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PRESENTACIÓN

A presente guía que poñemos a túa disposición 
pretende ser unha ferramenta que axude a comba-
ter un dos fenómenos que cada día se produce con 
mais asiduidade nos traballadores e traballadoras 
en xeral, e nos empregados públicos en particular.

Dende a Central Sindical Independente e de Fun-
cionarios de Galicia (CSI·F Galicia), vimos dende 
sempre desenvolvendo numerosos programas e ac-
tuacións no ámbito da prevención dos riscos laborais, sendo conscientes de 
que a violencia no lugar de traballo é un dos riscos que máis afecta a calidade 
e condicións de traballo froito das relacións e interaccións existentes no mer-
cado laboral.

Así pois, e coa finalidade de contribuír á erradicación deste tipo de situacións, 
presentámosvos esta guía coa intención de definir conceptos, previr conflitos 
e facilitar un instrumento que permita actuar de inmediato no caso de pade-
cer algún tipo de violencia no lugar de traballo.

José Francisco Méndez Castro
Presidente da CSI·F Galicia
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1. INTRODUCCIÓN

Un dos riscos a que as persoas están suxeitas durante o seu traballo deriva da 
interacción con outras persoas. A implantación do comportamento violento 
pode ser un risco significativo para a saúde e a seguridade das persoas. A 
violencia no lugar de traballo é un problema o que se lle vai prestando cada 
vez máis atención. A NTP 489: Violencia no lugar de traballo recolle os da-
tos facilitados pola enquisa Europea sobre Condicións de Traballo da Unión 
Europea,onde a violencia física afectou a 3,6% dos traballadores na Unión 
Europea no período de doce meses inmediatamente anteriores á investiga-
ción. Homes e mulleres son igualmente afectados, sendo o sector de servizos 
dos incidentes máis violentos rexistrados. Os datos relativos a España ofrecen 
unha porcentaxe lixeiramente inferior (2,48%) que a media da UE. En Europa, 
e de acordo coa súa actividade, quen máis episodios de violencia refiren son as 
administracións, almacéns, tendas e oficinas, hoteis e restaurantes.

Normalmente hai unha tendencia a asociar violencia con agresión física. Con 
todo, a pesar da ausencia dunha definición única de violencia no lugar de tra-
ballo, se existe un elemento común a hora de plantexar a cuestión, o concepto 
de violencia debe ser máis amplo que a agresión física simplemente (bater, 
empuxar, golpear,disparar ...) e debe incluír e entender outros comportamen-
tos susceptibles de facer violencia e intimidación para o que a sofre. Así, 
a violencia no lugar de traballo inclúen, ademais de ataques físicos, conduta 
verbal ou físicas ameazantes, intimidatorias, abusivas e ofensivas.

De feito, a pesar da gravidade e notoriedade das agresións con resultado de 
morte ou danos físicos en persoas, o problema da violencia no lugar de traba-
llo esta enfocado principalmente en agresións verbais e ameazas, incidentes 
que se presentan como o máis común. Na maioría dos casos, ou non se lles 
presta atención ou asúmese como parte integrante do traballo, e sen embargo, 
poden ter efectos importantes sobre as persoas que o sofren (e incluso sobre 
o resto de traballadores que son testemuña). O problema é que, a diferenza de 
ataques físicos, o impacto doutros tipos de comportamento violento é difícil 
de determinar (por veces os efectos non son inmediatos, sino a longo prazo, 
dependen tamén das diferentes  percepcións do que se considera un compor-
tamento verbalmente abusivo ou ameazante, ...)

Unha das maiores dificultades é definir o que é unha acción violenta relacio-
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nado co lugar de traballo. Os dous problemas básicos que xorden se refiren, en 
primeiro lugar, o que xa comentamos sobre a amplitude do concepto de vio-
lencia e, por outra parte, a súa relación co traballo. Que un acontecemento 
de violencia que ocorra no lugar de traballo non ten porque significar que tal 
suceso sexa resultado directo da propia actividade laboral. Debe ser entendido 
que tal evento é causado baixo a premisa da actividade de traballo, ou nou-
tros lugares onde os traballadores desenrolen o seu traballo ou se lles requira 
a estar presentes como unha condición de desempeño do seu traballo (algúns 
episodios poden ocorrer fóra do lugar de traballo, pero ter causa da relación 
laboral, por exemplo, un cliente que se encontra con un traballador na rúa).

2. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA

Violencia no lugar de traballo é a violencia ou a ameaza de violencia con-
tra os traballadores. Pode ocorrer dentro ou fóra do lugar de traballo e pode 
comezar con ameazas e agresións verbais e terminan con agresións físicas, en 
calquera forma en que se manifeste, a violencia é tan diversa, que implica un 
enorme reto para describir e definir éste fenómeno.

A variedade de comportamentos que poden ser incluídos na categoría de vio-
léncia no traballo é ampla, a liña que separa  os comportamentos aceptables é 
por veces tan difusa e a percepción, en diferentes contextos e culturas, do que 
constitúe violencia no traballo é tan diverso, que implica un enorme reto para 
describir e definir este fenómeno.

