabados polo acoso moral, pero en 
moitos destes casos o posible dano aos mesmos é incidental e por vía de 
consecuencia, oblicuo e non directo, ocasional e por derivación, non frontal e 
nin sequera intencional. Porque a verdadeira intención do acosador é dominar, 
someter e destruír á vítima. 
          O acoso moral ha de diferenciarse tamén do exercicio arbitrario do 
poder directivo empresarial, pois con o mobbing, o que se pretende, é causar 
un dano ao traballador socavando a súa personalidade, de maneira que os 
motivos que inducen ao empresario a empregar arbitrariamente as súas 
potestades directivas son distintos dos que moven ao suxeito activo do acoso 
moral a hostigar á vítima59. Só cando a intención do agresor sexa a 
destrución psíquica da vítima cualificarase de acoso moral, pois as agresións 
que teñan consecuencias destrutoras non malintencionadas non o constitúen.      
          Nesta liña, e en relación ao sinalado en liñas precedentes, ARAMENDI 
opina que o acoso moral defínese desde a psicoloxía atendendo non só á 
intención destrutiva do agresor senón ás consecuencias daniñas causadas á 
vítima. O acoso moral, en sentido estrito, produciríase entón cando a 
agresión sistemática sobre a vítima cáuselle efectivamente unha lesión física 
ou psíquica, pois pode ocorrer que a pesar da intencionalidade lesiva do 
                                                 
     58 La nova estratexia comunitaria para reforzar a saúde e seguridade no traballo durante 
o período 2002-2006 presentada pola Comisión Europea, inclúe a necesidade dunha acción en 
(a) materia tal e como xa fora posto de manifesto na Resolución 23392001 de 20 de 
setembro, do Parlamento Europeo, sobre acoso moral no lugar de traballo (DOCE de 28 de 
marzo de 2002): Comunicación da Comisión de 11 de marzo de 2002 (COM 2002 118 final). 
Insta á Comisión a que inclúa indicadores cuantitativos sobre o acoso moral no lugar de 
traballo, e que estude a posibilidade de clarificar ou ampliar o ámbito de aplicación da 
directiva marco sobre a saúde e seguridade no traballo (89391CEE), ou ata a elaborar unha 
nova directiva marco, como instrumento xurídico para combater o acoso moral e como 
mecanismo de respecto e defensa do a dignidade da persoa do traballador, da súa intimidade 
e da súa honra. Pide aos Estados membros que ante a proliferación de situacións de acoso 
nas súas diversas manifestacións (tanto psíquico como sexual), adopten medidas que poñan 
en práctica políticas de prevención eficaces, a fin de solucionar o problema das vítimas de 
acoso e evitar que tales actuacións repítanse, revisen a lexislación existente e, no seu caso, 
compleméntena, animando cara á elaboración dunha definición de acoso moral uniforme. Ás 
institucións comunitarias tamén se dirixe, con obxecto de que sexan elas mesmas quen poñan 
en práctica a erradicación de calquera manifestación de acoso moral no traballo que poida 
supor un atentado contra a dignidade do traballador, suxerindo ata, a adaptación do 
Estatuto dos funcionarios se iso fose necesario. Un comentario a esta estratexia pode lerse 
en PURCALLA BONILLA, M.A.: Tendencias normativas e liñas jurisprudenciales recentes 
sobre seguridade e saúde laboral no ordenamento da Unión Europea, AS, nº 16, 2002, pp. 83 
e ss. 
     59 Sobre as diferenzas entre acoso moral e exercicio arbitrario do poder directivo 
empresarial, vide.: MELLA MÉNDEZ, L.: O acoso psicolóxico no dereito do traballo, en 
Tribuna Social, nº 145, p. 18. 
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agresor, a vítima, ou ben se defenda do acoso reaccionando a tempo, ou ben, 
a súa enteireza persoal impida que resulte afectado polo mal infligido. Por iso 
suxire distinguir o mero acoso do acoso moral e entender por acoso as 
prácticas agresivas intencionadas e por acoso moral as prácticas agresivas 
intencionadas que causen un dano efectivo á vítima60.  
          No entanto, matiza esta idea e sinala que sendo a reiteración na 
agresión a nota psicoloxicamente definitoria do acoso moral, entende que 
pode resultar plausible, para distinguir se se atenta ou non ao dereito 
fundamental á integridade física ou moral, tomar como referencia a 
capacidade potencial das condutas agresoras para, caso de reiterarse, danar 
psíquicamente á vítima e con iso obteriamos unha referencia dogmáticamente 
obxectiva que nos permitiría cualificar os episodios de simple acoso así 
acontecidos, como auténticas agresións atentatorias ao dereito á integridade 
física ou moral por razón do risco en que se colocou a estes bens, aínda cando 
non causasen dano ou lesión certa á vítima61. 
          E en terceiro lugar, en atención ao ben xuridicamente protexido, no 
mobbing non é só a dignidade o que se ve socavado –ou posto en perigo grave 
e concreto-, senón a mesma integridade moral62, e iso por suposto, sen 
prexuízo de recoñecer a pluralidade de dereitos que se lesionan con este tipo 
de comportamentos.  
          Conforme tiveron ocasión de sinalar os órganos xudiciais, “a falta 
dunha regulación específica en España, non quere significar unha ausencia 
legal na cal o traballador non poida verse amparado. Os preceptos legais que 
censuran comportamentos como os analizados poden buscarse tanto na nosa 
Norma Suprema como na lexislación ordinaria”63. Pero é necesario insistir, 
dita resposta legal continúa sendo insuficiente. 

                                                 
     60 ARAMENDI, P.: Acoso moral: o seu tipificación xurídica e a súa tutela xudicial, en 
Aranzadi Social, nº 5, 2002, pp. 384 e ss. Neste sentido pon como exemplo a STSJ de 
Valencia de 25 de setembro de 2001 e entende que en devandito suposto non existiría acoso 
moral por canto non consta en ningún caso que as vítimas sufrisen un dano certo aínda cando 
fosen colocadas polo agresor na tesitura de padecelo. 
     61 Ibídem, p. 387. 
     62 Sobre estas cuestións: MOLINA NAVARRETE, C.: As novas leis “antiacoso”: ¿Teñen 
algo útil par á prevención e sanción do acoso moral no traballo –mobbing-?, ob. cit., p. 1715. 
     63 SJS 30, Madrid 18 de marzo 2002. En análogo sentido: “Como é sabido, non existe na 
actualidade no noso ordenamento xurídico-laboral unha regulación particular do que, 
modernamente, denomínase como acoso moral ou violencia psicolóxica. O que, sendo sen 
dúbida discutible, en canto á necesidade ou non de existencia dunha norma específica, non 
comporta, en todo caso, nin que a figura sexa descoñecida no mundo das relacións laborais, 
nin tampouco que non caiba entroncala dentro da diversa regulación xeral existente”; STSJ 
Castela-A Mancha de 26 de xuño de 2002: AGRA VIFORCOS, B., FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, R., TASCÓN LÓPEZ, R.: A resposta xurídico-laboral fronte ao acoso moral no 
traballo, Laborum, 2004, p. 103. 
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          A Unión Europea é consciente desta problemática e consecuentemente 
ditou a Resolución 23392001 de 20 de setembro, do Parlamento Europeo, 
sobre acoso moral no lugar de traballo64. A resposta da Comisión neste tema 
non se fixo esperar, e evidencia diso atopámola na súa comunicación de 11 de 
marzo de 2002 (COM (2002) 118 final), que leva como rúbrica “como 
adaptarse aos cambios na sociedade e no mundo do traballo: unha nova 
estratexia comunitaria de saúde e seguridade” (2002-2006) sobre a que xa 
se fixo algunha referencia en liñas precedentes65.  
          Xa o artigo 118 A de o Tratado da CEE establecera: “os Estados 
membros procurarán promover a mellora do medio de traballo para protexer 
a seguridade e saúde dos traballadores, fixándose como obxectivo a 
armonización”. Respecto diso tamén ha de terse en conta a Directiva marco 
89391CEE relativa á aplicación de medidas para promover a mellora da 
seguridade e a saúde dos traballadores no traballo66. Ata, constituír o 
denominado Comité Consultivo sobre a Violencia no Traballo da Comisión 
Europea, con sede en Luxemburgo, que estaría estudando a posibilidade de 
promover unha directiva, aínda que iso non parece inminente.  
          A pesar diso, e a pesar destas medidas, non se ditou lexislación 
comunitaria específica respecto diso. Nin sequera a pesar da insistencia de 
varias cuestións escritas realizadas á Comisión nas que MIGUÉLEZ RAMOS 
(PSE) pregunta “¿Que medidás vai emprender a Comisión para que se defina 
legalmente o acoso moral, para desenvolver políticas de prevención eficaces 
mediante, por exemplo, a súa inclusión na directiva marco sobre a saúde e a 
seguridade no traballo, e para elaborar un Libro Verde que conteña unha 
análise detallada, un plan de acción e un calendario específico?”67.  
          Posteriormente volveu sobre esta cuestión, interrogando “¿que 
medidas vai emprender a Presidencia española do Consello para que se defina 

                                                 
     64 DOCE de 28 de marzo de 2002. 
     65 Comunicación de 11 de marzo de 2002 (COM (2002) 118 final). Vide. nota 37. 
     66 Directiva marco 89391CEE de 12 de xuño de 1989 do Consello, relativa á aplicación de 
medidas para promover a mellora da seguridade e a saúde dos traballadores no traballo, que 
inclúe principivos xerais relativos á prevención dos riscos profesionais e á protección da 
seguridade e da saúde. 
     67 Pregunta escrita E-085002 de Rosa O meuguelez Ramos (PSE) á Comisión. Acoso moral 
no traballo. Diario Oficial nº 092 E de 17042003, p. 0027-0028. A resposta da Sra. 
Diamantopolou que data de 19 de abril de 2002, en nome da Comisión, foi como segue: “A 
Comisión sinala á atención da súa Señoría a súa recente Comunicación Como adaptarse aos 
cambios na sociedade e no mundo do traballo: unha nova estratexia comunitaria de saúde e 
seguridade (2002-2006), que adopta unha formulación global do benestar no traballo, tendo 
en conta os cambios do mundo do traballo e a aparición de novos riscos, especialmente 
psicosociais. A este respecto, como se indica na mencionada Comunicación, a Comisión 
estudará a conveniencia e o ámbito de aplicación dun instrumento comunitario sobre o acoso 
psicolóxico no traballo”.  
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legalmente o acoso moral, para desenvolver políticas de prevención eficaces 
mediante, por exemplo, a súa inclusión na Directiva marco sobre a saúde e a 
seguridade no traballo, e para elaborar un Libro Verde que conteña unha 
análise detallada, un plan de acción e un calendario específico?”. A resposta 
foi a seguinte, que transcribo tamén literalmente polo seu interese: “O 
Consello, aínda insistindo en que comparte as inquietudes da súa Señoría, tal 
e como puido recordarllo na sesión da quenda de preguntas do mes de abril 
respondendo á pregunta H- 020402 que lle formulou sobre o mesmo tema, 
confírmalle que a falta dunha proposta da Comisión neste sentido, non pode 
actuar por iniciativa propia e que, en calquera caso, corresponde á Comisión 
redactar o Libro Verde cuxa publicación desexa A súa Señoría”68. 
          En todo caso, configúranse como chamada de atención máis inmediata 
das lexislacións nacional e comunitaria, sendo actualmente moi excepcionais 
os casos, como a lexislación sueca, que ten unha regulación na materia. En 
concreto, pode afirmarse que diferentes países europeos están traballando 
na elaboración dunha nova lei sobre acoso psicolóxico no traballo. Só tres 
países da Unión Europea xa a teñen: Suecia (1993), Francia (1999) e Bélxica 
(2001)69.  
          En España houbo iniciativas lexislativas nesta materia en forma de 
proposición de lei, aínda que a pesar diso, como manifestei en reiteradas 
ocasións, non existe unha lexislación específica sobre mobbing. As mesmas 
presentáronse no Congreso dos Deputados en novembro de 2001 polo Partido 
Socialista Obreiro Español, sobre o dereito a non sufrir acoso moral no 
traballo70. Unha delas, ao obxecto de que se incluíse un artigo 314 bis no CP 
tipificando a figura do acoso moral, e outra, introducindo reformas no 
Estatuto dos Traballadores (ETT), Lei de procedemento Laboral (LPL), Lei de 
Prevención de Riscos Laborais (LPRL), Lei de Infraccións e Sancións na Orde 
Social (LISOS), Lei de Funcionarios Civís do Estado e Lei de Medidas de 
Reforma da Función Pública. Pero devanditos proxectos foron rexeitados, e 
ata a actualidade non se volveron a realizar proposicións no mesmo sentido.  
          No entanto, como sinalamos en liñas precedentes, existen mecanismos 
para a súa tutela, que aínda que non sexan os específicos e necesarios, 
constitúen un paliativo mentres non se supere esta insuficiencia legal. Así, 

                                                 
     68 Pregunta escrita E-084902 de Rosa A miñaguelez Ramos (PSE) á Comisión. Acoso moral 
no traballo. Diario Oficial nº 229 E de 26092002, p. 0148-0148. Pregunta formulada o 3 de 
abril de 2002 e resposta de 27 de xuño de 2002. 
     69 ESCUDEIRO MORATALLA e  POYATOS I MATAS: Mobbing: Análise multidisciplinar e 
estratexia legal, ob.cit., p. 28. 
     70 BOC de 23 de novembro de 2001 (presentadas ese día). Proposición de Lei nº 
122000157 Dereito a non sufrir acoso moral no traballo e Proposición de Lei nº 122000158 
Orgánica pola que se inclúe un art. 314 bis no Código Penal tipificando o acoso moral no 
traballo. 
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cabe mencionar ademais da Constitución española e o Estatuto de 
traballadores, o tratamento que ten o acoso na Lei de Prevención de Riscos 
Laborais (LPRL), o seu posible inicio mediante denuncia ante a Inspección de 
Traballo, e as diferentes accións penal, social, civil, etc. Sobre estas 
cuestións remítome ás últimas publicacións por especialistas na materia, pois 
non é o obxecto deste artigo71.  

A palabra “sexo” xeralmente úsase para facer alusión ás diferenzas 
biolóxicas relacionadas coa reprodución e outros trazos físicos e fisiológicos 
entre os seres humanos. O sexo, como parámetro para crear categorías, 
distingue entre homes e mulleres, entre machos e femias da especie humana. 
“Xénero” refírese, con todo, ás características que socialmente se atribúen 
ás persoas dun e outro sexo, diferenzas xa que logo de orixe social, 
educativo, cultural, etc. En síntese poderíase definir como a construción 
socio-cultural desa diferenza. Os atributos de xénero son, entón, femininos 
ou masculinos, e esa construción (o xénero) non é inocente nin neutral, 
obedece a uns determinados intereses estruturais72 . 
 Entre outros, considéranse atributos femininos a delicadeza nos 
comportamentos, a non violencia, a inclinación polo coidado doutros, a 
inclinación polas tarefas domésticas e manuais, a menor capacidade de 

                                                 
     71 A título ejemplificativo: ROMEU RODENAS, Mª J.: Protección fronte ao acoso no 
traballo, ob. cit.; AGRA VIFORCOS, B., FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R., TASCÓN LÓPEZ, R.: 
A resposta xurídico-laboral fronte ao acoso moral no traballo, Laborum, 2004; RODRÍGUEZ 
LÓPEZ: O acoso moral no traballo. A responsabilidade no acoso moral no traballo, ob. cit.; 
MECHÓN SÁNCHEZ, E. e  MANZANO SANZ, F.: A prevención do acoso moral na empresa, 
en Boletín de Prevención de Riscos Laborais, tomo I parte de Estudo, Aranzadi, 2004; 
POYATOS I MATAS, G.: Análise da Sentenza da Sala Social do Tribunal Supremo de 11 de 
marzo de 2004 e acoso moral a 45 días por ano traballado, en Actualidade Xurídica Aranzadi, 
nº 649, parte comentario editorial Aranzadi, 2004; SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C.: Un 
novo caso de extinción causal do contrato de traballo por acoso moral (con algunhas 
peculiaridades) Comentario á Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía de 19 
de abril de 2004, en Aranzadi Social, nº 12, 2004; PÉREZ MACHÍO, ANA I.: Concreción do 
concepto xurídico de mobbing “”, ben xurídico lesionado e a súa tutela xurídico-penal, en 
Revista Electrónica de Ciencia Penal e criminología, 2004; CALDEIRO RUIZ, E.: Á mantenta 
dunha sentenza de acoso laboral e da importancia e alcance dos informes periciais neste tipo 
de procedementos (Comentario á SJS nº 3 de Albacete de 30 de xaneiro de 2004, RL nº 6, 
2004; ESCUDEIRO MORATALLA , J.F. E POYATOS E MATAS, G.: Acoso laboral: diversas 
posibilidades procesuais para exercitar a acción, Ao nº 4748, 2003; ESCUDEIRO 
MORATALLA , J.F. E POYATOS E MATAS, G.: Mobbing: análise multidisciplinar e estratexia 
legal, ob. cit.; LUELMO MILLAN, M.A.: Acoso moral ou mobbing. Novas perspectivas sobre o 
tratamento xurídico dun tema intemporal de actualidade, REDT, nº 115, 2003; GARCÍA 
BIGOLES, J. L. E BIGOLES MARTÍN, J.M.: O “mobbing” e as súas graves consecuencias, en 
Diario das Audiencias e dos Tribunais Superiores de Xustiza, nº 395, 2004. 
     72 SÁNCHEZ DÍAZ, P.: El trabajo en RENFE: un análisis de género, en Sociología del 
Trabajo, nº 50, 2003/2004, p. 61. 
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abstracción, etc. Como masculino, por oposición, considérase a brusquedad 
nas actuacións, a violencia, o egoísmo, a competitividade, unha maior 
capacidade de abstracción, etc. Deste xeito unha cousa son as diferenzas 
biológicamente dadas e outra a significación que culturalmente se asigna a 
esas diferenzas73.  
 
