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1. IntroduccIó
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Aquesta Guia té l’objectiu de fer arribar a les nostres delegades i delegats una 
eina de treball pel que fa als plans d’igualtat, una de les mesures que recull el marc 
normatiu actual , per a assolir la igualtat entre les dones i els homes al mercat la-
boral.

Si en els darrers anys detectàvem un avenç en la introducció de les mesures rela-
cionades amb el gènere i la igualtat d’oportunitats, a partir de l’aprovació de la Llei 
2/2007, del 28 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la intervenció 
de la representació de les i els treballadors és fonamental, ja que aquest marc legal 
situa en el camp de la negociació col•lectiva  l’adopció de mesures concretes a fa-
vor de la igualtat a les empreses, per tal que siguin les parts les que acordin el seu 
contingut.

Al marge dels plans d’igualtat, les empreses estan obligades a adoptar mesures di-
rigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, i tenen 
el deure de negociar-les per a promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats. És per 
això que tenim un ampli ventall de possibilitats de negociació, sigui quin sigui l’àm-
bit del conveni col•lectiu i independentment que les mesures negociadores estiguin 
incloses o no en un pla d’igualtat.

La legislació en matèria d’igualtat anomena l’accés al treball i a les condicions de 
treball, la qualificació professional, promoció i formació, entre les matèries on po-
dríem establir mesures concretes d’acció positiva. Aquestes matèries, no obstant, no 
són les úniques mesures que hauríem de negociar, abans hem de detectar i eliminar 
possibles situacions discriminatòries.

Amb aquesta intenció analitzarem la definició del pla d’igualtat i les fases que hem 
de seguir per a la seva elaboració, negociació, aplicació, seguiment i avaluació de les 
matèries que ha d’incloure, i  les conseqüències administratives i judicials derivades 
de l’incompliment de la llei.

Esperem que aquesta Guia serveixi per a sensibilitzar-nos i comprometre’ns en el 
camí d’implantar realment la igualtat en l’àmbit laboral i el que ens és més proper: 
la negociació col.lectiva.
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2. La LLeI orgànIca per a La 
IguaLtat efectIva de dones I 
homes
                              3/2007, del 22 de març (BOe núm. 71 del 23 de març de 2007)
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tÍtoL I. eL prIncIpI d’IguaLtat I tuteLa contra La dIscrImInacIó.

La LOI (Llei Orgànica d’Igualtat) incorpora la definició de conceptes i categories 
jurídiques relatives a la igualtat d’oportunitats com:

El principi d’igualtat de tracte entre dones i homes: u  Suposa l’absència total 
de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i sobretot les derivades 
de la maternitat, la conciliació de les obligacions familiars i laborals i l’estat 
civil.

La discriminació directa a causa del sexe:  u Situació en què es troba una perso-
na que sigui o pugui ser tractada, per raó de sexe, de manera menys favorable 
que una altra en situacions similars.

La discriminació indirecta per raó de sexe:  u Situació en què una disposició, 
criteri o pràctica aparentment neutres posa a les persones d’un sexe en desa-
vantatge particular respecte a altres persones, malgrat que aquesta disposició, 
criteri o pràctica pugui justificar-se objectivament en atenció a una finalitat 
legítima i que els mitjans per a obtenir-la siguin els necessaris i adequats.

Assetjament sexual: u  Qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa 
sexual que tingui el propòsit d’atemptar contra la dignitat d’una persona, par-
ticularment quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.

Assetjament per raó de sexe: u  Qualsevol comportament que actuï segons el 
sexe d’una persona amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva digni-
tat i crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.

Discriminació per embaràs o maternitat: u  És discriminació directa per raó de 
sexe qualsevol tracte desfavorable a les dones relacionat amb l’embaràs o la 
maternitat.

Accions positives: u  Mesures específiques a favor de les dones per tal de corregir 
situacions patents de desigualtats de fet respecte als homes. Aquestes mesures, 
que seran aplicables mentre subsisteixin les situacions, hauran de ser raonables 
i proporcionades en relació amb l’objectiu que es persegueix en cada cas.

Presència o composició equilibrada: u  Als efectes de la Llei, s’entendrà per com-
posició equilibrada la presència de dones i homes, de manera que les persones 
de cada sexe no superin el 60% i no siguin menys del 40%.
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tÍtoL II. poLÍtIQues pÚBLIQues per a La IguaLtat 

Com a novetat, la LOI recull la participació equilibrada de dones i homes a les  u
candidatures electorals i en la presa de decisions.

En aquest apartat, recull el dret dels poders públics per tal d’adoptar mesures  u
d’acció positiva en pro de les minories, les dones immigrants, les nenes, les 
dones amb discapacitat, les dones grans, les vídues i les víctimes de violència 
de gènere.

D’altra banda, els poders públics treballaran per la implantació d’un llenguatge  u
no sexista en l’àmbit de l’Administració i pel foment d’aquest en la totalitat de 
les relacions socials, culturals i artístiques.

Així mateix, els poders públics integraran la perspectiva de gènere en l’elabo- u
ració dels seus estudis i estadístiques.

tÍtoL III. IguaLtat I mItJans de comunIcacIó

Els mitjans de comunicació social de titularitat pública vetllaran per la transmissió 
d’una imatge igualitària, plural i no estereotipada de dones i homes a la societat i 
promouran el coneixement i la difusió del principi d’igualtat entre dones i homes.

tÍtoL Iv. eL dret aL treBaLL en IguaLtat d’oportunItats

La Llei recull el dret al treball en igualtat d’oportunitats, incorporant mesures 
d’acció positiva per tal de garantir la igualtat entre homes i dones en l’accés a la 
feina, a la formació, a la promoció i a les condicions de treball. També s’inclouen en 
els drets laborals de les i els treballadors, la protecció enfront a l’assetjament sexual 
i l’assetjament per raó de sexe.

PLANS D’IGUALTAT A LES EMPRESES

Els plans d’igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures adoptades 
després de realitzar una diagnosi de situació que tendeixin a arribar a la igualtat de 
tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de 
sexe. Els plans d’igualtat fixaran els objectius concrets a assolir d’igualtat, les estratègies 
i pràctiques que cal adoptar per a arribar-hi, així com l’establiment de sistemes eficaços 
de seguiment i avaluació dels objectius fixats. Les empreses estan obligades a respectar 
la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran 
d’adoptar mesures que s’han de negociar i, si és el cas, acordar amb els/les representants 
legals dels/les treballadors/es tal i com es determini en la legislació laboral. 
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En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/es, les mesures d’igualtat 
hauran de dirigir-se a l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat, que haurà de ser 
objecte de negociació de la manera en què es determini a la legislació laboral.

Les empreses també elaboraran i aplicaran un pla d’igualtat, prèvia negociació 
o consulta, si és el cas, amb els/les representants dels/les treballadors/res, quan 
l’autoritat laboral tingui acordat un procediment sancionador en substitució de les 
sancions accessòries per l’elaboració i aplicació del pla en els termes que es fixin a 
l’acord.

L’elaboració i implantació dels plans d’igualtat serà voluntària per les altres em-
preses, prèvia consulta a la representació legal dels/les treballadors/es.

Garantir l’accés a la representació legal dels/les treballadors/res o, en el seu de-
fecte, de les pròpies treballadores i treballadors, la informació sobre el contingut 
dels Plans d’igualtat i la consecució dels seus objectius.

MESURES ESPECÍFIQUES PER TAL DE PREVEURE L’ASSETJAMENT SEXUAL I L’ASSET-
JAMENT PER RAÓ DE SEXE A LA FEINA.

Les empreses han de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament  u
sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per a la 
seva prevenció (codis de bones pràctiques, campanyes informatives, accions de 
formació). Hauran de trobar mecanismes per tal de donar sortida a les denúnci-
es o reclamacions que puguin formular-se en aquest sentit.

Els/les representants dels/les treballadors/res hauran de contribuir a prevenir  u
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a la feina mitjançant la 
sensibilització dels/les treballadors/es enfront aquesta situació i informant a la 
direcció de l’empresa de les conductes o comportaments quan en tinguin conei-
xement i d’aquelles que puguin propiciar-ho.
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tÍtoL v. eL prIncIpI d’IguaLtat en L’ocupacIó pÚBLIca

LLIcèncIa per rIsc durant L’emBaràs I La LactàncIa.

Quan les condicions del lloc de treball d’una funcionària inclosa en l’àmbit d’apli-
cació del mutualisme administratiu puguin influir negativament en la salut de la 
dona, del  fill o la filla, se li podrà concedir un permís durant l’embaràs i la lactància 
natural en els termes i condicions previstes a la normativa aplicable, garantint  els 
drets econòmics durant tota la duració del permís.

vacances

Sense prejudici de les millores que puguin derivar-se dels acords subscrits entre 
l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics vinculats o depen-
dents d’aquesta amb la representació dels/les treballadors/res al servei de l’Admi-
nistració pública, quan el període de vacances coincideixi amb una incapacitat tem-
poral derivada de l’embaràs, part o lactància natural o amb el permís de maternitat, 
o amb la seva ampliació per lactància, la treballadora pública tindrà dret a disposar 
de les vacances en altres dates, encara que acabi l’any natural.

actIvItats posItIves en Les actIvItats de formacIó

S’atorgarà preferència durant un any en l’adjudicació de places a qui s’incorpori al 
servei actiu procedent del permís de maternitat/paternitat, guarda legal i atenció a 
persones dependents o amb discapacitat.

formacIó per a La IguaLtat

Totes les proves d’accés a l’ocupació pública de l’Administració General de l’Estat 
i dels organismes públics vinculats o dependents contemplaran l’estudi i l’aplicació 
del principi d’igualtat entre dones i homes en els diversos àmbits de la funció públi-
ca.

pLa d’IguaLtat a L’admInIstracIó generaL de L’estat I aLs orga-
nIsmes pÚBLIcs vIncuLats o depenents d’aQuesta.

El Pla serà objecte de negociació i si és el cas d’acord amb la representació legal 
dels/les treballadors/res públics.
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dIsposIcIó addIcIonaL 11ª. modIfIcacIons deL text refós de La 
LLeI de L’estatut deLs/Les treBaLLadors/res

adaptacIó deL temps de treBaLL.

Es reconeix el dret a adaptar la durada i la distribució de la jornada de treball per 
tal de fer efectiu el dret a la conciliació de vida familiar i laboral en els termes que 
s’estableixin  a la negociació col•lectiva o als acords que s’arribi amb l’empresa, 
respectant, si és el cas, el que s’hagi previst a la negociació.

permÍs per paternItat.

Com a instrument per tal de contribuir al repartiment més equilibrat de les obliga-
cions familiars, s’estableix el dret a una suspensió del contracte de treball per pater-
nitat de 13 dies de durada, ampliable en cas de part, adopció o acolliment múltiple 
en dos dies més per cada fill/a a partir del segon/a.

En el cas de part, la suspensió correspon exclusivament a l’altre progenitor.

En el cas d’adopció i acolliment aquest dret li correspondria només a un dels pro-
genitors. Quan el període de descans l’utilitzi només un dels progenitors el dret de 
suspensió per paternitat únicament podrà ser exercit per l’altre. Quan s’exerceixi 
aquest dret podrà fer-ho durant el període comprés des de la finalització del permís 
per naixement d’un fill/a (2 dies), previst legalment o convencionalment, o des de 
la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o la decisió administrativa o 
judicial de l’acolliment, fins que finalitzi la suspensió del contracte.

De la suspensió del contracte de treball per paternitat podrà disposar-ne en règim 
de jornada completa o jornada parcial d’un mínim del 50%, previ acord entre l’em-
presa i el treballador/a. 

permÍs per maternItat.

En el cas de part, i si mor la mare, independentment que aquesta estiguès  o no 
treballant, el pare podrà fer ús de la totalitat o, si és el cas, de la part que li resti 
al període de suspensió, computat des de la data del part, i sense que es descompti 
d’aquesta part la que es va poder disposar en anterioritat al part.

En els casos de part prematur o en els que, per qualsevol altra causa, el nadó hagi 
d’estar hospitalitzat després del part, el període de suspensió s’amplia fins un màxim 
de 13 setmanes addicionals.

En el cas d’un fill/a o menor acollit/da amb discapacitat, la suspensió del contrac-
te tindrà una duració addicional de dues setmanes; si treballen tots dos progenitors, 
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aquest període addicional es distribuirà de manera simultània o successiva ininter-
rompuda.

En els supòsits d’adopció i acolliment la suspensió tindrà una durada de 16 setma-
nes ininterrompudes, ampliable si l’adopció o l’acolliment és múltiple en dues set-
manes per cada menor a partir del/la segon/a. En els casos d’adopció internacional, 
quan sigui necessari desplaçar-se al país d’origen, el període de suspensió podrà ini-
ciar-se fins a 4 setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l’adopció.

En el cas de mort del/la fill/a, el període de suspensió no es redueix, excepte que, 
passades les 6 setmanes de descans obligatori, la mare demani reincorporar-se al seu 
lloc de treball.

En el cas que la mare no tingués dret a suspendre la seva activitat professional amb 
dret a les prestacions segons les normes que regulen la seva activitat, l’altre proge-
nitor tindrà dret a suspendre el seu contracte de treball pel període que li hagués 
correspost a la mare.

permÍs per LactàncIa

Les treballadores, per lactància d’un fill/a menor de 9 mesos, tindran dret a 1 hora 
d’absència del treball, que podran dividir en dues fraccions. La durada del permís 
s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.

La dona, per voluntat pròpia, podrà substituir aquest dret per una reducció de jor-
nada de mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-ho en jornades completes 
en els termes previstos en la negociació col.lectiva o a l’acord que pacti amb l’em-
presa.

D’aquest permís podran disposar-ne indistintament la mare o el pare en el cas que 
ambdós treballin.

reduccIó de Jornada

En la reducció de la jornada per guarda legal s’amplia l’edat màxima del/la menor 
que passa de 6 a 8 anys i es redueix a 1/8 el límit mínim d’aquesta reducció.

Les indemnitzacions que legalment corresponguin per extinció de contracte, inclo-
sos els supòsits d’acomiadaments, seran les que correspondrien al/la treballador/a 
a jornada completa quan tingui una reducció de jornada per algun dels motius se-
güents: naixement de fills/es prematurs/res o que, per qualsevol causa, hagi d’estar 
hospitalitzat/da després del part, la guarda legal o la cura de familiars, per a fer 
efectiva la protecció o el dret assistencial social integral de les treballadores vícti-
mes de la violència de gènere, o per gaudir un temps parcial de suspensió de con-
tracte per maternitat/paternitat.
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excedèncIa

Es reconeix la possibilitat que tant l’excedència per tenir cura d’un fill/a com per 
tenir cura de familiars, es puguin gaudir de manera fraccionada.

L’excedència per tenir cura d’un familiar s’amplia d’1 a 2 anys.

L’excedència voluntària es redueix a 4 mesos com a durada mínima

vacances

Quan el període de vacances fixat al calendari laboral de l’empresa coincideixi amb 
una incapacitat temporal derivada de l’embaràs, part o lactància natural, o amb un 
període de suspensió de contracte per maternitat/paternitat, es tindrà dret a gaudir 
de les vacances en una data diferent de la d’incapacitat temporal o a la de gaudir del 
permís que per aplicació d’aquest precepte li correspongui al finalitzar el període de 
suspensió encara que hagi acabat l’any natural al que corresponguin.

dIsposIcIó addIcIonaL 12ª. modIfIcacIons de La LLeI de prevencIó 
de rIscos LaBoraLs

Les Administracions públiques promouran l’efectivitat del principi d’igualtat  u
entre homes i dones, considerant les variables relacionades amb el sexe  tant 
pel que fa als sistemes de recollida i tractament de dades com a l’estudi i in-
vestigació generals en matèria de prevenció de riscos laborals amb l’objectiu 
de detectar i preveure possibles situacions en les quals els danys derivats del 
treball puguin estar vinculats amb el sexe dels treballadors/es.