A violencia no traballo pode ser dividida en dúas ramas principais: a violencia 
física e a psicolóxica, inda que tamén cabe mencionar a violencia moral. Se 
sempre se recoñeceu a existencia de violencia física persoal no lugar de traba-
llo, a existencia de violencia psicolóxica foi subestimada por moito tempo e só 
agora recibir a debida atención. A violencia psicolóxica está a emerxer como 
un dos problemas prioritarios do lugar de traballo.

Violencia física: é o uso da forza física contra outra persoa ou grupo, que 
produce danos físicos, sexuais ou psicolóxicos. Están incluídos as malleiras, 
patadas, labazadas, facadas, tiros, empurrón, dentadas e beliscos.

•	 Violencia psicolóxica: uso deliberado do poder, ou ameaza de recur-
so a forza física contra outra perso+a ou grupo que pode prexudicar 
o desenvolvemento físico, mental, espiritual, moral ou social. Inclúe 
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o abuso verbal, intimidación, acoso e ameazas. É chamado acoso la-
boral ou mobbing.

•	 Violencia moral: exércese un poder que abusa ou lesiona gravemente 
os dereitos das persoas, dignidade, igualdade e integridade. Supón 
un conxunto de condutas que, o marxe de que provoquen ou non un 
dano psíquico, poñen en grave perigo elementais dereitos da persoa. 
A conduta mais típica e o acoso moral (violencia de persecución).
Pero tamén se inclúen as discriminacións sistemáticas ou continua-
das, padecidas por un traballador, normalmente será traballadora, e 
o acoso sexual o marxe do efecto que produza na saúde mental do 
traballador.

Como exemplos concretos e frecuentes, podemos destacar os seguintes:

•	 Violencia verbal:
 - Criticar a vida privada
 - Inmiscirse na vida privada
 - Vexacións verbais
 - Descalificacións
 - Comentarios que atentan contra a dignidade da persoa
 - Negarse a colaborar
 - Manipular información
 - Prohibir a traballadores que falen coa vítima

•	 Violencia física:
 - Ameazas físicas
 - Alterar o material do traballo
 - Xestos agresivos
 - Extorsión por cartos con intimidación física
 - Condición de traballo insalubres

•	 Violencia sexual:
 - Agresión ou intimidación sen contacto físico
 - Agresión ou intimidación con contacto físico

•	 Violencia nos comportamentos:
 - Vexacións
 - Comportamentos ofensivos (non saudar, miradas desafiantes…)
 - Condutas persecutorias (discriminacións, acoso…)

A violencia física e psicolóxica moitas veces se sobrepoñen na páctica, por iso 
é moi difícil clasificar as distintas formas de violencia. Na seguinte lista pre-
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sentamos algúns termos necesarios a hora de  traballar e eliminar fenómenos 
relacionados coa violencia:

•	 Agresión / Ataque: comportamento intencionado que prexudica fi-
sicamente a outra persoa. Inclúe a agresión sexual.

•	 Abuso: comportamento que humilla, degrada ou indica unha falta 
de respecto a dignidade e o valor dunha persoa.

•	 Intimidación / Atropelo: comportamento ofensivo e repetido no 
tempo, con intentos vingativos, crueis ou maliciosos de humillar ou 
minar a un empregado ou grupos de empregados.

•	 Acoso: conduta non correspondida nin desexada que basease na idade, 
discapacidade, condición de seropositivo, circunstancias familiares, sexo, 
orientación sexual, xénero, raza, cor, idioma, relixión, crenzas ou opinións 
políticas, sindicais ou outra natureza, orixe nacional ou social, e que 
afecta a dignidade de homes e mulleres no traballo.

•	 Acoso sexual: calquer 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 un entorno 
intimidatorio, degradante ou ofensivo.

•	 Acoso racial: toda conduta ameazadora, non correspondida nin 
desexada, que basease na raza, cor, idioma, orixe nacional, relixión, 
asociación con unha minoría, nacemento ou outra condición e que 
afecta a dignidade de mulleres e homes no traballo.

•	 Ameaza: promesa de recurso a forza física ou o poder, que produce 
medo ou dano físico, sexual, psicolóxico ou outras consecuencias ne-
gativas nas persoas ou grupos os que se dirixe.

•	 Vítima: a persoa que e obxecto do acto de violencia ou dos compor-
tamentos violentos antes descritos.

•	 Autor: a persoa que comete os actos de violencia ou incorre nos 
comportamentos violentos antes descritos.

Como conclusión podemos dicir que é violencia no traballo cando se produce 
a agresión de un ou máis traballadores ou directivos en situacións vinculadas 
o traballo (definición recollida no Acordo marco europeo sobre acoso e vio-
lencia no traballo).

Segundo os datos do Observatorio Permanente de Riscos Psicosociais, o  17 % 
dos traballadores han sido obxecto dalgún comportamento violento no lugar 
de traballo, non encontrando diferenzas no que respecta o xénero.
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Porcentaxe de comportamentos violentos segundo sectores en España.

