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Presentació
La situació de desigualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral continua sent una realitat 
palpable i visible que condiciona, i fins i tot minva, els drets laborals, socials i econòmics de les 
dones, tot i disposar de normativa suficient per contrarestar aquesta realitat. La llei proporciona 
instruments correctors fonamentals, com són les mesures i els plans d’igualtat, que, a més, són 
eines sindicals cabdals per aconseguir que l’àmbit laboral, cada escenari concret d’empreses i 
centres de treball, quedi lliure de discriminació sexista i garanteixi a les dones l’exercici dels seus 
drets laborals, inclòs el dret a la igualtat. 

Es tracta d’una negociació que, òbviament, no només depèn de la part sindical. Sens dubte, però, 
la nostra empenta, el nostre bon fer i la nostra força sindical són factors que poden fer inclinar la 
balança cap al cantó de l’equitat, la igualtat i la justícia social. Perquè tenim la convicció, el 
compromís, la determinació, l’experiència i la capacitació per revisar diagnòstics, per detectar 
desigualtats i per formular mesures correctores. Aquesta guia pretén aconseguir aquesta 
dimensió compartida entre el sindicat com a element transformador i la seva capacitat i 
legitimació com a agent d’unió entre demanda social i necessitat laboral.

La formulació de mesures no sempre és fàcil. No hi ha cap vareta màgica que permeti conjurar 
l’encanteri que solucioni la manca d’igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral actual de 
manera automàtica o per generació espontània. El que hi ha és molta feina sindical, rigorosa, 
exigent i propositiva, que, en aquest àmbit, es fa des de la doble via sindical de la negociació del 
conveni col·lectiu —en el cas de les mesures— i del pla d’igualtat. 

El que sí que tenim clar a CCOO és que els objectius de fer complir la llei i de desterrar les 
discriminacions per raó de sexe no es poden deixar de banda malgrat que siguin difícils i costosos 
d’assolir. Mai no s’ha de deixar de perseguir la millora de les condicions de treball, i des de CCOO 
no només no abandonem l’acció sindical per a la igualtat efectiva en l’àmbit laboral sinó que la 
intensifiquem. Per això, des de la Secretaria Confederal de Dones i Igualtat presentem aquesta guia, 
titulada Mesures i plans d’igualtat: elaboració i aplicació, per orientar i per marcar els criteris i els 
elements bàsics que no han de faltar en la nostra tasca i acció sindical en matèria d’igualtat.

Elena Blasco Martín 
Secretària confederal de Dones i Igualtat
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Introducció
A l’hora d’iniciar la negociació d’un pla o de mesures d’igualtat als centres de treball, sorgeixen 
dubtes respecte del moment, les competències, el procés…

Aquesta guia neix del desig de solucionar aquests dubtes i de facilitar, així, els processos de 
negociació de plans i mesures en matèria d’igualtat. De la mateixa manera, s’esmenta la creació 
de l’anomenada Comissió d’Igualtat, eina necessària per arribar a una bona negociació amb un 
seguiment i una avaluació adequats.

La negociació, la planificació i la posada en marxa d’un pla és un procés llarg. En aquest sentit, el 
diagnòstic és la fase central, de la qual sorgiran els objectius que cal abordar així com les 
mesures necessàries per poder materialitzar-los.

Aquests mateixos diagnòstics afavoreixen el plantejament i la negociació de tot un seguit de 
mesures d’igualtat, d’acord amb les necessitats de millora que s’hi han detectat i que responguin 
a la necessària igualtat d’oportunitats entre dones i homes als centres de treball.

Un cop negociat el pla i aplicades les mesures correctores, la fase següent, de gran interès, és el 
seguiment, fonamental per comprovar que l’aplicació de les mesures afavoreix la consecució dels 
objectius proposats. La importància del seguiment i de la posterior avaluació de la totalitat del 
pla rau en el procés d’implementació d’aquestes mesures en el conveni col·lectiu de referència, a 
fi d’aconseguir la igualtat real a l’intern de les empreses.
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Amb l’objectiu de contribuir a la realització d’aquest ingent treball es va aprovar el 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 (RD 901/2020).

Breu referència històrica

L’entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes (LOIEDH), va deixar palès que hi ha desigualtat de gènere en l’àmbit laboral i que cal 
abordar la lluita contra aquesta desigualtat a través d’accions i mesures independentment que es 
tingui o no l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat. Això va motivar la incorporació obligatòria 
dels plans d’igualtat a les empreses que tinguessin més de 250 persones treballadores en 
plantilla. Així mateix, la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), 
aprovada més tard que l’anterior, estén l’obligatorietat de negociar plans d’igualtat a totes les 
administracions públiques. 

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 (RDL 6/2019), va introduir una sèrie de 
modificacions als plans d’igualtat, la principal de les quals va ser ampliar l’existència gradual de 
l’obligació de disposar de pla d’igualtat a les empreses amb 50 persones treballadores o més. Un altre 
canvi introduït pel RDL 6/2019 va ser concretar tant el diagnòstic, enumerant una sèrie de matèries 
que havia d’incloure, com el pla d’igualtat, determinant els elements que l’havien de conformar:

a) Diagnòstic de situació negociat.
b) Objectius que s’han d’assolir a través de l’aplicació de mesures avaluables.
c) Sistemes de seguiment i avaluació de les mesures per aconseguir els objectius fixats

Finalment, estableix l’obligació de crear un registre en el qual han de quedar inscrits tots els 
plans d’igualtat, amb la qual cosa posa fi a la indefinició existent fins al moment.