S’elimina la possibilitat que sigui el personal mèdic de les mútues qui certifiqui  u
que les condicions d’un lloc de treball puguin influir negativament en la salut de 
la treballadora prenyada o del fetus.

dIsposIcIó addIcIonaL 15ª. modIfIcacIons deL reaL decret LLeI 
peL QuaL es reguLen Les BonIfIcacIons de Quotes a La segu-
retat socIaL deLs contractes d’InterInatge Que se ceLeBren 
amB persones aturades per a suBstItuIr a treBaLLadors/es 
durant eL perÍode de descans per maternItat, adopcIó o aco-
LLIment

Bonificació del 100% de les quotes:

Els contractes d’interinitat que es facin amb persones desocupades per a subs- u
tituir les treballadores que tinguin suspès el seu contracte de treball per risc 
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durant l’embaràs o per risc durant el període de lactància natural fins que de-
saparegui la impossibilitat de la treballadora a reincorporar-se al seu lloc de 
treball anterior o a un altre compatible amb el seu estat.

Els contractes d’interinitat que es facin amb persones desocupades per substi- u
tuir les treballadores que tinguin suspès el seu contracte de treball durant els 
períodes de descans per maternitat, adopció i acolliment preadoptiu i perma-
nent o que tinguin la suspensió per paternitat.

Els contractes d’interinatge que es facin amb persones desocupades  per tal  u
de substituir als treballadors/es autònoms/es, socis/es treballadors/es o socis/
es de treball de les societats cooperatives, en cas de risc durant l’embaràs, 
lactància natural, períodes de descans per maternitat, adopció i acolliment o 
suspensió per paternitat en els termes establerts als paràgrafs anteriors

dIsposIcIó addIcIonaL 18ª. modIfIcacIó de La LLeI generaL de La 
seguretat socIaL.

BENEFICIARIS/ES:
 Els/les treballadors/es per compte aliè, sigui quin sigui el seu sexe, que gaudeixin 

del descans per maternitat, sempre que reuneixin la condició general exigida, acre-
ditin un període mínim de cotització de 180 dies en els 7 anys immediatament ante-
riors al moment de l’inici del descans o alternativament, de 360 dies durant la seva 
vida laboral, amb anterioritat de la mencionada data i reuneixin les altres condicions 
que regularment es determinin.

En cas de maternitat biològica i només en relació amb la mare, el període mínim 
de cotització serà el següent:

Si la mare té menys de 21 anys a l’inici del descans, no s’exigirà un període  u
mínim de cotització.

Si la mare té entre 21 i 26 anys a l’inici del descans, el període mínim de cotit- u
zació serà de 90 dies cotitzats durant els 7 anys anteriors al moment del part, 
o alternativament, 180 dies al llarg de la seva vida laboral abans d’aquesta 
data.

Si la mare és major de 26 anys a l’inici del descans, s’exigirà el període de co- u
tització a què ens hem referit al primer apartat d’aquest article.

PRESTACIÓ ECONÒMICA PER MATERNITAT: 
Subsidi equivalent al 100% de la base reguladora corresponent. La base reguladora 

serà equivalent a l’establerta per a la prestació d’incapacitat temporal, derivada de 
les contingències comunes.

suBsIdI per maternItat
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supòsIt especIaL

BENEFICIARIS/ES: 
Les treballadores per compte aliè que en el cas de part reuneixin els requisits per 

tal d’accedir a la prestació per maternitat excepte el període mínim de cotització.

PRESTACIÓ ECONÒMICA:
 La quantia de prestació serà igual al 100% de l’IPREM (Indicador Públic de Renda 

d’Efectes Múltiples)   

suBsIdI per paternItat

BENEFICIARIS: 
Els treballadors per compte aliè que gaudeixin de la suspensió i que reuneixin la 

condició general exigida. Han d’acreditar un període mínim de cotització de 180 dies 
en els 7 anys immediatament anteriors al moment de l’inici del descans o subsidiàri-
ament de 360 dies durant la seva vida laboral, amb anterioritat a la mencionada data 
i reuneixin les altres condicions que regularment es determinin.

PRESTACIÓ ECONÒMICA PER PATERNITAT:
 Subsidi equivalent al 100% de la base reguladora corresponent. Per a aquests efec-

tes, la base reguladora serà equivalent a la que estigui establerta per a la prestació 
d’incapacitat temporal, derivada de les contingències comunes.

prestacIó econòmIca per rIsc durant L’emBaràs

S’inicia el dia que se suspèn el contracte de treball i finalitzarà el dia anterior a 
l’inici de la suspensió del contracte de treball per maternitat o de reincorporació de 
la dona treballadora al seu lloc de treball anterior o a un altre compatible amb el 
seu estat.

PRESTACIÓ ECONÒMICA:
 100% de la base reguladora (equivalent a la que estigui establerta per a la presta-

ció d’incapacitat temporal, derivada de contingències professionals). La gestió i el 
pagament de la prestació li correspon a l’entitat gestora o a la mútua d’accidents de 
treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

prestacIó econòmIca per rIsc durant La LactàncIa naturaL

Se li concedirà  a la dona treballadora en els termes i condicions previstes en 
aquesta llei per a la prestació econòmica per risc durant l’embaràs, i s’extingirà en 
el moment en que el fill o filla faci 9 mesos, excepte que la beneficiària es reincor-
pori amb anterioritat al seu lloc de treball anterior o a un altre compatible amb la 
seva situació.

PRESTACIÓ ECONÒMICA: 100% de la base reguladora
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excedèncIa per La cura de fILLs/es

S’amplia el període de cotització efectiva considerat a efectes de les prestacions 
de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, 
maternitat i paternitat en els supòsits d’excedència per a tenir cura de fills/es, que 
passa d’1 a 2 anys.

Si la unitat familiar de la qual forma part el/la menor , quan sol•licita l’excedèn-
cia per tenir cura del/la menor, té la consideració de família nombrosa de categoria 
general, el període de cotització efectiva considerat passa a 30 mesos, i si és una 
família nombrosa de caràcter especial, passa a 36 mesos.

reduccIó de Jornada per cura d’un/a menor

Les cotitzacions realitzades durant els 2 primers anys del període de reducció de 
jornada per cura d’un/a menor es computaran incrementades fins al 100% de la 
quantitat que correspondria si no tingués la reducció de la jornada de treball.

prestacIó per atur

La quantitat del subsidi serà igual al 80% de l’indicador públic de rendes d’efectes 
múltiples mensual, vigent en el seu moment. En cas d’atur per pèrdua d’un treball a 
temps parcial, també es percebrà aquesta quantitat.

Quan el treballador/a estigui rebent la prestació per atur total i passi a la situació 
de maternitat o paternitat, percebrà la prestació per aquestes últimes contingències 
en la quantitat que li correspongui.

Si el treballador/a passa a la situació de maternitat/paternitat, se suspendrà la 
prestació d’atur i passarà a percebre la prestació per maternitat/paternitat, ges-
tionada directament per la seva entitat gestora. Un cop extingida la prestació per 
maternitat/paternitat, continuarà amb la prestació d’atur.

dIsposIcIó addIcIonaL  onzena ter.  gestIó de Les prestacIons 
econòmIQues per maternItat I paternItat.

A efectes de les pensions contributives de jubilació i incapacitat permanent, si no 
ha cotitzat per les 16 setmanes de maternitat, es computaran 112 dies pel primer 
fill/a i 14 dies més per cada fill/a a partir del/la segon/a.
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dIsposIcIó addIcIonaL 19. modIfIcacIons de La LLeI de mesures 
per a La reforma de La funcIó pÚBLIca.

excedèncIa

També tindran dret a un període d’excedència de duració no superior a tres anys, 
els/les funcionaris/es per tenir cura d’un familiar que estigui al seu càrrec, fins a 
segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident, malaltia o 
discapacitat no pugui valdre’s per ell sol i no tingui una activitat retribuïda.

El període de permanència en aquesta situació serà computable als efectes de tri-
ennis, consolidació de grau personal i drets passius. Els/Les funcionaris/es podran 
participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració. Durant els dos 
primers anys, tindran dret a la reserva del lloc de treball que exercien. Transcorre-
gut aquest període la reserva de treball serà a la mateixa localitat i d’igual nivell i 
retribució.

Igualment, durant els dos primers mesos d’aquesta excedència el/la funcionari/a 
tindrà dret a percebre les retribucions integres, si és el cas, a les prestacions fami-
liars per fill/a a càrrec.

permIsos

Per naixement, acolliment, o adopció d’un/a fill/a, el pare disposa de 15 dies   u
a partir de la data de naixement, de la decisió administrativa o judicial d’aco-
lliment o de la resolució judicial per la que es constitueix l’adopció.

Per mort, accident o malaltia greu d’un familiar de primer grau de consan- u
guinitat o afinitat, 3 dies hàbils quan el succés es produeixi a la mateixa locali-
tat, i 5 dies hàbils quan sigui a una altra localitat.

Quan es tracti de  u mort, accident o malaltia greu d’un familiar de segon grau 
de consanguinitat o afinitat, el permís serà de 2 dies hàbils quan el succés es 
produeixi a la mateixa localitat i 4 dies hàbils quan sigui a una altra localitat.

reduccIó de Jornada

La persona funcionària, per  u lactància d’un/a fill/a menor de dotze mesos, 
tindrà dret a una hora diària d’absència del treball, que podrà dividir en dues 
fraccions. Aquest dret podrà substituir-se per una reducció de jornada normal 
en mitja hora a l’inici i al final de la jornada, o una hora a l’inici o al final de la 
jornada, amb la mateixa finalitat. Aquest dret podrà ser exercit indistintament 
per qualsevol dels dos progenitors, en el cas que ambdós treballin. Igualment, 
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la persona funcionària podrà sol.licitar la substitució del temps de lactància per 
un permís retribuït que acumuli en jornades senceres el temps corresponent. 
Aquest permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.

En els casos de  u naixements de fills/es prematurs/es o que per qualsevol causa 
hagin de romandre hospitalitzats/des després del part, el funcionari/a tindrà 
dret a absentar-se de la feina durant un màxim de dues hores percebent les 
retribucions íntegres. També tindrà dret a reduir la jornada de treball fins a 
un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional de les seves retribu-
cions.

Qui per  u raons de guarda legal tingui cura d’un menor de 12 anys, persona gran 
que requereixi una especial dedicació o una persona amb discapacitat, que no 
faci cap activitat retribuïda, tindrà dret a la reducció de la seva jornada labo-
ral.

Qui hagi de tenir  u cura de familiars de primer grau, tindrà dret a sol.licitar una 
reducció de fins a un 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per ra-
ons de malaltia molt greu i durant el termini màxim d’un mes. Si hi ha més d’un 
titular d’aquest dret pel mateix fet causant, el temps d’aquesta reducció es pot 
prorratejar entre ells, respectant en tot cas, el termini màxim d’un mes.

suspensIó deL contracte per maternItat

En el cas de part, la duració del permís serà de 16 setmanes ininterrompudes  u
ampliables en el cas de part múltiple a dues setmanes més per cada fill/a a 
partir del/la segon/a. El permís es distribuirà com vulgui la funcionària sempre 
que les 6 setmanes siguin immediatament posteriors al part.

En el cas de mort de la mare, l’altre progenitor podrà fer ús de la totalitat o, si  u
és el cas, de la part que resti del permís. 

El permís de 16 setmanes, tenint en compte l’obligatorietat de les 6 setmanes  u
immediatament posteriors al part per al descans de la mare, en cas que ambdós 
progenitors treballin, la mare quan iniciï el període de descans per maternitat, 
podrà optar perquè l’altre progenitor gaudeixi d’una part determinada i inin-
terrompuda del període de descans posterior al part, bé de forma simultània o 
successiva al permís de la mare. L’altre progenitor podrà seguir disposant del 
permís de maternitat inicialment cedit, fins i tot quan en el moment previst per 
a la reincorporació de la mare a la feina, aquesta estigui en una situació d’in-
capacitat temporal.

En els casos de part prematur i en aquells que, per qualsevol altra causa, el  u
nadó hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, el període de sus-
pensió s’ampliarà tants dies com duri l’hospitalització, i un màxim de 13 setma-
nes addicionals.
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En els casos d’adopció o acolliment, tant si és preadoptiu com si és perma- u
nent o simple, d’acord amb el Codi Civil o les lleis civils de les Comunitats 
Autònomes que ho regulin, sempre que l’acolliment simple sigui de durada no 
inferior a un any i amb independència de l’edat que tingui el menor, el permís 
tindrà una durada de 16 setmanes ininterrompudes, ampliables en el supòsit 
d’adopció i acolliment múltiple a dues setmanes més per cada fill/a a partir 
del/la segon/a, comptades segons triï el funcionari/a, bé a partir de la decisió 
administrativa o judicial de l’acolliment, bé a partir de la resolució judicial 
per la que es constitueix l’adopció, sense que en cap cas el/la menor pugui 
donar drets a diversos períodes de gaudi d’aquest permís. En el cas que ambdós 
progenitors treballin, el permís es distribuirà segons l’opció de les persones 
interessades, que podran disposar del permís de forma simultània o successiva, 
sempre amb períodes ininterromputs.

En el supòsit de discapacitat del fill/a o del menor adoptat/da o acollit/da, el  u
permís d’aquest apartat tindrà una duració addicional de dues setmanes. En 
cas que ambdós progenitors treballin, aquest període addicional es distribuirà 
a opció dels interessats, que podran disposar del permís de forma simultània o 
successiva i sempre de forma ininterrompuda.

En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma d’aquests no  u
podrà ser superior a les 16 setmanes previstes en els apartats anteriors o les 
que corresponen en cas de part, adopció o acolliment múltiple i de discapacitat 
de fill/a o menor adoptat/da o acollit/da.

Els permisos a què es refereix el present apartat es podran gaudir en règim de  u
jornada completa o a temps parcial, a sol.licitud dels/les funcionaris/es i, si 
ho permeten les necessitats del Servei, en els termes que reglamentàriament 
es determinin.

En els casos d’adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament pre- u
vi dels progenitors al país d’origen del/la adoptat/da, el/la funcionari/a tindrà 
dret a disposar d’un permís de fins a dos mesos de durada percebent durant 
aquest període exclusivament les retribucions bàsiques.

Amb independència del permís previst en el paràgraf anterior, el permís per  u
adopció i acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, de conformitat 
amb el Codi Civil o les lleis civils de les Comunitats Autònomes que ho regulin, 
sempre que l’acolliment simple sigui de duració no inferior a un any, podrà 
iniciar-se fins a 4 setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix 
l’adopció.

Durant el gaudi dels permisos regulats en aquest apartat es podrà participar en  u
els cursos de formació que convoqui l’Administració.

En els casos previstos en aquest apartat, el temps transcorregut en la situació  u
de permís per part o maternitat es computarà com de servei efectiu a tots els 
efectes, garantint-se la totalitat dels drets econòmics de la funcionària i, si és 
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el cas, de l’altre progenitor funcionari, durant tota la durada del permís i, si 
és el cas, durant els períodes posteriors a aquest, si d’acord amb la normativa 
aplicable el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció 
del període del gaudi del permís.

Els/les funcionaris/es que fixin l’ús del seu permís per part o maternitat, tin- u
dran dret, un cop finalitzat el període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de 
treball en els termes i les condicions que no li resultin menys favorables al gaudi 
del permís, així com a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de 
treball a què pogués tenir dret durant la seva absència.
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3. Què és un pLa 
    d’IguaLtat?
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Tal com recull l’article 46 de la LOI (Llei Orgànica d’Igualtat), podem definir un Pla 
d’Igualtat d’Oportunitats “com un conjunt ordenat de mesures, adoptades des-
prés de realitzar una diagnosi de la situació, tendint a aconseguir a l’empresa una 
igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació 
per raó de sexe; els plans d’igualtat fixaran els objectius concrets d’igualtat que 
cal assolir, les estratègies i pràctiques que cal adoptar per a la seva consecució, 
i l’establiment dels sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fi-
xats.”

Un Pla d’Igualtat d’Oportunitats:

És col.lectiu. u  Es realitza entre totes les persones implicades a l’empresa.

És flexible. u  Ha d’estar adaptat a les característiques pròpies de cada empresa i 
les accions que finalment s’implementin han d’estar dissenyades segons la seva 
realitat i el seu context concret en funció de les seves necessitats i possibili-
tats.