Datos do Observatorio Permanente de Riscos Psicosociais, 2008
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3. CLASIFICACIÓN 

Unha das clasificacións máis difundidas sobre os tipos de violencia no traballo 
e a elaborada pola California División of of Occupational Health and Safety 
(Cal/OSHA). Esta clasificación divide os eventos violentos en tres grupos en 
función de quen son as persoas implicadas e do tipo de relación existente 
entre elas. 
 

A. VIOLENCIA EXTERIOR: é a exercida contra un traballador por tercei-
ras persoas, isto e, sen relación profesional directa coa vítima. Pode 
ser a súa vez:

•	 Violencia tipo I
Caracterizado este grupo porque os que realizan actos violentos non 
teñen relación lexítima de trato coas vítimas. É dicir, non hai rela-
cións de usuario ou negocio entre o perpetrador e a vítima.
Os máis comúns refírense a accións coa intención de roubo. O maior 
risco de violencia, de este tipo o teñen os establecementos comer-
ciais, bancos, lugares de almacenamento de obxectos de valor, per-
soas que traballan a cambio de diñeiro, taxistas, etc.

Datos da Universidade Autónoma de Madrid
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•	 Violencia tipo II
Nestes casos, existe algún tipo de relación profesional entre o cau-
sante do acto violento e a vítima. O primeiro pode ser que recibe 
un servizo ofrecido polo lugar afectado polo feito violento ou que 
ofrecer a propia vítima (cliente, doente, un consumidor, ...). Normal-
mente, estes feitos violentos ocorren ao mesmo tempo que se ofrece 
o servizo (como seguridade pública, condutores de bus, traballadores 
da saúde, profesores, vendedores, ou outros traballadores do sector 
público ou privado que ofrecen servizos profesionais, públicos ou 
privados).

B. VIOLENCIA INTERIOR A ORGANIZACIÓN LABORAL

•	 Violencia tipo III
Neste tipo de violencia o causante da mesma ten algún tipo de impli-
cación laboral co lugar afectado ou con algún traballador concreto 
de tal lugar. Moitos son os escenarios que poden plantexarse neste 
grupo, o máis común e aquel no que unha implicación laboral directa 
entre o perpetrador (por exemplo, un empregado actual ou que xa 
non o e) e o traballador vítima.
Outro caso e aquel no que existe unha relación persoal entre ambos 
suxeitos (cónxuxe, ex-cónxuxe, parente, amigos). Máis raramente soe 
existir unha implicación máis indirecta, por exemplo, o perpetrador 
elixe un certo lugar (non tanto os traballadores que nel traballan) 
porque ten rancor, animadversión cara a tal sitio por ter para el unha 
carga representativa ou simbólica.
O máis habitual neste tipo III e que o obxectivo da acción violenta 
fixado polo agresor sexa un compañeiro de traballo ou un superior 
seu.
As acción daquel poden estar motivadas por dificultades percibidas 
na súa relación coa vítima buscando revancha, axuste de contas ou 
facer un mesmo xustiza.

Os tipos de condutas violentas e as consecuencias das mesmas soen variar en 
función do tipo de que se trate. As condutas de maior violencia e con peores 
consecuencias para a vítima sitúanse no tipo I. No tipo II o máis habitual son 
agresións físicas con consecuencias máis leves e abusos verbais e ameazantes. 
En contraste coas de tipo I, nas que a súa periodicidade e ocorrencia e irregu-
lar na vida de un determinado lugar de traballo, os de tipo II xorden do con-
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tacto habitual e diario dos traballadores con receptores insatisfeitos de bens e 
servizos. Así, o tipo II representa un risco constante para moitos traballadores.

Tipos de violencia en España. Enquisas nacionais (INSHT)

4. FACTORES DE VIOLENCIA

Como risco profesional de orixe psicosocial que é a violencia no traballo se 
produce pola converxencia de diferentes causas, e un risco resultante da inte-
racción entre factores:

•	 Carácter individual: conduta e características das persoas, tanto 
agresores coma vítimas.

•	 Carácter relacional: entre compañeiros, entre clientes/usuarios, entre 
directivos e subordinados.

•	 Carácter organizativo: procesos e condicións de traballo.
•	 Carácter social: entorno social.

Existen moitas teorías sobre as causas da violencia. Algunhas postulan que 
os comportamentos agresivos son froito do aprendizaxe, ben por imitación 
de acontecementos familiares similares, dos propios medios de comunicación 
(Bandura) ou pola posible ausencia de consecuencias que seguen, en certos 
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casos, a un certo acto de violencia o que tende a reforzar a conduta violenta 
(Berkowitz).

Tamén é explicado o incremento da taxa de violencia pola adopción de valo-
res que soportan a violencia (Wolfgang y Ferracuti). Son fontes de violencia 
tamén as inquietudes económicas e o inadecuado e desigual acceso a bens e 
oportunidades. Así, as causas da violencia poden ser moitas se ben algunhas 
causas inmediatas poden ser facilmente identificables (conflitos coa autori-
dade, cólera, frustración, problemas de comunicación,…). 

En moitas ocasións a violencia segue un curso gradual: comeza por situación 
nas que se empeza falando e se vai pasando a cotas de maior intensidade. A 
propia relación dos traballadores ante tal situación pode contribuír a determi-
nar o curso dos acontecementos nun sentido ou noutro.

