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DUES NOVES EINES PER CONTINUAR 
AVANÇANT EN LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT 

EN L’ÀMBIT LABORAL

• Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els
plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de
maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball

• Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre
dones i homes

Tots dos decrets són fruit de les negociacions en l’àmbit del diàleg social que van finalitzar amb 
acord entre els ministeris de Treball, Economia Social i d’Igualtat i els sindicats CCOO i UGT. Les 
organitzacions empresarials participants a les negociacions no van signar l’acord.

La Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, va suposar, sens 
dubte, un important impuls cap a la igualtat, ja que va desplegar mesures i instruments 
importants per a aquest fi. Va ser un impuls, però, insuficient per aconseguir el propòsit 
previst, de manera que l’any passat es va aprovar el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de 
mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes 
en el treball i l’ocupació, en el qual s’introdueixen, entre d’altres, dues modificacions legals 
importants:

1. Una ampliació gradual de les empreses afectades per l’obligació de disposar d’un
pla d’igualtat, que passa de dues-centes cinquanta a cinquanta persones en plantilla
quan finalitzi el període transitori. Això suposa un increment considerable del nombre
d’empreses que han de tenir un pla d’igualtat.

2. L’obligatorietat que totes les empreses disposin d’un registre retributiu.

En l’article 1.6, el Reial decret llei 6/2019 deriva a un futur desenvolupament reglamentari del 
diagnòstic, els continguts, les matèries, les auditories salarials, els sistemes de seguiment i 
avaluació dels plans d’igualtat, així com el registre de plans d’igualtat, pel que fa a la seva 
constitució, característiques i condicions per a la inscripció i l’accés.

El Reial decret 901/2020 respon al desenvolupament reglamentari que executa aquest article, 
mentre que el Reial decret 902/2020 té com a objecte l’establiment de mesures específiques 
per fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació entre dones i homes en 
matèria retributiva.

Es tracta de dues normes legals que aclareixen incògnites prèvies i que imposen obligacions 
que suposen noves oportunitats.
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REIAL DECRET 901/2020, DE 13 D’OCTUBRE, PEL QUAL ES 
REGULEN ELS PLANS D’IGUALTAT I EL SEU REGISTRE

Incògnites que aclareix

1. En relació amb el procés de negociació

n Com es quantifica el nombre de persones que treballen a l’empresa per saber si té o
no l’obligació d’elaborar un pla d’igualtat.

n Quins terminis hi ha per dur a terme la negociació.
n Com s’ha de formar la Comissió Negociadora.
n Quines competències té la Comissió Negociadora.
n Com s’aconsegueix la majoria per a l’acord.

Sabem que per establir el nombre de persones que conformen la plantilla haurem de sumar les que 
treballen a tots els centres de treball, independentment de la modalitat de contractació laboral, 
incloent-hi les que tinguin contractes de posada a disposició i les persones amb contractes de durada 
determinada extingits en els últims sis mesos.

Que la Comissió Negociadora ha d’estar constituïda en un termini de tres mesos a partir del moment 
en què es generi l’obligació de tenir un pla d’igualtat i que es disposa d’un any a partir de la 
constitució de la Comissió Negociadora per negociar, aprovar i dur a registre l’acord.

En aquests moments, i segons el que estableix el Reial decret llei 6/2019, totes les empreses 
amb més de cent cinquanta persones treballadores haurien de tenir un pla d’igualtat negociat, 
acordat i registrat. Les empreses de més de cent i fins a cent cinquanta persones treballadores 
tenen fins al pròxim 7 març per finalitzar les negociacions i registrar el pla. Les empreses amb una 
plantilla d’entre cinquanta i cent persones treballadores disposen d’un any més, fins al 7 de març de 
l’any 2022, per finalitzar el procés.

Quant als plans d’igualtat vigents, s’ha d’obrir un nou període de negociació per adaptar-los en un 
termini màxim de dotze mesos des de l’entrada en vigor d’aquest reial decret, és a dir, a partir del 14 
de gener del 2021.

