Model de reglament de la Comissió d’Igualtat
La creació d’aquesta Comissió d’Igualtat representa la voluntat dels seus integrants d’arribar a un acord per a l’elaboració i la posterior implantació d’un pla d’igualtat a _________________________ (nom de l’empresa), en el marc del que estableix la Llei 3/2007, de 22 de març, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

1. Objecte
Aquest reglament té com a finalitat regular el funcionament intern d’aquesta Comissió d’Igualtat, en tant que òrgan encarregat de vetllar per la igualtat efectiva d’oportunitats entre les treballadores i els treballadors.

2. Composició 
La Comissió d’Igualtat ha d’estar constituïda, amb caràcter paritari, per representants de la part empresarial i persones que pertanyen als sindicats amb presència en els diferents comitès d’empresa, respectant la representativitat de cada sindicat. 
En la seva composició cal vetllar perquè hi hagi representants d’ambdós sexes. 

3. Objectius
Els objectius de la Comissió d’Igualtat són:
— Elaborar el pla d’igualtat. Per això, ha de disposar de tota la informació necessària sobre les dades de la plantilla desagregades per sexes, com també de tota la informació qualitativa necessària. 
— Vetllar per la implantació del pla d’igualtat, i realitzar-ne el seguiment i l’avaluació.
— Fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i oportunitats entre treballadores i treballadors. 
— Eliminar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, especialment les que afectin les dones. 
— Prevenir l’assetjament sexual i/o per raó de sexe.
— Negociar, acordar o elaborar protocols d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.

4. Funcionament 
4.1. Reunions
El Departament de Recursos Humans és l’encarregat de convocar les reunions, tant ordinàries com extraordinàries. 
La Comissió d’Igualtat queda vàlidament constituïda quan a la reunió assisteixin, presents o representats o representades, la majoria de dos terços de vocals de cadascuna de les representacions.
La Comissió d’Igualtat ha d’estipular un calendari de reunions periòdiques consensuat entre les parts durant l’elaboració del pla d’igualtat. 
A les reunions es pot assistir en companyia d’una assessora o assessor. 
Si no es pot assistir a alguna reunió, es pot nomenar una persona que en faci la substitució, cosa que cal comunicar prèviament i per escrit a la secretaria. 
4.2. Acords
La presa de decisions es fa per acord conjunt d’ambdues parts, empresarial i social, i, en qualsevol cas, es requereix el vot favorable de la majoria de cadascuna de les dues parts.
4.3. Actes
A l’acta de la reunió, cal reflectir-hi els acords. En cas de desacord, s’han de fer constar a l’acta els posicionaments defensats per cada representació. 
En aquest sentit, el Departament de Recursos Humans s’ha d’encarregar d’aixecar acta de les reunions i de custodiar la documentació, així com d’executar qualssevol altres funcions que li assigni la Comissió d’Igualtat. 

I perquè així consti, les parts signen aquest reglament en senyal d’acceptació i compliment del que estableix.




(firma)______			(firma)______				(firma)______
(nom i cognoms, 			(nom i cognoms, 				(nom i cognoms, 
i càrrec)_______			i càrrec)_______				i càrrec)_______	




_________________________, _____ de/d’ _____ de _____