És integral. u  Incideix en tota la plantilla, no només en les dones.

És transversal. u  Implica a totes les àrees de gestions de l’organització.

És dinàmic i sistemàtic. u   S’adequa a cada moment.

Té una finalitat. u   Que s’aconsegueixi la igualtat efectiva entre dones i homes.



25intersindical-csc // guia pràctica per a l'elaboració, implementació i avaluació d'un pla d'igualtat a una empresa

4. Quan és oBLIgatorI
    ImpLantar-Lo?
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Hi ha quatre situacions en què cal adoptar un pla d’igualtat:

En les empreses on treballin més de 250 persones. Estan obligades a negociar un  u
Pla d’Igualtat amb la representació legal dels treballadors i treballadores.

Quan l’autoritat laboral ho acordi mitjançant un expedient sancionador. u

Quan s’acordi a través de negociació col.lectiva. u

Per voluntat de l’empresa, prèvia consulta a la representació legal de les i els  u
treballadors, tenint en compte que les empreses de menys de 250 treballadors/
es no estan obligades a negociar un pla d’igualtat.
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5. IncompLIments 
    en matèrIa de 
 pLans d’IguaLtat:
    sancIons
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Hi ha tres punts en què es poden manifestar els incompliments de l’empresariat:

Si no adopta un pla d’igualtat, estant obligat a fer-lo. u

Adoptant un pla d’igualtat que en realitat no hauria de considerar-se com a tal,  u
per no complir amb tot allò que ha de definir un pla d’igualtat 

Amb l’incompliment del contingut en el pla d’igualtat: això es pot traduir en la  u
no aplicació del pla d’igualtat o en l’aplicació de les mesures en termes dife-
rents als acordats.

La impugnació del pla pot sol•licitar-se individualment al jutjat acudint al proce-
diment de l’article 138 de la Llei de Procediment Laboral, quan la matèria objecte 
de controvèrsia sigui la de la conciliació; o en qualsevol altre cas, al procediment 
fixat en els articles 181 i següents de la LPL (Llei de Procediment Laboral).

D’altra banda, el jutjat podrà, en cas que no hagi acord entre les parts, entendre 
que existeix discriminació i contemplar una indemnització a la qual pot tenir dret el 
treballador o treballadora per patir discriminació. 
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6. L'eLaboració deL pLa. 
 Fases que caL seguir
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Fases:

Ja que és un sistema que s'introduirà a l'estructura empresarial, abans d'executar 
les accions que configuren el Pla hem de fer tot un procés que ens garanteixi l'ade-
quada implantació. És important que la part sindical acordi amb l'empresa les fases 
que caldrà seguir, com la periodicitat de les reunions per a anar avançant, fent espe-
cial incidència en la diagnosi, ja que servirà de base per a dur terme la part impor-
tant del pla. Les fases i les accions que integren el procés són:

FASES ACCIONS

Compromís de l'organització
Decisió u
Comunicació u
Creació d'un equip d'impuls u

Diagnosi 

Planificació u
Recollida d'informació en cadascun dels àm- u
bits
Anàlisi i presentació de propostes u

Programació  Elaboració d'un pla concret d'acció positiva u
Planificació del mateix u

Implantació 
Execució de les accions previstes u
Comunicació u
Seguiment i control u

Avaluació 
Anàlisi dels resultats obtinguts (impacte de  u
gènere)
Propostes de millora u

Fase 1. coMproMÍs

quÈ eNTeNeM per coMproMÍs? 

És el grau d'implicació en el desenvolupament de totes les parts que integren el 
Pla, per això és indispensable que hagi una predisposició positiva a col•laborar a 
l'execució. És important conèixer el motiu pel qual es realitza el pla, tant si és per 
obligatorietat legal, per disposar de subvencions, etc.
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obJecTius deL coMproMÍs: 

Reconèixer l'eficàcia i l'eficiència del desenvolupament de polítiques d'igualtat  u
d'oportunitats a l'empresa com a principi bàsic i transversal.
Implantar el pla a l'estructura global de l'empresa, i per tant, a la política de  u
gestió dels recursos humans.
Dotar de recursos humans i materials al desenvolupament del pla. u
Conèixer el nivell d'implicació de l'empresa i disposar d'un document signat per  u
totes les parts que les comprometi a dur el pla endavant.

coM es reaLiTZa eL coMproMÍs?

coMuNicació deL coMproMÍs

Per mitjà de la signatura d'un document entre les parts afectades (patronal i sin-
dicat), que ha de recollir el compromís de facilitar dades generals sobre l'entitat,la 
plantilla, el context d'aplicació del projecte, la diagnosi prèvia, els objectius i re-
sultats previstos amb el pla d'igualtat, la previsió d'accions positives, el calendari 
previst d'actuació, la constitució  d'un equip impulsor, si n’hi ha, la participació de la 
representació legal de les treballadores i treballadors, els criteris que es tindran en 
compte per a l'avaluació, el pressupost i el nomenament de la persona responsable 
del programa per part de l'empresa. Aquest compromís signat caldrà difondre'l a la 
resta de plantilla a través dels mitjans que facin falta.

Mitjançant la publicació a la revista o al butlletí intern de l'empresa, per mitjà  u
de notes informatives, circulars o comunicacions internes.
Realitzant sessions informatives on es comuniqui la decisió adoptada, els mo- u
tius, els objectius, les actuacions, etc.
A través dels taulells d'anuncis informatius als centres o als tallers. u

coNsTiTució de L’equip de TrebaLL que eXecuTarÀ eL pLa

Al compromís ha de quedar clar l'Equip de treball responsable de dur a terme el 
Pla. Cal tenir cura a l'hora de fer la selecció, per tal de no afavorir o partir d'una si-
tuació que no afavoreixi la igualtat d'oportunitats, per això mateix integraran l'equip 
persones representants de tota l'estructura i nivells que conformen l'empresa. 

És necessària durant la constitució del pla la participació de delegats/des de Direc-
ció de l'empresa, el Departament de Recursos Humans, Representants Sindicals, els/
les treballadors/res.

coMproMÍs

decisió coMuNicació deL 
coMproMÍs

coNsTiTució
 de L'equip
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Fase 2. diagNosi

quÈ És La diagNosi? 

És la fase prèvia a la realització dels continguts del Pla que configurarà la política 
de l'empresa en matèria d'igualtat d'oportunitats.

Per a poder realitzar un Pla d'igualtat que s’adeqüi a cada empresa concreta cal 
comptar prèviament amb una diagnosi o anàlisi de la realitat.

És necessari conèixer la situació de les dones i dels homes en l'organització 
empresarial,tant en allò que es refereix a la pròpia empresa (des de la selecció del 
personal, fins a la sortida de l'empresa), com en allò que es refereix als productes, 
serveis, imatge, etc., que constitueixen l'objecte propi de negoci de l'empresa.

En aquest punt és on toparem amb més problemes com a representants de les i 
dels treballadors, ja que sovint l'empresa es nega a facilitar determinades dades de-
tallades com poden ser salaris amb complements i plusos, distribució de la plantilla 
per nivell de formació, permisos sol•licitats/ concedits/denegats relacionats amb les 
responsabilitats familiars, etc.

La diagnosi ha de recollir:

Activitats de recollida d'informació u
Anàlisi de resultats u
Formulació de propostes per a  l'elaboració d'un Pla d'Acció Positiva u
Prioritats en la planificació d'actuació. u

obJecTius 

Proporcionar informació sobre les característiques, les necessitats i les opinions  u
de les dones i dels homes que treballen a l'empresa.
Detectar l'existència de possibles desigualtats o discriminacions per raó de  u
sexe.
Funcionar com a base per a la realització d'un Pla d'Igualtat d'oportunitats. u
Identificar els principals problemes que cal resoldre i establir àmbits prioritaris  u
d'actuació.
Mostrar la necessitat de realitzar accions positives a l'empresa. u
Proporcionar un punt de referència on establir-hi futures comparacions. u
Detectar necessitats de formació a la plantilla. u
Implicar al personal en el desenvolupament del Pla. u
Optimitzar recursos humans a l'empresa. u

Fases de La diagNosi

Planificació de la feina u
Recollida de la informació u
Anàlisi de la informació i formulació de propostes u
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pLaNiFicació deL TrebaLL

recoLLida d'iNForMació

OBJECTIUS:
Conèixer el nivell d'igualtat a l'empresa u
Conèixer necessitats, opinions i expectatives de la plantilla u

RECURSOS HUMANS
Especificar l'equip de treball u
Personal u

METODOLOGIA. Tècniques que es faran servir:
Anàlisi estadístic u
Entrevista u
Enquesta u

LLOC
Espais on es desenvoluparà tot el procés de diagnosi. u

DESTINATARIS/ÀRIES
Persones que participaran a les activitats de recollida d'informació. u

TEMPORALITZACIÓ
Planning u
Cronograma u

Les categories sobre les quals hem d'obtenir informació són:

Característiques generals de l'empresa i estructura organitzativa u  (organigra-
ma, funcions,llenguatge emprat a la documentació interna i externa, incloent-
hi les ofertes laborals, la retolació dels llocs i dels càrrecs, llenguatge emprat a 
les campanyes de publicitat, butlletins interns, pàgina web, etc.).

Característiques de la plantilla u  (sexe, edat, nivell acadèmic, categories profes-
sionals, tipus de contractació, tipus de jornada, nivells jeràrquics, moviments 
de personal, antiguitat, responsabilitats familiars, sol•licituds d' excedències i 
permisos retribuïts, trasllats, mesures dutes a terme per a protegir la mater-
nitat i la lactància, representació sindical detallada per sexe, configuració del 
comitè d'empresa detallat per sexes ...).

Instal•lacions i condicions de treball a l'empresa  u (serveis de dones, serveis 
d'homes, vestuaris de dones, vestuaris d'homes, EPIS (equips de protecció in-
dividual) adaptats per a dones, EPIS adaptats per a homes, vestuari adaptat 
per a dones embarassades, àrees destinades a la lactància, menjadors, sales 
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de descans, guarderies laborals, servei mèdic, adaptació de l'ergonomia del 
mobiliari, del maquinari i eines professionals, aparcaments adaptats a dones 
embarassades, aparcaments adaptats a persones discapacitades, adaptacions 
específiques per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones dis-
capacitades...).

Dades referents a les retribucions  u (distribució de la plantilla per franges salari-
als, classificació professional, antiguitat, salari brut, complements i plusos...).

Dades referents a les accions de formació contínua realitzades per les tre- u
balladores i pels treballadors (especificant si es van realitzar dins l'horari 
laboral,les categories o departaments als quals se’ls va oferir la formació...).

 
Dades relatives a les mesures de conciliació existents a l'empresa i nivell d'ús  u
d’aquestes (permisos concedits o denegats, especificar el tipus de permisos, si 
són excedències, reduccions de jornada, lactància compactada, cura de famili-
ars, acompanyament a familiars per a assistir a consulta mèdica, flexibilització 
horària, etc.).

Dades relatives a la promoció de la plantilla u  (caldrà especificar els motius de 
la promoció, de quin departament, secció o lloc, l'antiguitat i formació de la 
treballadora o el treballador promocionat, quin tipus de promoció, etc.).

Política de recursos humans u  (llenguatge i contingut de les ofertes de treball, 
perfil professional, criteris de selecció, composició dels equips, objectius de la 
formació, criteris de l'avaluació per a valorar la promoció, avaluació de les ca-
pacitats, criteris per a decidir els augments salarials, salaris de les ocupacions 
majoritàriament dutes a terme per homes i dones, beneficis socials, incentius, 
etc.).

Opinions i suggeriments del personal u  (grau d'acceptació i implicació del perso-
nal en el Pla, opinions sobre el paper de la dona a la feina, necessitats expres-
sades per les pròpies dones, proposta del conjunt de la plantilla).



35intersindical-csc // guia pràctica per a l'elaboració, implementació i avaluació d'un pla d'igualtat a una empresa

aNÀLisi de La iNForMació i ForMuLació de proposTes

1. ANALISI DE DADES
2. INFORME DE LA DIAGNOSI
3. DIFUSIÓ
4. DISCUSSIÓ I FORMULACIÓ DE PROPOSTES

Amb totes aquestes dades aportades per l'empresa, un cop depurades i discutides 
amb la part sindical, caldrà realitzar una sèrie de reflexions que serveixin per a fer-
nos una composició de quina és la situació de l'empresa pel que fa a la igualtat. Per 
a això l'empresa haurà d'elaborar una diagnosi a partir de la qual formularem pro-
postes. 

1. aNÀLisi de dades

L'anàlisi de dades consisteix en reflexionar sobre tots i cadascun dels indicadors 
emprats a l'estructura organitzativa de l'empresa, detectant les situacions que afa-
voreixin la desigualtat. P. e.: Empresa que no disposa de vestuari per a dones.

Reflexionar sobre els indicadors emprats durant el recull d'informació relativa a les 
característiques de la plantilla; per a això caldrà creuar totes les variables empra-
des i identificar les diferències per raó de sexe, que afavoreixin la desigualtat entre 
dones i homes. P. e.: Concentració de dones en departaments d'administració, man-
cança de dones en departaments de direcció...

Reflexionar sobre els indicadors emprats durant el recull d'informació relativa a la 
política de RRHH; per a això caldrà avaluar si els criteris emprats en la contractació 
marquen diferències entre els sexes, estan fets des d'una visió parcial, si obvien la 
necessitat de conciliar vida familiar i laboral, etc., si especifiquen en quins aspectes 
seria convenient actuar (selecció, formació, promoció, política salarial, etc).

En general, com a àrees a tenir en compte en la diagnosi, un cop revisat que les 
dades apareguin separades per raó de sexe, aquesta hauria de comptar amb les da-
des següents:

1.1 caracTerÍsTiques de L’eMpresa i esTrucTura orgaNiTZaTiVa

Sector d'activitat, productes i serveis que ofereix. u
Grau de participació de les dones al sector. u
Missió, visió i valors de  l'organització. u
Cultura organitzativa. u
Nivell d'experiència en la gestió: certificats de qualitat. u
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Imatge corporativa (llenguatge, imatge, missatges, etc.). u
Departaments d'empresa (incloent-hi tots els nivells). u
Organigrama: analitzar la distribució de dones per departaments i nivell jeràr- u
quic.
Funcions de cada secció. u
Funcions de cada lloc de secció. u

1.2 caracTerÍsTiques deL persoNaL de L’eMpresa

Proporció de dones i homes a cada lloc de treball. u
Proporció de dones i homes a cada secció. u
Distribució per categories professionals (especificant homes i dones). u
Retribucions (detallades per sexes, vinculada a les categories i a la jornada). u
Tipus de contractes (indefinit/da jornada completa, indefinit/a jornada parcial,  u
temporal jornada completa, temporal jornada parcial, pràctiques, formació, 
contractes bonificats/motius).
Tipus de jornada (contínua, torns, partida, nocturna, cap de setmana, flexible,  u
menys de 20 hores, entre 20 i 35 hores, més de 40 hores).
Edat (menys de 25, entre 25 i 35, entre 35 i 50 anys, més grans de 50). u
Antiguitat al lloc de treball. u
Nivell de formació (sense estudis, primaris, ESO, batxillerat, formació professi- u
onal, diplomatura, llicenciatura).
Formació complementària, incloent-hi el període en què es va rebre la formació  u
i l'origen de la iniciativa (formació personal i iniciativa de l'empresa).
Situació familiar (persones dependents a càrrec de cada treballador o treballa- u
dora).
Sol•licituds d'excedències (voluntàries, forçoses, per cura de filles/s, per cura  u
de familiars dependents).
Sol•licituds de permisos retribuïts (matrimoni, lactància, naixement de nadons,  u
mort, hospitalització o malaltia greu de familiars, realització d'exàmens prena-
tals i tècniques de preparació al part, representació sindical, formar part d'un 
comitè d'empresa o ser delegat/da de personal).
Sol•licituds de reducció de jornada (per fills/es a càrrec, persones dependents)  u
detallades per sexe.
Moviments de personal (noves incorporacions, cessaments). u
Trasllats (cal comprovar si són sol•licitats per motius associats a la promoció, o  u
per motius relacionats amb la conciliació de la vida personal i familiar). Espe-
cificar àrea del trasllat (comarca, demarcació territorial, fora del país, dins o 
fora de l'Estat).
Cessaments (per finalització de contracte, cessament voluntari, por defunció,per  u
jubilació, per acomiadament).
Suspensió de contractes (cal observar els motius pels quals homes i dones aban- u
donen l'empresa, per malaltia comuna o accident no laboral, per accident la-
boral o malaltia professional, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs o 
lactància, adopció o acolliment, per formació, per ser víctima de violència de 
gènere...).
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Mesures preses per l'empresa per a protegir la maternitat i la lactància (adap- u
tació del lloc de treball, canvi de lloc de treball, baixa per risc durant l'emba-
ràs)...
Representació sindical. u
Comitè d'empresa. u