A la Comissió Paritària de Negociació poden participar: per part de les persones treballadores, els 
seus representants legals a l’empresa (comitè d’empresa, delegades i/o delegats de personal, 
seccions sindicals o comitè intercentres si té competències per a la negociació), i per part de les 
empreses on no hi hagi aquesta representació legal, els sindicats més representatius i els sindicats 
representatius del sector a què pertanyi l’empresa. 
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En aquests casos, la Comissió Negociadora ha de comptar amb un màxim de sis membres per 
cada part. La representació sindical s’ha de conformar en proporció a la representativitat. No 
obstant això, aquesta comissió sindical ha d’estar vàlidament composta per aquella 
organització o organitzacions que responguin a la convocatòria de l’empresa en el termini de 
deu dies.

Entre les noves competències atorgades a la Comissió Negociadora destaquen: elaborar el 
diagnòstic de situació (Reial decret llei 6/2019) i de l’informe de resultats d’aquest, elaborar 
un cronograma de les actuacions, impulsar la implantació del pla i definir els indicadors per al 
seu seguiment i avaluació.

Finalment, hem de recordar que l’acord requereix la conformitat de l’empresa i de la majoria 
de la representació de les persones treballadores que componen la comissió.

2. En relació amb el contingut del pla d’igualtat

Sobre quines matèries i llocs de treball i amb quins criteris s’ha de fer el diagnòstic de situació.

n Quin és el contingut mínim del pla d’igualtat.
n Quan s’ha de fer una revisió del pla d’igualtat.

El diagnòstic s’ha de fer sobre tots els centres de treball que tingui l’empresa, sobre tots els llocs de 
treball i sobre tots els nivells jeràrquics. L’anàlisi ha de considerar els efectes que tenen per a dones 
i homes els processos tècnics i productius, l’organització de la feina i les condicions en què es presta, 
inclosa la prestació de la feina a distància, a centres de treball aliens o mitjançant la utilització de 
persones treballadores cedides a través de contractes de posada a disposició.

Han de ser diagnosticades, almenys, les matèries enumerades en l’article 46.2 de la llei d’igualtat 
(selecció i contractació, classificació professional, formació, promoció, condicions de treball —inclosa 
l’auditoria salarial—, exercici corresponsable dels drets de conciliació, infrarepresentació femenina, 
retribucions i prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe), però a les quals podrem afegir-ne 
d’altres com violència de gènere, llenguatge i comunicació no sexista o salut laboral.

El Reial decret 901/2020 conté un annex en el qual s’expliquen àmpliament els criteris que s’han de 
tenir en compte per elaborar el diagnòstic en relació amb cadascuna de les matèries objecte d’anàlisi.

Entre el contingut mínim que els plans d’igualtat, ja siguin de caràcter obligatori o voluntari, han 
d’incloure, destaquen els elements següents:

n Informe del diagnòstic de situació de l’empresa, o en el cas dels plans que afectin
diverses empreses d’un mateix grup, el corresponent a cadascuna d’aquestes, així com
els resultats de l’auditoria retributiva.
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n Definició dels objectius qualitatius i quantitatius.

n Descripció de les mesures concretes, del termini d’execució i de la priorització
d’aquestes, així com disseny d’indicadors que permetin determinar l’evolució de cada
mesura.

n Identificació dels mitjans i dels recursos, tant materials com humans, necessaris per a la
implantació, el seguiment i l’avaluació de cadascuna de les mesures i dels objectius.

n Calendari d’actuacions per a la implantació, el seguiment i l’avaluació de les mesures del
pla d’igualtat.

n Regulació dels sistemes de seguiment, avaluació i revisió periòdica.

n Òrgan paritari de vigilància i seguiment del pla: composició, atribucions…

n Procediment de modificació, tenint en compte que qualsevol revisió ha de comportar,
en la mesura necessària, l’actualització del diagnòstic i de les mesures del pla.

n Procediments per solucionar les possibles discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació,
el seguiment, l’avaluació o la revisió.

