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Este document és una recopilació de pautes per a l'assessorament de 

l'elaboració de plans d'igualtat en empreses. On es troben les qüestions més 

comunes que les empreses consulten per a poder posar en marxa el seu propi 

Pla d'Igualtat d'Oportunitats (PIO). Es pretén amb esta guia facilitar el 

procediment i fer que l'empresa assolisca els seus objectius.  
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1. PREGUNTES FREQÜENTS:  

QUÈ ÉS UN PLA D'IGUALTAT? 

Un PLA D'IGUALTAT és un conjunt ordenat de mesures adoptades, després de 

realitzar un diagnòstic de la situació, amb l’objectiu d’aconseguir en l'empresa la 

IGUALTAT DE TRACTE i d'OPORTUNITATS entre dones i hòmens i a eliminar 

la discriminació per raó de sexe. 

Els plans d'igualtat fixaran els objectius concrets d'igualtat a assolir, les 

estratègies i pràctiques a adoptar per a la seua consecució, així com l'establiment 

de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.  

Les àrees que s'han de treballar en l'empresa per a elaborar un Pla d'Igualtat 

són:  

 Àrea d'accés a l'ocupació i contractació.  

 Àrea de conciliació i corresponsabilitat. 

 Àrea de classificació professional, promoció, formació i representació 

femenina. 

 Àrea de retribucions i auditories salarials. 

 Àrea de salut laboral i prevenció de l'assetjament sexual i per raó de 

sexe. 

 Àrea de comunicació i llenguatge no sexista. 
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PER QUÈ UNA LLEI PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS? 

 Perquè les dones i els hòmens són iguals en dignitat humana i en drets 

i deures. 

 Perquè el ple reconeixement de la igualtat formal davant la llei ha 

resultat ser insuficient, tot i que ha significat, sens dubte, un pas 

decisiu. 

 Perquè falta representació en els òrgans directius de les empreses, 

encara que les dones estan igualment qualificades que els hòmens. 

 Perquè davant treballs d'igual valor, les dones continuen cobrant 

menys. 

 

PER A QUÈ EN LA MEUA EMPRESA? 

 Perquè amb les aportacions de dones i hòmens aconseguim que 

l'empresa funcione més i millor. 

 Perquè se'ns conferisca una diferenciació competitiva respecte a altres 

empreses.  

 Perquè totes les persones d'esta organització participen activament i 

aporten solucions innovadores. 

 Perquè es reconega que fem les coses bé i no discriminem per raó de 

gènere. 

 I perquè creiem que en esta empresa s'han de proporcionar les 

mateixes oportunitats a dones i hòmens en el seu desenvolupament 

personal i professional. 
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Consulteu enllaç de l’Institut de la Dona:   

http://www.inclusio.gva.es/es/web/mujer/prlans-igualtat-elaboracio-

implantacio  

OBLIGATORIETAT:  

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 

hòmens, establix l'obligatorietat d'elaborar un Pla d'Igualtat en les empreses: 

 Estan obligades a elaborar i implantar un Pla d'Igualtat les empreses 

de cinquanta o més persones treballadores. També estaran 

obligades aquelles empreses amb un nombre menor de persones 

treballadores, quan així s'establisca en el conveni col·lectiu i serà 

aplicable en els termes previstos en el mateix; i quan l'autoritat laboral 

haguera acordat en un procediment sancionador substituir les sancions 

accessòries per l'elaboració i aplicació d'este pla, en els termes que es 

fixen en eixe acord. 

 

Períodes de transitorietat per a l'aplicació gradual: 

 En el cas de les empreses de cinquanta i fins a cent persones 

treballadores, estan obligades a partir de l'any 2022. 

 Les empreses de més de cent i fins a cent cinquanta persones 

treballadores, estan obligades a partir de l'any 2021. 

 Les empreses de més de cent cinquanta persones treballadores i fins 

a dos-centes cinquanta persones treballadores, estan obligades a partir 

de l'any 2020. 

 Les empreses de més de dos-centes cinquanta persones treballadores, 

estan obligades des de l'any 2007. 

 

 

 

http://www.inclusio.gva.es/es/web/mujer/prlans-igualtat-elaboracio-implantacio
http://www.inclusio.gva.es/es/web/mujer/prlans-igualtat-elaboracio-implantacio
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L'article 20.4 de la Llei 9/2003 disposa que les empreses o 

organitzacions participades majoritàriament amb capital públic, de la Comunitat 

Valenciana, han d'elaborar un Pla d'Igualtat. 

REQUISITS:  

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 

hòmens, establix un contingut mínim obligatori de matèries en els plans 

d'igualtat. 

Decret 133/2007, de 27 de juliol del Consell, sobre condiciones i requisits 

per al visat dels Plans d'Igualtat de les Empreses de la Comunitat Valenciana, 

establix que per a la consecució del visat dels Plans d'Igualtat en la Comunitat 

Valenciana, estos han de contindre: 

 Àmbit d'aplicació. 