Confederació  Sindical de CCOO - Secretaría Confederal de Dones i Igualtat
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Què és un 
PLA D'IGUALTAT?
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Tal com els defineix l’article 46 de la LOIEDH, 
els plans d’igualtat són un conjunt ordenat de 
mesures, adoptades després de realitzar un 
diagnòstic de situació, tendents a assolir a 
l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats 
entre dones i homes i a eliminar la 
discriminació per raó de sexe. Els plans han 
de fixar els objectius concrets que cal assolir, 
les estratègies i les pràctiques que s’han 
d’adoptar per aconseguir-los i els sistemes de 
seguiment i avaluació dels objectius fixats. 

1 Aquesta llista no és exhaustiva, de manera que queda oberta la possibilitat d’ampliar-la a altres matèries.

A la LOIEDH s’indica que els plans han de 
contenir un conjunt ordenat de mesures 
avaluables dirigides a remoure els obstacles 
que impedeixen o dificulten la igualtat 
efectiva de dones i homes. Amb caràcter 
previ, cal elaborar un diagnòstic negociat, si 
escau, amb la representació legal de les 
persones treballadores, que ha de contenir 
almenys les matèries següents:1

a) Procés de selecció i contractació
b) Classificació professional
c) Formació
d) Promoció professional
e) Condicions de treball, inclosa 

l’auditoria salarial entre dones i 
homes

f) Exercici corresponsable dels drets de 
la vida personal, la familiar i la laboral

g) Infrarepresentació femenina
h) Retribucions
i) Prevenció de l’assetjament sexual i 

per raó de sexe

Mesures i plans d'igualtat: elaboració i aplicació
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POLICÍA

Mesures d'IGUALTAT
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Al marge dels plans d’igualtat, s’imposa a les 
empreses l’obligatorietat d’adoptar mesures 
dirigides a evitar qualsevol tipus de 
discriminació laboral entre dones i homes, 
així com el deure de negociar mesures 
adreçades a promoure la igualtat de tracte i 
d’oportunitats. S’obre un ampli ventall de 
possibilitats de negociació, sigui quin sigui 
l’àmbit d’aplicació del conveni col·lectiu i 
independentment que les mesures 
negociades siguin incloses en un pla 
d’igualtat o no.

Entre les matèries en què es podrien establir 
mesures concretes d’acció positiva, la llei 
esmenta l’accés a l’ocupació i les condicions 
de treball, la classificació professional, la 
promoció i la formació. Són matèries 
esmentades a tall d’exemple, és a dir, que ni 
són les úniques sobre les quals es poden 
establir mesures d’acció positiva ni les 
accions positives són l’únic tipus de mesures 
que es poden negociar. De fet, és essencial 
que abans d’adoptar mesures d’acció positiva, 
siguin detectades i eliminades possibles 
situacions discriminatòries. En aquest sentit,  

a les competències que l’article 64 de 
l’Estatut dels treballadors (ET) reconeix al 
comitè d’empresa o que l’article 40 de l’EBEP 
reconeix a la junta de personal, s’hi afegeix 
una nova tasca de vigilància del respecte i 
l’aplicació del principi d’igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes.

En parlar de respecte d’igualtat de tracte és 
necessari tenir en compte el reconeixement 
dels drets de les persones LGBTI+, la qual 
cosa reafirma la necessitat d’incorporar la 
perspectiva de la identitat sexual i de gènere 
en tots els àmbits d’acció i de la tasca 
sindical als centres de treball.

Confederació  Sindical de CCOO - Secretaría Confederal de Dones i Igualtat
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El RD 901/2020 fixa un contingut mínim en el 
qual ha de figurar de manera clara i precisa:2 

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

■ El sistema de seguiment, avaluació i 
revisió periòdica.

■ La composició i el funcionament de la 
comissió o l’òrgan paritari encarregat del 
seguiment, l’avaluació i la revisió 
periòdica dels plans d’igualtat.

■ El procediment de modificació, inclòs el 
procediment per resoldre les possibles 
discrepàncies que puguin sorgir en 
l’aplicació, el seguiment, l’avaluació o la 
revisió, en tant que la normativa legal o 
convencional no obligui a la seva 
adequació.

2 RD 901/2020

Les mesures d’igualtat que contingui el pla 
d’igualtat han de respondre a la situació 
real de l’empresa i han de contribuir a 
aconseguir la igualtat real entre dones i 
homes a l’empresa.

■ Les parts que concerten el pla.
■ L’àmbit personal, territorial i temporal.
■ L’informe del diagnòstic de situació de 

l’empresa o de cadascuna de les 
empreses del grup quan es realitzi el 
pla per grup d’empreses.

■ Els resultats de l’auditoria retributiva, així 
com la seva vigència i periodicitat.

■ Els objectius qualitatius i quantitatius del 
pla d’igualtat.

■ La descripció de mesures concretes, el 
termini d’execució i la priorització 
d’aquestes, incloent-hi els indicadors que 
permetin determinar l’evolució de cada 
mesura.

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

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf
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Un pla d’igualtat s’ha de dissenyar tenint en 
compte la realitat concreta de cada empresa 
o sector. Per tant, és necessària la realització
d’un diagnòstic per detectar i valorar en quins
aspectes s’observen mancances a l’empresa
en relació amb la igualtat entre dones i
homes.