El seguiment i l’avaluació de les mesures previstes en el pla d’igualtat s’han de fer de manera 
periòdica conforme s’estipuli en el pla. No obstant això, s’ha de realitzar, almenys, una 
avaluació intermèdia i una altra de final quan sigui acordat per la Comissió de Seguiment, i, en 
tot cas, quan sigui pertinent basant-se en el resultat del procés de seguiment i d’avaluació; 
quan es posi de manifest la seva falta d’adequació als requisits legals; en els supòsits de fusió, 
absorció, transmissió o modificació de l’estatus jurídic de l’empresa; davant de qualsevol 
modificació substancial de la plantilla de l’empresa, dels seus mètodes de treball, 
d’organització o de sistemes retributius, incloses les inaplicacions de conveni i les 
modificacions substancials de les condicions de treball o qualsevol situació analitzada en el 
diagnòstic i que serveixi de base per a la seva elaboració, o quan una resolució judicial 
condemni l’empresa per discriminació per raó de sexe.

3. A qui afecta el pla d’igualtat

Els plans d’igualtat han d’incloure la totalitat de les persones treballadores de l’empresa, sens 
perjudici de l’establiment d’accions especials adequades respecte de determinats centres de 
treball. Així mateix, les mesures que hi hagi en el pla d’igualtat de l’empresa usuària han de ser 
aplicables a les persones treballadores cedides per empreses de treball temporal durant els 
períodes de prestació de serveis.

La direcció de l’empresa ha de facilitar informació sobre totes les persones que hi estan 
vinculades, estiguin afectades o no pel conveni col·lectiu aplicable en aquesta, formin part o 
no dels òrgans de direcció o també quan es tracti de persones cedides per ETT, ja que el pla 
d’igualtat afecta a totes aquestes persones.
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Obligacions que suposen noves oportunitats

1. En relació amb el procés de negociació

n Negociar de bona fe, amb vista a la consecució d’un acord.

n Dret a accedir a tota la documentació i a la informació que sigui necessària per realitzar
el diagnòstic de situació preceptiu.

n Aixecar acta de cadascuna de les reunions de la Comissió Negociadora.

Tot i que la bona fe es pressuposa en tota negociació, aquesta obligació adquireix una 
rellevància especial en aquesta ocasió, atès que hi ha la possibilitat que el pla d’igualtat es 
tanqui i es registri sense acord. Per tant, les actes de les reunions, que passen a ser 
obligatòries, constitueixen un element bàsic per provar l’existència o no d’aquesta bona fe.

D’altra banda, el dret d’informació es veu reforçat amb l’al·lusió a “tota la documentació” que 
sigui necessària, i no la limita a les imprescindibles dades numèriques.

2. En relació amb el contingut del pla d’igualtat, és
obligatòria la incorporació en l'acord del següent:

n Els resultats de l’auditoria retributiva.

n El calendari d’actuacions per a la implantació, el seguiment i l’avaluació del pla.

n La composició i el funcionament de la Comissió de Seguiment i Avaluació.

n El procediment per solucionar discrepàncies en l’aplicació, el seguiment, l’avaluació o
la revisió de l’acord.

La incorporació al pla d’igualtat dels resultats de l’auditoria retributiva és un aspecte important 
perquè enlloc no es fa menció expressa de la participació directa dels representants de les persones 
treballadores en l’elaboració d’aquesta auditoria, més enllà del que es disposa originàriament en el 
Reial decret llei 6/2019: “Les empreses que elaborin un pla d’igualtat han d’incloure-hi una auditoria 
retributiva [...] amb la negociació prèvia que requereixen aquests plans d’igualtat”. Per tant, i encara 
que no es participi en la realització de l’auditoria salarial, sí que queda clar que la seva incorporació al 
pla requereix una negociació. Llavors serà, doncs, el moment de qüestionar i debatre sobre els seus 
resultats, de la mateixa manera que es farà amb la resta de matèries objecte del diagnòstic de 
situació, abans de traslladar-los a l’acord.