 Parts subscriptores del Pla. 

 Vigència, on s’indique la data de posada en aplicació. 

 Mitjans i recursos per a engegar-lo. 

 Sistemes d'avaluació i seguiment. 

 En aquells Plans que compten amb avaluacions positives anteriors, serà 

necessari que s’especifiquen les modificacions, millores i novetats 

incloses. 

 

Per a obtindre l'esmentada  validació, els Plans d'Igualtat presentats han de 

contindre mesures concretes que afavorisquen la igualtat d'oportunitats en 

les empreses en cadascuna de les àrees que a continuació es detallen: 

1. Àrea d'accés a l'ocupació i contractació. 

2. Àrea de conciliació i corresponsabilitat. 

3. Àrea de classificació professional, promoció, formació i representació 

femenina. 

4. Àrea de retribucions i auditories salarials. 

5. Àrea de salut laboral i prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe. 

6. Àrea de comunicació i llenguatge no sexista. 
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SOL·LICITUD:  

El visat dels Plans d'Igualtat elaborats per les empreses de la Comunitat 

Valenciana es realitzarà a instàncies de part, amb la sol·licitud prèvia de qui siga 

titular o representant de les referides empreses interessades en l'obtenció de la 

corresponent validació. La sol·licitud s'ha de presentar en Seu electrònica de 

la GVA: https://sede.gva.es. 

La sol·licitud de visat o validació dels Plans d'Igualtat ha d'anar signada per la 

persona titular o representant de l'empresa que el sol·licita, i hi han de constar  

les dades següents: 

1. Nom i cognoms de qui sol·licita. 

2. Número d'identificació fiscal. 

3. Denominació de l'empresa. 

4. Domicili de l'empresa. 

5. Activitat al fet que es dedica. 

6. Nombre i domicili de tots els centres de treball de què dispose l'empresa. 

DOCUMENTACIÓ:  

S'ha d'adjuntar a la sol·licitud els documents següents: 

1. El Pla d'Igualtat. 

2. Document acreditatiu de la titularitat de la persona que sol·licita o, en el seu 

cas, de la representació que ostente. 

3. Declaració responsable de qui sol·licita on conste el nombre total de 

treballadores i treballadors de l'empresa, i s’indiquen els llocs que ocupen i 

quins estan ocupats per dones. 

4. Pla general de formació del personal i la formació duta a terme en l'últim any. 

 

 

 

https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/inicio
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2. DOCUMENTACIÓ I TRÀMITS DE SOL·LICITUD:  

SOL·LICITUD DEL VISAT DE PLANS D'IGUALTAT D'EMPRESES DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA:  

Les sol·licituds de visat o validació dels Plans d'Igualtat han d'anar signades 

per la persona titular o representant de l'empresa que sol·licita, on consten 

les dades següents:  

1) Nom i cognoms de la persona que sol·licita. 

2) Número d'Identificació Fiscal. 

3) Denominació de l'empresa. 

4) Domicili de l'empresa. 

5) Activitat a la qual es dedica. 

6) Nombre i domicili de tots els centres de treball que té l'empresa. 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ:  

Termini de sol·licitud obert durant tot l'any. 

 

QUINA DOCUMENTACIÓ S'HA DE PRESENTAR? 

Amb la sol·licitud, degudament emplenada, el model de la qual s'adjunta com a 

Annex I, s'ha d'aportar la documentació següent: 

a) Pla d'Igualtat. 

b) Document acreditatiu de la titularitat de la persona que sol·licita, o en el seu 

cas de la representació que ostente. 
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c) Declaració responsable de la persona que sol·licita, on conste el nombre total 

de personal de l'empresa, i s’indiquen els llocs que ocupen i quins  en són 

ocupats per dones. 

d) Pla general de formació del personal i la formació duta a terme en l'últim any. 

 

IMPRESOS ASSOCIATS:  

SOL·LICITUD DE VISAT DE PLANS D'IGUALTAT EN LES EMPRESES DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA  

 

COM ES TRAMITA? 

Passos:  

- Rebuda la sol·licitud en la direcció competent en matèria de dones, es 

verificarà: 

1. Que la documentació presentada siga correcta i completa. En els casos que 

la documentació estiga incompleta o falte algun document, es requerirà a l'entitat 

perquè, en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents 

preceptius, amb indicació que, si no ho fa, se tindrà per desistida la petició, 

d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

2. Que el pla d'igualtat presentat estiga complet pel que fa al contingut: àmbit 

d'aplicació, parts subscriptores del Pla, vigència, data d'inici i fi, mitjans i recursos 

per a la posada en marxa, sistemes d'avaluació i seguiment; aquells plans que 

compten amb avaluacions positives o negatives, serà necessari que 

especifiquen les modificacions, millores i novetats incloses.  

