
ANEXO II
PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN E TRATAMENTO DAS SITUA-
CIÓNS DE ACOSO  SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO

A continuación exponse unha proposta ou modelo de protocolo para a prevención do acoso se-
xual e por razón de sexo.

I. INTRODUCIÓN E OBXECTIVOS

Co obxectivo de previr e erradicar calquera clase de comportamento que poida ser cualificable 
como acoso  sexual e por razón de sexo na contorna laboral, ___________________________
____________________(nome da empresa)  acordouse implantar e desenvolver unha política 
contra calquera situación desta natureza, que contemple os seguintes elementos: 

Unha declaración de principios na que se exprese a intolerancia absoluta ao acoso sexual e por 
razón de sexo cara a calquera persoa traballadora.

Unha política de divulgación e prevención, para difundir a importancia que a empresa lle outorga 
á erradicación de calquera forma de acoso sexual e por razón de sexo e para sensibilizar, informar 
e formar as persoas traballadoras e persoal directivo sobre as distintas formas e tipoloxías de 
acoso sexual e por razón de sexo e sobre o procedemento para seguir en caso de ser vítima de 
condutas da devandita natureza  ou ter coñecemento de que se están producindo na contorna 
laboral.

Un procedemento interno de actuación para os casos en que se cheguen a producir as devanditas 
situacións. 

Con estas medidas preténdese garantir unha contorna laboral libre de situacións de acoso e 
violencia, na que se garanta a protección da dignidade e integridade física e moral, co que se dá 
cumprimento ao disposto no artigo 48 da Lei orgánica para a igualdade efectiva entre mulleres 
e homes:

“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 darlles canle 
ás denuncias ou reclamacións que poidan formular quen fose obxecto deste. Con esta finalidade 
poderanse establecer medidas que deberán negociarse cos representantes dos traballadores, 
tales como a elaboración e difusión de códigos de boas prácticas, a realización de campañas in-
formativas 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 a 
este e a información á dirección da empresa das condutas ou comportamentos de que tivesen 
coñecemento e que puidesen propicialo”. 
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II.  DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

(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 o acoso sexual e 
o 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 pos-
tos directivos e de mandos intermedios, que asuman as seguintes responsabilidades:

- 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.

- Actuar adecuadamente fronte a eses comportamentos, actitudes ou accións: non ignoralos, 
non toleralos, manifestar o seu desacordo, impedir que se repitan ou se agraven, comunicárllelas 
ás persoas designadas para o efecto, así como prestando apoio ás persoas que os sofren.
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III.  MEDIDAS PREVENTIVAS

Coa finalidade exposta, (NOME DA EMPRESA/ENTIDADE) comprométese a establecer as seguin-
tes 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.

- Inclusión das medidas para a prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo no plan 
de igualdade da entidade.

- Realización dunha avaliación específica de riscos psicosociais.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

O presente protocolo será de aplicación:

1.- A todas as condutas constitutivas de acoso sexual e por razón de sexo que teñan lugar nos 
centros de traballo da empresa, directos e indirectos, e ás que teñan lugar fóra dos devanditos 
centros con ocasión da prestación de traballo (reparticións, visitas a clientes, viaxes, xornadas 
de formación, reunións, actos sociais de empresa etc.), incluído o domicilio particular cando a 
prestación de traballo teña lugar a distancia ou a través de teletraballo; e con independencia 
dos medios utilizados para a súa comisión (presenza,  verbal, telefónico, por escrito, por medios 
tecnolóxicos ou dixitais- ciberacoso e acoso dixital).
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2.- A todas as persoas que traballan na empresa, con independencia do vínculo xurídico que 
os una a esta, comprendendo tanto o persoal con relación laboral como o persoal con vincula-
ción mercantil ou de confianza (altos cargos da empresa, conselleiros/as delegados, xerencia...). 
Tamén quedará incluído o persoal que realice laborais de voluntariado, persoal en formación 
(estudantes que realicen prácticas formativas non laborais, bolseiros/as etc.) e as persoas solici-
tantes e/ou aspirantes a un posto de traballo durante a fase de selección de persoal.

