
ANEXO X
PROPOSTA DE DOCUMENTO INFORMATIVO/DIVULGATIVO PARA 
O SEU USO POLAS EMPRESAS

O ACOSO SEXUAL E O ACOSO POR RAZÓN DE SEXO: COÑECE OS TEUS DEREITOS E RESPON-
SABILIDADES

Que é?

ACOSO SEXUAL é calquera comportamento, verbal ou físico, de natureza sexual que teña o pro-
pósito ou produza o efecto de atentar contra a dignidade dunha persoa, en particular cando se 
crea unha contorna intimidatorio, degradante ou ofensivo.

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO é calquera comportamento realizado en función do sexo dunha 
persoa, co propósito ou o efecto de atentar contra a súa dignidade e de crear unha contorna 
intimidatorio, degradante ou ofensivo. O condicionamento dun dereito ou dunha expectativa de 
dereito á aceptación dunha situación constitutiva de acoso sexual ou de acoso por razón de sexo 
considerarase tamén acto de discriminación por razón de sexo.

Estas modalidades de acoso poden darse entre persoas de igual ou distinto nivel xerárquico, te-
ñan ou non unha relación de dependencia dentro da estrutura orgánica da empresa.

Está sancionado?

O acoso sexual e por razón de sexo, así como todo trato desfavorable relacionado co embarazo, 
a maternidade, paternidade ou ao exercicio de dereitos vinculados á conciliación da vida persoal, 
familiar e laboral considérase discriminatorio e está expresamente prohibido pola Lei orgánica 
3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes e o resto do ordenamento 
xurídico.

Tanto o Estatuto dos traballadores, como o Estatuto básico do empregado público e a Lei de in-
fraccións e sancións da orde social consideran o acoso sexual e por razón de sexo como infracción 
moi grave, e pode ser causa de despedimento disciplinario da persoa acosadora e causa xusta 
para que a vítima solicite a resolución do contrato de traballo e a reparación dos danos e perdas 
causados.

O acoso sexual pode ademais ser constitutivo de delito conforme ao previsto en Código penal 
con pena de prisión ou multa.
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Que obrigas ten a empresa?

A empresa debe respectar o teu dereito a un ambiente de traballo libre de acoso e violencia, e 
tamén debe velar porque todas as persoas relacionadas coa empresa (sexan persoas traballado-
ras ou terceiros), sen ningunha excepción, o respecten igualmente.

Para iso, toda empresa debe dispoñer de procedementos específicos para previr e evitar estas 
condutas e para darlles canle ás denuncias que poidan presentarse.

Son o empresario/a ou parte do equipo directivo: que debo facer ante unha situación de 
acoso?

- COÑECE AS TÚAS RESPONSABILIDADES

Ante todo, tes a responsabilidade legal de abordar a situación.

Tes o deber de asegurar que todas as persoas da organización e en especial as da cadea de man-
do saiban como afrontar estas situacións. Para iso, proporciónalles unha formación adecuada.

Tes o deber de dar exemplo: está demostrado que se as persoas ao cargo toleran o acoso, non 
o enfrontan ou miran cara a outro lado é moito máis difícil erradicar estas condutas. Para iso, 
debes visibilizar a importancia da tolerancia cero ante o acoso.

- SOLICITA ASISTENCIA E ASESORAMENTO

Se fose necesario, solicita o asesoramento do servizo de prevención ou dun experto externo.

- ADOPTA AS MEDIDAS NECESARIAS

Se se puxo en marcha o procedemento de actuación has de velar polo seu correcto funcionamen-
to. Lembra que es o responsable da súa correcta execución, da confidencialidade da información 
e de que a toma de decisións sexa efectiva e teña lugar dentro dos prazos establecidos.

Se tiveses coñecemento deste tipo de condutas e non se iniciou o procedemento pola persoa 
afectada, pono en marcha.

Adopta e executa as medidas propostas pola comisión asesora/instrutora. Se non puideches po-
ñer en práctica algunha delas, xustifica adecuadamente o motivo e substitúeas por outras equi-
valentes.
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Se as medidas lles afectan a outras empresas, debes poñelo no seu coñecemento e coordinar con 
elas a súa execución.

Son unha persoa traballadora: que podo facer se me sinto acosado/a?

- SOLICITA INFORMACIÓN

Á empresa sobre os procedementos de actuación específicos que obrigatoriamente debe ter.

Á representación legal das persoas traballadoras.

Ás persoas designadas pola empresa para asesorar e investigar as situacións de acoso

Ao servizo de información e asesoramento do Instituto das Mulleres.

- ACUMULA PROBAS

Deixa por escrito canto antes todos os datos que describan o incidente ou comportamentos 
(datas, lugares, quen levan a cabo a acción, persoas que foron testemuñas, outras persoas afec-
tadas, condutas concretas...).

Se as condutas consisten en mensaxes, correos, comentarios en redes sociais etc., non respon-
das. Arquívaos e gárdaos, para mostralos como proba cando decidas comunicar a situación.

- COMUNICA  O QUE CHE ESTÁ SUCEDENDO

Cóntalle o que ocorre a unha persoa da túa confianza. Enfrontarse ao acoso é esgotador e desa-
gradable, busca apoio e consello.

Se a empresa dispón de mecanismos de apoio ou axuda ante estas situacións, feixe uso deles. 
Contacta coas persoas designadas como asesores/as no protocolo  para que che asesoren sobre 
a se as condutas que sufriches poden ser ou non acoso e sobre os pasos para seguir.

- INTERPÓN UNHA QUEIXA OU DENUNCIA

Se te sentes capaz, tenta aclarar o asunto coa persoa ou persoas autoras da conduta ofensiva. 
Manifesta claramente que o seu comportamento te ofendeu e que debe cesar.
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Se isto non fose posible ou non dese resultado, diríxete aos responsables da empresa que teñan 
autoridade sobre a persoa ou persoas que te ofenderon, ou presenta unha queixa ou denuncia a 
través das canles establecidas no protocolo.

Tamén podes presentar unha denuncia ante a Inspección de Traballo e Seguridade Social.

Non teñas medo: nin a empresa nin a persoa que te acosa pode tomar represalias contra ti por 
denunciar os feitos.
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