El diagnòstic de la situació de partida s’ha de 
basar en les conclusions que s’extreguin de 
l’anàlisi, tant quantitativa com qualitativa, de: 

1. Totes les dades, desagregades per sexes,
relatives a cadascuna de les àrees que
poden formar part del pla d’igualtat.
Aquesta informació permetrà un
coneixement exhaustiu de la situació
comparada de les treballadores i
treballadors.

2. Els continguts del conveni col·lectiu
vigent, així com de les normes internes,
els reglaments o els acords de matèries
concretes, que siguin aplicables a
l’empresa i no formin part del text
convencional.

L’article 46 de la LOIEDH recull que els plans 
d’igualtat han d’incloure la totalitat d’una 
“empresa, al marge de l’establiment d’accions 
especials adequades respecte de determinats 
centres de treball”. De la mateixa manera fa 
referència expressa a la Comissió 
Negociadora del pla: “L’elaboració del 
diagnòstic s’ha de realitzar en el si de la 
Comissió Negociadora del pla d’igualtat, per la 
qual cosa la direcció de l’empresa ha de 
facilitar totes les dades i la informació 
necessàries per elaborar-lo en relació amb 
les matèries enumerades en aquest apartat, 
així com les dades del registre regulats en 
l’article 28, apartat 2, de l’ET”. 

Confederació  Sindical de CCOO - Secretaría Confederal de Dones i Igualtat
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El diagnòstic del 
PLA D'IGUALTAT
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Com més àmplies i concretes siguin les dades 
utilitzades en el diagnòstic, més ajustat a la 
realitat serà el diagnòstic resultant. Disposar 
d’una informació homogènia i consensuada ha 
de permetre aconseguir més fàcilment un 
diagnòstic compartit i arribar a un acord 
sobre els objectius i les mesures que s’han de 
desenvolupar en l’àmbit de la Comissió 
d’Igualtat.

El següent model de diagnòstic està realitzat 
conforme al que disposa l’annex del RD 
901/2020.

Model de diagnòstic de la situació 
d’igualtat entre dones i homes 

1. Objecte

La LOIEDH, en el seu article 46.2, assenyala la 
necessitat de realitzar un diagnòstic previ a 
l’elaboració del pla d’igualtat de l’empresa. 
Per això és objecte d’aquest informe analitzar 
la situació laboral de l’empresa ___________ 
mitjançant una anàlisi exhaustiva de la 
situació de les dones i els homes des de la 
denominada perspectiva de gènere, amb 

l’objectiu d’obtenir una visió de conjunt 
detots els aspectes relacionats amb aquesta 
matèria.

Una eina de diagnòstic actualitzada segons 
el RDL 6/2019 ha estat elaborada per la 
Direcció General d’Igualtat del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya: https://
treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/plans/
diagnosis/ 

2. Condicions generals
En aquest apartat cal analitzar les dades 
desagregades per sexes en relació amb 
diferents característiques. Aquesta informació 
es pot presentar en taules creuant dades 
absolutes de la plantilla per sexes i:

■ Grups d’edat
■ Vinculació
■ Tipus de relació laboral
■ Tipus de contractació i jornada
■ Departament
■ Nivell jeràrquic
■ Grup professional
■ Lloc de treball i nivell de responsabilitat
■ Nivell de formació

Mesures i plans d'igualtat  :   elaboració i aplicació

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/plans/diagnosis/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/plans/diagnosis/
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■ Antiguitat
■ Evolució en la promoció en els últims

anys

bueix a la igualtat o fa augmentar les 
desigualtats que existeixin.

Els percentatges poden ser horitzontals (de 
distribució), és a dir, sobre el total del tram 
(per exemple: del total de persones entre 20 i 
30 anys quantes dones i homes hi ha). Per a la 
comparació de les plantilles femenina i 
masculina entre si, sobretot si estan molt 
desequilibrades pel que fa al nombre, és més 
interessant trobar els percentatges verticals 
(de concentració), és a dir, per exemple, del 
total de dones quantes tenen entre 20 i 30 
anys, i del total d’homes quants tenen entre 
20 i 30 anys. Així, la comparació la fem en 
termes homogenis (cada plantilla, la femenina 
i la masculina, s’iguala a 100) i ja no influeix el 
nombre desigual de dones i homes.

L’anàlisi de dades quantitatives ha de ser 
completada i contrastada amb el contingut del 
conveni col·lectiu, les normes internes, els 
reglaments o qualsevol altre acord específic 
sobre cadascuna de les matèries que són 
objecte d’anàlisi.