3.- Así mesmo, será de aplicación a aquelas persoas que non forman parte da empresa, pero que 
se relacionan con ela por razón do seu traballo: persoal posto a disposición por empresas de 
traballo temporal, persoal de empresas subcontratistas, persoal cedido ou desprazado doutras 
empresas de grupo no marco de grupos de empresas,  clientes e clientas, provedores e prove-
doras, solicitantes ou aspirantes a un posto de traballo durante a fase de selección de persoal e 
situacións asimilables.

4. No caso de que resulte implicado persoal alleo á empresa, daráselles coñecemento dos feitos 
ás súas respectivas empresas. No marco do deber  coordinación de actividades derivado do ar-
tigo 24 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, ambas as empresas 
deberán cooperar para a adopción das medidas oportunas de protección, investigación e sanción 
dos feitos, de acordo coas potestades organizativas e disciplinarias ostentadas por cada unha 
delas en relación coas persoas acosadas e autoras do acoso.

V. SUXEITOS ACTIVOS E PASIVOS

Consideraranse suxeitos activos do acoso todas as persoas definidas no ámbito de aplicación, 
en toda a súa amplitude: empresario ou empresaria, persoal directivo e superiores xerárquicos, 
persoas traballadoras da empresa ou doutras empresas concorrentes (ETT, subcontratas), pro-
vedores, clientela, persoal colaborador, persoal en prácticas formativas non laborais, e outras 
persoas relacionadas coa vítima por razón do seu traballo.

Consideraranse suxeitos pasivos as persoas traballadoras da empresa ou en situación asimilada 
(persoal colaborador, persoal en prácticas formativas non laborais, solicitantes de emprego etc.).

Ambos os tipos de acoso poden afectar a homes e mulleres, e pódense producir entre persoas do 
mesmo sexo, aínda que son as mulleres as que o sofren de forma maioritaria.

VI. CONCEPTUALIZACIÓN DO ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO

Acoso sexual: Segundo o art. 7.1 da LOI 3/2007, é “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 intimidatoria, degradante ou ofensiva”. O 
acoso sexual distínguese das aproximacións libremente aceptadas ou toleradas e recíprocas, na 
medida en que as condutas de acoso sexual non son desexadas pola persoa que é obxecto delas. 
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Doutra banda,  un único episodio non desexado pode ser constitutivo de acoso sexual se ten a 
suficiente entidade ou relevancia, polo que non é imprescindible a reiteración das condutas.

O acoso sexual pode ser de dous tipos:

a. Chantaxe sexual: é aquela na que o suxeito activo do acoso condiciona, implícita ou explicita-
mente, o acceso á formación profesional, ao emprego, á continuidade no traballo, a promoción 
profesional, a remuneración económica etc. á realización dun acto de contido sexual. Por tanto, 
os suxeitos activos desta tipoloxía de acoso sexual só poden ser persoas que teñan poder de de-
cisión sobre a relación laboral e as condicións de traballo (empresario ou empresaria, xerentes, 
cargos directivos, mandos intermedios, representantes legais da empresa, superiores xerárqui-
cos inmediatos da persoa acosada etc.)

b. Acoso sexual ambiental: prodúcese cando o suxeito activo do acoso sexual mantén unha con-
duta de natureza sexual de calquera tipo, que ten como resultado              –xa se persiga direc-
tamente ou non– a creación dunha contorna laboral intimidatoria, hostil, ofensiva ou humillante 
para a persoa ou persoas afectadas pola devandita conduta. 

Neste caso, ademais dos suxeitos anteriormente citados,  poden ser suxeitos activos do acoso os 
compañeiros e compañeiras de traballo, clientela, persoas provedoras e colaboradoras ou tercei-
ras persoas relacionadas dalgunha maneira coa empresa. 

O acoso sexual comprende condutas verbais, non verbais e físicas, e pódense citar a modo de 
exemplo os comportamentos seguintes, por si sós ou conxuntamente con outros:

- Bromas sexuais ofensivas e comentarios sobre a aparencia física, orientación sexual ou identi-
dade de xénero da persoa.

- Comentarios sexuais, xestos obscenos, miradas lascivas.

-Preguntas, descricións ou comentarios sobre fantasías, preferencias e habilidades/capacidades 
sexuais.

- Preguntas sobre a vida sexual, orientación sexual  ou preferencias sexuais da persoa.

- Difusión de rumores sobre a vida sexual dunha persoa. Difusión de vídeos de contido sexual ou 
erótico dunha persoa.