 Así, cabería preguntarse que repercusión ten esta situación nas 
mulleres?. A priori, unha resposta parece obvia, igual que aos homes, o feito 
de que non exista tipificación específica para a súa tutela, supón un gran 
agravio para quen sofren esta arrepiante realidade, a pandemia que moitas 
                                                 
     73 Algunha autora propuxo respecto diso, tres modelos: 1) o primeiro consistiría na 
identidade sexo e xénero (o cal considera falso e superado) consistente na interpretación de 
que a cada sexo correspondíalle por necesidades biolóxicas unhas funcións sociais, 
invariables ao longo da historia. A isto engadíase a xustificación biolóxica e cultural da 
subordinación da muller ao home; 2) o segundo modelo denomínao ?independencia entre sexo 
e xénero. Equiparación asimilacionista? que segundo a autora xorde por mor das 
reivindicacións dos primeiros movementos feministas dos sesenta. Reclamaban a 
independencia da muller con respecto ao home, entendendo agora a súa situación como a de 
igualdade sen diferenza. Ser iguais significaba ocupar os lugares que no mundo público só 
pertenceran aos homes, é dicir, suplantarles adoptando os seus xeitos, imitando os modos 
masculinos (como se apreciaba ata na moda unisex). Prodúcese así un paradoxo; a muller 
imita ao home, querendo á súa vez liberarse do feminino. A igualdade enténdese en termos 
dunha equiparación home-muller en termos asimilacionistas, significa homogeneidad, e a 
lexislación non debe facer ningunha distinción baseada na diferenza sexual; 3) o terceiro 
modelo consistiría na ?relación entre sexo e xénero, pero non identidade. Interdependencia-
corresponsabilidade?, onde se entende que a perspectiva de xénero é adecuada para 
describir os aspectos culturais que rodean á construción das funcións do homnbre e a muller 
no contexto social. Se os sexos son necesariamente home ou muller, afirma a autora, as 
funicones atribuídas culturalmente a cada sexo poden ser nalgúns aspectos intercambiables. 
O xénero nalgunha das súas dimensións fundaméntase no sexo biolóxico, pero outras moitas 
das funcións ou da repartición das tarefas consideradas nunha época ou outra propias do 
feminino ou do masculino son algo absolutamente aleatorio e que non teñen ningunha base 
biolóxica. Dependen neste caso dos esterotipos formados polo grupo social, polos costumes 
ou pola educación. Este terceiro modelo propugna a interdependencia entre os distintos 
sexos: unha igualdade na diferenza. Reivindica que os dous sexos deben estar 
simultánemente presentes no mundo do privado e do público: ELÓSEGUI ITXASO, M.: Dez 
temas de xénero. Home e muller ante os dereitos produtivos e reprodutivos, Edicións 
Internacionais Universitarias (EIUNSA), Madrid, 2002, pp. 43-92 e ELÓSEGUI ITXASO, 
M.: As accións positivas para a igualdade de oportunidades laborais entre mulleres e homes. 
Unha análise da lexislación alemá e a Directiva 76/207/CEE desde a teoría da argumentación 
de Robert Alexy, Centro de Estudos Políticos e Constitucionais e Universidade de Zaragoza, 
Madrid, 2003, pp. 23-32. Tamén se propuxeron numerosos modelos ou tipoloxías de 
feminismo que non son coincidentes en todos os autores. A título ejemplificativo: SUÁREZ 
CHAIROS, Mª.L.: Teoría Feminista, Política e Dereito, Dykinson, Madrid, 2002, 
especialmente pp. 63-108 ou AMORÓS, C.: Historia da Teoría Feminista, Comunidade, 
Madrid, 1994; AMORÓS, C.: Teoría Feminista: da Ilustración á globalización, Minerva, 
Madrid, 2005. 
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persoas padecen en silencio. O verdadeiro ?silencio dos cordeiros?, nos que 
están en xogo bens tan importantes como a dignidade, a honra, a integridade 
física e ata a vida. 
          A pesar da tese contraria dalgún autor, na miña opinión, ha de 
evidenciarse o maior risco de atopar vítimas destes comportamentos no 
colectivo feminino. TRUDE AUSFELDER, por exemplo, sinala que o 55% das 
vítimas de acoso son mulleres fronte ao 45% dos homes. Neste sentido, o 
propio texto da Resolución do Parlamento Europeo sobre o acoso moral no 
lugar de traballo sinala no punto cuarto que, segundo varias investigacións, as 
mulleres son vítimas de fenómenos de acoso moral con maior frecuencia que 
os homes, xa se trate dun acoso vertical, descendente (dun superior a un 
inferior) ou ascendiente (dun inferior a un superior), de acoso horizontal 
(entre colegas do mesmo nivel) ou mixto. De feito, o Segundo Informe 
Randstad afirmou que as mulleres están máis expostas que os homes á 
intimidación.  

A mencionada Resolución do Parlamento Europeo sobre o acoso moral 
no lugar de traballo subliñou o feito de que o aumento crecente dos 
contratos temporais e da precariedade do emprego, especialmente entre as 
mulleres, crea condicións propicias para a práctica de diferentes formas de 
acoso, e pide aos Estados membros que, con vistas a loitar contra o acoso 
moral e acoso sexual no lugar de traballo, revisen a lexislación existente e, 
no seu caso, compleméntena, así como que examinen a definición de acoso 
moral e elaboren unha definición uniforme. De feito pode observarse que 
aínda que as mulleres tamén son acosadoras, en menor proporción que os 
homes), esta menor proporción explícase en parte pola súa menor presenza 
na liña xerárquica. No estudo da UMIST un 36% de mulleres son acosadas 
exclusivamente por mulleres. 

Neste senso, pode albergarse a posibilidade dun denominado ?acoso 
moral por razón de xénero? utilizado por PÉREZ DO RÍO para referirse a 
unha forma de violencia contra a muller no traballo, e tamén como o fixo 
LOUSADA AROCHENA para significar aqueles casos nos que o que o 
acosador agrede a razón dos estereotipos sociais asociados ao sexo feminino 
da vítima. Creo que é suficientemente elocuente o feito de que con este 
concepto non se faga referencia explícita á muller e con todo, calquera 
lector, ou polo menos a maioría, pensen instintivamente que se refire á 
discriminación do sexo feminino. Non resulta signicativo?.  
E é que, seguramente é o concepto máis adecuado (acoso moral de xénero), 
por canto o sexo é a palabra que xeralmente se usa para facer alusión ás 
diferenzas biolóxicas relacionadas coa reprodución e outros trazos físicos e 
fisiológicos entre os seres humanos. O sexo, como parámetro para crear 
categorías, distingue entre homes e mulleres, entre machos e femias da 
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especie humana. O xénero, con todo, refírese ás características que 
socialmente se atribúen ás persoas dun e outro sexo. É dicir, unha cousa son 
as diferenzas biológicamente dadas e outra a significación que culturalmente 
se asigna a esas diferenzas. Neste sentido, a pesar de que como sinalamos 
anteriormente, o suxeito pasivo deste tipo de acoso normalmente son 
mulleres, os homes incumplidores dos roles do seu xénero masculino serían 
así mesmo eventuais vítimas. Só cabe, ao meu parecer unha excepción, cando 
realmente a conduta de acoso moral é efectuada polo agresor directamente a 
causa do sexo da vítima como puidese selo a misoxinia. 

Cabe destacar pola novidade do seu tratamento legal, á Lei Galega para 
a igualdade de mulleres e homes. No seu artigo 23, establécese un programa 
de apoio ás empresas que establezan plans de igualdade entre as mulleres e 
os homes coa finalidade de fomentar a igualdade de oportunidades no ámbito 
das relacións laborais, elaborado pola Xunta de Galicia e que incluirá, entre 
outras medidas, o otorgamiento de subvencións directas para elaborar e 
implantar os plans de igualdade, e, unha vez elaborados e implantados, a 
concesión dun distintivo de excelencia en políticas de igualdade para o seu 
uso comercial. Establece que reglamentariamente, fixaranse as puntuacións 
necesarias para alcanzar cada unha das medidas públicas de apoio aos plans 
empresariais de igualdade e un baremo no que se valorará a implantación na 
empresas de certas medidas entre as cales atópanse as medidas de 
erradicación do acoso moral por razón de xénero.  

Ademais destas medidas, dedicou un capítulo enteiro á erradicación do 
acoso moral por razón de xénero, o cal define no artigo 53: ?A 
Administración pública galega comprométese na erradicación, dentro do 
persoal ao seu servizo, do acoso moral de xénero, e, aos efectos da presente 
Lei, este defínese como calquera acción ou omisión relacionada co xénero e, 
en especial, coas situacións de maternidade ou de asunción doutras cargas 
familiares que teñan como finalidade ou como consecuencia atentar contra a 
dignidade da persoa, sexa muller ou home, a través da creación dunha 
contorna intimidatorio, hostil, humillante ou ofensivo?.  
Como garantías da súa erradicación establece que, ?quen realice actos de 
acoso moral por razón de xénero ou quen imparta ordes tendentes á súa 
realización incorrerá na responsabilidade disciplinaria derivada dun acto 
discriminatorio por razón de sexo. Poderá voluntariamente acudir a persoa 
denunciante ao procedemento informal establecido, para a prevención do 
acoso sexual, no artigo 50 da presente Lei , e que as denuncias non suporán, 
nin a quen denuncie nin a quen testifique, efectos prexudiciais, salvo se 
evidenciásese unha mala fe na denuncia ou no testemuño?. 

Un exemplo podería constituílo unha STSJ de Galicia do ano 2000. 
Dona Ana María Santos Jiménez, Cabo Militar de Emprego da Categoría de 
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Tropa e Mariñeiría Profesional do Exército de Terra, con destino na Unidade 
de Zapadores Aerotransportable-7 (UZAPAT-7), na Praza de Figueirido 
(Pontevedra), na especialidade de Enxeñeiros, interpuxo recurso contencioso 
administrativo contra resolución da Subsecretaría de Defensa, de data 21 de 
xullo de 1997, desestimatoria de solicitude da actora relativa á ampliación do 
seu compromiso por un período de vinte e catro meses, como Militar de 
Emprego da Categoría de Tropa e Mariñeiría Profesional, acollendo o 
preceptivo informe do Xefe da Unidade -Comandante Don Juan S. Ou.-, 
desfavorable á petición da actora, acordou desestimar a súa solicitude . O 
seu currículo, definido por este Tribunal como “brillante historial 
profesional”, e que achega a Sentenza, está composto por numerosos méritos 
laborais en diferentes postos, así como numerosos coñecementos nunha 
variedade de ámbitos froito dos numerosos cursos que foi realizando, ata 
compaxinando unha Licenciatura na Uned. Así mesmo, polos servizos que 
prestou durante sete meses en Bosnia-Herzegovina fóronlle recoñecidos coa 
concesión dos distintivos de: Medalla da ONU (UNPROFOR), o 2 de maio de 
1996, Medalla Colectiva de Cruz Vermella Española o 17 de xullo de 1996, e 
Distintivo de Mérito UNPROFOR, por Resolución 200/15497/96.  

Como xa foi apuntado, a piques de concluír o prazo da primeira 
ampliación do compromiso (31 de agosto de 1997), a demandante atopábase 
na crenza, pola súa curriculum profesional, de que ningún problema exporíase 
en orde á concesión da segunda ampliación, por un período de dous anos; con 
todo, para a súa sorpresa, dita ampliación foille denegada en atención ao 
informe emitido polo Xefe da Unidade, Comandante S. Ou. Segundo expresa 
literalmente a Sentenza, fronte ao brillante historial profesional da 
recorrente, antes apuntado, que corroboran sen excepción algunha todos os 
seus superiores e compañeiros (testifical acordada para mellor prover e 
documental obrante no expediente administrativo unido en corda frouxa), o 
Comandante S. Ou. emitiu, en data 14 de maio de 1997, un conciso informe, 
acerca da actora, do tenor literal seguinte: "Realiza as tarefas 
encomendadas con críticas e protestas, sendo pouco disciplinada. A súa 
aptitude física é moi deficiente do mesmo xeito que o seu sentido da 
responsabilidade", concluíndo "Non considero á interesada acredora á 
ampliación do compromiso que solicita". Pola contra, estimaba como "normais 
os coñecementos profesionais, o rendemento na súa actividade e a 
capacidade de decisión e mando" da recorrente.  

Resulta paradoxal que a Administración Militar, á hora de sopesar 
aquel extenso curriculum e o breve e nada razoado informe do Xefe da 
Unidade, inclinouse por este e resolva, en atención ao mesmo, denegar a, 
pretendida ampliación ou renovación do compromiso. Paradoxal tal decisión 
tendo en conta que a propia Administración Militar tería que esixir polo 
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menos unha mínima investigación sobre devandito informe, máxime cando nas 
alegacións da interesada vertíanse referencias a aborrecibles actitudes 
contra ela provenientes do Mando que elaborou o informe, e non pasar por 
alto tan grave circunstancia. 

Por estes motivos, e como expresamente manifesta a Sentenza, dita 
Sala iniciou unha investigación do acontecido a través dos medios ao seu 
alcance, e a exposición por devandito Tribunal dos resultados da mesma, 
achéganse a continuación de forma literal por esclarecedores do aquí 
exposto: 

“Triste verdade a así obtida, pois a persecución de que foi obxecto a Sra. S. 
J. por parte do seu Superior, Comandante S., por mor de quedar aquela 
embarazada no mes de setembro de 1996, non pode producir outro sentimento 
que o referido. E non se trata dunha gratuíta afirmación por parte deste 
Tribunal, senón que devandito aserto atopa fundado apoio nas declaracións 
testifícalles emitidas polos compañeiros da demandante, cuxa valentía e 
honorabilidade hónralles. Non dubidaron en soster que o referido Comandante 
chamaba, despectivamente, á actora polo seu natural aspecto físico de 
embarazada, "albóndiga" "albondiguilla", ou que lle obrigaba a desempeñar tarefa 
contraindicadas para o seu estado, talles como subirse a un escaleira para limpar 
un andel elevado ou saír ao exterior, a pesar das inclemencias do tempo, para 
trasladar efectos dunha a outra dependencia, pondo en perigo a súa saúde e a do 
seu fillo e desoyendo ata o ofrecemento dos seus compañeiros para substituírlle 
en devanditos labores. Do mesmo xeito non se lle forneceu uniforme adecuado ao 
seu estado de gravidez senón ata cinco meses logo de habelo solicitado.  