D’altra banda, és fonamental tenir clar que la feina que un pla d’igualtat implica no acaba amb la 
seva aprovació, sinó que, per contra, és llavors quan comença el més difícil: la seva 
implementació.
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En aquest sentit, el Reial decret 901/2020 regula molt àmpliament i taxativament aquest 
després, i imposa l’obligació d’incorporar no només el calendari d’actuacions per a la 
implantació, el seguiment i l’avaluació del pla, sinó també el procediment per resoldre 
possibles discrepàncies en relació amb aquest tema. La conformació de la Comissió de 
Seguiment ha de deixar d’ajornar-se per a un futur incert, i ha de quedar constituïda i tenir el 
reglament de funcionament aprovat en el mateix pla d’igualtat.

3. En relació amb el registre dels plans d’igualtat

n Obligatorietat del registre.

n Emplenament d’un full estadístic específic.

n Encara que amb caràcter voluntari, poden ser dipositades al Regcom les mesures
adoptades fora dels plans d’igualtat per prevenir la discriminació entre dones i homes,
així com les mesures específiques per prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per
raó de sexe en el treball.

L’obligació de registre afecta tots els plans d’igualtat, sigui quin sigui el seu origen, obligatori o 
voluntari, i hagin estat adoptats o no per acord entre les parts, si bé en el registre s’incorpora 
una naturalesa diferenciada per distingir els plans d’igualtat duts a registre i que, malgrat 
haver estat negociats, no van ser tancats amb acord.

El registre ha de permetre l’accés públic no només al contingut de tots els plans, sinó també a 
un important volum de dades i d’informació fonamental per valorar el poder d’incisió dels 
plans d’igualtat com a eina per assolir la igualtat real en l’àmbit laboral.

És important que participem en l’elaboració del full estadístic, garantint que se n’emplenen 
correctament tots els camps.

Guia sindical de mesures i plans d’igualtat a les empreses: 
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2018/guia_mesures_plans_igualtat_empreses.pdf

Guia sindical per a l'aplicació de l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) en la 
negociació col·lectiva: 
https://www.ccoo.cat/noticia/218924/guia-sindical-per-a-laplicacio-de-laic-en-la-negociacio-
collectiva#igualtatgenere

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2018/guia_mesures_plans_igualtat_empreses.pdf
https://www.ccoo.cat/noticia/218924/guia-sindical-per-a-laplicacio-de-laic-en-la-negociacio-collectiva#igualtatgenere
https://www.ccoo.cat/noticia/218924/guia-sindical-per-a-laplicacio-de-laic-en-la-negociacio-collectiva#igualtatgenere
https://www.ccoo.cat/noticia/218924/guia-sindical-per-a-laplicacio-de-laic-en-la-negociacio-collectiva#igualtatgenere
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REIAL DECRET 902/2020, DE 13 D’OCTUBRE, D’IGUALTAT 
RETRIBUTIVA ENTRE DONES I HOMES 

Incògnites que aclareix

1. Conceptes relatius a la igualtat retributiva

n Principi de transparència retributiva: aquell que, aplicat als diferents aspectes
que determinen la retribució de les persones treballadores i sobre els seus diferents
elements, permet obtenir informació suficient i significativa sobre el valor que
s’atribueix a aquesta retribució.

Els instruments mínims per aplicar a la transparència salarial són:

• Els registres retributius

• L’auditoria retributiva

• El sistema de valoració de llocs de treball

• El dret d’informació de les persones treballadores

n Treball d’igual valor: un treball té el mateix valor que un altre quan la naturalesa de
les funcions o de les tasques efectivament encomanades, les condicions educatives,
professionals o de formació exigides per al seu exercici, els factors estrictament
relacionats amb el seu compliment i les condicions laborals en què aquestes activitats
es duen a terme en realitat siguin equivalents. Aquesta definició, donada pel Reial
decret llei 6/2019, és objecte d’explicació en el nou reial decret.

n Discriminació retributiva: quan per haver exercit un treball d’igual valor es percebi
una retribució inferior sense que aquesta diferència pugui justificar-se objectivament
amb una finalitat legítima i sense que els mitjans per assolir aquesta finalitat siguin
adequats i necessaris.