- Comunicacións (cartas, notas, chamadas ou mensaxes telefónicas, correos electrónicos etc.) de 
contido sexual e carácter ofensivo.

- Comportamentos que busquen a vexación ou humillación da persoa traballadora pola súa 
orientación sexual ou identidade de xénero

- Invitacións ou presións para concertar citas ou encontros sentimentais e/ou sexuais, ou para 
retomar as relacións sentimentais e/ou  sexuais tras unha ruptura.
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- Invitacións, peticións ou demandas de favores sexuais cando estean relacionadas, directa ou 
indirectamente, coa carreira profesional, a mellora das condicións de traballo ou a conservación 
do posto de traballo.

- Invitacións persistentes para participar en actividades sociais ou lúdicas, aínda que a persoa 
obxecto destas deixase claro que resultan non desexadas e inoportunas.

- Uso de imaxes, gráficos, viñetas, fotografías ou debuxos de contido sexualmente explícito ou 
suxestivo.

- Contacto físico deliberado e non solicitado (beliscar, tocar, masaxes non desexadas etc.) ou 
achegamento físico excesivo ou innecesario.

- Apartar ou buscar deliberadamente quedar a soas coa persoa de forma innecesaria.

- Tocar intencionadamente ou “accidentalmente” os xenitais ou partes corporais íntimas.

- Esixirlle á persoa traballadora o uso de roupa insinuante no posto de traballo.

Acoso por razón de sexo (tamén denominado acoso por razón de xénero): Segundo o art. 7.2. da 
LOI 3/2007, é “calquera comportamento realizado en función do sexo dunha persoa, co propósito 
ou o efecto de atentar contra a súa dignidade (de xénero) e crear unha contorna intimidatoria, 
degradante ou ofensiva”. 

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 discri-
minación por razón de sexo.

O acoso por razón de sexo pode ser:

a. Horizontal: cando se produce entre compañeiros e compañeiras de traballo.

b. Vertical: cando entre a persoa acosadora e a vítima media unha relación xerárquica. Neste 
sentido, distínguese entre:

-Acoso vertical descendente: cando a persoa acosadora ocupa un cargo superior ao da vítima. 

-Acoso vertical ascendente: cando a persoa acosadora ocupa un cargo inferior ao da vítima. Trá-
tase dun dos supostos menos frecuentes, pola situación de poder da vítima e as posibilidades de 
reacción que diso se derivan.

A diferenza do acoso sexual, o acoso por razón de sexo relaciónase co sexo ou a identidade de 
xénero da persoa, pero non ten connotación ou contido sexual.
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Entre as situacións que se poden considerar como acoso por razón de sexo podemos distinguir 
aqueles atentados contra a dignidade motivados tanto polo sexo biolóxico como co xénero da 
persoa, e en particular:

- Dunha traballadora só polo feito de ser muller; ou dun home polo só feito de ser home.

- Dunha persoa traballadora por motivo da súa orientación sexual ou pola súa expresión de xé-
nero ou identidade de xénero ou condición de persoa intersexual, transexual ou en proceso de 
reasignación de xénero.

- Dunha muller traballadora polo feito de estar embarazada ou pola súa maternidade ou por ato-
parse en situacións asimilables, como estar a someténdose a técnicas de reprodución asistida.

- Dunha muller traballadora polo exercicio dalgún dereito laboral previsto para a conciliación da 
vida persoal e laboral.

- Dun home polo mero feito de solicitar ou gozar o seu permiso de paternidade, ou por exercer 
dereitos vinculados á conciliación da vida familiar e laboral.

A título de exemplo, e sen ánimo excluínte nin limitativo, relaciónanse as seguintes condutas, 
sempre que sexan motivados polas causas arriba indicadas (sexo ou xénero, embarazo, materni-
dade etc.):

- Condutas discriminatorias motivadas só polo feito de ser muller ou home, ou por non axustarse 
ás características físicas ou comportamentos propios do sexo biolóxico.

- Bromas e comentarios sobre as persoas que asumen tarefas que tradicionalmente foron des-
envoltas por persoas do outro sexo.

- Cualificativos, epítetos ou formas denigrantes ou ofensivas para dirixirse a persoas dun deter-
minado sexo, xénero ou orientación sexual.