Se lamentable resulta que a institución militar faga oídos xordos fronte a tan 
clamorosa actitude, máis inadmisible expónllenos que poidan subsistir, no seu seo, 
e na escala de Mando, como quedou evidenciado, suxeitos cunha concepción 
obviamente obsoleta, das Forzas Armadas, hoxe afortunadamente superada, que 
co seu comportamento converten en papel mollado os sacros designios 
constitucionais que avogan por facilitar a participación de todos os cidadáns na 
vida política económica, cultural e social (artigo 9.2), por garantir a interdicción 
da arbitrariedade dos poderes públicos (artigo 9.3), e por respectar a igualdade 
que propugna o artigo 14 da nosa norma fundamental; así como os principios 
recollidos pola diversa normativa aplicable, talles como as Reais Ordenanzas das 
Forzas Armadas (Lei 85/1978, de 28 de decembro) cuxo artigo 217 sinala que as 
seleccións deberán facerse mediante cualificacións debidamente ponderadas e 
contrastadas, establecendo o artigo 14 que a xustiza debe imperar no Exército 
sen que nada se teña que esperar do favor nin temer da arbitrariedade; e ata as 
Directivas Comunitarias, como a 76/207/CEE, de 9 de febreiro, en canto 
propugna a non discriminación de trato entre home e muller. 
Pois ben, tan xustos e equitativos principios foron desvirtuados pola incalificable 
actitude do Comandante S. quen levado do seu animosidad cara á impugnante, 
suponse que nacida tan só da condición feminina desta, non dubidou en plasmar no 
seu informe unhas valoracións de conduta que resultaban de xeito evidente 
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contraditorias coa súa folla de servizos e iso sen razoar ou motivar a súa 
particular opinión. Que a súa condición física podía resultar deficiente carece de 
sentido cando a condición física da actora era loxicamente a natural nunha persoa 
no seu estado. Que realizaba as tarefas con críticas e protestas, sendo pouco 
disciplinada, mal se compadece coa valoración da súa conduta realizada por outros 
superiores e co feito contrastado de non sufrir arresto ou medida disciplinaria 
algunha. Que o seu sentido da responsabilidade é deficiente tampouco parece 
acogible cando a actora desenvolveu o seu labor profesional en oficina de Mando 
con acceso a documentación reservada e tivo a fortaleza moral de compaxinar o 
Exército cos seus estudos, de asistir a innumerables cursos para culminar a súa 
formación, de ofrecerse voluntaria en misións de paz a desenvolver en países en 
conflito bélico ou, ata, a de non dubidar en acudir aos Tribunais en defensa dos 
seus intereses fronte ao que constitúe unha arbitrariedade manifesta da 
Administración, provocada pola inxusta animadversión xerada nun Superior que co 
seu actuar ha deshonrado a sacra institución da que forma parte”. 

 
 

En consecuencia, procedeuse a declarar a nulidade da resolución 
impugnada por ser abertamente contraria ao ordenamento xurídico, e 
estimar na súa integridade o recurso promovido. O que aquí se intentou 
mostrar é que podería tipificarse autónomamente o delito de acoso moral por 
razón de xénero, é dicir, unha especialidade do acoso moral baseada no 
xénero.   

No referente ó seu tratamento na lei 2/2007, de 28 de marzo do 
traballo en igualdade das mulleres en Galicia, pódese destacar a súa novedosa 
introdución, (a introdución do “acoso moral por razón de xénero”) pero 
tamén, os mecanismos nela establecidos na procura da sua erradicación, ainda 
que soamente o sinala en relación ó persoal ó seu servizo. Nese senso sinala 
que “Quen realice actos de acoso moral por razón de xénero ou quen imparta 
ordes tendentes á súa realización incorrerá na responsabilidade disciplinaria 
derivada dun acto discriminatorio por razón de sexo. Poderá voluntariamente 
acudir a persoa denunciante ao procedemento informal establecido, para a 
prevención do acoso sexual, no artigo 50 desta lei. As denuncias non lle 
supoñerán, nin a quen denuncie nin a quen testemuñe, efectos prexudiciais, 
salvo se se evidenciase unha mala fe na denuncia ou no testemuño”74. 
 
 

 
 

                                                 
      74 Artigo 54 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes. 
Diario Oficial de Galicia nº 149, martes 3 de agosto de 2004. 
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    II.5.-Xurisprudencia máis salientable sobre mobbing ou acoso moral 
no traballo. As primeiras sentencias e a súa evolución xudicial. Doutrina 
xurídica sobre as garantías e a súa tutela xurídica. Protocolos de 
actuación para as víctimas e a súa mellor defensa xurídica. 
 
          En relación á xurisprudencia, e a feixes sobre as sentenzas xa 
mostradas a colación de cada unha das cuestións aquí tratadas, cabe sinalar 
que a maioría da doutrina sinala que por primeara vez no noso país, a Sala 
Terceira do Tribunal Supremo, mediante sentenza de 23 de xullo de 2001, 
tivo oportunidade de pronunciarse e comezar a sentar xurisprudencia, sobre 
unha forma de violencia no traballo que sen ningunha dúbida atenta contra 
dereitos fundamentais das persoas. Aínda que, más nova foi a Sentenza do 
Tribunal Superior de Xustiza de Navarra75, onde unha traballadora reclama 
que se declare que se atopa en situación de incapacidade temporal por 
accidente de traballo a consecuencia dun “acoso físico e psíquico no traballo.  
          E a xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea non se 
fixo esperar, recentemente o seu Tribunal de Primeira Instancia utilizou o 
termo “acoso psicolóxico” para traducir harcèlemt moral na sentenza do 
Tribunal de Primeira Instancia de 23 de xaneiro de 2002, no asunto T-
23700, Patrick ReynoldsParlamento Europeo. Como fai notar o Tribunal 
respecto do dano morao que o demandante denuncia, foi causado 
principalmente polos comportamentos non decisionales do grupo político EDD 
“Europa das Democracias e as Difererencias” e dos seus membros, do que se 
lle impuxo separación do cargo para incorporalo na Dirección Xeral de 
información “e relacións públicas”, de maneira que a decisión adoptada polo 
Parlamento (polo Secretario Xeral do Parlamento) para cambialo de posto, só 
agravou tal situación. Agora ben, entende que non habéndose respectado o 
procedemento precontencioso establecido a tal fin, non ten dereito o 
recorrente á reclamación, neste proceso, dos danos morais.  
          No entanto, a pesar de que este defecto procesual levase á solución 
antes referida, o Tribunal de Primeira Instancia das Comunidades Europeas, 
non alleo a esta situación, no exercicio da súa xurisdición, condena ao 
Parlamento a pagar ao recorrente a suma de 1 euro, a título simbólico, como 
indemnización do dano moral experimentado debido á adopción da decisión 
atacada. Ademais, o Tribunal de Primeira Instancia, anula a decisión 
adoptada o 18 de xullo de 2000 do Secretario Xeral do Parlamento Europeo 

                                                 
     75 Sentencia nº 1432001 de 30 de abril de 2001do Tribunal Superior de Xustiza de 
Navarra. Sobre esta sentencia vide. SÁEZ NAVARRO, MARÍA CONCEPCIÓN: Algunhas 
cuestións sobre mobbing no traballo (Comentario á STSJ de Navarra de 30-4-2001), en 
Aranzadi Social nº 102001. 
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pola que se lle impón a separación do cargo, en interese do servizo, do grupo 
político “Europa das Democracias e as Diferenzas” e incorpóralla na 
Dirección Xeral de información “e relacións públicas”. De igual modo, condena 
ao Parlamento Europeo a pagar a diferenza de remuneración que corresponde 
ao recorrente, así como os intereses moratorios debidos por devandita 
cantidade76. 

Na presente litis, o demandante, Patrick Reybolds, funcionario do 
Parlamento Europeo, pretende, por unha banda, a anulación da decisión o 18 
de xullo de 2000 do Secretario Xeral do Parlamento pola que se lle impón a 
separación do cargo, en interese do servizo, do grupo político “Europa das 
Democracias e as Diferenzas” e incorpóraselle na Dirección Xeral de 
información “e relacións públicas” e, doutra banda, demanda unha 
indemnización polo dano experimentado debido á adopción desta decisión polo 
demandado e dos actos do grupo político e dalgúns dos seus membros. Os 
feitos sucédense do seguinte xeito: En setembro de 1999, o Parlamento 
publicou, no seu boletín interior nº 2599, un anuncio de praza vacante do 
Secretario Xeral do Grupo político “Europa das Democracias e as 
Diversidades” (en diante EDD).  

A consecuencia de tal publicación, o demandante, que estaba prestando 
servizos na Dirección Xeral de información “e relacións públicas do 
Parlamento, coa categoría As 5, grao 3, presentou a súa candidatura para tal 
vacante. Devandita candidatura foi aceptada, e en consecuencia, nomeóuselle 
Secretario Xeral do grupo político EDD, comezando o 22 de novembro de 
1999 a traballar no mesmo por período dun ano, é dicir, atae l 30 de 
novembro do ano 2000, coa categoría A 2, grao 1. O 18 de maio de 2000 o 
Presidente do grupo EDD informou por primeira vez a Patrick Reynolds que, 
durante unha reunión con membros do despacho de presidencia, tida algunhas 
horas antes, uns subgrupos manifestaron a súa perda de confianza respecto 
do demandante e, que por conseguinte, decidiuse que o seu mando no grupo 
EDD non sería alargado máis aló do 30 de novembro de 2000.  

O 24 de maio de 2000, durante un segundo coloquio co demandante, o 
Presidente do grupo EDD confirmou que o grupo político desexaba separarse 
definitivamente del. O 23 de xuño de 2000, Patrick Reynolds presentou, en 
base ao artigo 90 do estatuto, unha queixa ao Secretario Xeral do 
Parlamento por unha serie de actos que lle obstaculizaron o cumprimento dos 
seus deberes dentro do grupo EDD. Según o demandante, estes actos 
incluíron, por unha banda, o bloqueo ás contas do grupo de EDD, considerando 

                                                 
     76 Sentencia do Tribunal de Primeira Instancia de 23 de xaneiro de 2002, no asunto T-
23700, Patrick ReynoldsParlamento Europeo. CES GARCÍA, EVA MARÍA: O mobbing, un 
novo risco laboral a previr na Unión Europea. A sentenza do Tribunal de Xustiza de 23 de 
xaneiro de 2002, en Revista do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais nº 37, 2002. 
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que tal acceso participaban da natureza propia das funcións de Secretario 
Xeral dun grupo político e, por outra banda, denunciaba o feito de instrucións 
contraditorias que lle foron dadas nun clima de acoso moral.  

O recorrente, pediu unha decisión que puxese fin a eses actos e un 
remedeu para os seus efectos negativos, sen que manifestase en ningún 
momento a dimisión do seu cargo como Secretario Xeral do grupo EDD. O 
mesmo día, o demandante, mandou ao presidente do Tribunal de Contas unha 
solicitude formal de exame das contas do grupo EDD, precisando que tal 
exame era en interese do grupo e en interese público.  

Do mesmo xeito, puxo no seu coñecemento como se lle impediu o 
acceso a tales contas. Tras estes feitos, e habendo chegado a coñecemento 
do Presidente do grupo EDD talles acontecementos principalmente pola 
prensa, o 4 de xullo de 2000, pregunta ao Secretario Xeral do Parlamento 
sobr e a posibilidade de pór punto final ao cargo do demandante, sendo o 18 
de xullo de 2000, cando o Secretario Xeral do Parlamento, na súa calidade de 
autoridade que ten o poder de nomeamento, decidiu pór fin ao cargo do 
demandante, en interese do servizo, dentro do grupo EDD e de incorporalo 
como tradutor principal dentro da Dirección Xeral de información “e 
relacións públicas”.  

Tal decisión foille notificada ao recorrente o 25 de xullo de 2000. O 8 
de agosto de 2000, os defensores do recorrente solicitaron ao Secretario 
Xeral do Parlamento os documentos sobre os que fundó a decisión esgrimida, 
e en particular a carta do Presidente do grupo EDD de 4 de xullo de 2000, 
así como a proposta do Director Xeral do Persoal do Parlamento, 
mencionadas na decisión comunicada. Aos efectos do art. 90, nº 2, do 
estatuto, o 28 de agosto de 2000, o recorrente presentou unha segunda 
reclamación ao Secretario Xeral do Parlamento pola que demandaba a 
revogación da decisión tomada e a indemnización dos danos causados pola 
mesma.  

Tras estes feitos, e ante a ausencia de resolución amigable, o 
recorrente formalizou demanda para que o Tribunal de Primeira Instancia 
das Comunidades Europeas resolvese sobre a presente controversia. No 
presente asunto, chéganse a expor problemas que o funcionario do 
Parlamento Europeo atopa para o deasarroio das súas funcións como 
Secretario Xeral do grupo EDD, e especificamente, na sentenza, faise 
mención de situacións de acoso psicolóxico ao falar da recepción de 
instrucións contraditorias e seguidamente “intimidacións psicolóxicas”, que 
supuxeron a imposibilidade de desenvolver o seu propio traballo dentro do 
grupo.  

O demandante trata de buscar un resarcimiento dos danos non só 
materiais, senón morais que a decisión adoptada polo Parlamento supuxo para 
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el mesmo. Expresamente, nun dos argumentos esgrimidos polo demandante, 
concretamente no número 140, pide “o resarcimiento polo dano moral 
producido pola adopción da decisión atacada (…), este dano inclúe non 
soamente o ataque levado á súa dignidade e á súa seriedade profesional, 
senón tamén a degradación do seu estado psicolóxico e de saúde (…), así 
como o dano experimentado nas súas relacións próximas, en concreto, a súa 
esposa e os seus dous nenos, considerando a dor que causou a degradación 
constante da súa saúde e do estado psicolóxico como marido e pai”. 
 
 
 
    II.6.-A prevención do mobbing. Protocolos de actuación para as 
empresas e a administración pública. 
 
Sería ideal para comezar:  
 
-falar, contar a situación (persoas de confianza) 
-falar cos compañeiros (a propia visión dos feitos) 
-gardar probas (conversacións cos compañeiros, gardar escritos, correos 
electrónicos, etcétera) 
-pór os feitos en coñecemento de: 
  
*o Comité de empresa ou os delegados persoais 
 *o Comité de prevención de riscos laborais (saúde)  
*os superiores do acosador  
 
-denunciar en: 
  
*a Inspección de Traballo (para que valoren a vulneración de dereitos do 
traballador)  
*o Departamento de saúde laboral ou mutua para que valoren o dano 
psicolóxico que se produce ao traballador (valoración de danos)  
*realizar unha queixa formal e por escrito para que a dirección do centro 
quede decatada e conteste sobre que medidas vanse a tomar respecto diso 
(xa estarían avisados polos Comités, etcétera: a Lei 31/1995 de 8 de 
novembro de Prevención de Riscos Laborais recoñece no seu art. 14.1º como 
un dos dereitos dos traballadores o da protección eficaz fronte a 
determinados riscos ?incluídos os de natureza psicolóxica- e o seu mero 
incumprimento polo empleador xustificaría a aplicación do Real Decreto 
Lexislativo 5/2000 de 4 de agosto, de Infraccións e Sancións na Orde Social 
(art. 8.11º -entre outros-), sen esixirse un resultado obxectivo cal é o dano 
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psíquico ou deterioración da saúde mental do acosado moralmente.) Tamén 
polo Real Decreto Lexislativo 5/2000, de 4 de agosto polo que se aproba o 
Texto Refundido de Infraccións e Sancións na Orde Social.  
 
          E as organizacións ou institucións nas que se xestan e desenvolven 
estas prácticas e que han “mirado para outro lado”, non son aínda conscientes 
das repercusións económicas que implican: (baixas, menor eficiencia e 
produtividade, diminución na calidade dos produtos, perda de prestixio, 
diminución de clientes) e todo iso ademais das sancións polo incumprimento 
na prevención de riscos laborais e a indominación ás vítimas. É con todo 
crecente o interese de diferentes axentes sociais como os Sindicatos, 
Mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da 
Seguridade Social, responsables da cobertura das continxencias 
profesionais.  
          Pero se se cumpre este requisito, pódese evitar o preito, pode 
evidenciarse que a empresa non quere solucionar o problema, e así por 
exemplo podería responder como responsable solidaria xunto ao mobber ou 
responsable subsidiaria civil en virtude do previsto no art. 1903 Cc que 
regula as obrigacións extracontractuales por actos ou omisións daquelas 
persoas por quen se debe responder (neste caso empregados ?mobbers-).  
 
- Tamén (“contramanipular”: indiferenza, facerse o que non se dá conta, ser 
impreciso, chancear e sonreir, boa educación, mostrarse seguro dun mesmo).  
 
-solicitar axuda psicolóxica (para evitar que o dano sexa máis grave, axuda a 
loitar, e en todo caso, cando sexa necesario, deberá solicitarse unha baixa 
laboral coma se tratásese dun accidente laboral por dano psicolóxico no 
traballo).  
 