1.3 accÉs a L’eMpresa

Analitzar els processos de reclutament i selecció del personal:

Anàlisi del lloc de treball (especificar el nombre total de llocs oferts en el  u
període objecte d'estudi, nombre total de llocs ocupats pel personal directiu, 
comandaments intermedis, personal qualificat i no qualificat, personal adminis-
tratiu).
Informació de l'oferta de treball i canals emprats (anunci a la premsa, llenguat- u
ge emprat, formulari de sol•licitud, base de dades pròpia de l'empresa, base de 
dades facilitada por una agència pública de col•locació, subcontracte per mitjà 
d'una empresa de treball temporal).
Proves de selecció (barem del currículum, entrevista personal, psicotècnics,  u
grups de discussió entre les persones preseleccionades, proves físiques).
Realització de les entrevistes (criteris de valoració de les sol•licituds: quines  u
raons determinaran la selecció: experiència professional, formació, disponibi-
litat horària, mobilitat geogràfica, carnet de conduir, empatia, capacitat per a 
treballar en equip, extraversió, etc.).
Tipus de contracte. u
Característiques dels contractes. u
Condicions de l'accés. u
Valoració dels llocs de treball. u
Composició per sexe de l'equip de selecció del personal. u

1.4 deseNVoLupaMeNT de La carrera proFesisoNaL

Itinerari professional de cada persona. u
Desenvolupament de la carrera segons funcions, edat, antiguitat, etc... u
Nombre total de persones que van ascendir per departament i per lloc de tre- u
ball.
Nombre de promocions que impliquen mobilitat geogràfica. u
Canals emprats per a valorar ascensos (lliure designació, promoció interna,  u
etc.).
Criteris emprats per a valorar la promoció (antiguitat, lliure designació, forma- u
ció, avaluació de capacitats).
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1.5 ForMació i recicLaTge

Gestió de la formació: detecció de necessitats, selecció de cursos. u
Seccions i funcions a les quals es dirigeixen els processos de formació i reciclatge. u
Condicions d'accés a la formació. u
Nombre total de persones que van rebre formació. u
Assistència a cursos en horari laboral. u
Assistència a cursos fora de l'horari laboral. u
Lloc on es van realitzar els cursos. u
Característiques de les persones participants. u
Grau de participació i resultats. u
Participació en accions formatives fora de l'empresa. u
Existència d'ajudes per a assistir a cursos de formació externa a l'empresa. u

1.6 coNdicioNs de TrebaLL de L’eMpresa

Anàlisi de les seccions que per les seves característiques suposen condicions de  u
treball de cert risc o estrès.
Exigència de determinada imatge física, ús de roba de treball o material espe- u
cífic.
Proporció d'homes i dones que ocupen aquests llocs de treball. u
Vestuaris i servei, número i lloc on se situen, característiques i usos. u
Altres dependències (consulta mèdica, sala cafè – descans): característiques i  u
ús.
Transmissió de missatges a l'interior de l'empresa: distingint entre els proce- u
dents de l'empresa, de l'exterior, i els de caràcter personal.
Grau de visibilització de les dones. Anàlisi de l'ús no sexista del llenguatge a les  u
comunicacions de l'empresa, tant a nivell intern com extern.

1.7 reTribució

Anàlisi de la retribució per forquilles econòmiques (menys de 600, entre 600 i  u

800, entre 800 i 1.000, entre 1.000 i 1.500, entre 1.500 i 2.000, entre 2.000 i 

3.000, més de 3.000).

Anàlisi de la retribució en relació a la categoria. u

Anàlisi dels complements salarials (antiguitat, nocturnitat, torns, perillositat,  u

responsabilitat, productivitat, puntualitat o assistència, disponibilitat horària, 

mobilitat geogràfica, hores extraordinàries, incentius).
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1.8 persoNes que deiXeN  L’eMpresa

Característiques de les persones que deixen l'empresa amb identificació de la  u
funció realitzada. 
Itinerari professional efectuat a l'empresa. u
Raons de la sortida de l'empresa. u
Percentatge de sortida de l'empresa segons l'edat. u
Percentatge de sortida de l'empresa segons antiguitat. u
Percentatge de sortida de l'empresa per finalització de contracte. u

1.9 Mesures reLacioNades aMb La coNciLiació

Existència i identificació de serveis prestats per l'empresa que facilitin la cor- u
responsabilitat i la conciliació (sales a l'empresa que funcionin com a guarderi-
es, establiment de línies de subvenció amb guarderies, creació d'un servei propi 
de guarderia a l'empresa).

Possibilitat de flexibilitat horària, possibilitat de treballar en torns  u
fixats,preferència per a escollir el període de vacances, preferència en l'elecció 
de jornada/horari per treballadors/res amb infants o familiars dependents a 
càrrec.

Millora de la durada dels permisos retribuïts contemplats a la legislació actual  u
(dies per naixement o acollida; accident, malaltia greu, hospitalització de fami-
liars; realització de controls prenatals i preparació al part; absència per lactàn-
cia d'un infant menor de 9 mesos; lactància compactada; reducció de jornada 
per cura; suspensió per maternitat; suspensió per paternitat; suspensió per risc 
durant l'embaràs o lactància natural).

Creació de nous permisos (permís per acompanyar a serveis mèdics a familiars,  u
permís per acompanyar a controls prenatals i preparació al part, permís per 
acompanyar a tècniques de fecundació assistida, permís per a tràmits d'adopció 
o acollida).
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2.iNForMe de diagNosi

L'informe de diagnosi hauria de servir per a:

1. Introducció.
2. La igualtat d'oportunitats entre dones i homes a l'empresa.

2.1.Característiques generals de l'empresa i estructura organitzativa.
2.2. Resum de les principals conclusions obtingudes a partir de l'anàlisi de les dades      

             estadístiques sobre la plantilla.
2.3. Anàlisi de les polítiques de recursos humans de l'empresa:

2.3.1. Selecció.
2.3.2. Formació.
2.3.3. Avaluació del rendiment i promoció.
2.3.4. Retribució
2.3.5. Opinions de la plantilla sobre el paper de dones i homes a la feina i    

                       les seves conseqüències
3. Conclusions

3.1. Principals problemes detectats
3.2. Propostes: Objectius i accions a desenvolupar

3. diFusió de La diagNosi

Vegeu tècniques emprades a la fase de compromís.

4. discussió i ForMuLació de proposTes

L'informe de la diagnosi haurà de servir com a base de les propostes per aconseguir 
una empresa on es treballi dins d'un marc d'igualtat d'oportunitats.

És important que l'estratègia a seguir sigui fruit del treball, opinions i suggeriments 
de les persones implicades en la realització d'accions  positives a  l'empresa i del 
personal.

La tècnica que possibilita la integració de desitjos i opinions de tothom i opinions 
de tots els agents implicats, és per mitjà de GRUPS DE DISCUSSIÓ, on es treballin els 
aspectes següents:

Analitzar els principals problemes per resoldre. u
Establir els àmbits prioritaris d'actuació. u
Formular objectius generals a assolir. u
Suggerir accions concretes per fer. u
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diagNosi

pLaNiFicació
deL TrebaLL

recoLLida
d'iNForMació

aNÀLisi de
resuLTaTs

 Objectius  
Recursos humans

Metodologia
Lloc

Destinataris/es

Temporalització

Característiques generals 
de l'empresa

Característiques de la 
plantilla

Política de recursos hu-
mans (selecció del perso-
nal, formació, promoció, 
política salarial)

Opinions i suggeriments 
del personal

Anàlisi 
Informe de la diagnosi
Difusió de la diagnosi
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obJecTius

Fase 3. prograMació

Després de disposar de la informació obtinguda a la diagnosi i les propostes realit-
zades, cal procedir a l'elaboració del cos del pla d'igualtat. Tal i com es recull a la 
Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, a 
l'article 46, per a la consecució dels objectius fixats, els plans d'igualtat podran con-
templar, entre d'altres, les matèries d'accés a l'ocupació, classificació professional, 
promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball, per afavorir, en 
termes d'igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar, i la 
prevenció de l'assetjament sexual i de  l'assetjament per raó de sexe. Aquestes àrees 
d'intervenció hauran de quedar determinades pels resultats de la diagnosi.

Establir els passos necessaris per a assolir els nostres objectius. u
Conèixer els recursos humans i materials assignats per a dur a terme el Pla. u
Preveure per endavant les dificultats. u
Adequar el temps a la realització de tasques. u
Ajudar a conèixer la situació de partida, la finalitat última i els recursos amb  u
que es compta.
Aconseguir el compromís de tothom.  u

En primer lloc, cal establir uns objectius clars, a mitjà o llarg termini, fent una 
planificació del procés. Caldrà determinar quant de temps durarà el procés per 
a la implementació del Pla d'Igualtat i al mateix temps fixar objectius concrets, 
quantificables i assolibles a curt termini i que siguin progressius i coherents amb 
les dades obtingudes a la fase de diagnosi. En resum, caldria respondre a les 
preguntes de QUÈ? i PER A QUÈ? es dissenya el pla d'igualtat a l'empresa. Quins 
objectius ens proposem? Como ho farem? A qui s'adreça el Pla d'Igualtat? Amb 
quina mena de recursos compta l'empresa per a dur-lo a terme? Quan es farà el 
Pla? Com s'avaluarà? 

Cal projectar accions que permetin assolir els objectius proposats, i a més esta-
blir un ordre en el desenvolupament d’aquests, amb la finalitat que es prioritzin 
les accions per tal que amb la realització es facin efectius els aspectes següents 
amb èxit.

En planificar cadascuna de les accions cal tenir en compte:
Qui serà la persona responsable de l'aplicació. u
A qui s'adreça. u
Quin objectiu satisfà. u
Quins mètodes es faran servir. u
Quins recursos calen. u
Com se'n mesurarà el compliment. u

Cal assenyalar que el disseny de les mesures està condicionat als resultats de la 
diagnosi, fet que visibilitzarà on cal intervenir.
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Fases de prograMació deL pLa d’iguaLTaT d’oporTuNiTaTs

En aquest apartat explicarem per què volem dur a terme el Pla, incidint en la situ-
ació detectada, necessitats prioritàries d'actuació, previsió de l'impacte que s'espera 
amb la nostra acció, etc.

Objectius u
Metodologia u
Activitats u
Destinataris/es u
Recursos humans u
Recursos materials u
Temporització u
Avaluació u
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quÈ És?

Fase 4. iMpLaNTació

Aquesta fase suposa la realització i l'execució de les accions previstes al pla.

Un cop dissenyat el Pla d'Igualtat que es farà a l'empresa, el pas següent consisteix 
en dur a terme la proposta tal i com es recull al projecte d'intervenció.

obJecTius

Executar cadascuna de les activitats que configuren el Pla u
Realitzar un control de desenvolupament del Pla u
Corregir imprevistos que es puguin produir u

Fases d’iMpLaNTació deL pLa d’iguaLTaT

Execució de les accions u
Comunicació u
Seguiment i control u

La posada en funcionament del Pla s'inicia quan es comença a estudiar la realitat 
de les dones i dels homes a l'empresa. De fet, una bona diagnosi, així com la comu-
nicació d’aquesta, han d'incloure's ja com a part del propi pla, i a més a més,  com 
una de les parts fonamentals de l'estratègia que marcarà en bona mesura l'èxit i la 
qualitat del Pla.

Tan important com la diagnosi, és establir des del començament un canal de co-
municació fluïda, àgil i bidireccional que permeti aconseguir que totes les persones 
que integren l'empresa puguin fer arribar les seves aportacions i opinions, i que si-
guin recollides. La comunicació és clau també per a crear l'equip de treball, sense el 
qual aquest procés no es pot dur a terme. Aquest equip és fonamental també durant 
l'execució de les accions o implantació de les mesures, ja que és necessari aconseguir 
la implicació més gran possible de totes les persones: treballadores i treballadors, 
equip i estructures directives, organitzacions sindicals i empresarials, així com insti-
tucions i administracions públiques.

El Pla i les activitats que apareguin tindran diferents destinataris/es, i caldrà adap-
tar el missatge. En aquest sentit, cal tenir en compte que la finalitat del Pla és pos-
sibilitar l'accés de dones i homes a qualsevol lloc en igualtat de condicions, i la pro-
moció i el desenvolupament professional de cadascuna de les persones que treballen 
a  l'empresa. Això és responsabilitat de tots els homes i dones que la integren, ja que 
totes les persones són agents que poden interactuar en el canvi.
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Cal tenir en compte que, quan implmentem accions i mesures concretes, els efec-
tes s'estenguin als àmbits sociofamiliar,  laboral, professional i personal. Qualsevol 
modificació en algun d'aquest àmbits, que vagi encaminada a la visibilització de les 
dones o la corresponsabilitat dels homes a l'àmbit domèstic, tindrà repercussions a 
l'organització empresarial.

Fase 5. aVaLuació

L'avaluació del Pla d'Igualtat ha de referir-se tant als resultats com als processos, i 
cal que es faci no com un fet puntual, sinó com un seguiment continu. Haurà d'acom-
plir per una banda una funció de control del grau d'acompliment d'allò planificat, i 
per altra banda, de detecció de les àrees de possible millora i de mesura de l'impacte 
generat a l'organització empresarial.

Cal elaborar indicadors específics per cadascuna de les fases del projecte, tenint 
en compte que han  d'acomplir amb els paràmetres de qualitat i rigor suficients per a 
poder mesurar i determinar quin és el nivell d'eficàcia de cadascuna de les interven-
cions que es van dur a terme.

És important que aquests indicadors s'estableixin amb anterioritat al desenvolu-
pament del pla, que siguin capaços d'avaluar de manera quantitativa i qualitativa, 
tenint en compte que els objectius estan ben definits, i que el que es pretén avaluar 
està determinat per la diagnosi que es realitzi de l'organització empresarial. Així 
mateix, cal establir una temporalització dels processos d'avaluació, designant-ne les 
persones responsables i determinant què han d'avaluar en cadascuna de les accions.

eN quÈ coNsisTeiX L’aVaLuació?

Agrupar informació per a examinar-la sistemàticament, fet que ajuda a deter- u

minar la utilitat i l'eficàcia del Pla.

Establir la conveniència de la intervenció és vital per a la presa de decisions.  u

Els resultats obtinguts del procés d’avaluació permeten preveure les dificultats 

i millorar qualsevol altre procés. 

obJecTius

Donar a conèixer allò que hem fixat i els seus resultats u

Ajudar a prendre decisions i millorar la nostra feina en projectes futurs u

Conèixer els canvis efectuats durant el procés d'execució u

Establir conclusions per a posteriors línies de treball. u
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Fases d’aVaLuació deL pLa d’iguaLTaT

Anàlisi de resultats (MEMÒRIA). u
Formulació de recomanacions i propostes: marcant noves línies d'actuació u

Per dur a terme l'avaluació poden emprar-se diferents tècniques com per exemple:

Tests i qüestionaris per  poder realitzar una avaluació quantitativa u
Entrevistes per grups i individuals, grups de discussió, observació i escala d'ac- u
tituds per a realitzar una avaluació qualitativa

És important conèixer les opinions tant de la plantilla en el seu conjunt com de 
les persones encarregades de la implantació del pla. Les esmentades opinions poden 
recollir-se en un full de control o seguiment al voltant de cada una de les accions 
i objectius proposats i les fites obtingudes, així com dels aspectes a destacar i les 
àrees o aspectes millorables detectades.