- Utilización de humor sexista.

- Ridiculizar e desprezar as capacidades, habilidades e potencial intelectual do outro sexo.

- Avaliar o traballo das persoas con menosprezo, de maneira inxusta ou de forma nesgada.

- Asignar tarefas ou traballos por baixo da capacidade profesional ou competencias da persoa.

- Ignorar achegas ou comentarios da persoa (excluír, non tomar en serio).

- Baleirar de funcións ou responsabilidades o seu posto de traballo ou deixar sen ocupación efec-
tiva; atribuír tarefas sen sentido, imposibles de lograr ou con prazos irracionais.

- Tomar decisións que afecten desfavorablemente a súa formación e promoción profesional ou 
calquera outras condicións de traballo.

- Impedir deliberadamente o seu acceso aos medios adecuados para realizar o seu traballo (in-
formación, documentos, equipamento etc.).
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- Denegarlle arbitrariamente permisos ou licenzas ás que ten dereito por razón das devanditas 
causas.

VII. PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN ANTE CONDUTAS DE ACOSO SEXUAL E ACOSO POR 
RAZÓN DE SEXO

1.- CONSTITUCIÓN DUNHA COMISIÓN PARA A PREVENCIÓN E TRATAMENTO DO ACOSO SE-
XUAL E POR RAZÓN DE SEXO

Constituirase unha Comisión para a prevención e o tratamento dos casos de acoso sexual e por 
razón de sexo (en diante Comisión) á que a empresa deberá capacitar con formación específica 
nesta materia.

A Comisión estará formada por un representante da parte empresarial, un representante da 
parte social e unha persoa do servizo de prevención alleo especialista en psicosocioloxía apli-
cada. Ambos os sexos deberán contar con representación na Comisión. Nun documento anexo 
ao presente protocolo constará: o nomeamento ou designación nominativa dos e das membros 
da Comisión e de polo menos un suplente para cada un; a súa aceptación do cargo; medio de 
contacto que poderán utilizar as persoas traballadoras para comunicarse con eles. O devandito 
documento formará parte do presente protocolo e daráselle a mesma difusión que a este. Os 
cambios ou substitucións que afecten ao persoal membro da Comisión serán así mesmo obxecto 
de suficiente difusión.

As competencias específicas da Comisión son:

a. Recibir todas as denuncias por acoso sexual e acoso por razón de sexo.

b. Levar a cabo a investigación das denuncias de acordo co establecido neste  protocolo.

c. Recomendar e xestionar ante o Departamento de Persoal as medidas preventivas e cautelares 
que se estimen convenientes.

d. Elaborar un informe coas conclusións sobre o suposto de acoso investigado, que incluirá: an-
tecedentes do caso, resumo de dilixencias e probas practicadas, feitos que se consideran acre-
ditados, circunstancias agravantes e proposta de medidas correctoras, que elevará ao Departa-
mento de Persoal.

A Comisión será debidamente informada das medidas e sancións impostas pola Dirección da 
empresa para resultas do devandito informe e velará pola súa efectiva aplicación.

A Comisión poderá atender consultas anónimas ou informais de traballadoras e traballadores 
en relación á materia relacionada coas súas competencias. As devanditas consultas serán confi-
denciais.
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Para o exercicio das súas funcións, a empresa  proverá a Comisión dos medios materiais ade-
cuados,  da dispoñibilidade horaria necesaria sen diminución ningunha na súa retribución,  e da 
posibilidade de recorrer a terceiras persoas externas se precisase asesoramento ou asistencia 
(especialistas en igualdade, xuristas, médicos, psicólogos etc.). Durante a fase de investigación 
dun suposto de acoso, e logo de información ao Departamento de persoal, a Comisión terá acce-
so a toda a información e documentación que puidese ter relación co caso e libre acceso a todas 
as dependencias e centros de traballo da empresa, debendo todo o persoal prestar a debida 
colaboración que se lle requira. 