          Co espectro jurisprudencial actual, a existencia do ?dano? preséntase 
como un requisito obxectivo ineludiblemente esixido, ata o momento, por un 
sector maioritario da xurisprudencia e da doutrina. E devandito dano, 
ademais, hade ser psíquico ou contra a saúde mental do acosado, e no seu 
caso, tamén pode ser físico. Normalmente, o dano materialízase en períodos 
de baixa laboral, máis ou menos longos (seguindo un tratamento). Polo tanto, 
no procedemento xudicial (de calquera xurisdición) é substancial (polo menos 
ata o momento), para o éxito da acción, a demostración do dano obxectivo 
producido ao traballador acosado, sendo necesario que os especialistas 
médicos (preferentemente psicólogos) que veñen tratando ao afectado de 
?mobbing?, poidan efectuar informes escritos e acudir a xuízo como peritos 
médicos. Subsidiariamente, sempre pode solicitarse do órgano xurisdiccional 
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que a proba pericial médica practíquese polo médico forense (art. 93.2º LPL 
na xurisdición laboral). E ás veces pode resultar problemático (de face á 
posibilidade de interpor unha acción e determinar a súa posible viabilidade) o 
suposto no que o afectado non gozase de períodos de baixa por Incapacidade 
Temporal ocasionados por patoloxías vinculadas ao mobbing (tensión, 
depresión, etc).  

Na miña opinión, desde unha perspectiva xurídica, é desacertada esta 
esixencia empírica de esixir a necesaria existencia de dano psíquico ou 
prexuízo na saúde mental do traballador como elemento integrante e 
necesario do acoso moral, xa que converte a este ilícito nunha realidade 
incompleta ou non consumada sen a demostración deste efecto dañoso. 
Achariámonos pois, ante un concepto legal definido polo resultado e que non 
quedaría completado pola acción en si mesma. Ademais, dependería da 
capacidade de resistencia psicolóxica do traballador acosado, podendo 
xerarse con iso un trato claramente desigualitario respecto de dous 
traballadores sometidos a idéntica fustrigación externa, pero con respostas 
médicas diferentes como consecuencia de aspectos claramente subxectivos 
da propia vítima. E tal situación xeraría unha clara inseguridade xurídica, xa 
que unha mesma conduta podería producir un dano psíquico importante nunha 
persoa e non producir este dano noutra, e por conseguinte a mesma conduta 
sería ou non acoso sempre en función da vítima. 

 No entanto, existen casos como a STSJ Madrid 7 feb 2002 en cuxos 
feitos probados aparece o informe dun doutor que lle diagnostica á actora 
“mobbing” pero nin a sentenza de instancia nin a do Tribunal Superior fan 
referencia algunha nin sequera para negalo, a un posible mobbing. 

 
-denuncia ante o Xulgado (no caso de que os pasos anteriores non desen 
resultado, deberase denunciar ante os xulgados correspondentes e solicitar 
a axuda dun avogado para a defensa dos dereitos laborais e persoais que 
todo traballador ten) 
  
*ámbito laboral:  
 
-preciso o intento de conciliación previa.  
-necesaria intervención do Ministerio Fiscal  
-investimento da carga da proba, (que implica que o actor deberá achegar tan 
só “indicios” da violación do dereito ou dereitos fundamentais denunciados, e 
a partir de aquí, corresponderá á demandada)  
-dereito ao resarcimiento económico dos danos xerados polo comportamento 
lesivo (a indemnización económica non se cuantifica legalmente por exemplo 
ocorre no caso dun despedimento improcedente, polo que a súa contía será 
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fixada polo juzgador dependendo de cada caso e, sobre todo, da gravidade 
do ataque e posibilidades económicas da empresa agresora, polo que, se se 
pretende unha condena resarcitoria, convértese en requisito necesario que 
xa no escrito de demanda contéñase a cantidade certa que se solicita, os 
datos para o seu cálculo e os parámetros cuantificadores da mesma). 
 -O mencionado ao redor das infraccións na orde social.  
-Debe terse en conta que o acoso moral non se atopa entre as enfermidades 
recollidas na lista pechada de enfermidades profesionais (LGSS). Con todo, 
deuse unha concepción flexible ao concepto de “accidente de traballo” (lesión 
traballo por conta allea nexo causal). Considerouse a cualificación da 
continxencia da que deriva a situación de Incapacidade temporal ou no seu 
caso permanente (desequilibrios permanentes)  
-A posición máis débil en situacións de acoso corresponde ao traballador, o 
cal, ante a pretensión empresarial de deixalo fóra da empresa sen dereito á 
indemnización, deberá ser consciente de que o art. 50 ET autorízalle á 
extinción indemnizada da súa relación laboral se se ve sometido a condutas 
de fustrigación psicolóxica que son causa dun curioso cadro médico 
(ansiedade, úlcera, depresión, irritabilidad, perda da autoestima, etc) que, en 
moitos casos, impídelle recuperar a súa capacidade laboral para sempre. A 
presente acción determina o exercicio dunha opción procesual do traballador 
acosado que non queira, ou non poida, continuar prestando os seus servizos 
laborais para a empresa que practica ou tolera o mobbing. A fundamentación 
legal deste tipo de procedemento vén dada por vía do especificamente 
previsto no art. 50.1º ET ?serán causas xustas para que o traballador poida 
solicitar a extinción do contrato: c) calquera outro incumprimento grave das 
súas obrigacións por parte do empresario. 
  Na miña opinión, ao amparar o Xuíz á vítima no seu dereito a extinguir 
o contrato por incumprimento por parte do empleador das súas obrigacións 
fundamentais, o acosador consegue o seu criminal propósito, nin máis nin 
menos que mediante sentenza xudicial.  
-debe codemandarse ao “mover” na demanda laboral.(no ámbito civil e penal é 
sempre afirmativa a resposta)  
Así pois, na xurisdición laboral, con carácter xeral, polo menos 
preventivamente, sempre se ha de codemandar ao “mover” naqueles casos en 
que non coincida coa figura do empleador.  
 
*Penalmente tamén atopamos argumentos, pois o tipo do art. 173 CP, que é 
onde mellor ten cabida desde esta xurisdición, o mobbing, non se esixe 
tampouco un resultado dano objetivado, xa que tan só esíxese a existencia 
dun menoscabo grave da “integridade moral” do suxeito pasivo, concepto este 
diferente ao da “integridade psíquica”. Entre o 10 e o 20% dos suicidios en 
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Suecia débense ao acoso laboral. No resto de Europa, por desgraza, non é 
moi distinto: A realidade destas situacións extremas pode observarse coa 
lectura da STSJ de Cataluña, Sala do Social, de 30 de maio de 2001onde se 
evidencia que o traballador como consecuencia dun cambio no traballo con 
degradación das súas funcións, padece unha profunda depresión que lle 
conduce ao suicidio.  

A sala estima que o seu falecemento debe cualificarse de accidente de 
traballo ao atopar unha plena relación causal entre falecemento (suicidio) e 
traballo con apoio no artigo 115.2.e) e 3 LGSS. No entanto, ha de destacarse 
a problemática ao redor da proba. Así, na Sentenza do Tribunal Superior de 
Xustiza de Cataluña núm. 9034/2000 (Sala do Social), de 3 de novembro, 
sinálase no seu Fundamento de Dereito Décimo que dado que o suicidio non 
aconteceu no lugar e tempo de traballo, e que o actor atopábase de baixa por 
enfermidade común, é necesario demostrar que o trastorno ou patoloxía 
mental que sufría o falecido e que foi o desencadenamento do seu autolisis, 
tiña a súa causa última nunha situación de tensión laboral non se estableceu 
con claridade a existencia dun nexo entre o acto do suicidio e a tensión 
derivada da problemática laboral, pois partindo de que os factores 
desencadenamentos dun suicidio son de índole moi diversa, non existindo 
regra obxectiva algunha para determinar cal de entre todos os concorrente 
foi o decisivo, hanse de ter en conta no presente caso, como datos que 
descartarían ese nexo, que o causante non prestaba servizos laborais desde 
tres meses antes do suicidio, pois se achaba en situación de baixa médica e 
que na carta manuscrita que deixa pouco antes de morrer non hai máis que 
unha breve alusión aos problemas laborais. 

O lugar de traballo constitúe o último campo de batalla no que unha 
persoa pode matar a outra sen ningún risco de chegar a ser procesado por un 
tribunal. Por todo iso, desde que me aproximei a este problema pregunteime 
por que se denomina en España por un amplo sector “acoso moral”, cando me 
parecería máis apropiada a voz “acoso inmoral”. É máis, opino que quizais 
debería cualificarse o acoso como psicolóxico, dado que o que se pretende 
fundamentalmente é desequilibrar ou erosionar psíquicamente á vítima (con 
diversos fins), máis que corromper ou lesionar a súa moral). 

 
*A acción civil, paralela á laboral e excluínte xa que logo da vía laboral con 
idéntico acubillo legal, pode ampararse tanto na responsabilidade contractual 
(arts. 1089 e 1101 Cc) como na responsabilidade extracontractual (arts. 1902 
e ss Cc) e pode dirixirse tanto contra a empleadora como contra o mobber ou 
ata contra ambos simultaneamente. Normalmente, e para o caso de haberse 
feito uso da vía penal, a responsabilidade civil deberá ser resarcida na 
mesma acción penal, a non ser que se faga unha reserva expresa para poder 
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reclamar tal responsabilidade civil de forma independente á vía penal. No 
caso de recaer previa condena laboral en acción de resolución de contrato 
(art. 50 ET) será máis difícil.  
  

Conforme tiven ocasión de sinalar, a falta dunha regulación específica 
non quere significar unha ausencia legal na cal o traballador non poida verse 
amparado. Os preceptos legais que censuran comportamentos como os 
analizados poden buscarse tanto na nosa Norma Suprema como na lexislación 
ordinaria. Pero é necesario insistir, dita resposta legal continúa sendo 
insuficiente. 
  
 
 
 
 
 
    II.7.-Recursos e teléfonos de interés para Galicia sobre esta 
problemática.  
 

Na actualidade, son innumerables as asociacións e centros para o 
tratamento do mobbing77, e numerosas páxinas web inseriron artigos sobre 
esta problemática e ata se dedican exclusivamente a este tipo de relacións 
anómalas78. 
          Pois ben, sen pretender ser moi reiterativa ha de acentuarse a idea de 
que o Estado español, como a maior parte da Unión Europea, carece dunha 
regulación específica que aborde o fenómeno do acoso psicolóxico na súa 
totalidade (definición, prevención e tratamento xurídico). 

 

                                                 
     77 A título ejemplificativo de asociacións e centros para o tratamiento do mobbing: 
APADEMA (Asociación Para a Defensa dos Dereitos Fundamentais); XOS Acoso-Mobbing 
(Asociación de Ámbito Nacional de Axuda ante o Acoso Laboral). AESST (Axencia Europea 
para a Seguridade e a Saúde no Traballo) ECONORM (Centro de Recursos de Prevención de 
Riscos Laborais e Medio Ambiente) INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Hixiene no 
Traballo); SEDISEM (Servizo Europeo de Información sobre o mobbing), etc. Tamén as 
diferentes asociacións a nivel nacional como a Galega: Asociación Galega Contra o Acoso 
Moral no Traballo “AGACAMT”; ACAL (Asociación contra o acoso laboral) en Madrid; 
ASACAMT (Asociación Andaluza Contra o Acoso Moral no Traballo, etc., e existe ata unha 
Federación Estatal de Asociacións contra o Acoso Psicolóxico no Traballo: FACAPT así como 
a Plataforma de Afectados polo Mobbing: PAM. Cabe tamén sinalar o Observatorio vasco 
sobre acoso moral no traballo, sobre o cal podemos ler: MARCOS, J.I.: O Observatorio vasco 
sobre acoso moral no traballo, Lan Harremanak, nº 7, 2002, pp. 297 e ss.  
     78 http: www.acosomoral.org ; www.mobbing.nu ; www.rediris.eslistinfomobbing.é ; 
www.leymann.seEnglishframe  etc.  
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AGACAMT Asociación Galega contra o Acoso Moral no Traballo 
  
C/ Sol 210, 3º B Izquierda  15401   FERROL 
 
Teléfono: 637 954 900 
Teléfono: 617 537 085 
  
Email: agacamt@hotmail.com  
Email: agacamt@gmail.com 
 
Sitio Web: http://www.agacamt.org 

 
 
 

AECAMT Asociación Española contra o Acoso Moral no Traballo  
  
Presidente: Dr. P.J. Cortés 
  
Teléfono: 619 546385 
  
Email: acoso@nova.es 
  
Sitio Web: http://www.antiacoso.com/ 

 
 
 

SEDISEM Servicio Europeo de Información sobre Mobbing 
 
Email: sedisem@yahoo.es 
  
Sitio Web: http://www.sedisem.org/ 

 
 
 

AGRAMOL asociación contra o mobbing para empregados de Correos 
 
Email: poty.1@telefonica.net 
  

 
 

PETAM Plataforma empregados de Telefónica contra o Acoso 
Moral 
  
Teléfono: 626 818 818 Manuel Paracuellos  
Teléfono: 649513548 Francisco Torres Quero  
Teléfono: 686460365 Angel Mazo  
  
Email: informacion@telemobbing.com 
  
Sitio Web: http://www.telemobbing.com 
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VAMUE Víctimas del Acoso Moral nas Universidades Españolas 
  
Email: vamue@yahoo.com 
  
Sitio Web: http://www.vamue.com 

 
 
 
http://forosdelmobbing.info/phpBB2/ 
 
http://acosomoral.mforos.com/ 
 
http://mobbing-opinion.com/artman/publish/ 
 
http://www.mobbing.nu/ 
 
http://www.acosomoral.org/ 
 
http://www.el-refugioesjo.net/ 
 
http://www.evaventin.com/enlaces/enlace5.htm 
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Cap. III.-Acoso sexual no traballo. Especial referencia a Galicia. 
 

Sumario: III.1. Concepto de acoso sexual. Acoso sexual no traballo. III.2. 
Bens xurídicos protexidos, suxeitos, accións e conductas. Consecuencias psicolóxicas e 
físicas nas súas víctimas. III.3. Normativa aplicable ó acoso sexual no traballo  
(administrativa, procesal, penal, laboral, responsabilidade empresarial ou das 
administracións, etcétera). A inversión da carga da proba. Doutrina xurídica. O seu 
tratamento na lei  2/2007, de 28 de marzo do traballo en igualdade das mulleres en 
Galicia.  III.4. Xurisprudencia máis salientable sobre acoso sexual. Doutrina xurídica. 
Protocolos de actuación para as víctimas e a súa mellor defensa jurídica.  III.5. A 
prevención do acoso sexual. Protocolos de actuación para as empresas e a 
administración pública. III.6. Recursos e teléfonos de interés en Galicia sobre esta 
problemática. III.7. Bibliografía recomendada.   

  

 
 
    III.1.-Concepto de acoso sexual. Acoso sexual no traballo. 
 

O acoso sexual é un fenómeno social de múltiples e diferentes 
dimensións, denunciado por distintas organizacións e institucións e 
constatado por distintas investigacións que evidenciaron a existencia, 
extensión e gravidade deste fenómeno no ámbito laboral. O acoso sexual 
pode ser sufrido tanto por homes como por mulleres. Con todo a muller 
convértese na principal vítima do mesmo porque a súa situación no mercado 
laboral é claramente inferior respecto dos homes, pola súa inestabilidade no 
emprego e a súa subordinación xerárquica profesional. 
          A modo meramente introductorio, e tomando como referente a 
Directiva 2002/73/CE, define o acoso sexual como: “a situación en que se 
produce calquera comportamento verbal, non verbal ou físico non desexado 
de índole sexual co propósito ou o efecto de atentar contra a dignidade 
dunha persoa, en particular cando se crea unha contorna intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante ou ofensivo”79. 