En certos incidentes poden chegar a resultar difícil analizar porqué unha per-
soa se comporta de certa maneira pero noutras si é posible establecer pautas 
preventivas para evitar ou aliviar situacións violentas.

O que resulta importante, como punto de partida, e proceder o análise dos 
traballos que se realizan nun posto de traballo para identificar cales teñen 
risco. Para iso, e importante contar coas aportacións dos suxeitos pasivos nos 
actos violentos: os traballadores.

Existen algún factores que poden incrementar a posibilidade de que se pro-
duzan actos violentos; os máis significativos de ditos factores asócianse o: 
entorno de traballo, o propio traballo e as características do perpetrador. 

•	 Entorno
 - Economías inestables.
 - Zonas deprimidas.
 - Zonas con alto índice de criminalidade.

Nestes contextos a inseguridade e un problema xeneralizado e a súa extensión o 
medio laboral e o resultado dun proceso de contaxio.

•	 Traballo
 - Estilos de xestión ríxidos, autoritarios.
 - Presións para incrementala produtividade.
 - Plantillas inadecuadas; escaseza de plantilla, reducións de 
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plantilla, despidos,...
 - Traballos en solitario o en pequenos grupos.
 - Traballos que implican intercambio regular de cartos con clien-

tes.
 - Traballos pola noite, ou hasta tarde ou moi de madrugada.
 - Ter no lugar de traballo bens valiosos (cartos, xoias,...).
 - Executar servizos de seguridade (particularmente garda de 

propiedades, cartos ou bens valiosos).
 - Traballar con público (consumidores, clientes, pasaxeiros, pa-

cientes...),
 - Traballar en zonas con altos índices de criminalidade.
 - Traballar con certos colectivos, desenvolver funcións de segu-

ridade pública.
 - Retrasos, erros, incumprimentos...

Nestes casos, o traballador está suxeito a fortes tensión que facilitan a apari-
ción de condutas agresivas.

•	 Perpetrador
 - Inestabilidade psicolóxica.
 - Ausencia de responsabilidade individual.
 - Insatisfacción co servizo ou produto.
 - Longas esperas.
 - Percepción de promesas incumpridas.
 - Frustración, ira, estres,...

Algúns suxeitos son máis propensos a condutas agresivas, inclusive sen razón 
aparente, teñen maior risco de comportarse agresivamente.

5. ACTIVIDADES MÁIS PROPENSAS A VIOLENCIA

Aínda que non hai ningunha profesión exenta de violencia laboral física, hai 
algún postos que presentan maior risco:

•	 Manexo de moeda: caixeiros, cobradores, traballadores de establece-
mentos con movemento de cartos,…

•	 Traballadores de inspección ou vixilancia: policías, inspectores de 
traballo,…

•	 Traballadores con suxeitos problemáticos ou conflitivos: psiquiá-
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tricos, cárceres,…
•	 Os que traballan sos: corren riscos de sufrir ataques físicos ou 

sexuais. Por exemplo taxistas, enfermeiras a domicilio,…
•	 Os que traballan en contacto co público: a exposición o público 

xenera riscos cada vez maiores, P. ex: Educación, saúde, traballadores 
sociais,…

•	 Os que traballan en horarios pouco frecuentados: o traballo noc-
turno e especialmente susceptible de sufrir algunhas das formas de 
violencia. P. ex: Sector limpeza, mantemento.

Tras unha análise do observatorio permanente de riscos psicosociais podemos 
resumir nesta gráfica os sectores que presentan maior porcentaxe de violencia 
en función do lugar de traballo, da categoría e do posto.

6. CONSECUENCIAS DA VIOLENCIA NO TRABALLO

A violencia é destrutiva por natureza e as súas consecuencias teñen efectos 
negativos sobre as vítimas e sobre os observadores. Así, a violencia no lugar de 
traballo xera dous tipos de vítimas:

Datos do Observatorio Permanente de Riscos Psicosociais, 2008
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•	 As vítimas directas: empregados dos bancos, dependentes, profeso-
res, médicos e enfermeiras.

•	 As vítimas secundarias: son as testemuñas da violencia no traballo.
 
Tanto unhas coma outras soportan efectos negativos (Barling, 2000). De-
mostrouse que os traballadores que non habían participado nin presen-
ciado o acto traumático cometido tamén manifestan síntomas de es-
tres a xeito de reacción postraumática (Schwartz, Rizzo e Kettley, 1993). 

As patoloxías máis frecuentes que sofren as vítimas son: a síndrome aguda de 
estrés e o trastorno de estrés postraumático que afectan fundamentalmente 
a policías, bombeiros, traballadores de banca, dependentes de comercio e, en 
xeral, traballadores que sufriron unha agresión grave ou que foron testemuñas 
de agresión con resultado de morte. 

O síndrome de estrés postraumático consiste en revivir os momentos trau-
máticos sen que a persoa poda controlar os seus efectos, de forma que en 
determinados momentos volven a aparecer os recordos e as emocións ligados 
os episodios críticos, producíndose un estado de ansiedade que pode chegar 
o pánico.