2. Registre retributiu

n Quines empreses han de tenir un registre retributiu?

n Per a què serveix el registre retributiu?

n En què consisteix el registre retributiu?
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n Tots els registres retributius han de ser iguals?

n Cada quant de temps ha de fer-se un registre retributiu?

n Hi ha algun model o guia per a la creació del registre retributiu?

Totes les empreses han de tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla, al marge de la 
seva mida, i s’hi ha d’incloure també el personal directiu i els alts càrrecs.

L’objecte del registre retributiu és garantir la transparència en la configuració de totes les 
percepcions salarials, de manera fidel i actualitzada, i un adequat accés a aquesta informació 
de les empreses. Per a això, en el registre retributiu de cada empresa s’han d’establir, sempre 
desglossant les dades per sexes, la mitjana aritmètica i la mitjana del que realment s’ha 
percebut segons cadascun dels conceptes retributius en cada grup o categoria professional, 
nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació que s’apliqui a l’empresa. Al seu torn, 
aquesta informació ha d’estar desagregada en atenció a la naturalesa de la retribució, 
incloent-hi el salari base, cadascun dels complements i cadascuna de les percepcions 
extrasalarials, especificant de manera diferenciada cada percepció.

Totes les empreses han de tenir un registre retributiu, però en el cas de les que tenen 
l’obligació de tenir un pla d’igualtat i, per tant, una auditoria salarial, se’ls exigeixen uns 
requisits addicionals en el registre retributiu:

a) El registre ha de reflectir les mitjanes aritmètiques i les mitjanes de les agrupacions
dels treballs d’igual valor a l’empresa, d’acord amb els resultats de la valoració de llocs de
treball, desglossats per sexe i desagregats per cada un dels conceptes retributius.

b) Si la mitjana aritmètica o la mitjana de les retribucions totals de les persones
treballadores d’un sexe a l’empresa és superior a les d’un altre sexe en, almenys, un 25 %,
el registre ha d’incloure la justificació que aquesta diferència respon a motius no
relacionats amb el sexe de les persones treballadores.

Atès que habitualment la política salarial s’estableix per anys naturals, el període temporal de 
referència ha de ser, amb caràcter general, l’any natural, sens perjudici de les modificacions 
que siguin necessàries en cas d’alteració substancial de qualssevol dels elements que integren 
el registre.

En el punt 5 de l’article 5 del Reial decret 902/2020, el Ministeri de Treball i Economia Social 
i el Ministeri d’Igualtat es comprometen a penjar, a les seves respectives webs oficials, un 
document en el qual s’ha d’establir un format idoni de registre retributiu.
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3. Auditoria retributiva

n Quines empreses han de tenir una auditoria retributiva?

n Per a què serveix l’auditoria retributiva?

n En què es diferencia l’auditoria retributiva del registre retributiu?

n Cada quan s’ha de fer l’auditoria retributiva?

n Hi ha algun model o guia per a la creació del registre retributiu?

Totes les empreses que elaborin un pla d’igualtat hi han d’incloure una auditoria retributiva 
prèvia a la negociació que requereixen aquests plans d’igualtat, cosa que significa que a partir 
del 8 de març del 2022 —transcorreguts els terminis transitoris establerts en el Reial decret llei 
6/2019—, aquesta obligació ha de ser per a totes les empreses amb cinquanta o més persones 
treballadores.

L’auditoria retributiva té per objecte obtenir la informació necessària per comprovar si el 
sistema retributiu de l’empresa, de manera transversal i completa, compleix l’aplicació efectiva 
del principi d’igualtat entre dones i homes en matèria de retribució. I, a més, ha de servir per 
evitar, corregir i prevenir els obstacles existents o que es puguin produir a fi de garantir la 
igualtat retrbutiva.