                                                 
79 DIRECTIVA 2002/73/CE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 23 de 
setembro de 2002 que modifica a Directiva 76/207/CEE do Consello relativa á aplicación do 
principio de igualdade de trato entre homes e mulleres no que se refire ao acceso ao 
emprego, á formación e á promoción profesionais, e ás condicións de traballo”. 
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 Segundo se establece na Lei Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para a 
igualdade efectiva de mulleres e homes80, concretamente no seu artigo 
número sete, o acoso sexual: “Sen prexuízo do establecido no Código Penal, 
aos efectos desta Lei constitúe 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 unha contorna intimidatorio, degradante ou ofensivo”81. 
 A Lei 7/2004 do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e 
homes82, no seu Título II adicado ás condicións de emprego na 
Administración pública galega, recolle un capítulo (capítulo IV) sobre as 
medidas de prevención e de sanción do acoso sexual. Malia que semilla 
adicarse únicamente á Administración Pública, cabe sinalar certos aspectos 
importantes, tales coma a súa propia definición deste fenómeno (artigo 47º): 
“calquera comportamento de contido sexual do que o autor ou autora sabe ou 
debe saber que é ofensivo para a vítima. O acoso sexual considérase, en todo 
                                                 
80 Lei Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes. BOE 
núm. 71, venres 23 de marzo de 2007.  
81 Asemade, esta lei tamén fai referencia ó acoso sexual, entre os que deben destaxarse:  
Artigo 48. Medidas específicas para previr o acoso sexual e o acoso por razón de sexo no 
traballo: 1. As empresas deberán promover condicións de traballo que eviten o acoso sexual 
e o acoso por razón de sexo e arbitrar procedementos específicos para a súa prevención e 
para dar canle ás denuncias ou reclamacións que poidan formular quen sexan obxecto do 
mesmo. Con esta finalidade poderanse establecer medidas que deberán negociarse cos 
representantes dos traballadores, talles como a elaboración e difusión de códigos de boas 
prácticas, a realización de campañas informativas ou accións de formación. 2. Os 
representantes dos traballadores deberán contribuír a previr o acoso sexual e o acoso por 
razón de sexo no traballo mediante a sensibilización dos traballadores e traballadoras 
fronte ao mesmo e a información á dirección da empresa das condutas ou comportamentos 
de que tivesen coñecemento e que puidesen propicialo. Artigo 62. Protocolo de actuación 
fronte ao acoso sexual e ao acoso por razón de sexo. Para a prevención do acoso sexual e do 
acoso por razón de sexo, as Administracións públicas negociarán coa representación legal 
das traballadoras e traballadores, un protocolo de actuación que comprenderá, polo menos, 
os seguintes principios: a) O compromiso da Administración Xeral do Estado e dos 
organismos públicos vinculados ou dependentes dela de previr e non tolerar o acoso sexual e 
o acoso por razón de sexo. b) A instrución a todo o persoal do seu deber de respectar a 
dignidade das persoas e o seu dereito á intimidade, así como a igualdade de trato entre 
mulleres e homes. c) O tratamento reservado das denuncias de feitos que puidesen ser 
constitutivos de acoso sexual ou de acoso por razón de sexo, sen prexuízo do establecido na 
normativa de réxime disciplinario. d) A identificación das persoas responsables de atender a 
quen formulen unha queixa ou denuncia. Un. Introdúcese un novo artigo 11 bis á Lei 1/2000, 
de 7 de xaneiro, de Enjuiciamiento Civil, nos seguintes termos: «Artigo 11 bis. Legitimación 
para a defensa do dereito á igualdade de trato entre mulleres e homes. 3. A persoa acosada 
será a única lexitimada nos litixios sobre acoso sexual e acoso por razón de sexo.» 
82 Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes,Diario Oficial de 
Galicia nº 149, martes 3 de agosto de 2004. 
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caso, como unha discriminación por razón de sexo ou xénero”. Para a súa 
prevención, sinala algunhas medidas no artigo 48º: “a) A elaboración dunha 
declaración de principios, e b) O establecemento dun procedemento 
informalde solución”. Tamén fai unha declaración de principios (artigo 49º): 
“a) A ratificación do compromiso de tolerancia cero 
na loita contra o acoso sexual; b) A definición do acoso sexual a través de 
ejemplos de doada comprensión;  c) A lembranza a todo o persoal do deber 
de respectar a dignidade da persoa; d) A explicación do procedemento 
informal de solución; e) A identificación, en cada unidade administrativa ou 
en cada centro de traballo, do asesor ou asesora confidencial; f) A garantía 
dun tratamento serio e confidencial das denuncias formais;  g) A información 
da garantía de debida protección de quen denuncie e de quen testemuñe, 
salvo se se evidenciase a súa mala fe;  h) A información das posibles sancións 
disciplinarias derivadas do acoso sexual”. 
 Asemade, esta lei establece a idea dun procedemento informal de 
solución no seu artigo 50, para o cal, “a dirección de persoal de cada unidade 
administrativa ou de cada centro de traballo, logo de audiencia da 
representación legal de persoal ao seu mando, designará un asesor ou asesora 
confidencial, preferiblemente unha muller, e pode nomearse como asesor ou 
asesora confidencial o delegado ou delegada de prevención de riscos laborais. 
Recibirá o asesor ou asesora confidencial, en todo caso, unha axeitada 
formación continua, e o tempo de formación deberá asimilarse a tempo de 
traballo.  

As súas funcións consistirán en recibir as queixas de acoso sexual e, 
se os feitos non revestisen caracteres de delito perseguible de oficio ou 
mediante querela ou denuncia do ministerio fiscal, entrará en contacto, de 
xeito confidencial, coa persoa denunciada, só ou en compaña da persoa 
denunciante, por elección desta, para manifestarlle a existencia dunha queixa 
sobre a súa conduta e as responsabilidades disciplinarias nas que, de ser 
certas e de reiterarse as condutas denunciadas, a persoa denunciada podería 
incorrer.  

Se os feitos revestisen caracteres de delito perseguible de oficio ou 
mediante querela ou denuncia do Ministerio Fiscal, poñerá a queixa en 
coñecemento do órgano competente para incoar o procedemento disciplinario 
administrativo. Ademais das funcións de tramitación dos procedementos 
informais de solución, o asesor ou asesora confidencial poderá propoñerlle á 
dirección do centro as recomendacións oportunas para unha mellor 
prevención do acoso sexual, e a dirección debe asumir as propostas axeitadas 
ao marco normativovixente. Garantirase, en todo caso, a debida protección 
do asesor ou asesora confidencial fronte ás represalias derivadas do 
exercicio de calquera das súas funcións. 
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Pero a maiores disto, esta lei fala do procedemento disciplinario se a 
persoa denunciante non se considera satisfeita na solución acadada no 
procedemento informal, ben por entender insuficientes as explicacións 
ofrecidas ou ben por producirse reiteración nas condutas denunciadas, se 
non considerou aconsellable acudir ao procedemento informal de solución ou, 
en todo caso, se os feitos revestisen caracteres de delito perseguible de 
oficio ou mediante querela ou denuncia do Ministerio Fiscal, incoarase un 
procedemento disciplinario contra a persoa denunciada, que se tramitará 
segundo as normas aplicables para a imposición de sancións moi graves ao 
persoal funcionario ou ao persoal laboral, sen prexuízo, se os feitos 
revestisen 
caracteres de delito perseguible de oficio ou mediante querela ou denuncia 
do Ministerio Fiscal, de lle comunicar os feitos ao xulgado de instrucción ou 
ao Ministerio Fiscal. No caso de comunicación dos feitos ao xulgado de 
instrución ou ao ministerio fiscal, e no caso de se seguiren actuacións penais 
por instancia da persoa denunciante, paralizarase o procedemento 
disciplinario contra a persoa denunciada en tanto non recaia sentenza 
xudicial ou auto xudicial de sobresemento firme ou, se non hai actuación 
xudicial, en tanto non decrete o arquivo o ministerio fiscal. A denuncia 
poderase formalizar ante o asesor ou asesora confidencial, quen a poñerá en 
coñecemento do órgano competente para incoar o procedemento disciplinario. 

 En todo caso, garantirase a confidencialidade das partes implicadas 
durante a tramitación do procedemento disciplinario e a debida protección 
dos 
que denuncien ou testemuñen, salvo se se evidenciase a súa mala fe.  
 En relación a todo o sinalado, cabe mencionar que, tal e como indica o 
artigo 52 desta lei, para sancionar o acoso sexual, se resultase acreditado 
logo de tramitación do procedemento disciplinariocontra a persoa 
denunciada, impoñeráselle a esta, de acordo coa gravidade do feito e coas 
demais circunstancias concorrentes, a sanción grave ou moi grave, en 
atención ao principio de proporcionalidade, establecida na normativa 
funcionarial, estatutaria ou laboral aplicable. Consideraranse, en todo caso, 
como incumprimentos moi graves do persoal funcionario, estatutario ou 
laboral ao servizo da Xunta de Galicia: a) A chantaxe sexual, isto é, o 
condicionamento do acceso do emprego, dunha condición de emprego ou do 
mantemento do emprego, á aceptación, pola vítima, dun favor de contido 
sexual, aínda que a ameaza explícita ou implícita nese condicionamento non se 
chegue a cumprir de xeito efectivo; b) O acoso ambiental, isto é, a creación 
dun contorno laboral intimidatorio, hostil ou humillante de contido sexual, 
cando, pola gravidade do feito e das demais circunstancias concorrentes, 
mereza, en atención ao principio de proporcionalidade, a consideración de 
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incumprimento moi grave;  c) A reiteración das condutas ofensivas despois 
de que a vítima utilizase o procedemento informal de solución establecido no 
artigo 50 desta lei;  d) Os feitos constitutivos de delito despois de se ditar 
sentenza xudicial condenatoria do denunciado, sen que se poida vulnerar o 
principio de non bis in idem. Nos demais casos, o incumprimento será 
merecedor dunha sanción grave. 
 Asemade se engade na disposición adicional cuarta que “a través da 
negociación colectiva coa representación do persoal funcionario e laboral 
poderanse mellorar as condicións de prevención e de sanción do acoso sexual 
establecidas nos artigos 47 a 52 desta lei, e, en especial, poderanse ampliar 
as prerrogativas e as funcións dos asesores ou asesoras confidenciais. 
          A Lei 2/2007 do 28 de marzo do traballo en igualdade das mulleres de 
Galicia, no seu artigo3º define o “acoso” e o “acoso sexual” sinalando que: 
“Entenderase por acoso a situación na que se produce un comportamento non 
desexado relacionado co sexo dunha persoa, co propósito ou o efecto de 
atentar contra a dignidade da persoa e de crear un medio intimidatorio, 
hostil, degradante, humillante ou ofensivo”. Tamén define o acoso sexual: 
“Entenderase por acoso sexual a situación na que se produce calquera 
comportamento verbal, non verbal ou físico non desexado de índole sexual, co 
propósito ou o efecto de atentar contra a dignidade dunha persoa, en 
particular cando se crea un medio intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante ou ofensivo”83. 
  

 
    III.2.-Bens xurídicos protexidos, suxeitos, accións e conductas. 
    III.3.-Normativa aplicable ó acoso sexual no traballo  
(administrativa, procesal, penal, laboral, responsabilidade empresarial ou 
das administracións, etcétera). A inversión da carga da proba. Doutrina 
xurídica. O seu tratamento na lei  2/2007, de 28 de marzo do traballo 
en igualdade das mulleres en Galicia. 
 

Polo que respecta ao noso país, e de forma moi breve polo obxecto 
concreto deste traballo, podemos subliñar que, no dereito español é o art. 
4.2 e) do ET o que contempla a figura legal que analizamos, mediante o 
establecemento dun dereito do traballador, na relación de traballo, «ao 
respecto da súa intimidade e á consideración debida á súa dignidade, 
comprendida a protección fronte a ofensas verbais ou físicas de natureza 
sexual».  
                                                 
     83 Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. Diario 
Oficial de Galicia do venres 13 de abril de 2007. 
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Este inciso último foi introducido pola Lei 31989 de 3 de marzo84 pola 
que se ampla a dezaseis semanas o permiso de maternidade e establécense 
medidas para favorecer a igualdade de trato da muller no traballo85. Na 
redacción orixinaria do ET (Lei 81980, de 10 de marzo) non se contiña 
ningunha referencia ao acoso sexual no traballo, polo que a inclusión a través 
desta norma estimouse altamente positiva, xa que, desta forma, veu a 
realizar un recoñecemento expreso deste tipo de condutas ilícitas nos 
centros de traballo86. 

Na Exposición de Motivos da Lei 31989, de 3 de marzo, ponse de 
manifesto, «que as mulleres están expostas en maior medida á presión e ao 
acoso sexual no traballo por parte dos seus colegas e superiores, polo que se 
fai necesario previr este tipo de situacións e que, aínda que na normativa 
vixente establécense xa dereitos que poidan servir para previr as situacións 
de acoso sexual no traballo, a efectividade destes dereitos esixe unha maior 
clarificación a fin de que tales situloros do estribo queden claramente 
integradas na esfera da tutela xurídica dispensada por tales preceptos». 
Esta adición ao art. 4.2 e) do ET foi, con carácter xeral, favorablemente 
valorada pola nosa doutrina. Facíase necesaria a tipificación da conduta de 
acoso, pois se trata dun proceso de identificación específica que debemos 
considerar como o primeiro paso para a protección xurídica eficaz contra 
esta conduta»87.  

E aínda que «certamente, non cabe descoñecer que a presión e o acoso 
sexual no traballo encádrase implicitamente, nas condutas prohibidas pola 
anterior formulación estatutaria alusión ao art. 4.2 e) aínda que, estimouse 

                                                 
     84 BOE de 8 de marzo. Tamén tuvou o seu engadido o art. 63.1 da Lei de Funcionarios 
Civís do Estado de1964, a cuxo tenor, «así mesmo, os funcionarios terán dereito ao respecto 
á súa intimidade e á consideración debida á súa dignidade, comprendida a protección fronte 
a ofensas verbais ou físicas de natureza sexual». 
     85 ESCUDEIRO RODRIGUEZ, R., «A Lei 31989. Unha reforma promocional da mujer con 
acentuados claroscuros », en Relacións Laborais, nº 9, 1989, p. 86 e ss.; SEMPERE 
NAVARRO, A. V., «A Lei 31989, sobre maternidade e igualdade de trato da muller 
traballadora. Nota crítica», en Relacións Laborais, nº 13, 1989, pp. 9 e ss. 
      86 «As innovacións non han de buscarse tanto no terreo das repercusiones prácticas 
canto no das simbólicas ou ejemplificadoras: se desexa reforzar a efectividade do dereito 
mediante un acto afirmativo, de clarificaci ón e tipificación nominativa, en lugar de ter que 
utilizar o recursou a categorías máis xenéricas de dereito (...). Ao cabo, o que hai é 
concreción e explicitación dunha das manifestaciones en que cristaliza o xenérico concepto 
de dignidade e intimidade, anteriormente xa reconocido, con fins preventivos e de apoiar 
xuridicamente as accións tutelares sobre o particular», SEMPERE NAVARRO, A. V., «A Lei 
31989, sobre maternidade...», op. cit., pp. 10 e 11. 
     87 DO REI GUANTER, S., «Acoso sexual e relación laboral», op. cit., p. 90. 
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oportuno proceder, por razóns plenamente compartibles, a un recoñecemento 
expreso das mesmas»88. 
O engadido ao art. 4.2 e) ET, a pesar dos eloxios que mereceu, recibiu 
algunha crítica e sobre todo centrada na falta de precisión do concepto de 
acoso sexual89. Con fundamento neste engadido, o acoso sexual, pode 
definirse como (as) ofensas verbais ou físicas de natureza sexual. O acoso 
sexual, en canto violación do dereito á intimidade e dignidade do traballador, 
vén tipificado como infracción moi grave no art. 8.13 LISOS.  

Neste senso, disponse que é infracción moi grave «o acoso sexual, 
cando se produza dentro do ámbito a que alcanzan as facultades de dirección 
empresarial, calquera que sexa o suxeito activo da mesma». Tamén pode ser 
incluída esta conduta no art. 8.12 en canto comportamento discriminatorio 
por razón  de sexo. A tenor deste precepto terán a cualificación de 
infracción moi grave «as decisións unilaterais do empresario... cando 
conteñan discriminacións favorables ou adversas en materia de retribucións, 
jornadás, formación, promoción e demais condicións de traballo, por 
circunstancias de sexo». O acoso sexual laboral pode considerarse como unha 
forma específica de discriminación laboral por razón de sexo, cuxa 
protección, polo que respecta ao noso ámbito normativo, aparece recollida, 
con carácter xeral, constitucionalmente, no art. 14 CE e, no ordenamento 
xurídico laboral, nos arts. 4.2.c) e 17.1 ET.  