En el desenvolupament dels plans d'Igualtat, l'avaluació ha de servir sobre tot per a 
reforçar la feina ben feta i motivar a la millora de la implantació del programa que 
s'iniciarà.

Avaluar l'objectiu que es busca no és només trobar definicions objectives del que
és o no és eficaç a l'àmbit d'igualtat d'oportunitats, sinó també elevar el nivell de 
debat i així poder facilitar la presa de consciencia de totes les persones integrants 
de l'empresa.

Cal començar l'avaluació des del moment en què s'estableix el compromís d'elabo-
rar el Pla d'Igualtat, ja que és fonamental avaluar l'impacte de l'esmentat compro-
mís i conèixer a fons el que l'equip de direcció entén per eficàcia en el context de 
l'organització. Així, també és important avaluar el mètode amb el qual s'ha arribat a 
aquest compromís i si la creació de l’equip que liderarà el procés s’ha fet de forma 
adequada.

Fer avaluació durant la fase de desenvolupament del Pla ens permet conèixer els 
progressos que es van fent, reconduir les desviacions que hi pugui haver i saber en 
quin punt som en cada moment

L'avaluació final, realitzada en el moment en què es van executar les accions pre-
vistes, ens permetrà conèixer el nivell d'acompliment, la implicació dels diferents 
agents, així com l'elaboració de propostes de millora.

És important comunicar els resultats de les avaluacions a tot el personal que forma 
l'empresa, retornant la informació obtinguda per tal que qualsevol persona de l'orga-
nització pugui proposar, arran dels resultats, noves accions o estratègies.

En resum, realitzar l'avaluació en cadascuna de les fases del procés d'implantació 
d'un Pla d'Igualtat a l'empresa ens permet analitzar-les i modificar-les, si cal, garan-
tint l'èxit del Pla.

A continuació, s'assenyalen alguns dels efectes més rellevants generats pel procés 
en cadascuna de les fases:
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duraNT La diagNosi

Es facilita l'opinió de totes les persones, homes i dones u
S'estableix un acord de gestió u
Es dota de recursos al Pla u
Es forma un equip humà que encapçali el procés u

eN La iMpLaNTació d’accioNs i Mesures coNcreTes

Es garanteix la igualtat / diversitat durant la selecció u
Es garanteix la igualtat / diversitat en la formació, promoció i desenvolupa- u
ment

quaN s’eXecuTeN Les accioNs preVisTes

S'analitza si es van desenvolupant comportaments que impliquen l’assumpció de  u
responsabilitats
Es comunica el progrés del Pla i les fites obtingudes, així com l'impacte de ca- u
dascuna de les accions i mesures introduïdes.
Es deriva als agents implicats la necessitat, si s'escau, de buscar o aplicar alter- u
natives a les situacions discriminatòries detectades.
Es podrà realitzar una comparació amb la diagnosi inicial. u
S'elaboraran propostes d'accions de futur per a la millora contínua. u
Es formulen recomanacions per tal de seguir treballant per la igualtat a l'em- u
presa.

MeMÒria

Necessitats cobertes amb el Pla. Cal especificar si va respondre al que es pre- u
tenia.
Avaluació sobre objectius generals i específics. Avaluació del grau d'assoliment.  u
Cal començar amb els objectius específics i després avaluar els generals.
Activitats: per una banda, cal destacar breument les més rellevants, i per l'altra  u
detallar les activitats que van fer-se i les que no van arribar a fer-se, especifi-
cant-ne el motiu.
Recursos humans: implicació, persones que van participar a l'organització,etc. u
Recursos materials: ús adequat, modificacions del pressupost. u
Destinataris/es: número de persones participants u
Temporalització: adequació de la planificació i cronograma, així com de les  u
modificacions
Recomanacions i propostes: marcant noves línies d'actuació u
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7. coNTiNguT i MaTÈries deL   
    pLa d'iguaLTaT
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Les mesures correctores per a combatre les accions discriminatòries detectades 
dins del mercat laboral són esmentades a la Llei d'Igualtat com a  Accions Posi-
tives. És defineixen com: les mesures específiques a favor de les dones per tal de 
corregir situacions patents de desigualtat de fet respecte dels homes.

Aquestes mesures seran aplicables en tant que subsisteixin les esmentades situaci-
ons, i hauran de ser raonables i proporcionades en relació amb l'objectiu plantejat 
en cadascun dels casos. Tot això, amb la finalitat de fer efectiu el dret constitucional 
de la Igualtat.

Així, la sistematització d'aquestes mesures en una empresa s'anomena Pla 
d'Igualtat d'Oportunitats

Avui en dia hi ha moltes empreses que ja estan aplicant mesures específiques per 
assolir més igualtat entre sexes com a estratègia empresarial tot i no tenir un Pla 
d'Igualtat pròpiament definit.

La llei recomana la implantació d'aquestes mesures en àmbits d'actuació prioritaris, 
en els quals es detecta l'existència generalitzada de desigualtats.

Aquestes ÀREES DE TREBALL que la Llei d'Igualtat recomana per aconseguir la igual-
tat d'oportunitats efectiva entre dones i homes al món empresarial, són les que es 
descriuen tot seguit:

IGUALTAT EN L'ACCÉS A L'OCUPACIÓ I LA CONTRACTACIÓ.1. 
IGUALTAT EN LA CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ I FORMACIÓ2. 
IGUALTAT EN LA RETRIBUCIÓ3. 
MESURES D'ORDENACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL / CONCILIACIÓ DE LA VIDA 4. 
PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL.
ASSETJAMENT SEXUAL I DISCRIMINACIÓ5. 

A continuació, es presenten una sèrie de mesures o accions positives recomanades 
per cada àrea específica d'aplicació. Aquestes pretenen servir de guia i orientació per 
a l’aplicació directa a les empreses o com a base per al disseny d'un Pla d'Igualtat 
d'Oportunitats, que serveixi d’estàndard i protocol per a la implantació d'aquestes 
mesures correctores. També és possible que algunes d'aquestes mesures ja portin 
temps realitzant-se a l'empresa.

1. ÀMbiT d’acTuacioNs especÍFiques per a La iguaLTaT eN L’accÉs  
    a L’ocupació i La coNTracTació

Les mesures concretes per aconseguir la igualtat d'oportunitats en l'àmbit d’accés 
a l'ocupació i la contractació entre dones i homes s'enquadren dins de tres àrees es-
pecífiques: la selecció pròpiament dita, la cultura empresarial i la transmissió de la 
implantació de les mesures i els beneficis que això reporta.

1.1 Mesures per eViTar La discriMiNació eN La seLecció

1) Ampliar i diversificar els mètodes de reclutament:
Eliminar el llenguatge sexista de les ofertes d'ocupació, sol•licituds d'ocupació,test  u
psicotècnics i proves professionals, etc.
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Eliminar preguntes potencialment discriminatòries per a la dona, com l'estat  u
civil, fills/filles, etc.
Anunciar les ofertes d'ocupació en llocs o premsa freqüentada per dones, com  u
a mesura que garanteixi que les llegeixen el mateix nombre de dones que d'ho-
mes.

2) Evitar discriminacions a l'entrevista de selecció

3) Avaluar les candidates amb criteris clars i objectius allunyats d'estereotips i 
prejudicis, que poden introduir una distorsió en la selecció

4) Establir quotes mínimes per a la selecció i contractació de dones: reservar un 
percentatge determinat de places vacants per a dones com a mesura temporal fins 
que siguin seleccionades de forma normalitzada

5) Establir mesures de discriminació positiva: en igualtat de condicions i mèrits, 
optant per contractar preferentment dones.

6) Col•laborar amb organitzacions que promoguin l'avenç de la dona a la feina, 
per exemple, patrocinant esdeveniments, fent aportacions econòmiques, o accions 
de voluntariat en organitzacions que treballen amb la dona, establint convenis de 
pràctiques amb tallers d'inserció laboral per a dones, etc.

Sessions de sensibilització en igualtat de gènere per a les persones que ocupen  u

càrrecs de direcció i que tenen més poder d'influència en la implantació del pla, 

encara que també cal que es facin entre els treballadors/res.

Informar internament i externa dels beneficis que aporta la igualtat a l'empresa. u

1.3 Mesures per aFaVorir La coMuNicació sobre Les poLÍTiques  
      d’iguaLTaT

Presentar el valor de la igualtat en la visió de l’empresa: mostrar explícitament  u
el suport de l'empresa a les polítiques d'igualtat d'oportunitats entre dones i 
homes en el sistema de l'empresa.
Designar per a llocs de responsabilitat a persones que donin suport a la política  u
d'igualtat d'oportunitats entre sexes i que se'n faci difusió pública d'aquesta 
relació.
Difusió dels objectius assolits: comunicació periòdica sobre la concentració  u
d'ocupació femenina com a mesura per a avaluar el progrés i reforçar la confi-
ança en el Pla d'Igualtat.

1.2 Mesures per poTeNciar uNa cuLTura d’iguaLTaT         
      d’oporTuNiTaTs
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2. ÀMbiT de Les acTuacioNs especÍFiques per a La iguaLTaT eN  
    La cLassiFicació proFessioNaL, proMoció i ForMació

Les actuacions específiques recomanades per a assolir la Igualtat d'Oportunitats 
s'emmarquen dins de tres àrees específiques: la classificació professional, la pro-
moció professional i la formació interna de les persones treballadores. Tres àmbits  
d'actuació on s'observen diferències por raó de sexe

2.1 Mesures per aL FoMeNT de La iguaLTaT eN La cLassiFicació  
      proFessioNaL

Disseny de plans de carrera per a les treballadores: u  valorant la carrera pro-
fessional a mitjà-llarg termini, disseny de plans de carrera específics, promoció 
d'accions positives a les activitats de formació, foment de les habilitats directi-
ves de les dones i transparència en la classificació professional
Descripció objectiva dels llocs de treball i les competències de cadascun  u
d'ells.
Aplicació de programes de sensibilització en igualtat d'oportunitats entre  u
dones i homes a l'empresa: específics per a comandaments intermedis i su-
pervisors, amb més poder d'influència en la implantació del pla, i també per 
a tota la plantilla per a que prenguin consciència de la importància d'aquestes 
polítiques.
Augment del control de cada persona sobre el seu lloc de treball: u  el control 
sobre el propi treball  i l’aplicació d’habilitats pròpies repercuteix en la satis-
facció del treballador/a, en la seva vida professional i personal

2.2 Mesures per FoMeNTar La iguaLTaT eN La proMoció
      proFessioNaL

Establir criteris objectius i mesurables per poder accedir a una promoció o as- u
cens, també comunicar obertament i públicament (dins de l’empresa) la dispo-
nibilitat de llocs i els criteris per accedir a la promoció ofertada. 
Establir el treball per objectius i no per permanència de temps al lloc de tre- u
ball. 
Establir programes de “mentoring”. Establir un tutor/assessor en temes con- u
crets, com ara la gestió d’equips, la negociació salarial, habilitats comunicati-
ves,...
Establir canals de comunicació oberts allà on es fomenten les xarxes informals,  u
ja que hi ha decisions empresarials que es prenen en reunions o moments infor-
mals; és recomanable establir reunions de grup per a l’intercanvi d’informació, 
bústia de suggeriments, taulell d’anuncis, elaborar un butlletí intern informa-
tiu, sopars de empresa, etc.
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2.3 Mesures per FoMeNTar La iguaLTaT eN La ForMació

Incorporar un sistema de detecció de les necessitats de formació de tot el personal. u
Establir els horaris dels cursos de formació interna dins de la jornada laboral. u
Establir mesures d’acompanyament i cura dels fills/es durant el temps de for- u
mació si es realitza fora de l’horari laboral.
Aplicació d'un sistema de quotes o de percentatges de participació a les accions  u
formatives segons el gènere.

3. ÀMbiT de Les acTuacioNs especÍFiques per a La iguaLTaT       
    eN La reTribució saLariaL

Les mesures que es presenten en aquesta àrea basant-se en la detecció de les pos-
sibles diferències salarials justificades únicament en base a criteris de gènere.

3.1 Mesures per poTeNciar La iguaLTaT saLariaL a L’eMpresa

Establir un sistema retributiu en funció de la valoració dels llocs de treball i la  u
classificació professional, establerta segons les funcions a exercir en aquest lloc 
o categoria amb independència de les persones que ocupen els llocs.
Establir els complements salarials amb criteris clars i objectius. El 23% dels con- u
venis que reconeixen el complement salarial de productivitat, s'atribueixen a 
una sèrie de factors allunyats de la consecució dels objectius marcats per l'em-
presa i s'aproximen a una altra sèrie de complements vinculats a l’assistència o 
a les condicions en què es realitza l’activitat productiva.
Establiment d'una regulació coordinada entre jornada i salari, a través de la  u
creació d'un banc d’hores (hores de treball  a canvi de salari), o un sistema de 
borsa d’hores on les hores extraordinàries realitzades s'intercanvien per temps 
de treball , així com l’establiment de jornada irregular o flexible.
Realització de revisions periòdiques dels salaris comparant els salaris d’homes  u
i dones per poder identificar possibles diferències i aplicar mesures correctores 
en cas de detecció de desequilibris

4. ÀMbiT d’iguaLTaT eN L’ordeNació deL TeMps de TrebaLL 
   (coNciLiació Vida LaboraL, FaMiLiar i persoNaL)

En aquest  àmbit es presenten mesures dirigides a l'aplicació de l’ordenació del 
temps i del lloc de treball  que permetin una millor i major conciliació de la vida 
laboral, familiar i personal per a dones i homes.
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4.1 Mesures per poTeNciar La FLeXibiLiTaT deL TeMps

1) Possibilitat d’establir diferents formes d’adaptació a la jornada laboral, adap-
tant-la a les característiques particulars de l’empresa i a les necessitats del perso-
nal. Les diferents possibilitats son:

Jornada a temps parcial. u
Treball compartit u  de dues persones contractades a temps parcial que exercei-
xen al mateix lloc de treball  que requereix dedicació de jornada completa, 
amb la qual cosa ambdues  estableixen un acord per distribuir la seva jornada 
laboral.
Jornada laboral comprimida  u augmentant el temps de la jornada laboral diari 
per gaudir de mig dia o un dia sencer a la setmana
Reducció de jornada u
Jornada contínua/ intensiva. u
Flexibilització de l’horari d’entrada i sortida u , és a dir, els/es treballadors/es 
tenen un ampli ventall que pot  arribar a suposar fins a  hora i mitja al principi 
i al final de la seva jornada laboral, incloent en aquesta comptabilització el 
temps dedicat al dinar.
Incorporar els bancs o borses d’hores u , amb què els treballadors/es poden com-
prar hores de la seva jornada a canvi de diners (reducció de la part proporcional 
del seu salari).
Evitar que la formació i les reunions s’estableixin fora de l’horari laboral. u
Política de no convocar reunions a darreres hores de jornada laboral i fixar- u
ne una durada màxima.

2) Garantir els drets dels treballadors i de les treballadores que s’acullin a algu-
na de les diferents jornades que la llei ofereix, per a:

No veure reduït el desenvolupament de la seva carrera professional ni les possi- u
bilitats de promoció interna.
No ser relegats/es a llocs de treball amb poca responsabilitat o capacitat de  u
decisió
No perdre oportunitats de formació interna. u
Definir allò que l’empresa entén por disponibilitat, de manera que quedin clars  u
els límits del concepte

3) Designació d'un agent de conciliació que coordini els temes relatius a les neces-
sitats familiars: creació d'una base de dades de col•legis, residències, cangurs, etc.

4.2 Mesures per poTeNciar La FLeXibiLiZació de L’espai

Aplicació de les noves tecnologies per adoptar noves formes de treball com ara:
Treball semi presencial: les hores de la jornada setmanal es distribueixen presenci- u
alment a l’empresa i fora de l’empresa (domicili del/de la treballador/a, telecen-
tres distribuïts en zones properes als domicilis dels/les treballadors/es).
Teletreball: tota la jornada s'exerceix fora de les instal•lacions de l’empresa. u
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5) ÀMbiT d’iguaLTaT per coMbaTre L’asseTJaMeNT seXuaL i
    discriMiNaTori

5.2 Mesures des de L’acTuació reacTiVa

5.1 Mesures des de La preVeNció

La temàtica d’assetjament sexual i discriminatori és un tema innovador que es 
defineix en l’actual llei d’Igualtat efectiva entre dones i homes, i que exigeix de ma-
nera explícita l’aplicació de mesures específiques per prevenir l’assetjament sexual 
i l’assetjament per raó de sexe al treball, així com els procediments específics per 
tramitar les denúncies o reclamacions que pugui formular qui sigui objecte d’aquest 
assetjament.