A Comisión, ante un caso concreto, poderá delegar nunha das persoas que a compoñen, a elec-
ción da persoa denunciante e/ou vítima ou, na súa falta, da propia Comisión de forma consensua-
da, as seguintes competencias en materia de acoso:

a. Atender durante todo o procedemento á vítima de acoso sexual e/ou acoso por razón de sexo 
e iniciar as actuacións que sexan precisas.

b. Representar a vítima ante a Comisión, sempre que esta así o determine.

c. Efectuar as entrevistas coas persoas denunciante, denunciada e as posibles testemuñas.

d. Asistir á vítima durante todo o proceso de investigación, e mantela informada do estado da 
devandita investigación. Igualmente, prestará a asistencia necesaria posterior que, razoable-
mente, necesitase a vítima, incluída a xestión ante a Dirección das medidas previstas no aparta-
do VIII do protocolo.

e. Reportarlle á Comisión o informe preliminar.

A Comisión elaborará un procedemento ou regulamento de funcionamento interno.

As decisións no seo da Comisión adoptaranse por maioría.

2. PRINCIPIOS REITORES E GARANTÍAS DO PROCEDEMENTO

* Respecto e protección ás persoas: é necesario proceder coa discreción necesaria para protexer 
a intimidade e a dignidade das persoas afectadas. As actuacións dilixencias realizaranse coa 
maior prudencia e co debido respecto a todas as persoas implicadas. As partes afectadas pode-
rán ser asistidas en todo momento, por unha persoa que as asesore ou represente ao longo do 
procedemento.

• Confidencialidade: as persoas que interveñen no procedemento teñen obriga de gardar unha 
estrita confidencialidade e reserva e non deben transmitir nin divulgar información sobre o con-
tido das denuncias presentadas ou en proceso de investigación. Toda a información e documen-
tación que se xere durante o procedemento terá carácter confidencial. É recomendable que, 
co fin de garantir a confidencialidade, as persoas responsables da xestión do caso asignen uns 
códigos alfanuméricos identificativos tanto da persoa presuntamente vítima do acoso como da 
persoa presuntamente autora do acoso.
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Os datos relativos á saúde estarán especialmente protexidos, de tal maneira que para incorpo-
ralos ao expediente será necesaria a autorización expresa da persoa afectada. Nos seus informes 
e dilixencias, a Comisión deberá garantir a confidencialidade dos datos relativos á saúde de que 
tivese coñecemento ao longo da investigación.

• Dilixencia e celeridade: a investigación e a resolución terán lugar nos prazos fixados polo pre-
sente protocolo, sen prexuízo de que a Comisión poida por unanimidade amplialos polo tempo 
estritamente necesario cando concorran circunstancias excepcionais, debidamente xustificadas, 
que impidan o seu cumprimento.

*  Respecto á presunción de inocencia da persoa denunciada

• Imparcialidade, contradición e dereito a ser escoitadas de todas as partes: o procedemento 
garante unha audiencia imparcial e un tratamento xusto para todas as persoas afectadas. Perse-
guirase de boa  fe a verdade e o esclarecemento dos feitos denunciados.

* Garantía de indemnidade fronte a represalias: todas as persoas intervenientes no procedemen-
to (denunciante, presunta vítima, persoas integrantes da Comisión, persoas que comparezan 
como testemuñas ou axuden ou participen na investigación) deberán ser protexidas fronte a 
calquera posible represalia.

*  Colaboración: todas as persoas que sexan citadas no transcurso do procedemento teñen o de-
ber de prestar a debida colaboración coa investigación e as persoas que a levan a cabo.

3. INICIACIÓN DO PROCEDEMENTO

A iniciación do procedemento interno de queixa ou denuncia que se describe a continuación non 
impide á vítima a utilización, paralela ou posterior, de vías administrativas ou xudiciais. 

3.1. PRESENTACIÓN DA DENUNCIA

O procedemento iníciase coa queixa ou denuncia presentada por escrito, con relato dos feitos, 
as testemuñas e os medios de proba de que dispuxese. Poderá utilizarse o modelo de denuncia 
que acompaña o presente protocolo. A denuncia poderá presentarse directamente ou a través de 
correo electrónico (__________________indicar enderezo) ante calquera das persoas membros 
da Comisión.