En calquera caso cabe advertir que o acoso sexual en si mesmo 
considerado non é un acto discriminatorio, pero si o será desde o momento no 
que a negativa do traballadorá someterse ao requirimento sexual suponlle ou 
pode supor a estea unha perda de dereitos ou peores condicións laborais90. O 
acoso sexual (chantaxe) como discriminación sexual directa entendeuno así 
Do Rei Guanter, ao afirmar que «o acoso sexual é normalmente tamén 
discriminación por razón de sexo, en tanto que este último estase facendo 
decisivo para realizar unha diferenciación carente de xustificación tomando 
como base para iso o sexo masculino ou feminino do traballador»91. E 
                                                 
     88 ESCUDEIRO RODRIGUEZ, R., «A lei 31989. Unha reforma promocional da mujer con 
acentuados claroscuros », op. cit., p. 93. 
     89 PÉREZ DO RIO, T., «O acoso sexual no traballo...», op. cit., p. 27. 
     90 «A razón de deinascriminación é que concorre un móbil sexual que pode condicionar 
certas concesións de carácter laboral (...). Éto é, a resistencia a aceptar certas proposicións 
de naturaleza sexual ha de producir determinadas consecuencias laborales, como a decisión 
de non prorrogar un con tratotemporal, de non ascender, de non pagar un complemento 
salarial ou de trasladar ou non a un traballador», ESCUDEIRO RODRÍGUEZ, R., «O acoso 
sexual no traballo», op. cit., p. 34. 
     91 DO REI GUANTER, S., «Acoso sexual e relación laboral», op. cit., p. 105. Neste sentido 
BALLESTER PASTOR, A., «Discriminación por razón de sexo no acceso ao emprego», 
Relacións Laborais, tomo I, 1993, p. 184, argumenta que «se o Tribunal de Xustiza das 
Comunidades Europeas entendió que a negativa a contratar a unha muller embarazada era 
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consiguientemente, non pode deixarse de sinalar, que a protección contra o 
acoso sexual supón un instrumento xurídico decisivo para a eliminación da 
discriminación da muller no ámbito laboral92. A doutrina maioritaria é 
conforme á consideración do acoso sexual como acto discriminatorio polas 
maiores vantaxes que comporta este tratamento en canto aos dous 
mecanismos de protección mencionados: a sanción de nulidade e o 
investimento da carga de próbaa93. En calquera caso, entendemos, que se 
estamos ante a lesión de dereitos fundamentais, ben sexa este o dereito á 
intimidade (art. 18 CE) no que o art. 4.2 e) ET incardina a protección do 
acoso sexual, ou o de non discriminación (art. 14 CE e 17 ET), dado que ambos 
son dereitos fundamentais constitucionais, os seus mecanismos de protección 
debesen ser substancialmente idénticos, pretensión esta que se pon de 
relevo claramente no art. 53.2 CE94. Proba evidente do desexo do lexislador 
de equipar mecanismos de protección de dereitos fundamentais do 
                                                                                                                                                 
causa de discriminación directa por razón de sexo, podería entenderse que calquera outra 
discriminación .intencional. debería ser cualificada do mesmo xeito. Por exemplo, ante 
denuncias de discriminación en el acceso ao emprego con causa en chantaxe sexual, a razón 
de la non contratación é claramente a condición de muller da candidata. A conduta 
conduta é discriminatoria non porque de feito a práctica en cuestión afecta negativamente a 
máis mulleres que a homes,senón porque a non contratación debeuse a condicións derivadas 
da condición feminina da candidata». Desde unha posición neutra, no sentido de que acosados 
poden se rlotanto homes como mulleres, as mesmas consideraciones cabería facer desde a 
condición masculina do traballador, aínda que aínda que teóricamente o acoso sexual afecta 
tanto a homes como a mulleres, é sabido, que na práctica é sufrido de xeito 
cuantitativamente moi superior polas mulleres 
que polos homes» 
     92 As consecuencias xurídicas da consideración como discriminatorio do acoso sexual 
laboral son dous principalmente: a) a sanción de nulidade. Polo que se entenderán nulas e sen 
efecto as... decisións unilaterais do empresario... cuando conteñan discriminacións favorables 
ou adversas no emprego, así como en materia de retribucioné, xornada e demais condicións 
de traballo por circunstancias de sexo» (art. 17.1 ET). Polo tanto a tenor do que se dispón 
neste precepto haberá que entender como nuas e sen efecto as decisións unilaterais do 
empresario, ou as de calquera outro suxeito actuando por delegación o poder de dirección, 
que signifiquen un prexuízo para a trabajadora que rexeitase unha proposición de carácter 
sexual; b) o investimento da carga da proba. E iso en virtude do que se dispón no art. 96 da 
LPL, o cal preceptúa que «naqueles prolcesos en que das alegacións da parte actora dedúzase 
a existencia de indicios de discriminación por razón de sexo, corresponder ao demandado la 
achega dunha justificación obxectiva e razonablle, suficientemente probada, das medidas 
adoptadas e da súa proporcionalidade». 
     93 ESCUDEIRO RODRÍGUEZ, R., «O acoso sexual no traballo», op. cit., p. 34; DE 
CASTRO FERNÁNDEZ, L. F., «Ou acoso sexual non traballo», op. cit., pp. 78 e 79; 
LOUSADA AROCHENA, J. F., «A protección xurisdiccional na orde social fronte ao acoso 
sexual no traballo», en Actualidade  Xurídica Aranzadi, Madrid, (Aranzadi), nº 185, de 16 de 
febreiro de 1995. 
     94 Comparto a opinión orixinaria de LOUSADA AROCHENA, J. F., O dereito dos 
traballadores..., op. cit., pp. 146 e 147. 
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traballador témola no art. 108.2 LPL o cal establece que será nulo o 
despedimento disciplinario que «teña como móbil algunha das causas de 
discriminación previstas na Constitución e na Lei, ou se produza con violación 
de dereitos fundamentais e liberdades públicas do traballador»95. 
Finalmente, indicar que se se cualifica ao acoso sexual como un atentado á 
dignidade persoal do traballador, este podería utilizar a vía do art. 50, nos 
seus apartados 1.a) e c) do ET, que di ... «serán causas xustas para que o 
traballador poida solicitar a extinción do contrato: a) as modificacións 
substanciais nas condicións de traballo que redunden en (...) menoscabo da 
súa dignidade, e c) calquera outro incumprimento grave das súas obrigacións 
por parte do empresario». Sobre os problemas de defensa do acoso en base 
a este precepto estendeuse amplamente a doutrina96.  
 En relación ás atitudes das mulleres traballadoras ante o acoso sexual, 
os tipos de acoso sexual no traballo, a percepción do acoso sexual no traballo, 
as características das vítimas, os procedementos e métodos para producir 
este tipo de agresión contra as mulleres no traballo, as reaccións do entorno, 
as consecuencias máis salientables nas vítimas etcétera, poden ollarse coas 
gráficas a continuación amosadas e tamén cos comentarios que no seu 
transcurso se van realizando: 
 
 

                                                 
     95 En igual sentido e polo que respecta ao despedimento obxectivo, no art. 53.4 ET, 
recóllese que «cando... a decisión extintiva de lempresario tivese como móbil algunha das 
causas de discriminación prohibidas na Constitución ou na Lei ou ben se produciu con 
violación de derechos fundamentais e liberdades públicas do traballador, a decisión extintiva 
será nula, debendo a autoridade judicial facer tal declaración de oficio ». 
     96 PÉREZ DO RÍO, T., «O acoso sexual no traballo...», op. cit.,p. 29, entende que: 
«dificilmente póidase enmarcar neste preceptou á chantaxe sexual, xa que a violación da 
dignidade neste caso é o efecto da modificación substancial, non é a súa causa. Noutras 
palabras, na chantaxe sexual o que implica violación da dignidade e é xa que logo sancionable 
é o propio acto de chantaxe, teña ou nou por efecto a adopción dunha medida prexudicial 
paral as condicións de traballo da vítima, que ademais puede consistir nunha modificaci ón 
non substancial ou que, en si mesma, non implique unha violación do dereito ao respecto da 
dignidade (por exemplo un despedimento)». Pola súa banda, ESCUDEIRO RODRí GUEZ, R., 
«O acoso sexual no traballo», op. cit., pp. 32 e 33, admite a extinción do contrato de traballo 
por vontade do traballador afectado baseada no menoscabo da súa dignidade: «E iso levaría, 
no caso de prosperar, o dereito a unha indemnización coma se tratásese dun despedimento 
improcedente e o dereito á prestación por desempleo se se cumpren os requisitos esixidos 
en a correspondente lexislación: DO REI GUANTER, S., considera aplicable o art. 50.1.c) ET 
para os supostos tanto de chantaje como de acoso ambiental: «tanto en base a un a 
cososexual de intercambio como un de carácter ambiental .os exemplos máis paradigmáticos 
danse en éche último tipo. pode darse unha lesión das condiciones de traballo dun 
traballador .incluído a súa contorna laboral. que lle leva a resolver o seu contrato de 
traballo». 
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FONTE: Estudo elaborado por INMARK para o Instituto da Muller. Ano 2006. 

 
 
 

 
FUENTE: Estudo elaborado por INMARK para o Instituto da Muller. Ano 2006. 
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FONTE: Estudo elaborado por INMARK para o Instituto da Muller. Ano 2006. 

 
 

Neste senso, resulta significativo que a Inspección de Traballo e 
Seguridade Social realizou en (2004) 120 actuacións por acoso sexual, das 
que só se detectou unha infracción. 

O 14,9% das mulleres traballadoras en España sufriron algunha 
situación de acoso sexual no último ano (acoso técnico). Con todo, esta 
porcentaxe redúcese ata o 9,9% entre as que perciben sufrir acoso sexual 
(acoso declarado)97. Trasladando estes datos ao conxunto das mulleres 
activas en España, que segundo os últimos datos da Enquisa de Poboación 
Activa no cuarto trimestre de 2005 ascendían a 8.425.000 traballadoras, 
estímase que 1.310.000 traballadoras sufriron en España algunha situación de 
acoso sexual no seu traballo no último ano (acoso técnico), aínda que só 
835.000 mulleres vivírono como tal (acoso declarado). 

                                                 
     97 Por acoso técnico enténdese ou padecido non último ano por unha traballadora en 
calquera dás situacións definidas como acoso sexual, independentemente de que sexa así 
considerado por ela. Como acoso declarado enténdense aquelas situacións sufridas por unha 
traballadora no último ano e que ela as considera como acoso sexual. Noutras palabras, 
mentres que o primeiro dos termos considera que unha muller sufriu acoso sexual no seu 
traballo sempre que sufra algunha das situacións definidas, o segundo acoútao/acóutao a só 
nos casos en que a muller vivencia a situación como acoso sexual. 
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CARACTERÍSTICAS DAS VÍCTIMAS: 
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Tomando como referente os datos relativos ao acoso declarado, 

pódese sinalar que afecta  máis: 
- Ás traballadoras menores de 34 anos  
- Solteiras  
- Procedentes de países extracomunitarios  
- As traballadoras cualificadas  
 
E dáse con máis habitualidad: 
- Nos sectores de construción e industria  
- En centros de traballo de tamaño mediano (de 20 a 250 traballadores) e 
grandes (máis de 250 traballadores).  
 
Máis aló das variables persoais, laborais ou situacionais, un dato a ter en 
conta é a relación existente entre acoso sexual e discriminación laboral. 
Neste sentido, as empresas  nas que as mulleres traballadoras perciben que 
son discriminadas no seu traballo polo feito de ser muller teñen unha maior 
incidencia de acoso sexual declarado. De feito, duplícase a incidencia do 
acoso (18,7%) entre as traballadoras que traballan en empresas que 
discriminan a mulleres. 

No entanto, hai dúas traxectorias de acoso sexual: unha para os casos 
leves, moito máis curta, menos estudada e previsible, e outra para os casos 
graves e moi graves. 
  
 
A secuencia do acoso sexual grave é a seguinte:  
 
-O acosador elixe unha vítima cun perfil bastante definido, baseado sobre 
todo na vulnerabilidade percibida. 
 
-granxéase da súa confianza: apóiaa, axúdalle en aspectos relacionados co 
seu posto de traballo e a chea de halagos. Convértese nunha especie de 
amigo- pai- protector.  
 
-A partir de aquí empeza a comportarse como algo máis que un compañeiro de 
traballo/ xefe: aumento do número de chamadas ata fose do horario laboral-, 
incremento das visitas ao lugar de traballo da vítima ou os requirimentos 
para ser visitado no seu despacho, etc. 
  
-O resto dos traballadores percibiron que existe unha relación especial entre 
acosador e acosada, que encadran máis nunha amizade ou relación de 
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privilexio que nunha conduta  de acoso, o que axuda ao rexeitamento dos 
compañeiros e ao illamento da vítima na contorna do acosador. Neste sentido, 
ela mesma pode chegar a sentirse como a “elidida”, o que posteriormente 
incrementará as consecuencias negativas do acoso e os sentimentos de culpa.  
 
-Empeza a facer explícitas as súas demandas, primeiro como evolución “ 
natural” da relación, para pasar logo á chantaxe, recordando á vítima o apoio 
e os favores que obtivo del, e o agradecemento que espera en compensación.  
 
-Recorre ás ameazas sobre a perda das prerrogativas que a traballadora 
poida gozar “grazas a el”, e ata sobre a perda do seu posto de traballo. En 
moitas  
ocasións, a traballadora vese privada efectivamente de devanditas 
prerrogativas e sofre ademais a humillación diante dos compañeiros. 
 
- O acosador pasa ao asalto con forza física.  

Á traballadora resúltalle moi difícil pór nome ao que lle está 
sucedendo, e tarda moito  en asumir que está sendo acosada sexualmente, 
non só pola gravidade obxectiva do acoso, senón pola sensación de traizón e 
abandono proveniente dunha persoa pola que lle chegou a sentir afecto ?e en 
ocasións ata admiración-, así como pola perda das prerrogativas que gozara 
ata ese momento. 
 

Reaccións das mulleres traballadoras ante o acoso sexual: 

 
 

Como se pode comprobar, as liñas de actuación varían en función do 
tipo de acoso, podendo afirmarse que a medida que se eleva a gravidade da 
situación, increméntase a procura de solucións, combinando diferentes 
estratexias de actuación. Así, nos casos de acoso leve prevalece a táctica da 
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inacción (especialmente no caso das gabanza); nas situacións de acoso grave, 
empézanse a articular medidas máis amplas entre as que destaca sobre o 
resto o evitar ao acosador ou enfrontarse ao mesmo; e no acoso moi grave, 
articúlanse e combinan todo tipo de accións co fin de reducir os efectos do 
acoso sexual sufrido.  

Un dato a destacar é a baixa confianza que se ten na estrutura 
empresarial como elemento de protección ante o acoso. De feito, só nos 
casos moi graves acódese ao xefe superior, aínda que en niveis moi baixos 
(dous de cada dez mulleres que sofren abrazos non desexados e unha de 
cada dez que viviu acorralamientos). 
 

O RESULTADO DAS ACTUACIÓNS DAS MULLERES QUE SUFRIRON ACOSO 
SEXUAL:  

Naqueles casos nos que as mulleres tomaron algún tipo de iniciativa 
ante o acoso sufrido, os resultados obtidos non poden considerarse 
satisfactorios. De feito, e aínda que afortunadamente, nun terzo dos casos 
cesou o acoso (31,8%), nun 35,8% só se aliviou sen chegar a desaparecer e 
aínda queda un importante grupo de mulleres que permanecen na mesma 
situación (15,7%) ou ata que padece incidentes máis graves (3,9%). A 
desposta máis eficaz foi “trasladar a queixa ós xefes”: en casi 6 de cada dez 
casos que se tomou esa iniciativa, o acoso desapareceu. 

 
Resultado das actuacións levadas a cabo para a reducción do acoso. 
 
 
AS REACCIÓNS DO CONTORNO:  
          Existe un fondo ideolóxico que non só actúa como caldo de cultivo para 
que se produzan este tipo de condutas, senón que dalgún xeito xustifícao e 
”normaliza”, sobre todo nas súas manifestacións menos graves. Esta 
legitimación ideolóxica prodúcese fundamentalmente a través de condutas 
sexistas, das que as mulleres non son só vítimas, senón tamén partícipes, 
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dado que recibiron a mesma educación que os homes. Isto implica tamén un 
maior limiar de tolerancia nas vítimas, que desemboca ata nun baixo nivel de 
concienciación.   

Os ámbitos de socialización e de formación de patróns de conduta e os 
roles asociados a cada sexo, talles como a familia, a escola ou os medios de 
comunicación, poden promover a “aceptación” do acoso sexual como 
ferramenta de relación entre as persoas, ao ser responsables en parte da 
perpetuación das condutas sexistas e agresivas nas que se inscribe o acoso 
sexual. Atendendo aos datos da enquisa, tres actitudes conviven no mundo 
laboral. A maioritaria é apoiar incondicionalmente á vítima: o 40,6% das 
mulleres que viviron unha situación de acoso no último ano teñen esa 
percepción. Con todo, fronte a esta conduta solidaria, case unha terceira 
parte (o 30,7%) dos traballadores e traballadoras tenden a minimizar o 
problema e ata un significativo 24% ponse fronte á muller acosada, ben 
dándoa as costas ou ben culpabilizándola. 
                    Reaccións do entorno laboral cando perciben acoso sexual: 

          
Recomendacións e consellos que ofrecen as persoas ás que as mulleres comentan que son víctimas de acoso: 
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                 Respostas das empresas: 

           
 
 

No plano das actuacións positivas, e desgraciadamente dentro do seu 
reducido número, as liñas de actuación máis habituais son a de cambiar ao 
acosador de centro de traballo (co que se consegue trasladar tamén o 
problema, dado que o acosador non adoita acosar a unha  soa traballadora, 
porque se encapriche dela, etc., senón que adoita ser reincidente) (3,9%),  
despedirlle ou expedientarle. Nalgúns casos, a situación de acoso levou unha 
toma de conciencia por parte da empresa que a levou a elaborar normas de 
actuación ante o acoso sexual.  