As persoas que sofren este síndrome teñen un menoscabo importante no com-
portamento cognitivo, inda que non sexa de forma permanente.Pode ser unha 
secuela con un longo período de recuperación e que se pode activar nos mo-
mentos máis imprevistos debido as asociacións entre o sucedido e particulares 
estímulos concretos.

Tamén hai que ter en conta outras consecuencias referentes a organización 
como o abandono da organización, o cambio de traballo, o maior absentismo 
por enfermidade, as xubilacións anticipadas, os índices elevados de rotación, 
de traslado, de excedencia e de substitución do persoal, a diminución da pro-
dutividade e o incremento de queixas e preitos (Canteira, Cervantes e Blanch, 
2008).
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En relación os custes da violencia hai que indicar que teñen diferentes niveles 
de consecuencias:

•	 Consecuencias individuais: os efectos da violencia sufrida non son 
só momentaneos ou correspondentes ao tempo da recuperación físi-
ca dos posibles traumas físicos sufridos, en moitos casos prodúcense 
secuelas que producen patoloxías.

•	 Consecuencias laborais: a violencia que se sofre soe afectar o propio 
traballo e o clima de seguridade dos traballadores. Unha reacción 
habitual e aumentar as medidas de seguridade.

•	 Consecuencias sociais: as consecuencias dos asaltos e agresións te-
ñen efecto sobre toda a sociedade e non so sobre aqueles que a re-
ciben directamente. 

7. PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN

Existe a crenza xeneralizada de que en certas ocupacións é inherente un cer-
to grao de violencia ou que esta é impredicible, como unha parte mesma do 
traballo. O traballador asume o risco de sufrir actos violentos, o que pode 
levar consigo a pasividade ou a imposibilidade de facer algo. A política de 
empresa ou organización debe implicar e comprometer a todos os participan-

Datos do Observatorio Permanente de Riscos Psicosociais, 2008
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tes, e igualmente realizar unha análise da situación coa participación activa 
dos traballadores: discusións en grupo, entrevistas individuais, cuestionarios 
deseñados para o efecto, sistemas de rexistros, partes de incidentes, denun-
cias, información de seguridade, comités de seguridade e saúde, información 
da policía e estudo do ámbito no que se sitúa o centro de traballo.
 
Por outro lado, crer que a violencia no traballo é aleatoria e impredicible pode 
levar a considerar que os programas preventivos son innecesarios. Pola contra, 
moitos actos violentos poden ser previdos. A violencia require dun enfoque 
integrado de prevención de condutas e de atención reparadora as vítimas.
 
As medidas preventivas ou correctoras (INSHT, 1998) (Llaneza Álvarez, 2002) 
(OIT, 2003 a) que se adopten dependerán en primeiro lugar, do tipo de vio-
lencia que con máis probabilidade poida sufrirse no centro de traballo e en 
segundo lugar do tipo de establecemento e do servizo que se ofrece. Estas 
medidas teñen como obxectivo lograr un ámbito laboral positivo, poñendo en 
práctica políticas de prevención eficaces e definindo procedementos áxiles e 
axeitados para a solución dos problemas de violencia que se constaten e im-
pedir a súa repetición.

A. Medidas referentes o entorno:

1. Posibilitar ao persoal unha boa visibilidade e iluminación para a ob-
servación das áreas de traballo.

2. Establecer algún sistema (sonoro ou de iluminación) para poder pedir 
axuda rapidamente.

3. Colocar servizos de seguridade na entrada principal, xunto á vía de 
tránsito dos usuarios.

4. Establecer mecanismos que permitan a identificación do agresor.
5. Dotar de medidas de seguridade como cámaras ou outros sistemas de 

seguridade nos lugares que sexan necesarios, se procede.
6. Proporcionar equipo apropiado de comunicación para o persoal.
7. Prever o aumento e a acumulación de diñeiro nas caixas.
8. Colocar os artigos de valor fóra do alcance dos usuarios.
9. Controlar as entradas, saídas, puntos de risco, etc.

B. Medidas referentes ao procedemento de traballo:

1. Comunicar os superiores calquera preocupación que teña sobre a 
súa seguridade e informar inmediatamente por escrito de calquera 
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incidente.
2. Asegurar que o número de traballadores é o axeitado para cada 

tarefa e para cada momento do día.
3. Rotar postos de alto risco de forma que a mesma persoa non estea 

sempre suxeita ao mesmo risco.
4. Asegurarse de que a atención ao usuario está axeitadamente dese-

ñada e xestionada.
5. Establecer procedementos de emerxencia claros sobre que facer e 

onde ir en caso de incidente, axeitado a cada instalación.
6. Rotar os postos de alto risco de forma que o mesmo traballador non 

estea sempre suxeita ao mesmo risco.
7. Medidas referentes á formación e información.
8. Dar aos traballadores información axeitada e apropiada sobre pro-

cedementos e sistemas de traballo.
9. Impartir formación específica sobre como manexar situacións de 

violencia no posto de traballo.
10. Realizar información e formación na detección e manexo de confli-

tos.

