
ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL/DECLARACIÓN DE 
PRINCIPIOS/COMPROMISO DA EMPRESA OU ENTIDADE1

(NOME DA EMPRESA/ENTIDADE) fai público o seu compromiso co obxectivo de fomentar e man-
ter unha contorna de traballo segura e respectuosa coa dignidade, a liberdade individual e os 
dereitos fundamentais de todas as persoas que integran a nosa organización.

De acordo con ese compromiso, (NOME DA EMPRESA/ENTIDADE) declara que as

actitudes de acoso sexual e acoso por razón de sexo representan un atentado grave contra a 
dignidade das persoas e dos seus dereitos fundamentais.

Por tanto, (NOME DA EMPRESA/ENTIDADE) comprométese a:

- Non permitir nin tolerar baixo ningún concepto comportamentos, actitudes ou situacións de 
acoso sexual e acoso por razón de sexo.

- Non ignorar as queixas, reclamacións e denuncias dos casos de acoso sexual e acoso por razón 
de sexo que se poidan producir na organización.

- Recibir e tramitar de forma rigorosa e rápida, así como coas debidas garantías de seguridade 
xurídica, confidencialidade, imparcialidade e dereito de defensa das persoas implicadas, todas as 
queixas, reclamacións e denuncias que puidesen producirse.

- Garantir que non se producirá ningún tipo de represalia nin contra as persoas que formulen 
queixas, reclamacións ou denuncias, nin contra aquelas que participen no seu proceso de reso-
lución.

- Sancionar as persoas que acosen en función das circunstancias e condicionamentos do seu 
comportamento ou actitude.

Para a consecución efectiva deste compromiso (NOME DA EMPRESA/ENTIDADE)

esixe de todas e cada unha das persoas que integran a súa organización, e en especial daquelas 
que ocupan postos directivos e de mandos intermedios, que asuman as seguintes responsabili-
dades:

- Tratar a todas as persoas coas que se manteñan relacións por motivos de traballo (provedores/
as, clientela, persoal colaborador externo etc.) con respecto á súa dignidade e aos seus dereitos 
fundamentais.

- Evitar comportamentos, actitudes ou accións que son ou poidan ser ofensivas, humillantes, 
degradantes, molestas, intimidatorias ou hostís.

1 Fonte: Manual de referencia para a elaboración de procedementos de actuación e prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo no 
traballo. Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades. NIPO: 685-15-023-X. 201 
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- Actuar adecuadamente fronte a eses comportamentos, actitudes ou accións: non ignoralos, 
non toleralos, manifestar o seu desacordo, impedir que se repitan ou se agraven, comunicárllelos 
ás persoas designadas para o efecto, así como prestarlles apoio ás persoas que os sofren.

Con esta finalidade, (NOME DA EMPRESA/ENTIDADE) comprométese a establecer as seguintes 
medidas para a prevención e actuación fronte ao acoso sexual e/ou acoso por razón de sexo: 

- Deseño dun protocolo de prevención e actuación fronte ao acoso sexual e o acoso por razón de 
sexo.

- Difusión e distribución entre todas as persoas traballadoras do protocolo de prevención e ac-
tuación fronte ao acoso sexual e o acoso por razón de sexo.

- Realización de accións formativas en materia de prevención do acoso sexual e do acoso por 
razón de sexo entre o persoal directivo, mandos intermedios e persoas designadas para a recep-
ción, tramitación e resolución das queixas, reclamacións e denuncias.

- Realización de campañas formativas, informativas e de sensibilización en materia de preven-
ción do acoso sexual e do acoso por razón de sexo a todo o persoal da entidade, así como ao 
persoal de novo ingreso.

- Designación dun equipo de persoas, con formación específica en igualdade entre mulleres e 
homes, prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo e habilidades sociais para a re-
cepción, tramitación e resolución das queixas, reclamacións e denuncias nesta materia.

- Establecemento dun servizo de asesoramento, apoio e asistencia ás persoas que poidan sufrir 
estes comportamentos, compostos por persoas coa formación e aptitudes necesarias para o 
desempeño dese labor.

- Avaliación e seguimento, con carácter periódico, do desenvolvemento, funcionamento e efec-
tividade do protocolo de prevención e actuación fronte ao acoso sexual e o acoso por razón de 
sexo.

- Avaliación específica dos riscos psicosociais.

No desenvolvemento e implantación das diferentes actuacións e medidas recollidas nesta decla-
ración institucional/declaración de principios/compromiso da entidade contarase coa participa-
ción e colaboración da representación legal do persoal da organización.

Asinado en________________________________ o______ de _________de______

(PRESIDENTE/A de NOME DA EMPRESA/ENTIDADE)

(REPRESENTACIÓN LEGAL DAS PERSOAS TRABALLADORAS)
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