A diferencia del registro retributivo la auditoría retributiva exige:

n La realització d’un diagnòstic de la situació retributiva a l’empresa per a l’elaboració del
qual cal partir d’una avaluació dels llocs de treball.

n L’establiment d’un pla d’actuació per a la correcció de les desigualtats retributives, amb
determinació d’objectius, actuacions, cronograma, sistema de seguiment i
d’implementació…

Donada la vinculació directa entre auditoria retributiva i pla d’igualtat, la vigència de l’auditoria 
ha de ser la del pla d’igualtat de què forma part, llevat que se’n determini una altra d’inferior.

L’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats, en col·laboració amb les organitzacions 
sindicals i empresarials més representatives, ha d’elaborar una guia tècnica amb indicacions 
per a la realització d’auditories retributives amb perspectiva de gènere.

4. Sistema de valoració de llocs de treball

n Què afecta el principi d’igual retribució per treball d’igual valor?
n Quines empreses estan obligades a realitzar una valoració de llocs de treball?
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n Quins criteris han de regir la valoració de llocs de treball?
n Hi ha algun model o guia per fer una valoració de llocs de treball sense biaixos de

gènere?

Totes les empreses i tots els convenis col·lectius estan obligats a respectar el principi d’igual 
retribució per treball d’igual valor. Per tant, tot empresari o empresària està obligat a pagar 
per la prestació d’un treball del mateix valor la mateixa retribució, satisfeta directament o 
indirectament, i qualsevol que en sigui la naturalesa, salarial o extrasalarial, sense que pugui 
produir cap discriminació per raó de sexe en cap dels elements o condicions de la retribució.

No obstant això, l’obligació de realitzar una valoració de llocs de treball deriva de l’elaboració 
de l’auditoria salarial, obligatòria per a les empreses que elaborin plans d’igualtat. Per tant, 
l’obligació de fer una valoració de llocs de treball afecta les empreses que formalitzin plans 
d’igualtat, siguin aquests de caràcter obligatori o voluntari.

Una valoració correcta dels llocs de treball requereix que s’apliquin tres criteris:

n Adequació: els factors rellevants en la valoració han de ser aquells relacionats amb 
l’activitat i que efectivament hi concorrin, incloent-hi la formació necessària.

n Totalitat: s’han de tenir en compte totes les condicions que singularitzen el lloc 
de treball, sense que cap s’invisibilitzi o s’infravalori.

n Objectivitat: existència de mecanismes clars que identifiquin els factors que s’han 
tingut en compte en la fixació d’una determinada retribució i que estiguin lliures 
d’estereotips de gènere.

La valoració s’ha de referir a cadascuna de les tasques i funcions de cada lloc de treball de 
l’empresa i sempre amb independència de la modalitat de contracte de treball amb el que es 
cobreixin els llocs.

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest reial decret, és a dir, del 14 
d’abril del 2021, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Ministeri d’Igualtat han d’aprovar 
un procediment de valoració dels llocs de treball.

5. Dret d’informació de les persones treballadores

n Qualsevol persona treballadora pot sol·licitar informació del registre retributiu?

n A quina informació tenim dret en relació amb el registre retributiu?

n Totes les empreses estan obligades per igual a facilitar aquesta informació?
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L’article 28 de l’Estatut dels treballadors estableix que: “Les persones treballadores tenen 
dret a accedir, a través de la representació legal dels treballadors a l’empresa, al registre 
salarial de la seva empresa.” En el cas de les empreses en què no hi hagi aquesta 
representació, qualsevol persona treballadora pot sol·licitar aquesta informació directament a 
la direcció, però la informació a la qual es té dret en aquest supòsit s’ha de limitar a les 
diferències percentuals que hi hagi en les retribucions, feta la mitjana d’homes i dones, 
desagregades en atenció a la naturalesa de la retribució i al sistema de classificació aplicable.