Exposició de l’ideari de l’empresa en què es mostri de forma explícita la im- u
plicació i el compromís de l’empresa en l’eradicació de l’assetjament.
Informació a les persones treballadores u : exposant clarament que la direcció 
de l’empresa i els superiors jeràrquics estan implicats en l’aplicació de les me-
sures preventives de l’assetjament sexual.
Responsabilitat compartida u : és important que l’empresa estableixi que la res-
ponsabilitat d’assegurar un entorn de treball respectuós amb els drets de qui en 
forma part és tasca de tot el personal treballador.
Formació específica a comandaments i responsables u  que els permeti identifi-
car els factors que contribueixen que no es produeixi assetjament i a familiaritzar-se 
amb les seves responsabilitats en aquesta matèria

Establiment d'un procediment i protocol d’actuació, en el qual ha de quedar  u
explícit, a qui i com s'ha de presentar la denúncia; quins són els drets i deures, 
tant de la presumpta víctima com del presumpte assetjador, durant la tramita-
ció del procediment.
Designació d'una persona mediadora o responsable en matèria d’assetjament  u
sexual, encarregada d’oferir consell i assistència, així com de participar en la 
resolució de problemes, tant en els procediments formals com informals. L’ac-
ceptació d’aquestes funcions ha de ser voluntària.
Preservació i protecció especial de la intimitat: les investigacions han de fer-se  u
amb total respecte a totes les parts.
Adopció de les mesures disciplinàries oportunes en cas que es produeixi una  u
situació d'aquesta mena: acomiadament, suspensió de feina i sou, sanció, canvi 
de seu a la persona, etc.
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8. Annexos
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1. CARACTeRIsTIQUes De L’enTITAT/oRGAnITZACIÓ

2. AssUMPCIÓ DeL CoMPRoMÍs PeR PART De LA DIReCCIÓ

DADES GENERALS SOBRE L’ENTITAT/ORGANITZACIÓ

Nom:
Adreça:
Sector d’activitat:
Productes/activitats principals:
Persones de contacte:
Tf:    Fax:    Correu electrònic:
Àmbit territorial:
Forma jurídica:
Centres/seus de treball i localització:

FITxA D’AssUMPCIÓ De CoMPRoMÍs DeL PLA D’IGUALTAT

oRGAnITZACIÓ
PeRsonA De ConTACTe
DATA

Aquesta empresa declara el seu compromís a establir i desenvolupar polítiques que 
integrin la igualtat de tracte i d’ oportunitats entre dones i homes, sense discrimi-
nar directament o indirecta per raó de sexe, i a més a més a impulsar el foment 
de mesures per aconseguir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com a 
principi estratègic de la nostra política corporativa i de recursos humans, segons la 
definició d’aquest principi que s’estableix a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva de dones i homes.

En tots i cadascun dels àmbits en què es desenvolupi l’activitat d’aquesta empresa, 
selecció, promoció, política salarial, formació, condicions de treball, salut laboral, 
ordenació del temps de treball, conciliació, assumim el principi d’igualtat d’opor-
tunitats entre dones i homes,tenint especial cura de la discriminació indirecta,que 
vol dir: “La situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres 
situen una persona d’un sexe en situació de  desaventatge particular respecte a 
persones de l’altre sexe”.

Pel que fa a les comunicacions, tant externes com internes, que es manifestin so-
bre aquest tema, projectaran una imatge d’empresa segons aquest principi d’igual-
tat d’oportunitats entre dones i homes.

Els principis enumerats es realitzaran a través del foment de les mesures 
d’igualtat o mitjançant un pla d’igualtat que suposi millores a la situació actu-
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3. ACCIons

4. CALenDARI

al, instaurant els corresponents sistemes de seguiment, amb la finalitat d’avan-
çar en la consecució de la igualtat real entre dones i homes a l’empresa, i per 
extensió, al conjunt de la societat.

Per a aconseguir aquest repte cal comptar amb la representació legal dels 
treballors i treballadores, no només en el procés de negociació col•lectiva tal 
com estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
de dones i homes, sinó en tot el procés de desenvolupament i avaluació de les 
anomenades mesures d’igualtat o Pla d’igualtat.

Signat per la direcció (nom i càrrec)
Lloc i data

S’han fet accions positives a l’organització abans? Si la resposta és afirmativa descri-
viu breument les accions realitzades. 

FASES DATA CONTINGUT DE LA FASE

Compromís de l’organització. Decisió, comunicació i definició 
de l’equip de treball.

Comitè o comissió permanent 
d’igualtat Creació de l’equip de treball

Diagnosi 
Planificació
Recollida d’informació
Anàlisi i presentació de propostes

Programació

Elaboració del pla d’igualtat.
Planificació: objectiu, accions, 
persones destinatàries, calen-
dari,recursos, indicadors, tècni-
ques d’avaluació i seguiment.

Implantació 
Execució de les accions previstes
Comunicació
Seguiment i control

Avaluació Anàlisi dels resultats obtinguts
Propostes de millora
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5. ConsTITUCIÓ DeLs eQUIPs De seGUIMenT DeL PLA

6. PARTICIPACIÓ De LA RePResenTACIÓ LeGAL DeLs TReBALLADoRs/es

7. PRessUPosT

8. AssIGnACIÓ D’UnA PeRsonA ResPonsABLe DeL PLA

Indicar nom, categoria i departament al qual pertanyen les persones i en què consis-
tirà la participació de l’equip. 

Indicar el nom, sindicat i categoria a la qual pertany la representació legal dels tre-
balladors i treballadores.

Detallar el pressupost que està previst per a realitzar les accions positives, indicant 
els conceptes i la quantia aproximada (indicar si van rebre subvenció per a la realit-
zació de les accions previstes, quantia i procedència).

Indicar el nom, el càrrec i el departament de la persona designada com a responsable 
de l’organització, implementació, seguiment i avaluació del pla.

Aquest document ha d’estar signat per ambdues parts implicades, assenyalant lloc 
i data.
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Annexos
AsPeCTes QUAnTITATIUs

Fitxes elaborades amb material ex-
tret del Manual per a elaborar un Pla 
d’Igualtat en una empresa. Institut 
de la dona. Ministeri de Treball i As-
sumptes Socials, Fons Social Euro-
peu. Madrid. 2008 i de la Guia per a 
la implantació d’un pla d’igualtat a 
l’empara de la nova llei d’igualtat, 
de la Càmara Oficial de Comerç i In-
dústria de Madrid. 2007.
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TAULes PeR A LA ReCoLLIDA D’InFoRMACIÓ soBRe Les CARACTeRÍs-
TIQUes De L’eMPResA

>  CARACTeRÍsTIQUes De L’eMPResA

DoCUMenTACIÓ PeR ReALITZAR LA DIAGnosI

1. DADes GeneRALs soBRe L’eMPResA

2. ÀMBIT TeRRIToRIAL

3. FoRMA JURÍDICA

4. oRGAnIGRAMA De L’eMPResA

Nom:  
Adreça: 
Tf:                       Fax:                  Correu electrònic:
Sector d’activitat: 
Productes/activitats principals:

Persones de contacte: 
Telèfon:                    Fax:                     Correu electrònic: 
Àmbit territorial: 
Forma jurídica: 
Centres/seus de treball i localització:

Multinacional
Nacional
Local

Societat Anònima
Societat Limitada
Societat Anònima Laboral
Cooperativa

Representar gràficament l’estructura organitzativa de l’empresa (cal adaptar-se a 
les característiques pròpies de cada empresa)
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5. oBJeCTIUs De L’eMPResA

6. INSTAL•LACIONS DE L’EMPRESA

7. PLAnTILLA De PeRsonAL seGons eL sexe

8. CARACTeRÍsTIQUes De LA RePResenTACIÓ LeGAL DeLs
    TReBALLADoRs I TReBALLADoRes

OBJECTIU REPTE ACCIONS

Llarg termini

Mitjà termini

Curt termini

Incloure un plànol de l’empresa amb el llistat de les instal•lacions:

Serveis de dones i serveis d’homes u
Vestuaris de dones i vestuaris d’homes u
EPIS (equips de protecció individual) adaptats per a les dones i per als homes u
Menjadors u
Adaptació ergonòmica del mobiliari, màquines i eines professionals u
Aparcament adaptat a persones amb mobilitat reduïda (persones amb disca-   u
pacitat, embarassades...)
Adaptacions específiques per a l’eliminació de barreres arquitectòniques per   u
a persones amb discapacitat (serveis, accessos, rampes ...)

NOMBRE DE PERCENTATGE DE 
TREBALLADORES I TREBALLADORS

DONES % HOMES % TOTAL

SINDICAT % DE REPRESENTACIÓ

NO HI HA REPRESENTACIÓ LEGAL DE TREBALLADORS/ES    □
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9. RePResenTACIÓ sInDICAL

10. RePResenTACIÓ LeGAL DeLs TReBALLADoRs I TReBALLADoRes 
      PeR CATeGoRIes PRoFessIonALs

EDATS DONES % HOMES % TOTAL

MENORS DE 20 ANYS

DE 21 A 25 ANYS

DE 26 A 35 ANYS

DE 36 A 45 ANYS

MÉS DE 46 ANYS

TOTAL

CATEGORIES DONES % HOMES % TOTAL

TOTAL

TAULes PeR A LA ReCoLLIDA D’InFoRMACIÓ soBRe Les 
CARACTeRÍsTIQUes De LA PLATILLA

1. DIsTRIBUCIÓ De LA PLAnTILLA PeR eDATs

EDATS DONES % HOMES % TOTAL

MENORS DE 20 ANYS

DE 20 A 29 ANYS

DE 30 A 39 ANYS

DE 40 A 49 ANYS

50 O MÉS ANYS

TOTAL
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2. DIsTRIBUCIÓ De LA PLAnTILLA PeR nIVeLL D’esTUDIs

3. DIsTRIBUCIÓ De LA PLAnTILLA PeR CATeGoRIes PRoFessIonALs

ESTUDIS DONES % HOMES % TOTAL

SENSE ESTUDIS

ESTUDIS PRIMARIS

ESTUDIS SECUNDARIS 
(BATXILLERAT, BUP,  COU, FP)

ESTUDIS UNIVERSITARIS

TOTAL

DEPARTAMENTS

CATEGORIES DONES % HOMES % TOTAL

TOTAL

4. DIsTRIBUCIÓ De LA PLAnTILLA PeR TRAMs sALARIALs 
    (sALARI BRUT AnUAL sense Les CoMPensACIons exTRAsALARIALs)

TRAMS SALARIALS DONES % HOMES % TOTAL

MENYS DE 7.200 €

ENTRE 7.200 i 12.000 €

ENTRE 12.001 i 14.000 €

ENTRE 14.001 i 18.000 €

ENTRE 18.001 i 24.000 €

ENTRE 24.001 i 30.000 €

ENTRE 30.001 i 36.000 €

MÉS DE 36.000 €

TOTAL
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5. DIsTRIBUCIÓ De LA PLAnTILLA PeR TRAMs sALARIALs 
   (sALARI BRUT AnUAL MÉs Les CoMPensACIons exTRAsALARIALs)

6. DIsTRIBUCIÓ De LA PLAnTILLA PeR CATeGoRIes PRoFessIonALs I 
    sALARI BRUT AnUAL sense CoMPensACIons exTRAsALARIALs

TRAMS SALARIALS DONES % HOMES % TOTAL

MENYS DE 7.200 €

ENTRE 7.200 i 12.000 €

ENTRE 12.001 i 14.000 €

ENTRE 14.001 i 18.000 €

ENTRE 18.001 i 24.000 €

ENTRE 24.001 i 30.000 €

ENTRE 30.001 i 36.000 €

MÉS DE 36.000 €

TOTAL

CATEGORIES TRAMS SALARIALS DONES % HOMES % TOTAL

MENYS DE 7.200 €

ENTRE 7.200 i 12.000 €

ENTRE 12.001 i 14.000 €

ENTRE 14.001 i 18.000 €

ENTRE 18.001 i 24.000 €

ENTRE 24.001 i 30.000 €

ENTRE 30.001 i 36.000 €

MÉS DE 36.000 €

TOTAL
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7. DIsTRIBUCIÓ De LA PLAnTILLA PeR CATeGoRIes PRoFessIonALs I  
   sALARI BRUT AnUAL AMB CoMPensACIons exTRAsALARIALs

CATEGORIES TRAMS SALARIALS DONES % HOMES % TOTAL

MENYS DE 7.200 €

ENTRE 7.200 i 12.000 €

ENTRE 12.001 i 14.000 €

ENTRE 14.001 i 18.000 €

ENTRE 18.001 i 24.000 €

ENTRE 24.001 i 30.000 €

ENTRE 30.001 i 36.000 €

MÉS DE 36.000 €

TOTAL

8. DIsTRIBUCIÓ De LA PLAnTILLA PeR TIPUs De ConTRACTe

9. DIsTRIBUCIÓ De LA PLAnTILLA PeR AnTIGUITAT

TIPUS CONTRACTE DONES % HOMES % TOTAL

INDEFINIT

TEMPORAL

PRÀCTIQUES

FORMACIÓ

ALTRES

TOTAL

ANTIGUITAT DONES % HOMES % TOTAL

MENYS DE 6 MESOS

DE 6 MESOS A UN ANY

DE 1 A 3 ANYS

DE 6 A 10 ANYS

MÉS DE 10 ANYS

TOTAL
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10. DIsTRIBUCIÓ De LA PLAnTILLA PeR JoRnADA LABoRAL seTMAnAL

11. DIsTRIBUCIÓ De JoRnADA

12. DIsTRIBUCIÓ De LA PLAnTILLA PeR DePARTAMenTs I nIVeLLs JeRÀRQUICs

JORNADA SETMANAL DONES % HOMES % TOTAL

MENYS DE 20 HORES

DE 20 A 34 HORES

DE 35 A 39 HORES

40 HORES

MÉS DE 40 HORES

TOTAL

JORNADA DONES % HOMES % TOTAL

CONTÍNUA

PARTIDA

PER TORNS

JORNADA NOCTURNA

CAP DE SETMANA

JORNADA FLEXIBLE

DIReCCIÓ

DonA (D)

DePARTAMenT A

HoMe (H)

DePARTAMenT B DePARTAMenT C DePARTAMenT D

DIReCCIÓ D/H DIReCCIÓ D/H DIReCCIÓ D/H DIReCCIÓ D/H

PeRsonAL TÈCnIC D/H PeRsonAL TÈCnIC D/H PeRsonAL TÈCnIC D/H PeRsonAL TÈCnIC D/H

PeRsonAL ADMIn. D/H PeRsonAL ADMIn. D/H PeRsonAL ADMIn. D/H PeRsonAL ADMIn. D/H

PeRsonAL no QUALIFICAT  
H/D

PeRsonAL no QUALIFICAT  
H/D

PeRsonAL no QUALIFICAT  
H/D

PeRsonAL no QUALIFICAT  
H/D
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TAULes De ReCoLLIDA D’InFoRMACIÓ soBRe eLs MoVIMenTs 
De PeRsonAL

1. noMBRe D’ALTes I BAIxes

2. InCoRPoRACIons PeR TIPUs De ConTRACTe

3. InCoRPoRACIons PeR eTT o sUBConTRACTes PeR A LA seLeCCIÓ

NOMBRE D’ALTES                             NOMBRE DE BAIXES

DONES % HOMES % TOTAL DONES % HOMES % TOTAL

2010

2009

2008

2007

2006

TIPUS DE CONTRACTE DONES  % HOMES % TOTAL

TEMPORAL A TEMPS COMPLET

TEMPORAL A TEMPS PARCIAL

FIX DISCONTINU

INDEFINIT A TEMPS COMPLET

INDEFINIT A TEMPS PARCIAL

PRÀCTIQUES

FORMACIÓ

ALTRES (BORSES DE FORMACIÓ, ETC.)