O discurso dos responsables de empresa ante o acoso sexual 
confirman os datos anteriores, complementando a falta de apoio ás vítimas. 
De feito, emítense dous tipos de resposta ante o acoso sexual: o 
ocultamiento/ a negación de que se estea producindo un caso deste tipo, ou 
ben a toma de partido por unha das partes, normalmente polo acosador, que 
pode desembocar ata no despedimento da traballadora afectada. 

 A tendencia xeneralizada dos seus directivos é o ocultamiento, e ata 
negarse a si mesmos que se estea producindo un caso de acoso sexual. Cando 
o acoso faise evidente, a dirección intenta disuadir á vítima da súa intención 
de denunciar ao suposto acosador, a cambio de melloras laborais. Ademais, 
pode facer recaer sobre a vítima parte da culpa, que adoita ser trasladada 
de centro de traballo (ás veces sen que ela o solicite), ou ata despedida.  
          Critícase a escasa implicación dos Departamentos de Recursos 
Humanos das empresas en torno ao acoso sexual, así como a resistencia das 
mesmas a tomar medidas contra o acosador e a renuencia dos empresarios a 
incluír o tema na negociación dos Convenios Colectivos.  

Dende a propia empresa recoñécese que non se sabe como actuar ante 
este problema, aínda que tamén se deixa traslucir o medo a establecer canles 
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que permitirían que este tipo de casos deixasen de permanecer ocultos, 
saísen á luz e repercutisen negativamente sobre a imaxe da empresa. 
 Non existe un único perfil de acosador, aínda que si determinadas  
características laborais, xa que o exercen en maior medida compañeiros que  
superiores, e algúns patróns de comportamento comúns, sobre todo nos  
casos graves e moi graves, talles como a tendencia ao sexismo, a 
agresividade, a escasa empatía ou o carácter dominante. 
 
                 Persoas que realizan conductas de acoso sexual: 

           
 
 
 
                Mapa posicional das personas que cometen acoso en función das conductas realizadas: 

   

 
                            gravidade do acoso 
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AS REPERCUSIÓNS FÍSICAS E PSICOLÓXICAS: 
 
          Nun plano físico e psicolóxico, ao redor dunha quinta parte (21,2%) das  
traballadoras que sofren ou sufriron acoso sexual recoñecen que o mesmo 
supúxolles padecer algún tipo de trastorno físico e/ou psicolóxico, a 
consecuencia das agresións sufridas. 

Entre os aspectos psicolóxicos pódense citar todos aqueles que 
afectan ao benestar mental das traballadoras e o seu rendemento laboral: 
como a apatía e desgana (10,5%), a baixa autoestima (8,2%) e outros 
síntomas relacionados co soño como os pesadelos (7,5%) ou o insomnio 
(7,6%). 

 Outros síntomas, son somatizaciones reflexo de sentimentos 
profundos de ansiedade e medo de difícil control. As palpitaciones (10,4%) 
xunto coas dificultades para respirar (6,5%) ou o aumento de enfermidades 
en xeral (7,2%) son exemplos de graves consecuencias do acoso sexual. 
 
 
                             Repercusións físicas e psicológicas do acoso sexual: 

   

 
 
 
    III.5.-Xurisprudencia máis salientable sobre acoso sexual. Doutrina 
xurídica. Protocolos de actuación para as víctimas e a súa mellor defensa 
xurídica. 

O acoso sexual foi regulado por primeira vez como delito autónomo e 
específico contra a liberdade sexual das persoas no Código Penal de 1995. 
Tras a reforma operada en abril de 1999, mediante a Lei Orgánica 11/1999, 
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devandito delito non só endureceu as penas previstas en determinados 
supostos, senón que se estendeu a condutas e situacións que con 
anterioridade se atopaban despenalizadas. É un delito que sempre amosa a 
problemática da proba, así, a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia de 9 de febreiro de 1995 estimou que non houbo acoso na conduta dun 
empresario cara á súa empregada nun videoclub, a pesar de existir 
proposicións verbais, tocamentos, etc, é dicir, unha proposta sexual, pero 
sostivo que a empregada non rexeitou de modo terminante, claro e inmediato 
o acoso (baseándose en que a situación prolongouse no tempo, que algunha 
vez comeron xuntos coas súas familias, etc). 

 Semellante é o caso da Sentenza do Tribunal Superior de 
Xustiza de Murcia de 16 de marzo de 1998 tampouco se apreciou acoso por 
faltar a proposición de natureza sexual. Non pareceu importar ao Tribunal o 
que o empleador intentase namorar por todos os medios á súa empregada 
(ambos traballaban nunha charcutería de Continente), citándose, por 
exemplo, con ela fose do traballo para “contarlle a súa vida” e que, ante a 
negativa dela, el informase negativamente a renovación do seu contrato. 
     Noutra situación, por exemplo, unha minisaia lexitima agresións sexuais, 
así, na Sentenza da Audiencia Provincial de Lérida tamén de 1989 (17. 2. 89), 
que tiña por obxecto o feito de que o acusado aproveitara da súa condición 
de patrón e xefe laboral ante a ofendida, que era unha traballadora da súa 
empresa, baixo a pretendida alegación de que certamente esta, co seu 
específico vestido (unha minisaia), en certa forma e seica inocentemente, 
provocou este tipo de reacción nel, ante o cal non puido conterse na súa 
presenza.  
          O máis grave foi que o TS confirmou por completo a sentenza e non 
houbo sanción algunha para os maxistrados en cuestión. Noutras, 
“simplemente” dáse a entender a inferior condición da muller a través de 
expresións talles como: “... para oporse ás pretensións libidinosas do home 
que se prevale da súa superior posición psíquica, social e cultural sobre a 
subordinada da femia”, “...ameaza non só grave e seria, senón perfectamente 
crible e posible dentro do intelecto e capacidade de axuizar da muller”, etc.  
          “Íspase, isto é unha orde” foi a frase que utilizou un tenente para que 
unha muller, aspirante á Garda Real, sometésese ás súas máis escuros 
propósitos.  Ocorreu un día de prácticas a cento vinte quilómetros da base do 
campamento do Piornal onde ela, a única muller, xunto coas súas corenta e 
tres compañeiros soldados homes acudiron para realizar prácticas. O seu 
superior chamouna a soas e ordenoulle espirse, xustificándose en que se 
trataba, segundo el, dunha proba especial, a “proba do frío” ou “trato de 
prisioneiros” e finalmente, unha vez espida, púxolle a pistola na tempa e 
violouna. O regreso ao cuartel fíxoo chorando, e a pesar da insistencia dos 
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seus compañeiros por coñecer o que lle ocorría, o pánico impediulle contalo. 
Tampouco conseguiu denuncialo, bastou a presión do tenente que a esperaba 
na porta de baño de mozas para coaccionarla a que non o contase, xunto coa 
ameaza de que nas prácticas de tiro dispararíaselle a pistola “sen querer” se 
os feitos transcendían. Desde entón atópase de baixa por depresión e tres 
intentos de suicidio tras a denuncia de tales feitos. 

Tamén cabe sublimar a apreciación de acoso sexual entre persoas do 
mesmo sexo segundo a STSJ de Galicia de 29 de abril de 2005 reflectida 
nalgún texto pola profesora Sánchez Torres. Este pronunciamento é o 
primeiro pronunciamiento dun Tribunal Superior en materia de acoso sexual 
entre persoas do mesmo sexo. Axuiza un suposto no que se reclaman 
responsabilidades contra a empleadora e contra o efectivo suxeito activo da 
conduta, un directivo, que tras intercambiar cartas e mensaxes co 
traballador afectado durante aproximadamente seis meses, suxírelle o inicio 
dunha relación íntima á que este se nega, razón pola cal prodúcese unha 
situación de desgaste da relación laboral que culmina co seu despedimento. 

 Non se trata dun pronunciamiento innovador, salvo polo suposto de 
feito que lle dá orixe. A súa importancia radica especialmente en que 
clarifica e fundamenta xuridicamente moitos das cuestións sobre as que 
pode existir actualmente controversia.  

1. Sobre a competencia da orde social para resolver demandas por 
conflitos entre traballadores: o traballador acosado interpuxo unha dobre 
demanda: contra a empleadora persoa xurídica e contra un directivo persoa 
física, unha de impugnación do despedimento disciplinario, con petición 
indemnizada adicional por vulneración de dereitos fundamentais e outra de 
resolución indemnizada do contrato. Ambas foron acumuladas e vistas nun só 
xuízo, resolto en sentenza de instancia, na que se estimaban parcialmente, 
decidindo declarar a nulidade do despedimento e a resolución indemnizada do 
contrato, con condena da empleadora persoa xurídica ao abono da 
indemnización legalmente establecida e unha indemnización adicional por 
vulneración de dereitos fundamentais. 

No recurso de suplicación, o directivo persoa física enuncia a 
infracción do art. 2 LPL, ao entender que a orde social non é o competente 
aos efectos de dilucidar as súas responsabilidades, que deberían 
sustanciarse en todo caso en sede civil.  

Devandita pretensión é rexeitada en base ao principio de economía 
procesual. Así, o Tribunal estima que tratándose dun procedemento de tutela 
de dereitos fundamentais, as posibilidades de condena non se limitan ao 
empresario, abarcando a calquera suxeitos vulneradores do dereito 
fundamental no ámbito da relación laboral e iso, á vista da competencia da 
orde social en calquera pretensións suscitadas na rama social do Dereito de 
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conformidade co art. 9 LOPJ e co art. 1 LPL- e máis concretamente, á vista 
da competencia da orde social en calquera pretensións sobre tutela de 
dereitos fundamentais no ámbito da relación laboral de conformidade coas 
letras k) e p) do art. 2 LPL. 

 Vemos, en todo caso, que non se trata de residenciar sen máis en sede 
laboral calquera tipo de discrepancia entre traballadores da que poidan 
derivarse responsabilidades. Trátase soamente dunha alternativa aberta: No 
caso de demandas de tutela de dereitos fundamentais. E cando a acción 
dirixida contra o empresario coincida coa dirixida contra o directivo ou 
compañeiro de traballo.  

De feito, non é este o primeiro caso no que se condena solidariamente 
á empresa e ao directivo que incorre nunha conduta ilícita. Así, en materia de 
acoso moral, son varios os pronunciamientos que declaran a responsabilidade 
solidaria do suxeito activo do mesmo e do empresario (entre outras, St. 
Xulgado do Social nº 28 de Barcelona de 9 de setembro de 2002 e a STSJ 
Galicia de 17 de xullo de 1995), se bin ata agora non se sentaron con detalle 
os argumentos xurídicos en base aos cales poder actuar contra outro 
traballador en sede laboral, aínda que detente un posto de responsabilidade.  

O pronunciamiento comentado incorpora unha exposición teórica sobre 
que dereitos poden ser vulnerados eventualmente a través deste tipo de 
condutas. Neste sentido, distingue claramente o dereitos á intimidade (en 
concreto o dereito á autodeterminación sexual) e o dereito á non 
discriminación.  
          A particularidade neste caso aparece polo feito de que nos atopamos 
ante un suposto de acoso homosexual, razón pola que dificilmente podería 
estimarse unha pretensión de vulneración do art. 14 CE. En calquera caso, é 
interesante a reflexión que realiza a sentenza sobre a posibilidade de que 
tamén neste suposto puidese verse afectado devandito precepto.  
Xa foi apuntado pola doutrina (Larrauri e Sánchez) que o acoso sexual é 
fundamentalmente unha manifestación de “tecnoloxía do sexismo” (Abrams), 
por canto na maior parte das ocasións articúlase como un medio de perpetuar 
o poder e as pautas de comportamento do xénero masculino sobre o feminino 
no lugar de traballo.  

De feito, de acordo coa expresión do art. 1 da O 1/2004, de 28 de 
decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, 
o acoso sexual debe ser considerado como unha forma típica de violencia de 
xénero. 
           É por iso, que o Tribunal céntrase no ámbito do dereito á intimidade, 
aínda que a partir da distinción entre sexo e xénero (para unha reflexión 
centrada no ámbito laboral ver a Pérez do Río), parece permitir que se nun 
suposto de acoso homosexual é posible integrar o debate dos roles de xénero 
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home/muller, podería tamén traerse a colación o art. 14 CE:  
Non se nos escapa que, nas elaboracións doctrinales, o acoso é unha forma 
típica de violencia de xénero, isto é unha / mentres que, sendo o ofensor e a 
vítima do mesmo sexo masculino, probablemente a conduta aínda que iso 
nunca se poida descartar de xeito radical- está á marxe dos roles de xénero 
home/muller. Pero isto só determinará, se non median factores de 
dominación sexual baseados na construción social dos sexos isto é, o xénero-, 
a imposibilidade de considerar a existencia de discriminación por razón de 
sexo. 
      Resulta discutible, no entanto, que non mencione tamén o art. 15 CE, por 
canto entendemos que o acoso sexual é tamén un atentado grave en contra 
da saúde psíquica da vítima (Pérez do Rio e Ballester Pastor). 
     3. Sobre as diferentes tipoloxías de acoso: Igualmente interesante, aínda 
que discutible, é a distinción que realiza a sentenza entre acoso sexual, acoso 
discriminatorio e acoso moral e particularmente, entre estes dous últimos: 
Para rematar, o compoñente sexual aparece desde o momento en que, como 
finalidade da fustrigación, preténdese o inicio dunha relación íntima e é 
cando se frustra esa finalidade cando o directivo liquida co despedimento da 
vítima un ambiente de traballo enrarecido cunha condición sexual, o que a 
través desa represalia, vólvenos a demostrar a existencia da condición-, unha 
finalidade identificativa da conduta axuizada se a finalidade do directivo 
fose a destrución da vítima, estariamos ante un acoso moral, e se a finalidade 
do directivo fose a discriminación da vítima, estariamos ante un acoso 
discriminatorio.  
 
 
 
    III.6.-A prevención do acoso sexual. Protocolos de actuación para as 
empresas e a administración pública. 
 

� LIÑA 1: POLÍTICAS DE ACTUACIÓN E ESTRATEXIAS DE 
PREVENCIÓN 

 
O primeiro paso é deseñar e desenvolver un programa global de 

prevención do acoso sexual, no que participen todas as organizacións 
implicadas no tema (Ministerio de Traballo e ou Instituto da Muller, 
Ministerio de Sanidade, Ministerio de Educación, Ministerio do Interior, 
Organizacións Sindicais, Organizacións Empresariais, Asociacións). 
• Un programa multidisciplinar que abarque todas as perspectivas desde as 
que se pode abordar o acoso sexual. 
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• Que parta da identificación dos elementos que interveñen neste tipo de 
procesos, e en cuxo marco establecer pautas e directrices institucionais para 
propiciar unha contorna laboral seguro e incidir na conduta do acosador. 
• Para iso é necesario realizar estudos sociolóxicos que abarquen todo o 
contexto no que se desenvolve o acoso, desde unha perspectiva ampla e 
profunda. 
 
 

� LIÑA 2: ACCIÓNS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 
 
Establecer medidas destinadas á sensibilización social da existencia e 

alcance da problemática en torno ao acoso sexual no ámbito laboral. Para iso 
proponse: 
• Realización de Campañas monográficas de Sensibilización de carácter 
institucional que se poderían canalizar a través dos Colexios Profesionais, as 
Asociacións e as Organizacións Sindicais. 
• Concienciación dos axentes sociais: sindicatos, patronal,... 
• Sensibilización das empresas. 
• Sensibilización dos traballadores as. 
• Utilización de soportes e medios, talles como colocar carteis en empresas, 
etc. 
• Presentacións públicas e publicación do presente estudo. 
 