As denuncias poderán presentarse tanto pola persoa agraviada como por terceiras persoas que 
tivesen coñecemento ou presenciado os feitos denunciados. O persoal con responsabilidade xe-
rárquica (directivos/as e responsables) estará obrigado a informar sobre os posibles casos de 
acoso que poida realizar quen estea baixo a súa dependencia xerárquica ou que poida afectar o 
persoal que integre o seu equipo de traballo. Será motivo de apercibimento non comunicar estes 
feitos se fosen do seu coñecemento.
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Se a denuncia for presentada por terceira persoa, a Comisión ou a persoa designada para instruír 
poñerase en contacto coa suposta vítima para comunicarlle o inicio do expediente e solicitarlle a 
súa conformidade ou rexeitamento a ser parte activa na instrución do expediente. O rexeitamen-
to non impide que a Dirección da empresa deba realizar actuacións preventivas co fin de evitar a 
existencia de riscos para outras persoas.

Tanto a vítima do acoso como a persoa denunciada terán dereito a ser acompañadas e/ou repre-
sentadas pola persoa que estimen conveniente ao longo de todo o procedemento. No caso de 
que se designe a un ou unha representante deberase facer constar por calquera medio válido en 
dereito.

3.2. PROCEDEMENTO INFORMAL

Só se aplicará este procedemento se a persoa que padece a situación de acoso o solicita. Se a 
vítima non considerase adecuada esta vía, debe acudirse directamente ao procedemento formal.

De solicitarse a aplicación deste procedemento, a Comisión, ou a persoa en quen delegue, reu-
nirase coa máxima celeridade e en todo caso, no prazo máximo de 3 días desde a recepción da 
denuncia, coa persoa denunciada. Informarase a esta da existencia da queixa, dos feitos que se 
imputan e da súa cualificación, indicando as  responsabilidades disciplinarias a que podería dar 
lugar de ser certa e verificarse. Aclararase que nesta fase non hai aínda procedemento sancio-
nador nin dá lugar á imposición de sanción ningunha.  O denunciado pode gardar silencio, dar a 
explicación que considere oportuna ou manifestar a súa oposición á queixa, sen que o que diga 
poida ser utilizado na súa contra. 

A Comisión comunicaralle o resultado das xestións á vítima, que poderá darse por satisfeita coas 
explicacións achegadas e dar por finalizado o procedemento ou instar a apertura do procede-
mento formal de solución.

3.3.  PROCEDEMENTO FORMAL

3.3.1. Fase de investigación

No caso de que non se considere oportuno acudir ao procedemento informal ou a vítima non con-
sidere satisfactorios os resultados alcanzados neste, a Comisión iniciará unha investigación dos 
feitos, con total respecto das partes implicadas, con base nos principios recoñecidos no presente 
protocolo.

Para ese efecto, nun prazo máximo de TRES días hábiles, conforme ao calendario laboral da em-
presa, informarán da denuncia á persoa denunciada mediante notificación fidedigna. 

A persoa denunciada poderá, nun prazo máximo de TRES días hábiles, responder por escrito e 
achegar os elementos que considere necesarios para a investigación dos feitos denunciados ou 
solicitar a práctica de dilixencias de investigación pertinentes e en virtude do dereito de contra-
dición.
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A Comisión ou a persoa en quen delegue poderán practicar cantas dilixencias de investigación 
estimen necesarias, dando audiencia a todas as persoas intervenientes e as posibles testemuñas 
da conduta. As devanditas dilixencias poderán consistir en comprobacións documentais, entre-
vistas, exame de condicións de traballo e cantas outras sexan necesarias para dilucidar a veraci-
dade dos feitos denunciados.

Durante a investigación dos feitos, a empresa deberá establecer con carácter cautelar, a separa-
ción da vítima e a presunta persoa acosadora.

As medidas cautelares impostas, en ningún caso poderán supoñer para a persoa denunciante e/
ou vítima un prexuízo nas súas condicións de traballo, nin modificación substancial destas. No 
caso de que unha das medidas consista no cambio de posto de traballo, será a denunciante quen 
terá a opción de decidir quen ha de ser cambiado de posto. 

O prazo máximo establecido para desenvolver a investigación será de QUINCE días naturais, a 
partir da recepción da denuncia.

3.3.2. Fase de informe 

Finalizada a investigación, a Comisión elaborará e aprobará un informe de conclusións que de-
berá elevar á Dirección de persoal coa maior celeridade posible. En todo caso, o informe debe 
quedar emitido dentro do prazo máximo de VINTE días naturais desde a recepción da denuncia.