TOTAL

NOMBRE D’ALTES

EVOLUCIÓ PER ANYS DONES  % HOMES % TOTAL

2010

2009

2008

2007

2006

TOTAL
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4. InCoRPoRACIons PeR eTT o sUBConTRACTes PeR A LA seLeCCIÓ
    I TIPUs De ConTRACTe

TIPUS DE CONTRACTE DONES  % HOMES % TOTAL

TEMPORAL A TEMPS PARCIAL

FIX DISCONTINU

INDEFINIT A TEMPS COMPLET

INDEFINIT A TEMPS PARCIAL

PRÀCTIQUES

FORMACIÓ

ALTRES (BORSES DE FORMACIÓ, ETC.)

TOTAL

NOMBRE D’ALTES PER ETT I CONTRACTE

5. InCoRPoRACIons eL DARReR AnY PeR CATeGoRIes PRoFessIonALs

6. InCoRPoRACIons eL DARReR AnY PeR eTT 
    I CATeGoRIes PRoFessIonALs

CATEGORIES DONES  %  HOMES % TOTAL

TOTAL

CATEGORIES DONES  %  HOMES % TOTAL

TOTAL
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7. MoTIU De BAIxes DeFInITIVes DURAnT eL DARReR AnY

8. MoTIU De BAIxes DeFInITIVes DURAnT eL DARReR AnY PeR eDAT

DONES  %  HOMES % TOTAL

JUBILACIÓ

JUBILACIÓ ANTICIPADA

ACOMIADAMENT

FINALITZACIÓ DE CONTRACTE

BAIXA VOLUNTÀRIA

BAIXA PER CURA DE PERSONES A CÀRREC

ALTRES (DEFUNCIÓ, IP,ETC)

TOTAL

DESCRIPCIÓ DE LA BAIXA TRAM D’EDAT DONES % HOMES % TOTAL

JUBILACIÓ

JUBILACIÓ ANTICIPADA

ACOMIADAMENT

MENYS DE 20 ANYS

20-29 ANYS

30-45 ANYS

46 O MÉS ANYS

FINALITZACIÓ DE 
CONTRACTE

MENYS DE 20 ANYS

20-29 ANYS

30-45 ANYS

46 O MÉS ANYS

BAIXA VOLUNTÀRIA

MENYS DE 20 ANYS

20-29 ANYS

30-45 ANYS

46 O MÉS ANYS

BAIXA PER CURA DE 
PERSONES A CÀRREC

MENYS DE 20 ANYS

20-29 ANYS

30-45 ANYS

46 O MÉS ANYS

ALTRES 
(DEFUNCIÓ, IP, etc...)

MENYS DE 20 ANYS

20-29 ANYS

30-45 ANYS

46 O MÉS ANYS

TOTAL
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9. MoTIU De Les BAIxes TeMPoRALs I PeRMIsos DeL DARReR AnY

DESCRIPCIÓ DE LES BAIXES TEMPORALS DONES % HOMES % TOTAL

INCAPACITAT TEMPORAL

ACCIDENT DE TREBALL

MATERNITAT

PATERNITAT

CESSIÓ AL PARE DEL PERMÍS DE PATERNITAT

ADOPCIÓ O ACOLLIMENT

RISC DURANT L’EMBARÀS

RISC DURANT LA LACTÀNCIA

REDUCCIÓ DE JORNADA PER LACTÀNCIA

LACTÀNCIA COMPACTADA

REDUCCIÓ DE JORNADA PER MOTIUS FAMILIARS

REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA D’UN FILL/A

REDUCCIÓ DE JORNADA PER ALTRES MOTIUS

EXCEDÈNCIA POR CURA D’UN FILL/A

EXCEDÈNCIA PER CURA DE FAMILIARS

EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA

PERMÍS POR CURA GREU, DEFUNCIÓ

TOTAL
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TAULA PeR A LA ReCoLLIDA D’InFoRMACIÓ soBRe Les Me-
sURes QUe PRen L’eMPResA PeR A PRoTeGIR LA MATeRnI-
TAT I LA LACTÀnCIA

1. MesURes QUe PRen L’eMPResA PeR A PRoTeGIR LA MATeRnITAT  I   
    LA LACTÀnCIA  *(MARCAR  AMB UnA "x" eL QUe CoRResPonGUI)

MESURES 
ADOPTADES 

MESURES NO 
ADOPTADES

ADAPTACIÓ DE LES CONDICIONS DEL TEMPS  DE 
TREBALL (TORNS,TREBALL NOCTURN, GUÀRDIES,...)

ORGANITZACIÓ DEL LLOC DE TREBALL (PAUSES, 
FREQÜÈNCIA, PERIODICITAT..)

EXISTÈNCIA D’INSTAL•LACIONS QUE PERMETIN A 
LA TREBALLADORA EMBARASSADA REPOSAR, SEURE...

EXISTÈNCIA D’UN LLOC ADEQUAT PER A L’EXTRACCIÓ DE LLET

EXISTÈNCIA DE NEVERA PER A EMMAGATZEMAR I
CONSERVAR LA LLET

CANVI DE LLOC DE TREBALL

CONTINGÈNCIA PER RISC EN L’EMBARÀS

EXISTÈNCIA DE GUARDERIA A L’EMPRESA

TAULes De ReCoLLIDA D’InFoRMACIÓ soBRe Les ResPon-
sABILITATs FAMILIARs

1. noMBRe De FILLs I FILLes   

DONES % HOMES % TOTAL

0 FILLES i FILLS

1 FILLA / FILL

2 FILLES/FILLS

3 FILLES/FILLS

MÉS DE 3 FILLES/FILLS

TOTAL
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2. noMBRe De FILLs I FILLes  AMB DIsCAPACITAT 

3. eDATs FILLes I FILLs

4. eDATs FILLes I FILLs AMB DIsCAPACITAT

5. ALTRes PeRsones A CÀRReC

DONES % HOMES % TOTAL

0 FILLES i FILLS

1 FILLA / FILL

2 FILLES/FILLS

3 FILLES/FILLS

MÉS DE 3 FILLES/FILLS

TOTAL

DONES % HOMES % TOTAL

MENYS DE 3 ANYS

DE 4 A 6 ANYS

DE 7 A 14 ANYS

15 I MÉS ANYS

TOTAL

DONES % HOMES % TOTAL

MENYS DE 3 ANYS

DE 4 A 6 ANYS

DE 7 A 14 ANYS

15 I MÉS ANYS

TOTAL

DONES % HOMES % TOTAL

0

1

2

3

4

Més de 4

TOTAL
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6. PeRsones A CÀRReC seGons eL nIVeLL De DePenDÈnCIA

7. SOL•LICITUD DE PERMISOS RETRIBUÏTS

NIVELL DE DEPENDÈNCIA DONES % HOMES % TOTAL

GRAU 1 DEPENDÈNCIA MODERADA NIVELL 1

GRAU 1 DEPENDÈNCIA MODERADA NIVELL 2

GRAU 2 DEPENDÈNCIA SEVERA NIVELL 1

GRAU 2 DEPENDÈNCIA SEVERA NIVELL 2

GRAU 3 GRAN DEPENDÈNCIA NIVELL 1

GRAU 3 GRAN DEPENDÈNCIA NIVELL 2

ACCEPTATS DENEGATS DONES % HOMES % TOTAL

PER MATRIMONI

PER MUDANÇA O CANVI DE DOMICILI

PER DEFUNCIÓ, MALALTIA GREU, 
HOSPITALITZACIÓ O INTERVENCIÓ
QUIRÚRGICA DE FAMILIARS

EXÀMENS PRENATALS I TÈCNIQUES
DE PREPARACIÓ AL PART

REPRESENTACIÓ SINDICAL

ALTRES (EXÀMENS, ETC.)

TOTAL
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1. PRoMoCIons DARReR AnY

2. TIPUs De PRoMoCIons DARReR AnY

3. CATeGoRIes PRoFessIonALs A QUÈ s’HA PRoMoCIonAT eL  
    DARReR AnY

TAULes De ReCoLLIDA D’InFoRMACIÓ soBRe PRoMoCIons

TIPUS DE PROMOCIÓ DONES % HOMES % TOTAL

NOMBRE TOTAL DE PERSONES QUE ASCENDIREN DE NIVELL

NOMBRE DE PROMOCIONS VINCULADES A MOBILITAT GEOGRÀFICA

TOTAL

TIPUS DE PROMOCIÓ DONES % HOMES % TOTAL

PROMOCIÓ SALARIAL, SENSE MODIFICACIÓ DE CATEGORIA

PROMOCIÓ VINCULADA A MOBILITAT GEOGRÀFICA

CANVI DE CATEGORIA PER PROVA OBJECTIVA

CANVI DE CATEGORIA PER ANTIGUITAT

CANVI DE CATEGORIA DECIDIT PER L’EMPRESA

TOTAL

CATEGORIES DONES % HOMES % TOTAL

TOTAL
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1. ReCLUTAMenT I seLeCCIÓ De PeRsonAL 

TAULes PeR A LA ReCoLLIDA D’InFoRMACIÓ soBRe PoLÍTIQUes 
De ReCURsos HUMAns

DONES % HOMES % TOTAL

PERSONAL DIRECTIU

PERSONAL DIRECTIU INTERMEDI

PERSONAL QUALIFICAT

PERSONAL NO QUALIFICAT

PERSONAL ADMINISTRATIU

TOTAL

DONES % HOMES % TOTAL

TEST PSICOTÈCNICS

ENTREVISTA

CURRÍCULUM

EXPERIÈNCIA

BORSA DE TREBALL

ALTRES

DONES % HOMES % TOTAL

EQUIP DE RECURSOS HUMANS

PERSONAL DIRECTIU

EQUIP EXTERN A L’EMPRESA

ALTRES

DONES % HOMES % TOTAL

PREMSA

INFORMACIÓ INTERNA DE L’EMPRESA: 
BUTLLETÍ, REVISTA, TAULELL D’ANUNCIS

INFORMACIÓ D’UN/A SUPERIOR 
JERÀRQUIC/A 

ALTRES

CATEGORIES PROFESSIONALS EN QUÈ ES PREVEU INCORPORAR PERSONAL• 

PROVES DE SELECCIÓ APLICADES PER COBRIR VACANTS• 

PERSONES ENCARREGADES DEL PROCÉS DE RECLUTAMENT• 

MÈTODES USATS PER DONAR A CONÈIXER LES OFERTES DE TREBALL• 
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2. FoRMACIÓ

DONES % HOMES % TOTAL

NOMBRE DE PERSONES QUE VAN REBRE 
FORMACIÓ L’ÚLTIM ANY

NOMBRE D’HORES DEDICADES A LA FOR-
MACIÓ L’ÚLTIM ANY 

NOMBRE DE PERSONES QUE VAN REBRE 
AJUDA PER ASSISTIR A CURSOS DE FOR-
MACIÓ EXTERNA 

DONES % HOMES % TOTAL

INFORMÀTICA

IDIOMES

GESTIÓ

HABILITATS DIRECTIVES

FORMACIÓ ESPECIALITZADA

FORMACIÓ EN IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
I PERSPECTIVA DE GÈNERE

ALTRES

TOTAL

2.1. FORMACIÓ• 

2.2. TIPUS DE FORMACIÓ REBUDA• 

DONES % HOMES % TOTAL

PERFECCIONAMENT

REQUALIFICACIÓ

PROMOCIÓ

ALTRES

TOTAL

2.3. NIVELL DE FORMACIÓ REBUDA• 
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DONES % HOMES % TOTAL

MENYS DE 600 €

DE 600 € A 899 €

DE 900 A 1199 €

DE 1200 A 1799 €

DE 1800 A 2.100 €

MÉS DE 2100 €

TOTAL

DONES % HOMES % TOTAL

COTXE

ASSEGURANÇA DE VIDA

PLANS DE JUBILACIÓ

VIVENDA

ESTUDIS

ESCOLA INFANTIL

ALTRES

TOTAL

DONES % HOMES % TOTAL

PERSONAL DIRECTIU

PERSONAL AMB COMANDAMENT INTERMEDI

PERSONAL QUALIFICAT

PERSONAL ADMINISTRATIU

PERSONAL NO QUALIFICAT

TOTAL

1.1. SALARI (TOTAL BRUT/MES; BASE MÉS INCENTIUS)• 

1.2. DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS SOCIALS COMPLEMENTARIS EN EL DARRER ANY • 

1.3. DISTRIBUCIÓ DE SALARIS SEGONS CATEGORIES PROFESSIONALS• 

TAULes PeR A LA ReCoLLIDA D’InFoRMACIÓ soBRe  
PoLÍTICA sALARIAL



Annexos
AsPeCTes QUALITATIUs

Fitxes elaborades amb material ex-
tret del Manual per a elaborar un Pla 
d’Igualtat en una empresa. Institut 
de la dona. Ministeri de Treball i As-
sumptes Socials, Fons Social Euro-
peu. Madrid. 2008 i de la Guia per a 
la implantació d’un pla d’igualtat a 
l’empara de la nova llei d’igualtat, 
de la Càmara Oficial de Comerç i In-
dústria de Madrid. 2007.
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1. GRAU D’ACCePTACIÓ I IMPLICACIÓ DeL PeRsonAL AL PLA 
    D’IGUALTAT D’oPoRTUnITATs.

DONES HOMES

CONEIXES EL PLA D’IGUALTAT?

A TRAVÉS DE QUINA VIA T’HAS ASSABENTAT  QUE S’ESTAVA 
NEGOCIANT UN PLA D’IGUALTAT A L’EMPRESA?

HAS PARTICIPAT A ALGUNA REUNIÓ O ENTREVISTA RELACIO-
NADA AMB EL PLA?

EN QUIN GRAU CONSIDERES QUE L’EMPRESA ESTÀ IMPLICA-
DA EN L’ELABORACIÓ I IMPLANTACIÓ DEL PLA?

I LA PLANTILLA?

1.1. RESULTATS DEL GRAU D’ACCEPTACIÓ I IMPLICACIÓ AL PLA PER SEXES

QüesTIonARI PeR A LA ReCoLLIDA D’InFoRMACIÓ soBRe 
oPInIons I sUGGeRIMenTs DeL PeRsonAL 

2. oPInIons I PRoPosTes DeL ConJUnT De LA PLAnTILLA.

MOLTA SUFICIENT POCA

PERSONAL DIRECTIU

PERSONAL AMB COMANDAMENT INTERMEDI

PERSONAL QUALIFICAT

PERSONAL ADMINISTRATIU

PERSONAL NO QUALIFICAT

TOTAL

1.2. RESULTATS DEL GRAU D’ACCEPTACIÓ I IMPLICACIÓ EN EL PLA PER CATEGORI- 
       ES PROFESSIONALS.

2.1. OPINIONS I SUGGERIMENTS SOBRE ELS DIFERENTS ROLS DE DONES I HOMES A   
       LA FEINA I CONSEQÜÈNCIES PER SEXE.

DONES HOMES

OPINIÓ SOBRE ELS DIFERENTS 
ROLS

CONSEQÜÈNCIES A LA FEINA PEL 
DESENVOLUPAMENT DELS DIFE-
RENTS ROLS

PROPOSTES

TOTAL
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2.2. OPINIONS I SUGGERIMENTS SOBRE ELS DIFERENTS ROLS DE DONES I HOMES  
       A LA FEINA I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES PER CATEGORIA PROFESSIONAL.

P. DIREC-
TIU                                                   

P.C.INTER-
MEDI           

P. QUALIFI-
CAT

P. NO QUA-
LIFICAT  

P.ADMINIS-
TRATIU

OPINIÓ SOBRE ELS DIFERENTS 
ROLS

CONSEQÜÈNCIES A LA FEINA PEL 
DESENVOLUPAMENT DELS DIFE-
RENTS ROLS

PROPOSTES

TOTAL

QüesTIonARI De ReCoLLIDA D’InFoRMACIÓ soBRe LA 
seLeCCIÓ

Motius pels quals l’empresa inicia el procés de selecció i contractació1.  (subs  
titucions, necessitats de producció, jubilacions, introducció de noves tecnologi-
es, incentius de contractació, etc.)

