
ANEXO IV
MODELO DE CHECKLIST OU CUESTIONARIO DE AUTOAVALIACIÓN 
DAS EMPRESAS EN CANTO Á PREVENCIÓN, TRATAMENTO E SE-
GUIMENTO DAS SITUACIÓNS DE ACOSO SEXUAL E ACOSO POR 
RAZÓN DE SEXO

Avaliando a situación da miña empresa respecto a a prevención e tratamento do acoso se-
xual e o acoso por razón de sexo:

- Elaborouse e implantouse un plan de igualdade na miña empresa?

- Impartiuse na miña empresa formación en materia de igualdade de trato e oportunidades entre 
mulleres e homes?

- Coñezo a regulación do acoso sexual e por razón de sexo establecida no convenio colectivo de 
aplicación na miña empresa?

- Puxéronse en marcha na miña empresa medidas específicas fronte ao acoso sexual e o acoso 
por razón de sexo?

- Estas medidas, foron negociadas coa representación legal do persoal?

- Estas medidas, son coñecidas pola totalidade do persoal? Que medios de difusión ou publicida-
de se utilizaron?

- Estas medidas, inclúen unha declaración de principios ou compromiso da empresa de tolerancia 
cero fronte ás situacións de acoso sexual e por razón de sexo?

- Estas medidas, inclúen accións formativas dirixidas á totalidade do persoal, incluído o persoal 
directivo? Cales son e como e cando se impartiron?

- Estas medidas, inclúen accións de información, divulgación ou sensibilización dirixidas á totali-
dade do persoal, incluído o persoal directivo? Cales son e como se levaron a cabo?

- Estas medidas, inclúen un procedemento para tramitar as denuncias e queixas por condutas de 
acoso sexual e por razón de sexo?

- Estas medidas, inclúen a designación dunha ou varias persoas que actúen como comité asesor 
e instrutor do procedemento?

- Dispón a empresa dun plan de prevención de riscos laborais, que inclúa unha avaliación dos 
riscos laborais e unha planificación das medidas preventivas para corrixir os riscos detectados?
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- O acoso sexual e por razón de sexo, inclúese expresamente entre os riscos laborais avaliados?

- Disponse dunha avaliación específica dos riscos psicosociais?

- Na formación en materia de prevención de riscos laborais, incorpóranse contidos relativos á 
violencia de xénero e ao acoso sexual e acoso por razón de sexo?

- Prevíronse medidas de protección para as traballadoras vítimas de violencia de xénero?

- Adoptáronse medidas para que as traballadoras coñezan os seus dereitos en materia laboral e 
de Seguridade Social en caso de ser vítimas de violencia de xénero?

- No caso de que se adoptaron as medidas expresadas, existen mecanismos de seguimento e 
avaliación destas? Hai unha persoa responsable do seguimento e avaliación?

Avaliando a situación da miña empresa con relación á protección da maternidade e a conci-
liación da vida persoal, familiar e laboral:

- Existe unha política empresarial de compromiso coa protección, promoción e apoio da mater-
nidade, a paternidade, a conciliación da vida persoal e laboral e a corresponsabilidade parental?

- Realizouse algún manual ou documento con instrucións ao persoal directivo, mandos interme-
dios e de recursos humanos sobre o tratamento das situacións de maternidade e paternidade?

- Atópanse avaliados todos os riscos dos postos de traballo con relación ás situacións de emba-
razo, maternidade e lactación, con independencia de que na actualidade sexan ocupados ou non 
por mulleres?

- Contémplase especificamente que postos están exentos de risco durante as devanditas situa-
cións?  

- A devandita documentación preventiva, é coñecida por todas as persoas traballadoras? Como 
poden acceder a ela ou consultala se o desexan?

- Unha vez que se comunica unha situación de embarazo, maternidade ou lactación, realízase 
unha avaliación máis específica que teña en conta as características da persoa traballadora, in-
cluída a vixilancia da saúde?

- Inclúense as cuestións relativas á protección da maternidade na formación e información im-
partida en materia de prevención de riscos laborais?

- Existe algún protocolo para comunicar as situacións de maternidade? E para o uso dos permi-
sos de maternidade e paternidade? 

- Atópanse identificadas as persoas responsables ou departamento/s ao que as persoas traba-
lladoras han de dirixirse para comunicar as devanditas situacións?
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- A reincorporación das persoas traballadoras tras o embarazo ou tras o gozo de permisos de 
maternidade ou paternidade produciuse nos mesmos termos e condicións laborais que gozaban 
anteriormente? 

- Ten a empresa unha política de fomento de conciliación da vida persoal e familiar? Que medidas 
específicas comprende? Onde se recollen?

- Adoptáronse medidas para lles posibilitar ás persoas en situación de maternidade ou paterni-
dade recente ou con redución de xornada por garda legal o acceso á formación profesional e á 
promoción profesional na empresa?

A modo de conclusión:

- Que puntos débiles detecto na miña organización en relación co tratamento das situacións ex-
presadas? Que iniciativas ou medidas debería adoptar?

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