C. Medidas referentes a sistemas de seguridade:

1. Os equipos deseñados para previr ou deter a violencia teñen que ser 
doados de utilizar.

2. Os equipos deseñados para previr ou deter a violencia ten que dis-
poñer dun mantemento periódico.

3. Os traballadores teñen que estar adestrados no manexo dos equipos 
deseñados para previr ou deter a violencia.

7.1. Requisitos especiais

•	 Participación: un programa preventivo efectivo ten que ser metódi-
co, participativo e específico . A participación e a clave do éxito.

•	 Formación: e moi aconsellable a formación e o adestramento nos 
postos con riscos de violencia. A formación específica pode mellorar 
estilos de conduta pouco adecuados e proporcionar competencias 
para situación de violencia, especialmente de tipo I e II.Pretendese 
axudar os traballadores a identificar agresores e os recursos para 
controlalos.
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•	 Adestramento: e aconsellable que as persoas que traballen con gran-
des multitudes, que dean atención persoal e os que restrinxen algún 
tipo de mobilidade entre os individuos reciban este tipo de adestra-
mento. E interesante que os traballadores sexan capaces de detectar 
un comportamento agresivo e que teñan habilidades para tranquili-
zar a situación.

•	 Información: dar este tipo de información a clientes ou usuarios me-
diante letreiros resulta útil sobre todo se pode significar demoras, 
retrasos, cambios ou cancelacións entre outras. Sole ser útil na vio-
lencia de tipo II ou de servizos.

•	 Comunicación: a organización debe comunicar os seus empregados 
o interés por crear e manter un bo ambiente no traballo. O traballa-
dor debe poder comunicar libremente as súas queixas e preocupa-
cións realizando por exemplo reunións periódicas.

•	 Programas de manexo de estrés e de conflitos. Os programas de 
prevención do estrés consisten na transmisión dun conxunto de 
coñecementos aos traballadores para promover o recoñecemento 
dos estresores así como os seus efectos para a saúde. Trabállase no 
adestramento dunha serie de técnicas ou habilidades destinadas a 
controlar as condicións que favorecen o estrés e minorar os efectos 
que sobre o individuo ten estar sometido a estrés. Nos programas de 
manexo de conflitos explícanse e practícanse técnicas para resolver 
os conflitos e as estratexias de supervisión para minimizar os confli-
tos, coñecendo as maneiras en que as persoas manexan o conflito e 
as características do bo negociador.

8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE A VIOLENCIA OU AGRE-
SIÓNS 

Aplicarase cando un empregado ou empregada sexa obxecto das seguintes 
condutas no interior ou fóra do lugar de traballo como consecuencia do des-
envolvemento da súa actividade profesional:

•	 Condutas intimidatorias: conxunto de comportamentos ou accións 
exercidas por unha ou diversas persoas de forma sistemática e ao 
longo do tempo, destinadas a danar a integridade física e psicolóxica 
dunha ou máis persoas.

•	 Violencia física: aquela lesión física de calquera tipo infrinxida por 
unha persoa a outra, xa sexa mediante golpes, mordedelas, queima-
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duras ou calquera outro medio que sexa susceptible de causar lesións.
•	 Vandalismo: deteriórase ou destrúe as pertenzas dun traballador ou 

traballadora ou o mobiliario ou instalacións do centro.

E ante unha situación de posible violencia ou agresións, na atención dos usua-
rios con comportamentos previos inadecuados, ou na atención a un usuario 
conflitivo ou irritado, levarase a cabo este procedemento de actuación.

8.1. Actuación inmediata ante unha situación violenta ou posible agre-
sión 

1. Manter a calma, tratar de conter a situación: Non responder ás agre-
sións ou provocacións verbais. Trátase de intentar reconducir a situa-
ción buscando puntos de acordo.

2. Distancia de seguridade: Intentar establecer unha axeitada distancia 
de seguridade (entre o posible agresor ou agresora e a posible vítima).

3. Colocarse preto da porta de saída, que che permita fuxir en caso 
necesario. Non interpoñer ningún obstáculo no traxecto á porta de 
saída para garantir a fuxida.

4. Pedir axuda ou estar acompañado ou acompañada para minimizar a 
situación de violencia, e actuar como testemuñas dos feitos se fose 
necesario.

5. Interromper a actividade, mentres a situación non sexa controlada 
ou o traballador ou traballadora non se encontre en condicións de 
continuala coas suficientes garantías de seguridade.

6. Avisar inmediatamente (ao seu superior xerárquico) ao responsable 
do servizo ou quenda, mediante canle de comunicación axeitada 
(walkie, teléfono, alarma). E tras identificarse o responsable debe dar 
ordes claras e concretas aos implicados.

7. Notificar a incidencia por parte do responsable do servizo ou quenda 
ao:  

 - Responsable do centro, director, xefe, xerente.
 - Seguridade ou servizo de seguridade (se existe no centro).
 - Persoal sanitario (se existe no centro).