Confederació  Sindical de CCOO - Secretaría Confederal de Dones i Igualtat

Condicions generals

De cada un dels encreuaments d’informació 
realitzats cal fer un comentari sobre les dades 
més significatives de la comparació entre 
dones i homes: tipus de plantilla conforme a 
l’edat, relacionar l’edat amb l’antiguitat, 
establir relació entre edat, antiguitat i 
responsabilitat, veure si les dones o els homes 
tenen més nivell d’estudis i comparar-ho 
després amb la classificació professional…  

Respecte de la classificació professional és 
important tenir dades no només dels grups 
professionals, sinó de les categories o dels 
llocs de treball que ocupen les dones i els 
homes, perquè això permetrà analitzar si hi 
ha segregació horitzontal i/o vertical 
comparant aquestes dades amb les de 
selecció, contractació i promoció, per verificar 
si la política que l’empresa aplica tant en les 
incorporacions com en les promocions contri-

https://ssl.ccoo.es/descargas/planesdeigualdad/Condicionesgenerales.xlsx
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3. Selecció, contractació, formació
i promoció professional

En aquest apartat cal analitzar l’accés i el 
cessament produïts a l’empresa, especificant 
les causes sobre la base de l’edat, la vinculació, 
el tipus de relació laboral, el tipus de contracte, 
la jornada, el nivell jeràrquic, els grups 
professionals o els llocs de treball, així com les 
circumstàncies familiars i personals. Aquesta 
informació ha d’estar desagregada per sexes i 
s’ha de presentar en taules amb les dades 
absolutes i amb els percentatges sobre:

■ Homes i dones de nova incorporació.
■ Homes i dones que han estat baixa a

l’empresa, especificant la causa de la baixa
(acomiadament, finalització del contracte,
incapacitat, jubilació, cessament per
atenció de persones a càrrec, cessament
per canvi de treball, altres).

■ Incorporacions de l’últim any de dones i
homes per:

―�  Tipus de contracte 
―�  Categories o grups professionals 
―�  Llocs de treball 

―� Nivell de responsabilitat
―� …

■  Nombre de dones i homes que han rebut
formació per àrees i/o departaments
diferenciant:
―�Contingut de les accions formatives
―�Horari d’impartició
―�Permisos per exàmens
―� Adaptació de la jornada per assistir a 

cursos de formació professional

Mesures i plans d'igualtat  : elaboració i aplicació

Selecció, contractació, 
formació i promoció

Una altra informació que és objecte d’anàlisi 
són els criteris i els canals d’informació i 
comunicació utilitzats en aquests processos, 
els criteris i els mètodes de descripció de 
perfils professionals i llocs, el llenguatge 
utilitzat en les ofertes d’ocupació i els 
formularis de sol·licitud i la formació en 
matèria d’igualtat que tenen les persones que 
participen en els processos de selecció.

S’han de facilitar les taules amb les dades 
absolutes sobre:

https://ssl.ccoo.es/descargas/planesdeigualdad/Seleccion,contratacion,formacion.xlsx
https://ssl.ccoo.es/descargas/planesdeigualdad/Seleccion,contratacion,formacion.xlsx
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■  Dades de promoció desagregades 
per sexes, segons:
―�Nivell jeràrquic
―�Grup professional
―�Lloc de treball
―�Responsabilitats familiars
―�Característiques del lloc al qual es  

promociona: mobilitat geogràfica, de-

dicació exclusiva, disponibilitat per viatjar...

S’ha d’analitzar la incidència en la promoció 
de la formació, els mèrits i el pes que té 
l’antiguitat en aquesta promoció, l’equilibri 
de la plantilla quant a la participació de 
dones i homes als diferents llocs, les 
categories, les àrees… També cal veure els 
tipus de contracte amb els quals accedeixen 
a l’empresa uns i altres i a quines categories. 
Cal analitzar primer si hi ha diferències en 
els tipus de contracte que es fan quant a la 
temporalitat i la parcialitat, i comparar amb 
la distribució de la plantilla per tipus de 
contracte per comprovar si la política de 
selecció i accés a l’empresa manté les 
diferèncieso les augmenta o corregeix, en cas 
que n’hi hagi. 

Pel que fa a les incorporacions per categories 
cal analitzar si la selecció està mantenint, 
augmentant o corregint la segregació 
horitzontal i vertical segons el que s’ha vist 
en l’apartat de “Condicions generals”.

Amb les dades de les baixes s’introdueixen 
comentaris relatius a les causes, així com a la 
rotació per sexe que es produeix a la plantilla.

Vistes les dades quantitatives, cal donar 
informació sobre les dades qualitatives, és a 
dir, sobre el procediment per a l’accés a 
l’empresa, des que es convoca una vacant i 
s’ofereix fins a la selecció final per cobrir-la. 
Cal analitzar el tipus de llenguatge i les 
imatges que s’utilitzen en les ofertes (si són 
sexistes o inclouen estereotips), les 
preguntes de les sol·licituds d’ocupació i 
entrevistes, el tipus de proves que es fan, qui 
intervé en cada fase del procés i qui pren la 
decisió final. És important conèixer si hi ha un 
procediment estandarditzat per a totes les 
persones que intervenen en el procés de 
selecció.
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A continuació cal comentar el procediment, o 
els procediments, que segueix l’empresa per a 
les promocions, des que es convoca una plaça 
fins a la selecció definitiva (com es convoca, qui 
hi té accés, si es fan proves, qui fa la selecció, 
quins són els criteris per a la selecció, si hi 
intervé la representació legal de les persones 
treballadores…). En aquest cas, també és 
important saber si hi ha un procediment 
estandarditzat per a les promocions.

S’ha d’explicar el procediment de l’empresa 
per a la formació, indicant si hi ha un pla 
formatiu, com s’elabora, com s’accedeix a la 
formació, qui tria les persones que finalment 
accediran a aquests cursos, si hi ha formació 
per al desenvolupament de la carrera 
professional o per a la promoció…

4.��Clasificació�professional,�retribucions � 

i auditories retributives

El diagnòstic ha de realitzar una descripció 
dels sistemes i dels criteris de valoració dels 
llocs de treball, les tasques, les funcions i 
els sistemes i/o els criteris de classificació 
professional utilitzats per grups professionals  

Mesures i Plans d'Igualtat: elaboració i aplicació

i/o categories, analitzant la possible existència 
de biaixos de gènere i de discriminació directa i 
indirecta entre dones i homes, d’acord amb el 
que disposa l’article 22 de l’ET.

