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Annex 7: Declaració Responsable de disposar d’un protocol regit pels principis 

rectors del de la XES

Declaració responsable de disposició d’un protocol per a 
la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual, 
per raó de gènere, d’identitat, d’expressió de gènere o de 

preferència sexual de la XES

En/Na___________ amb DNI__________ com a representant de en qualitat 

de____________

Declara que:

L’organització disposa d’un protocol per a la prevenció, detecció i abordatge 

de l’assetjament sexual, per raó de gènere, d’identitat, d’expressió de gènere o 

de preferència sexual i de maternitat o conciliació de la vida personal, familiar 

i professional.

I declara, també, que aquest protocol ofereix les següents garanties davant 

la formulació d’una denúncia i els principis rectors del principi d’investigació:

Respecte i protecció: protecció de la intimitat i dignitat de les persones afec-

tades. Durant tot el procés d’investigació, les persones implicades (tant qui 

denuncia com qui és denunciat/ada) poden estar acompanyades i assessora-

des per persones de la seva confiança.

Confidencialitat: la informació recopilada en les actuacions relacionades té 

un caràcter confidencial i només pot ser coneguda per les persones que in-

tervenen directament.

Dret a la informació: totes les persones implicades tenen dret a informació 

sobre el procediment, els drets i deures.

Formació específica en assetjament: les persones responsables de fer segui-

ment i acompanyament han rebut formació específica en assetjament.

Diligència i celeritat: per tal de garantir la protecció de totes les persones 

implicades i evitar l’agreujament de la situació:



 • El contacte amb la persona afectada no ha de superar el període 

de 3 dies laborables.

 • El període de resolució del cas no ha de superar, com a criteri 

general, els 10 dies laborables. O de forma excepcional per la complexitat del 

cas, els 30 dies laborables.

Tracte just: garantia d’audiència imparcial i d’un tractament just per a totes les 

persones implicades.

Garantia de no discriminació: cap persona que denunciï o comuniqui una 

situació d’assetjament (en sigui afectada o testimoni) o que participi del pro-

cediment d’investigació i resolució ha de patir represàlies.

Col·laboració: totes les persones vinculades a la XES que siguin citades en el 

transcurs del procediment tenen el deure d’implicar-s’hi i de prestar la seva 

col·laboració.

Formació: que totes les implicades en la entitat signant tenen accés a forma-

cions en prevenció i abordatge de l’assetjament celebrades per la mateixa.

Signatura

____de________de 202________