8. Chamar ao 112 - Solicitude de axuda externa inmediata: No caso de 
que a situación de violencia persista chamar aos corpos e forzas de 
seguridade (Policía Local, Policía Nacional ou Garda Civil) para que 
comparezan no centro ou lugar onde se desenvolvan os feitos.

9. Chamar aos delegados ou delegadas de prevención para que compa-
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rezan e soliciten información sobre o incidente acontecido e realizar 
as accións pertinentes.

10. En caso de agresión con lesións físicas ou psíquicas:
 - Traslado inmediato ao servizo de urxencias do hospital ou á 

mutua de referencia do traballador ou traballadora.
 - Asistencia sanitaria, cumprindo o informe médico e o parte de 

lesións.
 - Tramitar o incidente como accidente de traballo notificándoo 

no centro de traballo enchendo o rexistro de parte de acci-
dentes. Achegar informe médico e parte de lesións, e entregar 
copia na mutua ou médico.

 - Acudir ao servizo de Prevención, achegando informe médico, 
parte de lesións e folla de recollida de datos do incidente rea-
lizada polo seu superior xerárquico. O Servizo de Prevención 
emitirá un informe sobre o estado de saúde da vítima para 
que se de cobertura de toda a asistencia (médica, psicolóxica e 
rehabilitadora).

 - *Debe realizarse unha segunda valoración psicolóxica, xa que 
as secuelas posteriores a un incidente violento poden aparecer 
máis tarde (“síndrome de estrés post-traumático”).

11. Denuncia particular da vítima en comisaría, con parte de lesións. No 
caso de que o incidente violento constitúa unha agresión verbal, sen 
resultado de lesións, tamén se notificará.

12. Denuncia ante a Inspección de Traballo polo delegado ou delegada 
de prevención, presentando a documentación que se citou anterior-
mente.

8.2. Actuación posterior ao incidente violento

8.2.1. Actuación do responsable da quenda ou mando intermedio

•	 Recoller información dos feitos, efectos, probas e testemuñas.
•	 Notificar o incidente á Dirección do Centro mediante rexistro. Can-

do se produza unha agresión a calquera traballador ou traballadora, 
con independencia do tipo ou a súa intensidade, o responsable ou 
calquera compañeiro ou compañeira que teña coñecemento directo 
desta, comunicarao á Dirección do Centro a través do modelo esta-
blecido para o efecto, para activar todas as medidas de atención que 
se precisen, conforme ao previsto neste protocolo.
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•	 Informará os delegados ou delegadas de prevención e o comité de 
seguridade e saúde inmediatamente.

•	 Avaliar a incidencia, as medidas de seguridade e as posibles carencias 
ou fallos.

8.2.2. Medidas para coa vítima

•	 Asistencia sanitaria necesaria.
•	 Atención psicolóxica: A atención realizarase na maior brevidade po-

sible, sempre dentro das 48 horas seguintes á agresión, e incluirá 
medidas preventivas das secuelas e de soporte emocional do pro-
fesional para o seu afrontamento. No caso de que a vítima precise 
apoio psicolóxico a medio-longo prazo será remitido a saúde mental 
de referencia dende o propio Servizo de Prevención.

•	 Rehabilitación e reincorporación ao seu traballo (vixilancia da saúde 
e adaptación de posto de traballo se fose necesario)

•	 Apoio xurídico e legal: O responsable do centro onde aconteceu a 
agresión, comunicaraa á Dirección Xeral de Servizos Xurídicos, en 
cumprimento do artigo 262 da Lei de Axuizamento Criminal, inde-
pendentemente da denuncia que interpuxese a vítima. O traballador 
ou traballadora afectada acudirá, remitido polo responsable do cen-
tro, aos devanditos servizos xurídicos achegando a denuncia presen-
tada ante a policía e o rexistro do incidente. Valorarase a asistencia 
xurídica no momento da denuncia por parte dos servizos xurídicos. 
Emitirase un manifesto de rexeitamento de agresión por parte do 
responsable dirixido ao presunto agresor e ao traballador ou traba-
lladora agredida.

8.2.3. Medidas para co agresor ou agresora

•	 Amoestación por escrito rexeitando a devandita violencia e agresión 
e instar o agresor ou agresora ao cumprimento dos seus deberes. 
Entre estes deberes encóntrase facer un uso axeitado dos servizos 
públicos, respectando o dereitos e observando os deberes.

•	 Solicitude de danos e prexuízos con ocasión das anteriores infraccións 
penais contra o referido persoal. Se producisen danos, subtraccións, 
estafas, incendios,… a Administración exercitará as accións penais e 
civís reclamando os danos e prexuízos causados. Os responsables dos 
centros deberán as devanditas infraccións.
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•	 Como medida sancionadora do agresor ou agresora, a este se lle 
asignará outro traballador ou traballadora de referencia para que lle 
preste o servizo público que necesite ou ben se lle trasladará de cen-
tro para recibir o devandito servizo público.

9.  REXISTRO DE AGRESIÓNS. DEFINICIÓN E OBXETIVOS.

O rexistro de agresións ten o propósito de que os órganos competentes poidan 
intervir en forma atinada. A implementación dun rexistro de agresións permite 
dimensionar cada caso, coñecer as principais causas e facer un diagnóstico da 
situación que nos posibilite intervir.
 