Clasificació�professional,� 
retribució i auditoria salarial

Així mateix, el diagnòstic ha d’analitzar la 
distribució de la plantilla d’acord amb el 
sistema o el criteri utilitzat per a la 
classificació professional utilitzat a l’empresa.

Per realitzar el diagnòstic en matèria salarial, 
l’empresa ha de facilitar totes les dades 
desagregades per sexes coincidents amb la 
realitat, relatives tant al salari base com a 
complements, així com a tots i cada un dels 
conceptes salarials i extrasalarials restants, 
diferenciant les percepcions salarials de les 
extrasalarials, així com la seva naturalesa i 
origen, creuats, al seu torn, per grups, 
categories professionals, llocs, tipus de 
jornada, tipus de contracte i durada, així com 
qualsevol altre indicador que es consideri 
oportú per a l’anàlisi retributiva.

https://ssl.ccoo.es/descargas/planesdeigualdad/Clasifprofesional,retribucion.xlsx
https://ssl.ccoo.es/descargas/planesdeigualdad/Clasifprofesional,retribucion.xlsx


21

El sistema que proposem és calcular mitjanes 
salarials de cada un dels components de la 
retribució per grups, categories professionals, 
llocs, tipus de jornada, tipus de contracte i 
durada de treball.

El diagnòstic ha de contenir tant les dades a 
què es refereix l’apartat anterior com la seva 
anàlisi, per tal de valorar l’existència de 
desigualtats retributives i de quin tipus són, 
indicant-ne el possible origen.

Els conceptes salarials als quals es refereix 
aquest apartat inclouen totes i cadascuna de 
les percepcions retributives, i no fan cap 
exclusió, incloses les retribucions en espècie i 
qualsevol que sigui la seva naturalesa i origen.

També han de formar part d’aquest 
diagnòstic el registre retributiu i l’auditoria 
retributiva.

5. Condicions de treball
En aquest apartat es tracten les condicions 
de treball del conjunt de la plantilla, incloses

les persones posades a disposició a l’empresa 
usuària:

a) Jornada de treball.
b) Horari i distribució del temps de treball,

incloses les hores extraordinàries i
complementàries.

c) Règim de treball per torns.
d) Sistema de remuneració i quantia

salarial, inclosos els sistemes de primes i
els incentius.

e) Sistema de treball i rendiment, inclòs, si
escau, el teletreball.

f) Mesures de prevenció de riscos laborals
amb perspectiva de gènere.

g) Intimitat en relació amb l’entorn digital i
la desconnexió.

h) Sistema de classificació professional i
promoció en el treball, detallant el lloc
d’origen i la destinació.

i)

j)

Tipus de suspensions i extincions del
contracte de treball.
Permisos i excedències de l’últim any i
motius, per edat, tipus de vinculació amb
l’empresa, antiguitat, departament, nivell
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jeràrquic, grups professionals, llocs de 
treball i nivell de formació.

k) Implementació, aplicació i procediments
resolts en el marc del protocol de lluita
contra l’assetjament sexual i/o per raó
de sexe implantat a l’empresa.

l) Absències no justificades, especificant
causes, per edat, vinculació amb
l’empresa, tipus de relació laboral, tipus
de contractació i jornada, antiguitat,
departament, nivell jeràrquic, grups
professionals, llocs de treball i nivell de
formació.

m) Règim de mobilitat funcional i
geogràfica, segons el que preveuen els
articles 39 i 40 de l’ET.

n)

o)

Les modificacions substancials de les
condicions de treball, tal com estan
definides en l’article 41 de l’ET, que hagin
pogut produir-se en els últims tres anys.
Identificació del nombre i de les condicions
de treball de les persones treballadores
cedides per una altra empresa.

p) Les inaplicacions de conveni realitzades
d’acord amb el que preveu l’article 82.3
de l’ET.

6. Exercici corresponsable dels drets de la
vida personal, la familiar i la laboral

Mesures i Plans d'Igualtat: elaboració i aplicació

En aquest apartat s’analitzen les mesures 
implantades per l’empresa per facilitar la 
conciliació personal, la familiar i la laboral, i 
promoure l’exercici corresponsable d’aquests 
drets. També són objecte d’anàlisi els criteris 
i els canals d’informació i comunicació 
utilitzats per informar treballadores i 
treballadors sobre els drets de conciliació de 
la vida personal, la familiar i la laboral.

Exercici corresponsable

S’han d’analitzar els permisos i les 
excedències de l’últim any i els motius, 
desagregats per edat, sexe, tipus 
de vinculació amb l’empresa, antiguitat, 
departament, nivell jeràrquic, grups 
professionals, llocs de treball, 
responsabilitats familiars i nivell de formació.