En canvi, quan l’accés al registre es faci a través de la representació legal de les persones 
treballadores, aquesta ha de tenir dret a conèixer el contingut íntegre del registre: totes les 
dades feta la mitjana respecte de les quanties efectives de les retribucions que consten en el 
registre, desagregades en atenció a la naturalesa de la retribució i al sistema de classificació 
aplicable, i creuades per sexe.

Totes les empreses estan obligades a tenir un registre salarial i a facilitar-ne informació quan 
les persones treballadores o els seus representants ho sol·licitin. Però el nivell d’informació que 
proporcionin sobre el registre salarial dependrà de si hi ha a l’empresa representació legal de 
les persones treballadores o no i de si l’empresa compta o no amb pla d’igualtat.

Obligacions que suposen noves oportunitats

1. La transparència en la negociació col·lectiva

La negociació col·lectiva està afectada també pel principi de transparència retributiva i, en 
aquest sentit, les meses negociadores dels convenis col·lectius tenen l’obligació d’assegurar-se 
que els factors i les condicions que conformen cada un dels grups i/o dels nivells de la 
classificació professional respecten els criteris d’adequació, totalitat i objectivitat, i el principi 
de la mateixa retribució per a llocs d’igual valor.

És una obligació que hem de convertir en oportunitat per comprovar que la definició dels grups 
professionals s’ajusta a criteris i a sistemes que garanteixen l’absència de discriminació directa 
i indirecta entre dones i homes i, donada la seva relació directa amb les taules salarials, 
l’aplicació correcta del principi d’igual retribució per treball d’igual valor. És el moment 
d’erradicar d’una vegada per sempre les diferències salarials que són reflex, clar o no tant clar, 
de la segregació ocupacional que encara hi ha entre dones i homes

2. Anàlisi de l'efectivitat de la lluita contra la bretxa salarial

S’han de celebrar reunions amb una periodicitat semestral entre les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives i una representació del Ministeri de Treball i Economia Social, 
així com del Ministeri d’Igualtat, per analitzar l’efectivitat de la lluita contra la bretxa salarial i la 
manera en què s’ha aplicat aquest reial decret a fi de garantir la implementació correcta del 
principi d’igualtat de retribució entre dones i homes.
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Conèixer les possibles mancances d’aquesta nova regulació i els defectes en la seva aplicació i 
també l’efectivitat real de la seva implementació ens ha d’ajudar, indubtablement, a encarar millor 
el nostre treball per a la igualtat.

Aquest reial decret entra en vigor al cap de sis mesos de la seva publicació al BOE (13 d’octubre del 
2020).

Per actuar contra la bretxa salarial disposem de la Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva 
entre homes i dones, del Consell de Relacions Laborals: 

https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/butlletins/rscat/Num_32/Guia-aplicacio-
retributiva-entre-homes-i-dones.pdf.

Aquesta guia és fruit de l’acord de CCOO, UGT, Foment, Pimec i el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. Defineix la bretxa salarial de gènere; explica quines en són les causes i els 
factors determinants, quins efectes té al llarg de la vida i quin és el principi d’igualtat retributiva per 
feines d’igual valor, i exposa la valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere.

Així mateix, fa recomanacions per a les empreses, entitats i organitzacions per identificar la bretxa 
salarial, implantar un pla d’acció i fer-ne el seguiment. També estableix mesures i plans d’acció per 
a l’empresa i per a la negociació col·lectiva. Cal planificar actuacions per als àmbits en què s’hagi 
detectat l’existència de bretxa i, d’altra banda, també és important considerar les possibilitats 
d’actuació dins l’organització del treball.

https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/butlletins/rscat/Num_32/Guia-aplicacio-retributiva-entre-homes-i-dones.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/butlletins/rscat/Num_32/Guia-aplicacio-retributiva-entre-homes-i-dones.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/butlletins/rscat/Num_32/Guia-aplicacio-retributiva-entre-homes-i-dones.pdf
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