Nun rexistro de agresións establécese un mapa de risco de maneira que que-
den identificadas as áreas máis susceptibles de padecer situacións conflitivas.
 
O rexistro de agresións conta con todas as garantías de seguridade necesarias 
para salvagardar a confidencialidade dos datos recollidos, en cumprimento da 
Lei Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal.
 
Con carácter xeral os obxectivos que persegue o rexistro de actuacións son:

•	 Prover asistencia inmediata ás vítimas.
•	 Buscar xustiza e reparación do dano.
•	 Recoñecemento de patróns para a súa prevención.
•	 Rectificación ou adecuación de políticas oficiais.
•	 Cambio de condutas ou actitude das autoridades locais e nacionais.

9.1. Pautas a cumprimentar no modelo de rexistro de agresións

Os sistemas de rexistro e notificación son moi importantes para identificar os 
lugares de traballo con violencia e como medida legal se fose necesario, polo 
tanto aquí detallamos algúns datos de especial relevancia: CULENTAES

Datos da persoa que cumprimen-
te o rexistro

Cumprir o nome cos dous apelidos com-
pletos

Datos do traballador agredido Nome e dous apelidos 
Dato do incidente Indicar o día do suceso  
Hora dos feitos Especificar  hora. 
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Lugar dos feitos 
Expresar con máximo detalle o lugar ou 
lugares onde se desenvolven os inciden-
tes violentos

Centro, Servizo ou Unidade Ao que pertence o lugar do incidente

Redacción do sucedido (descri-
ción do incidente) 

A cumprimentación precisa destes datos 
pode determinar a cualificación xurídica 
que poden recibir os sucesos rexistrados

Motivos que orixinaron o inci-
dente violento 

Especificar as causas que provocaron o 
suceso

Descrición do incidente 
Especificar nome e apelidos do agresor 
ou agresora

Concretar as circunstancias do lugar
Forma en que se materializa a 
agresión

Natureza dos actos violentos realizados 
polo autor ou autores

Lesións físicas e dano psicolóxico 
na vítima

Ver anexo I 

Danos materiais 
Especificar se produciron danos dos bens 
persoais e do centro de traballo

Consecuencias do incidente 

Asistencia sanitaria 

Indicar a asistencia recibida (cura, tras-
lado a urxencias) e se tivo lugar no mes-
mo centro de traballo, en urxencias ou 
na mutua

Persoas que interveñen 
Persoal do centro 
Testemuñas
Usuarios e usuarias 

Indicar nome e dous apelidos de cada 
un das testemuñas da agresión e das 
persoas que interveñen na solución do 
conflito e indicar a relación da testemu-
ña cos feitos (por exemplo: usuario ou 
usuaria que se encontraba na sala de es-
pera) e recoller teléfono ou teléfonos de 
contacto con cada unha das testemuñas
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9.2. Modelo de rexistro de agresións

DATOS DA PERSOA QUE REALIZA O REXISTRO 

Nome: ____________________ Apelidos: ____ ______________________ 
Posto de traballo: _____________________________________________ 
Función que desempeña: _______________________________________ 
Centro de traballo: ____________________________________________ 

DATOS DO TRABALLADOR OU TRABALLADORA AGREDIDA 

Nome: ___________________Apelidos:____________________________ 
Data Nacemento: ______________ DNI: ___________________________ 
Posto de traballo: _____________________________________________ 
Función que desempeña: _______________________________________ 
Consellería: _________________________________________________ 
Centro de traballo: ________________________ Localidade: __________ 
Dirección: _________________________________ CP: ______________ 
Teléfono: ___________________ FAX: ____________________ 

REDACCIÓN DO SUCEDIDO (DESCRICIÓN DO INCIDENTE) 

Motivos que orixinaron o incidente violento 

Descrición o máis precisa do incidente 

Concretar as circunstancias do lugar

Forma en que se materializa a agresión

Lesións físicas e dano psicolóxico na vítima

Danos materiais

Consecuencias do incidente

Asistencia sanitaria
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Persoas que interveñen: 

Persoal do centro:______________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Testemuñas: _________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Usuarios:_____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

¿Interviñeron forzas de seguridade?   Si         No 
No seu caso: 

•	 Garda Civil 
•	 Policía Local 
•	 Policía Nacional 

¿Interveu a Empresa de Seguridade?  Si        No 
¿Feito que motivou denuncia?  Si        No 
¿Por qué?____________________________________________________ 
¿Tramítanse Dilixencias Previas?  Si       No 
No seu caso: Xulgado nº____________________________
Dilixencias Previas nº ______________________________ 
¿Comunicóuselle a Empresa?  Si       No 
¿Existiron lesións?  Si      No 
¿Existe parte de lesións?  Si       No 
¿Foi visto nun Centro Sanitario?  Si      No 
¿Precisou Asistencia Sanitaria?  Si        No 
¿Tramitouse I.T. por accidente laboral?  Si       No 

OBSERVACIONS: 

Firma del responsable del servizo 
      
 
   __________, ___ de _____________ de 20_____