Cal fer també una anàlisi de la manera en què 
les decisions empresarials afecten particular-

Condicions de treball

https://ssl.ccoo.es/descargas/planesdeigualdad/Corresponsabilidad.xlsx
https://ssl.ccoo.es/descargas/planesdeigualdad/Condicionesdetrabajo.xlsx
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ment les  persones amb 
responsabilitats de cura (per exemple, canvis 
de funcions, distribució irregular de la 
jornada, canvis de centre sense canvi de 
residència, modificacions substancials de les 
condicions de treball, trasllats, 
desplaçaments...).

7. Infrarepresentación femenina

En aquest apartat s’analitza la distribució de 
la plantilla als llocs de diferent nivell de 
responsabilitat per sexes, per identificar 
l’existència d’infrarepresentació de dones a 
llocs intermedis i superiors.

En aquesta anàlisi cal tenir en compte la 
informació de l’apartat “Procés de selecció, 
contractació, formació i promoció 
professional” del diagnòstic.

També s’ha d’analitzar la distribució de la 
plantilla mesurant el grau de feminització o 
masculinització de cada departament o àrea. 
Per fer-ho, es tindrà en compte la informació 
de l’apartat “Condicions generals” del 
diagnòstic. 

8. Prevenció de l' assetjament sexual i/o per
raó de sexe

En aquest apartat cal analitzar la política de 
l’empresa en matèria de prevenció i actuació en 
casos d’assetjament sexual i/o per raó de sexe. 
S’haurà de realitzar una descripció dels 
procediments i/o les mesures de sensibilització, 
prevenció, detecció i actuació en contra de 
l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó 
de sexe, així com de la seva accessibilitat.

Els procediments d’actuació hauran de preveure:

a) La declaració de principis, definicions
d’assetjament sexual i per raó de sexe i
identificació de conductes que puguin
ser constitutives d’assetjament.

b) Procediment d’actuació davant de
l’assetjament per donar curs a les
queixes o denúncies que es puguin
produir, i mesures cautelars i/o
correctives aplicables.

c) Identificació de les mesures reactives
davant de l’assetjament i, si escau, el
règim disciplinari.
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L’article 48.1 de la LOIEDH, preveu, amb 
caràcter obligatori, l’existència d’un protocol 
en matèria d’assetjament sexual i per raó de 
sexe a totes les empreses.

Per a l’elaboració del protocol, recomanem el 
protocol i la guia que han estat elaborats de 
manera totalment participativa al Consell de 
Relacions Laborals per un grup tècnic format 
per persones expertes en la matèria de CCOO, 
UGT, Foment i Pimec:

• Protocol per a la prevenció i abordatge 
de l’assetjament sexual i per raó de sexe 
a l’empresa: 
https://treball.gencat.cat/
web/.content/13_-
_consell_relacions_laborals/documents/04_-
_recursos/publicacions/protocol_assetjament/
Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-
lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-
lempresa_DEF.pdf

• Guia d’elaboració del protocol per a la 
prevenció i abordatge de l’assetjament 
sexual i per raó de sexe a l’empresa:

Mesures i plans d'igualtat: elaboració i aplicació

https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-
_consell_relacions_laborals/documents/04_-
_recursos/publicacions/
Decaleg_i_guia_assetjament_/Guia/
Guia_Protocol_Assetjament_CAT_Interactiu_DE F.pdf

Tal com reconeix l’article 8 del RD 901/2020, el 
pla d’igualtat ha de contenir les mesures que 
resultin necessàries en virtut dels resultats del 
diagnòstic, i s’hi poden incorporar mesures 
relatives a matèries no enumerades en l’article 
46.2 de la LOIEDH, com ara violència de gènere, 
llenguatge i comunicació no sexista o altres.

A continuació, s’incorporen propostes per a 
l’anàlisi d’aquestes matèries que poden formar 
part del diagnòstic i del pla d’igualtat.

9. Violencia de género

En aquest apartat es comprova si s’incorporen 
mesures per aplicar en cas que hi hagi 
treballadores que siguin víctimes d’aquesta 
situació, a més de verificar si espreveuen millores a 
la Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere.

https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Decaleg_i_guia_assetjament_/Guia/Guia_Protocol_Assetjament_CAT_Interactiu_DEF.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa_DEF.pdf
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11. Comunicació i sensibilització

Aquest apartat tracta la política de 
comunicació tant interna com externa de 
l’empresa. Sobre la primera, cal explicar els 
canals de comunicació amb la plantilla (tauler 
d’anuncis, intranet, revistes, comunicats…), el 
seu grau d’accés a aquests i per a què 
s’utilitzen, i si hi ha algun canal perquè la 
plantilla faci suggeriments (bústies, 
intranet…).

Pel que fa a la comunicació externa, cal 
explicar els canals que s’utilitzen (pàgina 
web, publicacions, memòries, publicitat…) i 
analitzar el llenguatge i les imatges 
utilitzades amb perspectiva de gènere.

També cal analitzar el llenguatge utilitzat en 
el text del conveni i de tots aquells acords 
existents a l’empresa, amb la finalitat de 
verificar-ne l’ús amb perspectiva de gènere, a 
més de comprovar la presència de la igualtat 
en el seu articulat i en relació amb quines 
àrees.
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També cal incloure l’anàlisi de l’informe de 
l’empresa sobre el nombre de casos de dones 
víctimes de violència de gènere en l’últim any 
i les mesures que s’han aplicat.

Per a més informació, es pot consultar la Guia 
sindical contra violències masclistes a la 
feina: https://www.ccoo.cat/
pdf_documents/2015/201501_guiaViolenciaMasclista 
_interior_web.pdf

10. Salut laboral

En aquest apartat s’analitza la política de 
prevenció de l’empresa pel que fa a:

 Les mesures de salut laboral implantades a 
l’empresa.