O citado informe deberá incluír, como mínimo, a seguinte información:

1. Antecedentes do caso, denuncia e circunstancias desta.

2. Relación das intervencións realizadas polo instrutor, argumentos expostos

polas partes, testemuños, probas e dilixencias practicadas.

3. Resumo dos principais feitos.

4. Informe da sección sindical do organismo, se fose achegado.

5. Conclusións.

6. Medidas propostas.

3.3.3. Fase de resolución

Recibido o informe da Comisión, no prazo dos CINCO días hábiles seguintes,  a Dirección de 
persoal da empresa  emitirá unha resolución pola que se acordará a adopción das medidas pro-
postas. O informe da Comisión será vinculante para a empresa. Se algunha das medidas fose de 
imposible cumprimento, razoarao motivadamente, adoptando medidas equivalentes.
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O procedemento concluirá coa imposición dunha sanción disciplinaria á persoa autora do acoso 
ou co sobresemento do caso.

-Sanción. A constatación da existencia de acoso será considerada como falta laboral moi grave e 
sancionada atendendo ás circunstancias e condicionamentos do acoso, de acordo coa normativa 
laboral vixente e o Convenio colectivo de aplicación. 

No caso de que a sanción non implique o traslado forzoso ou o despedimento, a entidade tomará 
as medidas oportunas para que a persoa acosadora e a vítima non convivan no mesmo ambiente 
laboral, tendo a vítima a opción de permanecer no seu posto de traballo ou a posibilidade de 
solicitar un traslado, o cal será resolto, de maneira excepcional, á marxe das normas que en cada 
momento estean vixentes sobre traslados, e non poderá supoñer un empeoramento das condi-
cións laborais nin retributivas da vítima.

No caso de que a vítima padecese represalias ou se vise prexudicada durante o acoso e/ou o 
procedemento de investigación, a empresa terá a obriga de restituíla nas condicións en que se 
atopase antes deste, así como de depurar responsabilidades e establecer as sancións oportunas 
derivadas das devanditas represalias.

A Comisión supervisará a imposición e cumprimento efectivo das sancións motivadas por supos-
tos de acoso sexual e de acoso por razón de sexo, para o que será informada de tales extremos, 
conforme se apliquen por parte da Dirección da empresa.

-Sobresemento: se o resultado do expediente é de sobresemento, a persoa denunciante e/ou 
vítima tamén poderá solicitar o traslado de oficina ou de departamento, sen que tal traslado 
supoña unha mellora ou detrimento das súas condicións laborais.

3.3.4. Circunstancias agravantes.

Para os efectos de valorar a gravidade dos feitos e determinar as sancións que, no seu caso, pui-
desen impoñerse, teranse como circunstancias agravantes aquelas situacións nas que:

a. A persoa denunciada sexa reincidente na comisión de actos de acoso.

b. Existan dous ou máis vítimas.

c. Se demostren condutas intimidatorias ou represalias por parte da persoa agresora.

d. A persoa agresora teña poder de decisión sobre a relación laboral da vítima.

e. A vítima sufra algún tipo de discapacidade física ou mental.

f. O estado psicolóxico ou físico da vítima sufrise graves alteracións,

medicamente acreditadas.

g. O contrato da vítima sexa non indefinido, ou que a súa relación coa empresa non teña carácter 
laboral.

h. O acoso se produza durante un proceso de selección ou promoción de persoal.
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i. Se exerzan presións ou coaccións sobre a vítima, testemuñas ou persoas da súa contorna labo-
ral ou familiar, co obxecto de evitar ou entorpecer o bo fin da investigación.

j. Constituirá en todo caso  unha circunstancia agravante que a vítima sexa titular dun contrato 
de duración determinada; en prácticas ou para a formación e a aprendizaxe; que se atope en pe-
ríodo de proba; ou se trate de persoal en formación sen vinculación contractual (estudantes de 
prácticas formativas non laborais, bolseiros e bolseiras etc.).