Llenguatge usat a les ofertes de feina2.  (especificar si s’usa el substantiu masculí 
com a genèric o si va dirigida a un sexe determinat, si es refereix als dos sexes, 
si fa al•lusió als dos gèneres gramaticals, formes de tractament usades, ús de 
barres per anomenar ambdós sexes, denominació del càrrec o professió ...)

Especificar els sistemes de reclutament que usa l’empresa3. 

Definició dels perfils sol•licitats per als llocs4.  (qui els defineix i en què consis-
teixen)

Es realitzen publicacions internes de les vacants disponibles?5.  Si és així, ex-
plicitar el sistema utilitzat per realitzar la publicació (taulell, revista o butlletí 
intern...)

Mètodes usats per a la selecció de personal6.  (definir en què consisteixen les 
proves, el número, l’ordre de realització i especificar si són o no eliminatòries)

Personal encarregat de fer la selecció7.  (especificar si participa a la direcció, 
quines persones intervenen a cada fase de les proves)

Et trobes barreres per a la incorporació de dones a l’empresa?8. 

Assenyala els llocs, departaments o categories que estan especialment mas-9. 
culinitzats i les raons

Assenyala els llocs, departaments o categories que estan especialment femi-10. 

nitzats i les raons
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QüesTIonARI De ReCoLLIDA D’InFoRMACIÓ soBRe LA 
FoRMACIÓ

Hi ha un Pla de formació definit a l’empresa? En cas afirmatiu, indica el per-1. 
sonal encarregat d’elaborar-lo i definir contingut i criteris

Necessitat de formació de la plantilla. Com es detecta? La sol•liciten els/les 2. 
treballadors/es?

Es fa algun tipus de formació específica en gènere 3. (salut laboral, ús de llen-
guatge no sexista, igualtat d’oportunitats ...) A qui va dirigida? (homes, dones, 
departaments i categories...)

4. Tipus de formació impartida

TIPUS DE FORMACIÓ

CATEGO-
RIA A QUI 
VA DIRIGI-
RA

DONES 
ASSIS-
TENS

%
HOMES 
ASSIS-
TENS

% TOTAL

RELACIONADA AMB ESPECI-
ALITZACIÓ TÈCNICA
RELACIONADA AMB DESEN-
VOLUPAMENT DEL LLOC DE 
TREBALL
RELACIONADA AMB FOR-
MACIÓ GENÈRICA
IDIOMES

NOVES TECNOLOGIES

GESTIÓ DEL TEMPS

GESTIÓ DE L’ESTRÈS

LIDERATGE

COMUNICACIÓ

HABILITATS INTERPERSO-
NALS
ALTRES

TOTAL

Informació sobre els cursos de formació. Especificar si l’horari és dins o fora de 
la jornada laboral, nombre d’hores, si la formació és “on line”, al lloc de treball 
o als locals de formació, si assisteixen més dones o homes, els motius, com es 
concedeixen ajudes al personal per a la formació externa, o si s’ofereixen facili-
tats o compensacions si el curs es fa fora de l’horari laboral.

5.



82 intersindical-csc // guia pràctica per a l'elaboració, implementació i avaluació d'un pla d'igualtat a una empresa

6.

7.

8.

Com es fa difusió de l’oferta de cursos de formació? (Taulell d’anuncis, tríptics 
informatius, etc)

Caràcter de la formació
Voluntària u
Obligatòria u

Criteris usats per a seleccionar el personal que participarà als cursos de for-
mació.

QüesTIonARI De ReCoLLIDA D’InFoRMACIÓ soBRe LA 
PRoMoCIÓ

Criteris usats per a promocionar. Metodologia i requisits.1. 

Indicar si existeixen plans de carrera professional a l’organització. En cas 2. 
afirmatiu, indicar en què consisteixen i a quin tipus de llocs s’adrecen

Es comunica l’existència de vacants de personal? A través de quins mitjans?3. 

La  formació impartida a l’empresa es relaciona directament amb la promo-4. 
ció?

S’ha detectat algun tipus de dificultat per a la promoció de dones a 5. 
l’empresa?Indica en què consisteixen

S’ha posat en marxa alguna acció per incrementar el nombre de dones a 6. 
l’empresa? Indica si van ser anteriors o posteriors a l’aprovació de la Llei de 
Igualtat

Consideres que les responsabilitats familiars influeixen en la promoció a 7. 
l’empresa? Influeix de la mateixa manera en homes que en dones? Per què?

QüesTIonARI De ReCoLLIDA D’InFoRMACIÓ soBRe LA 
PoLÍTICA sALARIAL

Criteris usats per decidir els augments salarials1. 

Tipus d’incentius i beneficis existents2. 

Criteris usats per a la distribució d’incentius i beneficis socials3. 
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QüesTIonARI De ReCoLLIDA D’InFoRMACIÓ soBRe LA 
DIsTRIBUCIÓ DeL TeMPs De TReBALL I ConCILIACIÓ

1. Mecanismes oferts per l’empresa per afavorir la conciliació de la vida perso-        
      nal, familiar i laboral, i per distribuir el temps de treball

Guarderia a l’empresa u
Ajudes per a guarderies externes u
Servei per a cura de persones dependents u
Ajudes per a cura de persones dependents u
Campaments d’estiu per a fills/es u
Jornada reduïda per a treballadors/es amb càrregues familiars u
Flexibilitat horària per a treballadors/es amb càrregues familiars u
Distribució de la jornada coincidint amb l’horari escolar u
Teletreball u
Ampliació del permís de maternitat u
Ampliació del permís de paternitat u
Canvi de torn u
Permís retribuït per desplaçar-se al país d’origen en cas d’adopció u
Altres. Definir en què consisteixen u

2. Definir qui usa més aquestes mesures
Homes u
Dones u

3. Quants treballadors o treballadores van ser pares/mares el darrer any?
Nombre d’homes u
Nombre de dones u

QüesTIonARI De ReCoLLIDA D’InFoRMACIÓ soBRe PReVen-
CIÓ D’AsseTJAMenT sexUAL, AsseTJAMenT PeR RAÓ De 
sexe I ATenCIÓ A Les TReBALLADoRes VÍCTIMes De VIo-
LÈnCIA De GÈneRe

Existeix algun estudi realitzat o impulsat per l’empresa per a detectar possi-1. 
bles situacions d’assetjament, tant psicològic com sexual?

Si u
No u

Exposar breument les conclusions de l’estudi si existeix2. 

Existeix algun protocol d’actuació en cas d’assetjament? Descriu en què con-3. 
sisteix i si és previ o posterior a l’aprovació de la Llei d’igualtat

Amb anterioritat a l’aplicació de la Llei d’igualtat, l’empresa posà en marxa 4. 
alguna mesura concreta per a les treballadores víctimes de violència de gè-
nere? I actualment?
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QüesTIonARI De ReCoLLIDA D’InFoRMACIÓ soBRe RIsCos 
LABoRALs I sALUT LABoRAL

Existeix algun estudi realitzat o impulsat per l’empresa per a detectar ne-1. 
cessitats relatives a riscos laborals i salut laboral?

Si u
No u

Exposar breument les conclusions de l’estudi en cas d’existir2. 

Té implantades mesures de salut laboral o prevenció de riscos laborals dirigi-3. 
des especialment a dones? En què consisteixen? Milloren la legislació?
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TAULA ResUM PeRMIsos

(Reformes de l’Estatut dels treballadors i treballadores i de la Llei General de 
la Seguretat Social recollides a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes)

CAUSA DURADA

SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE PER MATERNITAT

16 setmanes ininterrom-
pudes (2 setmanes més 
per cada fill/a a partir del 
segon/a)

En els supòsits de fills i filles amb discapacitat el 
període de suspensió s’ampliarà en dues setmanes. 2 setmanes més

En casos de part prematur i aquells en què, per 
qualsevol altra causa, el/la nounat/a hagi de restar 
hospitalitzat/a després del part, el període de sus-
pensió podrà comptar-se, a instància de la mare o 
de l’altre progenitor, a partir de la data d’alta hos-
pitalària (a excepció de les sis setmanes de descans 
obligatori posteriors al part). En els casos de parts 
prematurs amb falta de pes i  aquells en què el/
la nounat/a necessiti, per alguna condició clínica, 
hospitalització a continuació del part, per un període 
superior a 7 dies, el període de suspensió s’ampliarà 
en tants dies com el /la nascut/da estigui 
hospitalitzat, amb un màxim de13 setmanes 
addicionals.

Un màxim de 13 setmanes 
addicionals

En cas de mort de la mare, amb independència que 
aquesta tingui alguna feina, l’altre progenitor podrà 
fer ús de la totalitat o, si és el cas, de la part que 
resti del període de suspensió, comptat des de la 
data del part, i sense que es descompti d’aquesta 
part el temps que la mare pogués gaudir amb anteri-
oritat al part.

16 setmanes ininterrom-
pudes (o la part que resti)

En cas de mort de fill/a, el període de suspensió no 
es reduirà.

En cas de cessió de part del permís a l’altre progeni-
tor, aquesta serà efectiva encara que la mare estigui 
en situació d’IT.

En cas que la mare no tingués dret a suspendre la 
seva activitat professional amb dret a prestacions, 
l’altre progenitor tindrà dret a suspendre el seu con-
tracte pel període corresponent a la mare.

16 setmanes ininterrom-
pudes
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Condicions de la Seguretat Social: Treballadores per 
compte aliè amb un període mínim de cotització de 
180 dies els últims 7 anys o 360 dies al llarg de tota 
la vida laboral.

Si la mare té menys de 21 anys a la data d’inici del 
descans no hi ha període mínim de cotització.

Si la mare té entre 21 i 26 anys el període mínim de 
cotització serà de 90 dies els últims 7 anys.

La prestació serà del 100% de la base reguladora 
corresponent.

Supòsit especial: per a les treballadores que no 
tinguin els requisits mínims de cotització s’estableix 
una prestació del 100% de l’IPREM i la seva duració 
és de 42 dies a partir del part.

SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE PER PATERNITAT 13 dies ininterromputs

Durant 13 dies ininterromputs, ampliables en el su-
pòsit de part, adopció o acolliment múltiples en dos 
dies més per cada fill/a a partir del/la segon/a (se 
sumen els dies de llicència estipulats al conveni o a 
l’ET). Aquesta suspensió podrà gaudir-se en el temps 
comprès des de la finalització dels dies de permís per 
naixement, estipulats al conveni col•lectiu o a l’ET, 
fins a l’acabament de la suspensió per maternitat o 
immediatament després d’aquesta.

En cas d’adopció o acolliment aquest permís corres-
pon només a un dels progenitors, a elecció dels inte-
ressats. Quan el període de descans (16 setmanes) el 
gaudeixi en la seva totalitat un dels dos progenitors, 
el dret a la suspensió per paternitat únicament podrà 
ser exercit per l’altre. En cas de part, la suspensió 
correspon en exclusiva a l’altre progenitor.

Condicions de la Seguretat Social: Treballadores per 
compte aliena amb un període mínim de cotització 
de 180 dies els últims 7 anys o 360 dies durant tota 
la vida laboral.

El subsidi és l’equivalent al 100% de la base regula-
dora corresponent (pagament directe de la Seguretat 
Social)

La suspensió de contracte 
a què es refereix aquest 
article s’aplica tant a 
jornada completa com a 
jornada parcial amb un 
mínim del 50 %, previ 
acord entre empresari i 
treballador, i conforme es 
determini reglamentària-
ment.

El treballador haurà de 
comunicar a l’empresari, 
amb la deguda antelació, 
l’exercici d’aquest dret



87intersindical-csc // guia pràctica per a l'elaboració, implementació i avaluació d'un pla d'igualtat a una empresa

LACTÀNCIA

Per lactància d’un fill o filla menor de 9 mesos, 1 
hora d’absència del treball. Aquest dret podrà subs-
tituir-se per una reducció de jornada de mitja hora 
amb aquesta finalitat o acumular-lo en jornades 
completes. D’aquest permís podrà gaudir-ne indistin-
tament el pare o la mare en cas que ambdós treba-
llin.

Seguretat Social: S’estableix una nova prestació per 
risc durant la lactància natural. S’extingeix quan la 
criatura compleix 9 mesos i és el 100% de la base
reguladora.

1 hora d’absència del
treball, que podrà dividir 
en dues parts, o compac-
tar-la en jornades com-
pletes.

REDUCCIÓ DE JORNADA

Quan per raons de guarda legal tingui cura directa
de menors de 8 anys o d’una persona amb discapaci-
tat física, psíquica o sensorial, que no faci
activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de 
jornada entre com a mínim un octau i un màxim de 
la meitat amb disminució proporcional del salari .

El salari que cal tenir en compte per als càlculs d’in-
demnitzacions serà la que li correspondria sense la 
reducció de jornada efectuada.

Seguretat Social: La consideració, per als efectes 
de prestacions de seguretat social, com a cotització 
a jornada completa en els supòsits de reducció de 
jornada per cura de fill o filla durant els dos primers 
anys o de familiars durant el primer any.

1/8 a un màxim de la 
meitat de durada de la 
jornada.

VACANCES

Quan coincideixin en el temps amb una incapacitat 
temporal derivada d’embaràs, part o lactància na-
tural o amb període de suspensió de contracte de 
treball, té el dret a disposar de les vacances en data 
diferent a la d’incapacitat temporal o a gaudir del 
permís que per aplicació del precepte esmentat li 
correspongui, quan finalitzi el període de suspensió, 
encara que acabi l’any natural al qual correspon.

Podrà disposar-ne encara 

que acabi l’any natural a 

què corresponguin
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VACANCES
Quan coincideixin en el temps amb una incapacitat tem-

poral derivada d’embaràs, part o lactància natural o amb 
període de suspensió de contracte de treball, té el dret 
a disposar de les vacances en data diferent a la d’inca-
pacitat temporal o a gaudir del permís que per aplicació 
del precepte esmentat li correspongui, quan finalitzi el 
període de suspensió, encara que acabi l’any natural al 
qual correspon.

Podrà disposar-ne 
encara que acabi l’any 
natural a què corres-
ponguin.

EXCEDÈNCIA
El treballador/a amb un mínim d’antiguitat d’un any a 

l’empresa té dret a situar-se en excedència voluntària 
per un termini de no menys de 4 mesos i de no més de 5 
anys. Aquest dret no podrà ser exercit un altre cop pel 
mateix treballador fins que no transcorrin quatre anys des 
de l’última excedència.

Els les treballadors/es tindran dret a un període d’exce-
dència de durada no superior a 3 anys per cura de cada fill 
o filla, ja sigui natural,adopció o en els supostos d’acolli-
ment, tant permanent com preadoptiu, encara que siguin 
provisionals, des de la data de naixement o, si és el cas, 
de la resolució judicial o administrativa.

També tindran dret a un període d’excedència, de dura-
da no superior a dos anys, sempre que no s’estableixi una 
durada superior per negociació col•lectiva, els treballa-
dors i les treballadores per tenir cura d’un familiar fins a 
segon grau de consanguinitat o afinitat, que per motius 
d’edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valer-
se per ell sol, i no faci cap activitat remunerada.

Seguretat Social: 2 anys d’aquest període es consideren 
com a cotització efectiva a efectes de prestacions de la 
seguretat social en cas d’excedència per cura de filles o 
fills. 

En els casos de família nombrosa es considerarà una co-
tització efectiva de 30 mesos i en els casos de caràcter 
especial de 36 mesos.

4 mesos – 5 anys

Fins a 3 anys

2 anys

NOU PERMÍS
2 dies per intervenció quirúrgica sense hospitalització 
que requereixi repòs domiciliari de familiars fins a 2n 
grau de consanguinitat o afinitat.

2 dies
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ADAPTACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL (nou article d’ET)

Els i les treballadores tindran dret a adaptar la durada i 
distribució de la jornada de treball per fer efectiu el seu 
dret a conciliar la vida familiar, laboral i personal segons 
com s’estableixi a la negociació col•lectiva o a l’acord 
a què s’arribi amb l’empresa. Qualsevol discrepància 
s’haurà de resoldre a la jurisdicció competent mitjançant 
el procediment establert a l’article 138 bis de la Llei de 
procediment laboral.

Dret a adaptar la du-
rada i distribució de la 
jornada de treball
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