 La realització de les avaluacions de riscos, 
incloses les psicosocials, amb perspectiva de 
gènere.

 L’embaràs i la lactància natural: 
compliment del contingut de l’article 26 de la 
Llei de prevenció de riscos laborals.

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2015/201501_guiaViolenciaMasclista_interior_web.pdf
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Programació i implantació del 
PLA D'IGUALTAT
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A) Fase de programació

L’article 46.1 de la LOIEDH estableix que: 
“Els plans d’igualtat han de fixar els 
objectius concrets d’igualtat que cal assolir, 
les estratègies i les pràctiques que s’han 
d’adoptar per a la seva consecució, així com 
l’establiment de sistemes eficaços de 
seguiment i avaluació dels objectius fixats.”

Objectius

Al pla s’han de distingir objectius generals i 
objectius específics, en funció de les 
desigualtats i les necessitats detectades, la 
situació i l’estructura de l’empresa, els 
recursos disponibles i la vigència del pla.

És clar que la consecució dels objectius 
generals es pot estendre més enllà de la 
durada del pla, mentre que els objectius 
específics han de ser assolits a més curt 
termini, i han de ser progressius i coherents 
amb els objectius generals.

Mesures 

Un cop identificats els objectius que s’han 
d’assolir, caldrà negociar les mesures 
concretes destinades a aconseguir-los, de 
manera que cada objectiu ha de comportar 
una mesura o diverses.

Les mesures d’intervenció incloses als plans 
d’igualtat han d’anar acompanyades 
d’indicadors que mesuraran el grau 
d’implantació d’aquesta mesura durant el 
seguiment del pla d’igualtat.

Un indicador és la representació d’un 
fenomen que mostra la realitat i proporciona 
informació. Un altre indicador pot ser un 
nombre o una activitat o acció realitzada.

Un bon indicador ha de reunir el major 
nombre de les característiques següents i, si 
és possible, totes:

■ Accessibilitat: el procés de recollida i
anàlisi de la informació necessària per
mesurar i avaluar l’indicador ha de ser
tècnicament possible, senzill i no ha
d’implicar un cost excessivament elevat.

Mesures i plans d'Igualtat: elaboració i aplicació
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■ Comprensible: la definició de l’indicador
no ha de donar lloc a ambigüitat, sinó
que ha de tenir una interpretació única i
senzilla de manera que qualsevol
persona pugui mesurar-la i interpretar-
ne el resultat.

■ Consistència i especificitat: l’indicador ha
de presentar una relació directa i 
específica amb l’aspecte que es pretén 
avaluar.

■  Fiabilitat: perquè un indicador sigui fiable,
les diferències de puntuació que 
s’observin en moments diferents no han 
de ser fruit de l’atzar o de la casualitat.

■ Precisió: un indicador és precís si el seu 
marge d’error és acceptable i és el mínim 
possible.

■ Sensibilitat: l’indicador ha de ser capaç de
registrar canvis (grans i petits) en l’estat de
l’objecte d’estudi.

■ Validesa: l’indicador ha de tenir la 
capacitat de mesurar realment el fenomen
que es pretén mesurar i no uns altres.

Calendari 

El pla ha de tenir un període de vigència que 
no pot excedir els 4 anys. En aquest termini  

s’ha d’establir el calendari d’aplicació de les 
diferents mesures negociades al pla.

B) Fase d' implantació

Ratificació de les parts legitimades per 
negociar

Aquesta fase es refereix a la signatura del pla 
d’igualtat per les parts que l’han negociat. 
Amb aquest acte es confirmen els acords 
assolits.

Execució de les accions

La part empresarial i la sindical han negociat i 
han acordat les mesures. L’execució 
correspon a l’empresa, si bé la part sindical hi 
participa verificant-ne la realització i 
l’impacte.

Comunicació del pla

És fonamental que el conjunt de les persones 
que integren una empresa estiguin al corrent 
del pla d’igualtat i de les activitats realitzades 
en el marc del pla. L’estratègia de comunicació 
ha d’estar establerta en el mateix pla.

Confederació  Sindical de CCOO - Secretaría Confederal de Dones i Igualtat
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Avaluació 
i seguiment del PLA 
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El seguiment i l’avaluació permeten conèixer 
el desenvolupament del pla d’igualtat i els 
resultats obtinguts en les diferents àrees 
d’actuació, durant el seu desenvolupament i 
la seva implantació, i també després. Tant el 
seguiment com l’avaluació s’han de 
fer periòdicament.La periodicitat queda 
recollida en el calendari d’actuacions del pla 
d’igualtat.

El RD 901/2020 proposa, com a mínim, que es 
realitzi una avaluació intermèdia i una altra al 
final de la vigència del pla.

L’avaluació i el seguiment s’han de preveure 
en el disseny inicial del pla d’igualtat, així 
com el procediment i l’òrgan encarregat de 
realitzar-lo i les facultats necessàries per dur 
a terme la seva funció.

La realització d’aquestes accions determinarà 
l’efectivitat a curt, a mitjà i a llarg termini de 
totes les mesures adoptades per a 
l’eliminació de les discriminacions o 
desigualtats que s’hagin pogut detectar en el 
diagnòstic. En aquest sentit, doncs, o bé 
s’hauran de corregir o bé se n’hauran 
d’establir d’altres de més eficaces. 

