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PROCEDIMENT

Presentació 
RECLAMACIÓ O DENÚNCIA

Possibilitat de 
mediació voluntària 
davant la Sindicatura 
de Greuges

• Compareixences preliminars de les parts
• Valoració tècnica
•  Informe preliminar
• Mesures cautelars i preventives

Es convoca la CIRA

INFORME MOTIVAT de la CIRA per a Rectorat

Presència d’indicis Absència d’indicis

Nomenament d’instructor o instructora de l’expedient pel Rectorat

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ DE L’UJI 

• Tolerància zero enfront de qualsevol tipus de violència, física o psíquica. 

• L’assetjament es considera una conducta inacceptable. 

• L’UJI rebutja la violència sobre les dones i actua en aquest àmbit. 

• L’UJI considera intolerables les conductes d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe,      
així com d’assetjament per raó d’orientació sexual i expressió i identitat de gènere. 

• L’UJI sancionarà les conductes i actituds de violència en qualsevol de les seues manifestacions i, 
amb especial contundència, la violència cap a les dones, pel que suposa de discriminatori.

• L’UJI considera que la gravetat d’aquestes conductes requereix estratègies de prevenció, gestió i 
de resolució específiques. 

• El present protocol s’emmarca en la política preventiva de l’UJI.



Què és el PROTOCOL?

Un procediment específic de l’UJI per a prevenir, evitar i actuar enfront de situacions 
d’assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament 
per orientació sexual i identitat i expressió de gènere.

Si, malgrat les mesures preventives, es produeix una situació d’assetjament, el 
protocol estableix les mesures necessàries per a identificar-la; investigar-la; emetre 
un informe, i proposar una via de solució, minimitzar les seues conseqüències en 
l’entorn acadèmic, i garantir, en tot cas, la protecció dels drets de la víctima.

Objectius

PREVENCIÓ DETECCIÓ ACTUACIÓ

Informació + formació Investigació especialitzada
Proposta de solució als òrgans disciplinaris

A qui s’aplica?  > >  COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

PDI

PAS

Personal becari

Estudiantat

Personal extern que preste els seus serveis en l’àmbit de l’UJI (sempre que la part 
denunciada siga membre de la comunitat universitària)

Qui pot presentar reclamació o denúncia? Com s’hi ha de fer?

• Qui es considere víctima d’una conducta 
d’assetjament. 
• Qualsevol membre de la comunitat 
universitària que tinga coneixement dels fets.
• Les organitzacions sindicals i de l’alumnat 
amb representació a l’UJI.

Cal presentar reclamació o 
denúncia signada (formulari annex 
III del Protocol), dirigida al Rectorat 
a través dels registres oficials, 
dins dels tres mesos següents als 
fets (excepcionalment, més tard).

Exemples de conductes i actituds que poden ser constitutives d’assetjament

Assetjament laboral: Assignar tasques degradants, insultar, difamar, amenaçar, etc.
Assetjament sexual: Contacte físic innecessari i no sol·licitat, xantatge sexual, acudits 
sexuals dirigits a una persona, etc.
Assetjament per raó de sexe: Menysprear el treball o assignar treballs inferiors en 
funció del sexe, etc.
Assetjament per orientació sexual: Humor homòfob, lesbòfob o bífob, tracte desigual 
basat en l’homosexualitat, bisexualitat o identitat de gènere, etc.
Assetjament per expressió o identitat de gènere: Humor trànsfob o intèrfob, negar-se 
a anomenar una persona trans com requereix, etc.
Ciberassetjament: Assetjament amb l’ús de les TIC (SMS, correu electrònic, telèfon 
mòbil, xarxes socials, etc.).

Qui s’encarrega d’estudiar el cas? > > La CIRA

La Comissió Investigadora en Reclamacions d’Assetjament sexual, assetjament per raó 
de sexe i assetjament per orientació sexual i identitat i expressió de gènere (CIRA) és 
l’òrgan tècnic i especialitzat de l’UJI encarregat de conèixer aquestes situacions.

• Investiga els fets manifestats en les reclamacions i denúncies (busca l’eficàcia 
investigadora, l’esclariment dels fets i l’agilitat i rapidesa de la resposta, protegeix i 
respecta sempre la intimitat i la dignitat de les persones involucrades en la denúncia o 
reclamació).
• Elabora un informe o dictamen sobre el cas investigat, amb proposta d’establiment 
de les bases tècniques per a l’actuació posterior, si escau, dels òrgans disciplinaris.

 Competències

• Direcció de la Unitat d’Igualtat
• Un delegat o delegada de prevenció
• Un o una especialista de Prevenció de 
riscos laborals de l’Oficina de Prevenció
• Direcció del Servei de Recursos Humans

• Direcció de la Unitat d’Igualtat
• Una representació de la Unitat de 
Diversitat i Discapacitat de l’USE (Unitat de 
Suport Educatiu)
• Una persona a proposta del Consell de 
l’Estudiantat
• Una representació de centre o centres 
implicats, a proposta de la direcció dels 
centres

COMPOSICIÓ (situacions entre alumnat)COMPOSICIÓ

Amb el nomenament del rector o rectora

Amb formació especialitzada

Composició paritària de dones i homes

Quan siga necessari, una persona experta en orientació sexual o identitat de gènere