VIII.  MEDIDAS DE APOIO, PROTECCIÓN E ACOMPAÑAMENTO Á VÍTIMA DE ACOSO SEXUAL 
OU POR RAZÓN DE SEXO.

Se se acreditou a realidade do acoso, a Dirección da empresa adoptará, a proposta da Comisión 
ou a solicitude da vítima,  as medidas necesarias para garantir o apoio á vítima ata o seu total 
restablecemento. En particular, poderá acordar as seguintes medidas:

- Se o acoso realizado concretouse nun menoscabo das condicións laborais da vítima (traslados,  
denegación de permisos, degradación profesional ou de funcións, diminución de retribucións 
etc.)  adoptaranse as medidas necesarias para repoñela nas condicións que gozaría de non ter 
lugar o acoso.

-  Facilitaráselle á vítima o acceso a cursos de formación que non puidese cursar como conse-
cuencia do acoso.

-  Proporcionarase asesoramento á vítima sobre os seus dereitos como consecuencia do acoso 
(prestacións de seguridade social, asistencia sanitaria, dereitos como vítima de violencia de xé-
nero se fose o caso etc.).

-  A empresa comprométese a tramitar como continxencia profesional a prestación de asistencia 
sanitaria e as prestacións económicas de seguridade social a que tivese dereito a vítima como 
consecuencia do acoso.

IX. FALSAS DENUNCIAS

No caso de que a instrución conclúa non confirmando os indicios de acoso contidos na denuncia, 
se a persoa denunciante insistise en incriminar a persoa denunciada aínda cando os feitos non 
sexan verosímiles, deberanse xustificar os feitos en que se ampare a denunciante para continuar 
coa denuncia e valorar a existencia de mala fe. 

Neste suposto e se se apreciase a existencia de mala fe na activación do protocolo coa queixa ou 
denuncia, a Dirección da empresa adoptará as medidas disciplinarias correspondentes. 
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X. PROTECCIÓN DE DATOS 

Toda a información relativa aos procedementos desenvoltos ao amparo do presente protocolo 
ten a expresa consideración de reservada e secreta. Todas as persoas intervenientes en calquera 
procedemento asumen unha especial obriga de gardar confidencialidade no tratamento, con-
servación, custodia, arquivo e transmisión da información sobre todos os datos que cheguen ao 
seu coñecemento como consecuencia do exercicio das súas actividades neste. O incumprimento 
desta obriga comportará a adopción das medidas disciplinarias correspondentes. 

A custodia do expediente, unha vez finalizado, será responsabilidade da Dirección de persoal da 
empresa.

XI. INCOMPATIBILIDADES 

Non poderá formar parte da Comisión calquera persoa involucrada nun procedemento de acoso 
ou afectada por relación de parentesco de amizade ou inimizade manifesta, ou de superioridade 
ou subordinación xerárquica inmediata respecto da vítima ou a persoa denunciada.  

O motivo de incompatibilidade concorrente pode ser alegado pola persoa en quen concorre, pola 
vítima, pola persoa denunciada ou por calquera outra persoa traballadora da empresa ou partes 
intervenientes no proceso.

En caso de discrepancia será a Dirección da empresa quen, oídas as partes, resolverá de acordo 
co seu mellor criterio. 

De acreditarse a concorrencia da incompatibilidade, a persoa afectada por esta será substituída 
pola persoa suplente prevista, para os únicos efectos do devandito procedemento.

XII. INTERPRETACIÓN, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROTOCOLO 

Se na aplicación do presente protocolo xurdisen dúbidas sobre a súa interpretación, a Comisión 
será o órgano competente para a súa resolución, sen prexuízo das competencias dos órganos 
xudiciais e da posibilidade de recorrer a medios externos de resolución de conflitos.

Anualmente, redactarase un informe dos casos de acoso que se trataron na empresa e do resul-
tado destes e terá por obxecto realizar unha valoración da funcionalidade deste protocolo, coa 
finalidade de poder adaptalo ás necesidades que xurdan derivadas da súa aplicación. 
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XIII. ENTRADA EN VIGOR 

O presente protocolo entrará en vigor ao día seguinte da súa sinatura e terá carácter indefinido, 
sen prexuízo das modificacións deste que sexan necesarias a resultas do seguimento e avaliación 
da súa aplicación, que serán debidamente negociadas entre as partes asinantes.

XIV. COMUNICACIÓN E DEPÓSITO 

O presente protocolo difundirase e comunicaráselle efectivamente ao persoal da empresa a tra-
vés de:______________________________________________

O presente protocolo será obxecto de depósito voluntario no Rexistro de convenios colectivos 
da Xunta de Galicia.
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