La finalitat general del seguiment i l’avaluació 
és valorar l’adequació de les accions 
realitzades i verificar-ne la coherència amb els 
objectius proposats:  

■ Conèixer el grau de compliment dels
objectius del pla: nivell de correcció de
desigualtats i grau d’assoliment dels
resultats.

■ Analitzar el desenvolupament del procés
del pla: dificultats trobades, canvis
produïts en les accions o el calendari,
nivell de desenvolupament de les
accions…

■ Reflexionar sobre la continuïtat de les
accions.

■ Identificar noves necessitats que
requereixin accions per fomentar i
garantir la igualtat d’oportunitats de
dones i homes a l’empresa, d’acord amb
el compromís adquirit.

Mesures i plans d'igualtat: elaboració i aplicació
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El que es pretén avaluar és la gestió del pla, 
el resultat i la planificació de les accions.�

En concret: 

1. Mesures i accions previstes al pla: les que
s’han realitzat, les que no, els recursos
previstos per a cadascuna i els invertits,
els agents implicats…

2. Incidència del pla: què s’ha complert?
Què s’ha aconseguit amb les accions
realitzades? Què no s’ha aconseguit i per
què?

3. Eficàcia o no de la metodologia utilitzada
en la realització del pla: dinàmica de
treball, planificació, compliment dels
terminis, aplicació…

Recomanacions de caràcter pràctic

a) La metodologia de seguiment i avaluació
s’ha d’adaptar a les necessitats i a la realitat
de l’empresa, però cal tenir en compte que
s’ha de fer de manera periòdica i que se
n’han de marcar, en tot cas, els límits.

b) Cal tenir present que els efectes de les
accions solen manifestar-se a llarg termini,
però els resultats immediats permeten
albirar i consolidar el procés futur.

c) S’han de tenir en compte els objectius
específics. Els resultats concrets i
mesurables han de servir per saber que es va
en la bona direcció.

d) Cal preguntar al personal la seva opinió
respecte del pla i respecte de les accions
realitzades fins al moment. Després de cada
acció s’haurien de recollir les seves opinions,
els suggeriments i les propostes per millorar
el pla.

e) Cal aprofitar la realització del seguiment i
l’avaluació del pla per sensibilitzar la
plantilla i mantenir l’interès.
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Registre de plans i 
depòsit de mesures

La inscripció dels plans al registre és 
obligatòria amb independència de quina sigui 
la seva naturalesa o origen; aquesta inscripció 
en el registre ha de permetre l’accés públic al 
contingut dels plans d’igualtat.

El registre de plans d’igualtat està regulat pel 
Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre 
registre i dipòsit de convenis i acords 
col·lectius de treball.

Aquelles empreses que no estiguin obligades 
a tenir un pla d’igualtat poden registrar de 
manera voluntària les mesures que apliquin 
destinades a prevenir la discriminació entre 
dones i homes, a més d’aquelles mesures 
destinades a prevenir l’assetjament sexual i 
per raó de sexe, d’acord amb el contingut 
dels articles 45.1 i 48 de la LOIEDH.
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Models de sol·licitud 
per a la negociació de 
PLANS D'IGUALTAT 

Es proposen tres models de carta dirigits a les 
empreses per sol·licitar un compromís de 
negociació i la posada en marxa d’un pla 
d’igualtat. Aquests models poden ser 
presentats pels comitès d’empresa, les juntes 
de personal o les delegades i delegats de 
personal.

En el primer model es proposa a l’empresa la 
voluntarietat d’iniciar un pla d’igualtat quan la 
llei o el conveni de referència de què depèn no 
n’obliga la negociació.

També es facilita aquest model perquè els 
membres de la representació legal dels 
treballadors i treballadores prenguin la 
iniciativa d’impulsar, a l’empresa, l’esmentada 
negociació i la posterior posada en marxa d’un 
pla d’igualtat, quan consideri que és necessari 
per aconseguir la igualtat en el marc de 
l’empresa.

Model pe a la RLT: petició a una 
empresa per iniciar la negociació d'un 

pla d'igualtat voluntari

https://ssl.ccoo.es/descargas/planesdeigualdad/Peticionalaempresaparainiciarunplandeigualdadvoluntario.docx
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El segon model es destina a aquelles empreses 
de més de 50 treballadors i treballadores que, 
per llei, estan obligades a negociar i a implantar 
un pla d’igualtat, o a aquelles empreses obligades 
pel conveni de referència.

L’últim model recull el compromís per part de 
la direcció de l’empresa de la seva voluntat de 
negociar i posar en marxa un pla d’igualtat a 
l’empresa.

Model de compromis empresarial 
per iniciar la negociació  

d'un pla

Mesures i plans d'igualtat: elaboració i aplicació

Model per a la RLT: petició a una empresa 
per iniciar la negociació d'un pla d'igualtat 

obligatori

https://ssl.ccoo.es/descargas/planesdeigualdad/Peticionalaempresaparainiciarunplandeigualdadobligatorio.docx
https://ssl.ccoo.es/descargas/planesdeigualdad/Peticionalaempresaparainiciarunplandeigualdadobligatorio.docx
https://ssl.ccoo.es/descargas/planesdeigualdad/Compromisodenegociaciondelplanporpartedelaempresa.docx
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