 

� LIÑA 3: A PREVENCIÓN NA EMPRESA 
 
As empresas deben asumir un papel proactivo na prevención e actuación 

ante o acoso sexual e intervir na negociación e elaboración de códigos de 
conduta respecto diso, que impliquen a todos os compoñentes do organigrama. 
• O papel das empresas considérase fundamental, non só na prevención do 
acoso sexual senón tamén no que se refire á súa actuación nos casos que se 
producen, para resolver os problemas deste tipo, coa menor repercusión 
negativa posible para todalas partes. 
• Con todo, ante a constatación da pasividade que mostran as empresas con 
respecto ao acoso sexual, é necesario que os empresarios tomen conciencia 
da gravidade do fenómeno e pasen a ocupar un papel activo no mesmo, desde 
a súa responsabilidade en procura a todolos traballadores e traballadoras un 
ambiente de traballo seguro. 
• Neste sentido, débense tomar as medidas oportunas para contribuír a que a 
empresa implíquese na elaboración de códigos de conduta, nos que se 
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establezan medidas de prevención do acoso sexual e protección das vítimas 
potenciais, e indíquense os pasos a seguir no caso de que este se produza. 
• Para iso, debería primarse a existencia deste tipo de iniciativas nas 
empresas, o que podería vincularse á expedición dun certificado oficial como 
empresa que cumpre coa normativa vixente de prevención do acoso sexual e 
protección das vítimas do mesmo. É necesaria unha maior implicación en 
temas de acoso sexual por parte da Inspección de Traballo, non só con 
respecto á consideración do mesmo como Risco Accidente Laboral, senón 
tamén no desenvolvemento dunha normativa específica e unha maior 
proactividad na concienciación, supervisión e sanción ás empresas. 
• A Inspección de Traballo intervén nalgúns procesos, de xeito desigual, 
elaborando informes a partir das reunións coas partes implicadas, solicitados 
polos Xulgados do Social. Con todo, a asunción do acoso sexual como risco ou 
accidente laboral non é ‘oficial’, polo que se demanda de devandita institución 
unha maior implicación nestes temas, o desenvolvemento dunha normativa 
específica respecto diso, e unha maior proactividad na concienciación e 
información das empresas. 
• Finalmente, é ás Mutuas de Accidentes de Traballo a quen corresponde o 
recoñecemento do acoso sexual como accidente de traballo, pero é a 
Inspección de Traballo a que ten o poder para chamar a atención sobre isto e 
consideralo como risco psicosocial. 
• Agora estanse creando os delegados de prevención de risco ambientais, 
para a aplicación do protocolo de Kioto. Desde as organizacións sindicais 
ínstase a que nos comités de prevención haxa expertos en xénero. 
• É necesario formar aos inspectores de traballo, co fin de superar a súa 
inoperancia actual en torno ao acoso sexual e fomentar a maior implicación da 
Inspección de Traballo neste tema, desde a súa función de supervisión e 
sanción das empresas que non conten con plans de prevención, manuais e 
protocolos onde se relate como debe afrontar a empresa un caso de acoso 
sexual. Deben establecerse medidas punitivas ante o incumprimento da Lei 
de Prevención de Riscos Laborais. 
• Ademais, proponse accións punitivas, é dicir, que se condene aos 
empresarios por incumprimento da Lei de Prevención de Riscos Laborais. 
Neste sentido, enténdese que cando se xeneralicen as condenas nesa liña os 
empresarios empezarán a implicarse na prevención, dado que non estarán 
dispostos a que a súa falta de dilixencia carréxelles perdas económicas e de 
prestixio. 
• Neste sentido, proponse tamén o despedimento do acosador, nos casos de 
acoso moi grave. 
 

� LIÑA 4: A FORMACIÓN E A INFORMACIÓN 
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É necesario informar e formar a todos os participantes en calquera das 

fases da traxectoria do acoso sexual (vítima, representante sindical, 
acosador, 
empresa...), difundindo os termos nos que se inclúe nos Convenios Colectivos, 
así como os dereitos e mecanismos legais e asistenciais de que dispón as 
vítimas. Unha vía de concienciación podería ser a realización de 
presentacións 
nas empresas, por parte de axentes sociais especializados. 
• A desinformación xeneralizada das partes implicadas emendaríase, en 
parte, se se incluísen nos Convenios Colectivos cláusulas específicas sobre 
aprevención e erradicación do acoso sexual e difundísese adecuadamente 
esta inclusión. 
• É necesaria tamén unha maior divulgación acerca dos dereitos e os 
mecanismos legais e asistenciais de que dispón as traballadoras é a este 
respecto, para garantir o acceso dos mesmos aos instrumentos apropiados. 
• As asociacións de mulleres teñen un papel moi importante con respecto á 
concienciación e formación. Neste sentido, xa están levando a cabo un 
interesante labor na formación das vítimas, que debería estenderse tamén ás 
empresas e o resto dos traballadores e traballadoras. Neste sentido, 
poderían realizarse presentacións nas empresas destinadas á concienciación 
de todo o organigrama. 
• Unha das funcións esenciais do representante sindical débese centrar en 
detectar os casos de acoso sexual que se poidan estar producindo na 
empresa e establecer un primeiro contacto coa acosada, para orientala nos 
pasos a seguir e derivala a aqueles profesionais especializados que poidan 
atendela como necesita. Pero presentan un elevado descoñecemento acerca 
de como afrontar un posible caso de acoso sexual no ámbito laboral, polo que 
sería moi conveniente que se establecesen as canles oportunas para emendar 
devandita carencia, xa que vai resultar fundamental para a detección 
temperá e o tratamento destes casos. 
• Ademais, débese contribuír á difusión e repercusión dos protocolos 
referentes ao acoso sexual, polo que é conveniente establecer algún sistema 
de información directa, para que as traballadoras e traballadores poidan 
consultalos a través da Intranet da empresa. Se se achegase ao convenio 
colectivo, poderían asesorarse ata a través de Internet. Faise necesario 
formar en atención xurídica especializada e crear expertos en acoso sexual, 
a través do desenvolvemento de materias especializadas na licenciatura en 
Dereito, a creación de estudos de posgrao e a organización de xornadas 
monotemáticas abertas aos profesionais do ámbito xurídico. 
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• Algúns avogados independentes, ata laboralistas, que se ocupan de casos de 
acoso sexual, presentan unha elevada desinformación, polo que resulta máis 
recomendable acudir a profesionais especializados en malos tratos e abusos 
contra as mulleres. Así, ademais de conseguir unha mellor argumentación na 
acusación, as denunciantes recibirán un trato máis acorde coas 
circunstancias polas que están atravesando, e sentiranse seguras, non 
cuestionadas e apoiadas, algo vital para elas neses momentos. 
• Pero non existe ningunha especialización na carreira de Dereito a este 
respecto e recoñécese que ata os expertos en Dereito Social presentan 
grandes lagoas en torno ao acoso sexual, polo que é necesario que haxa nos 
sindicatos avogados especializados en temas de acoso sexual, aos que poidan 
acceder tamén as traballadoras de PEMES e microempresas, máis 
desprotexidas. 
• Por todo iso, faise necesario formar en atención xurídica especializada e 
crear expertos en acoso sexual no ámbito do social, así como no civil, para 
reclamación de danos, no contencioso administrativo, para os casos da 
administración pública, e en Dereito Penal, para abordar todo o relacionado 
coas coaccións, ameazas, abusos, etc. 
• Así, contémplase a oportunidade de realizar xornadas monotemáticas e 
interdisciplinares, á imaxe das que xa se están auspiciando desde o Instituto 
da Muller e algunhas asociacións, que ademais están xerando unha elevada 
aceptación. Pero hai que facelo con maior asiduidade e profundidade. 
Implicación na educación nas escolas, como base dunha política de 
prevención. Pódese materializar na inclusión do acoso sexual en materias 
transversais relacionadas coa igualdade de oportunidades, a violencia de 
xénero ou a liberdade sexual. Tamén o seu deben destinar máis recursos á 
concienciación nos centros educativos por parte das asociacións de mulleres 
especializadas. 
• A educación nas escolas é unha proposta concreta liderada polas 
Asociacións de Mulleres, como elemento de prevención a longo prazo, 
orientada á erradicación de comportamentos sexistas e de todo tipo de 
violencia de xénero. 
• Para iso, considérase imprescindible o concurso do Ministerio de Educación. 
Ademais, enténdese que a familia e os medios de comunicación, como 
institucións socializadoras, deben responsabilizarse tamén da transmisión 
dos valores de igualdade, liberdade e respecto. Para chegar a todos os 
profesionais que, desde unha ou outra disciplina, están en contacto co acoso 
sexual no ámbito laboral, proponse a creación dunha Guía de Recursos, como 
instrumento útil e práctico de consulta que conteña información exhaustiva 
sobre este problema. 
 



“MOBBING E ACOSO SEXUAL NON TRABALLO: Especial refe rencia a Galicia”.  Rosa Maria Ricoy Casas. 

 82 

 
� LIÑA 5: O ÁMBITO LEGAL 

É necesario que se axilicen os procesos xudiciais, para favorecer a denuncia 
e non interromper o proceso de superación da vítima, así como contribuír á 
xeneralización das condenas ejemplarizantes ás empresas. 
• A lentitude da xustiza é un aspecto a mellorar: resulta importantísimo que 
se axilicen os trámites burocráticos, xa que as dilacións poden facer desistir 
á vítima, que pode arrepentirse de optar por esta vía e, ademais, non lograr 
superar a vivencia traumática. 
• A importancia de condenar á empresa: nalgunhas das sentenzas estudadas 
condénase á empresa, como culpable de atentar contra a dignidade e a 
integridade física e moral da traballadora, e como autor responsable do 
acoso sufrido pola denunciante, dende o momento en que asume como acto 
propio a agresión ao protexer ao acosador e despedir á acosada. 
• Neste senso, é fundamental que estas sentenzas exemplares cren 
xurisprudencia ao redor da obrigación das empresas, tanto públicas como 
privadas, de establecer medidas para que as traballadoras non sufran acoso 
sexual no ámbito laboral. 
 

� LIÑA 6: Os ASPECTOS SANITARIOS 
Promover traballos que estuden en profundidade as repercusións do acoso 
sexual sobre a saúde de quen o sofren, así como concienciar aos médicos de 
Atención Primaria para que reflictan nos partes de baixa a causa exacta da 
mesma, e establecer un tratamento diferencial ás vítimas, desde o punto de 
vista psicolóxico e psiquiátrico, con respecto a outro tipo de acoso ou 
violencia de xénero. 
• O estudo das repercusións do acoso sexual sobre a saúde e a vida laboral 
de quen o sofren constitúe unha materia pendente, polo que é necesario 
promover traballos que o aborden en profundidade co fin de mellorar a 
atención ás mulleres acosadas. 
• O enfoque do parte de baixa por parte dos médicos de Atención Primaria 
resulta clave para a abordaxe do acoso sexual desde o punto de vista 
xurídico, polo que se insta aos profesionais da sanidade pública a que 
reflictan en devandito parte de baixa que os trastornos psicosomáticos que 
sofre a vítima foron causados por acoso sexual, dado que, neste momento, 
adóitase definir como ‘conflito laboral’. 
• En canto á atención psicolóxica e psiquiátrica públicas é fundamental que a 
atención ás vítimas sexa máis consistente, menos tardía e máis especializada, 
o que contribuirá a establecer un trato diferencial tendo en conta que se 
trata dunha vítima de acoso sexual e non de calquera outro tipo de acoso 
laboral ou de agresión violencia de xénero. 
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� LIÑA 7: A ASISTENCIA A Las VÍTIMAS 

É necesario axilizar a resposta asistencial á vítima, proporcionarlla dende un 
primeiro momento; que proveña de profesionais con experiencia en torno ao 
acoso sexual; que sexa integral (teña en conta tanto á vítima primaria como 
ás secundarias); e que se oriente principalmente á superación do trauma 
psicofísico. Así se conseguirá reducir a sensación de desamparo e minimizar 
as repercusións do acoso sobre a persoa que o sufriu e a súa contorna 
próxima. 
• A asistencia debe chegar canto antes ata a vítima para reducir, na medida 
do 
posible, o sentimento de desamparo que o impacto do acoso sexual e as súas 
repercusións persoais, sociais, familiares e laborais puido haberlle provocado. 
• Con respecto a todas as institucións ou figuras abordadas neste informe, é 
importante que a persoa que sufriu acoso sexual senta comprendida en todo 
momento polos profesionais que a atenden, e que estes teñan experiencia no 
trato con mulleres que sufran abusos. 
• Neste sentido, as vítimas valoran de xeito especialmente positivo a 
posibilidade de entrar en contacto con persoas que tamén sufriron acoso 
sexual. Así senten especialmente comprendidas e non cuestionadas. 
• A axuda debe ser integral, non debe abarcar só á vítima primaria senón ás 
secundarias, se as houbese. Non esquezamos que as repercusións do acoso 
sexual poden chegar tamén aos seus parentes máis próximos, especialmente 
os seus fillos. 
• A axuda debe orientarse principalmente cara á superación do trauma 
psicofísico, o que non quere dicir a súa negación ou esquecemento, pois iso 
podería significar facilitar as condicións para recrear a victimización. Non 
pode orientarse exclusivamente á satisfacción das necesidades materiais que 
o acoso sexual puidese causar (resarcimiento e ou indemnización). Creación 
da figura do\a Mediador a en temas de acoso sexual, que servise de enlace 
entre a vítima, a empresa e as institucións especializadas; contribuíse á 
detección temperá, así como á protección da vítima e a presunción de 
inocencia do acosador; e fomentase a denuncia. 
• Tendo en conta aspectos como a falta de visibilidade, a desinformación 
xeneralizada, a dispersión e escasa publicidade dos recursos dispoñibles e a 
existencia dunha gran cantidade de PEMES e micro empresas que non contan 
con representación sindical, podería resultar interesante a creación dunha 
figura específica que servise de enlace entre a vítima e as institucións ás que 
pode acudir. 
• Esta figura, externa e independente, podería estar encarnada por un 
Mediador (que aparece de xeito puntual na literatura respecto diso como 
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‘Mediador a Sexual Laboral’ ou ‘Conselleira de Confianza’), que acompañaría 
desde o principio á vítima en todo o seu proceso de afrontamiento e 
informaríaa dos pasos a realizar e dos recursos institucionais á súa 
disposición. 
• Debería garantir a detección temperá, a protección da vítima e a 
presunción de inocencia do suposto acosador, así como axudar a establecer 
as pautas a seguir neste tipo de procesos. 
• Ademais, podería fomentar a denuncia, o que contribuiría á consolidación da 
vía legal como canle de actuación e facilitaría o dimensionamiento da 
incidencia do acoso sexual. Na mesma liña, proponse a creación dunha 
Comisión Paritaria, especializada en temas de acoso sexual, con 
representación de todos os axentes sociais. Devandita comisión tería que ser 
de obrigado cumprimento, para salvar as reticencias que poderían xurdir, e 
encargaríase de analizar os casos e realizar propostas de resolución dos 
mesmos. 
• As asociacións e os sindicatos están de acordo en crear unha comisión 
representada por varios axentes sociais, que interveñan desde as súas 
propias posturas co fin de chegar a unha solución. 
• Para a creación de devandita Comisión Paritaria habería que concretar o fin 
polo que se quere loitar e garantir a participación de todalas partes 
implicadas. Ademais, debería ser de obrigado cumprimento. 
• Devandita Comisión Paritaria encargaríase sobre todo de analizar os casos e 
facer propostas para resolvelos. Ademais, debería ocuparse de redactar un 
manual de consulta acerca da actuación ante un caso de acoso sexual e 
consensualo con todalas partes implicadas, ademais de mantelo vivo, 
modificándoo en función dos cambios que pudiesen producirse. 
Os Centros Municipais da Muller deben cobrar un maior protagonismo na 
asistencia a vítimas de acoso sexual, sobre todo en poboacións pequenas que 
non contan con outro tipo de recursos. 
• Os Centros Municipais da Muller constitúen un elemento valorado moi 
positivamente por quen accederon a eles. Con todo, hai un coñecemento moi 
limitado destes Centros, polo que sería interesante que cobrasen un maior 
protagonismo na atención ás vítimas de acoso sexual e que, para iso, 
publicitásense de xeito adecuado neste e outros sentidos. 
• A pesar de que se ten moi interiorizado que actúan nos casos de violencia 
doméstica e que o ámbito laboral non pertence aos concellos, gozan dunha 
elevada implantación e constitúen unha institución moi próxima ás mulleres, 
xa que lles proporcionan unha información atención integral ante calquera 
tipo de problema. 
• Neste sentido, deben ocuparse de acoller a todas as mulleres que acudan a 
eles con este problema e derivalas a organismos e profesionais 
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especializados. Dado que as mulleres que sufriron acoso sexual no ámbito 
laboral móstranse moi interesadas en entrar en contacto con outras 
traballadoras que viviron o mesmo trauma, e coñecer de primeira man outras 
experiencias, proponse a realización dun labor de potenciación do 
asociacionismo entre as vítimas. 
 
 
 
    III.7.-Recursos e teléfonos de interés en Galicia sobre esta 
problemática.  
 
 
Servizo Galego de Igualdade: 
 
http://www.xunta.es/auto/sgi/ 
sgpihm @xunta.es 
 
 
mulleres xuristas themis 
 
Teléfono 91 319 07 21  
www.mujeresjuristasthemis.org 
 
 
Instituto da muller 
 
http://www.mtas.es/mujer/ 
inmujer@mtas.es  
Telf:-900191010 
Mulleres sordas: 900152152 
 
 
Federación empresarias de Galicia 
http://www.fega.net/news.php 
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