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/17029_BI.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/17029_BI.pdf
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Han de contindre mesures concretes en cadascuna de les àrees següents:  

1. Àrea d'accés a l'ocupació i contractació, 2. Àrea de conciliació i 

corresponsabilitat. 3. Àrea de classificació professional, promoció, formació i 

representació femenina. 4. Àrea de retribucions i auditories salarials. 5. Àrea de 

salut laboral i prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe, 6. Àrea de 

comunicació i llenguatge no sexista, de conformitat amb l’article 46.2 de la Llei 

orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Hòmens 

i 3.3 i 4 del Decret 133/2007, de 27 de juliol, del Consell. 

En els casos que el contingut estiga incomplet o falte algun document, es 

requerirà a l'entitat perquè, en el termini de 3 mesos, esmene la falta o 

acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, 

s'entendrà que s'ha produït la paralització del procediment iniciat a sol·licitud de 

part interessada i mitjançant resolució es declararà la caducitat de l'expedient, i 

s’arxivaran les actuacions, de conformitat amb l'article 95 de la Llei 39/2015 del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

- Una volta realitzada l’anàlisi corresponent del Pla d'Igualtat, presentat per al  

visat, per part del personal tècnic de la direcció competent en matèria de dones, 

es redactarà un informe sobre l'adequació de les mesures contingudes en estos 

Plans als criteris fixats en este decret.  

- La resolució correspondrà a la directora general competent en Dones.  

 

RECURSOS QUE PROCEDIXEN CONTRA LA RESOLUCIÓ:  

Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se 

recurs d'alçada, en el termini d'un mes, davant la persona titular de la secretaria 

autonòmica competent en Dones, d'acord amb el que es disposa en els articles 

121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques.  
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COM ES TRAMITA TELEMÀTICAMENT? 

A través de l'enllaç corresponent: 

Tramitar amb certificat electrònic:  

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-

atr/asistente/iniciartramite.html?tramite=dgm_gen&*version=3&*login=c&idioma

=és&*idCatGuc=PR&*idProcGuc=13820 

Informació addicional:  

- L'esmena o aportació de documentació ha de fer-se exclusivament per via 

telemàtica en l’enllaç següent: 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19042  

Informació complementària:  

Obligacions 

- Les empreses que tinguen el Pla d'Igualtat visat pel centre directiu de 

l'administració de la Generalitat amb competència en matèria de dones han de 

presentar davant d’este organisme un informe d'avaluació de resultats a mitat del 

període de la vigència del Pla d'Igualtat i un altre quan acabe. 

Enllaços 

Web de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de 

Gènere 

OBTENCIÓ DEL SEGELL “*FENT EMPRESA. IGUALS EN OPORTUNITATS”:  

L'obtenció del segell “Fent empresa. Iguals en Oportunitats”. S'aconseguix una 

volta que a l'empresa li han aprovat el visat del Pla d'Igualtat d'Oportunitats. 

S'envia el segell amb la resolució del visat positiu i els logos del segell. L'empresa  

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=13820
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=13820
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=13820
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19042
http://www.inclusio.gva.es/es/web/mujer/prlans-igualtat-elaboracio-implantacio
http://www.inclusio.gva.es/es/web/mujer/prlans-igualtat-elaboracio-implantacio
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podrà fer ús del segell mentre estiga en vigor el Pla d'Igualtat d'Oportunitats. La 

regulació de l'ús del segell, es troba en l'Ordre 18/2010 del 18 d'agost de 

Conselleria de Benestar Social.  

(Tots els documents de normatives, resolucions, ordres, models de 

sol·licitud del visat d'Igualtat en les empreses de la Comunitat 

Valenciana…) 
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3. ELABORACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT:  

Fases de l'elaboració d'un pla d'igualtat d'oportunitats:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Compromís de l'organització  

2. Comité o Comissió Permanent 
d'Igualtat  

3. Diagnòstic 

4. Programació  

5. Implantació  

6. Avaluació  
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1. Compromís de l'organització:  

És important que la direcció de l'empresa s'implique a través d'un compromís per 

escrit i signat per totes les parts. Un exemple de compromís per escrit podria ser 

este: 

COMPROMÍS DE LA DIRECCIÓ DE L'EMPRESA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(nom de l'empresa) declare el compromís en l'establiment i desenvolupament de 
polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i hòmens, sense 

discriminar directament o indirectament per raó de sexe; així com en l’impuls i foment de 
mesures per a assolir la igualtat real en el si de la nostra organització; i establir la igualtat 
d'oportunitats entre dones i hòmens com un principi estratègic de la nostra política 

corporativa i de recursos humans, d'acord amb la definició d'este principi que establix la 
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Hòmens. 

En tots i cadascun dels àmbits en què es desenvolupa l'activitat d'esta empresa, des de la 
selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball 

i ocupació, la salut laboral, l'ordenació del temps de treball i la conciliació, assumim el 

principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens, tot atenent de manera especial la 
discriminació indirecta, entenent per esta: “La situació en què una disposició, criteri o 
pràctica aparentment neutres, posa a una persona d'un sexe en desavantatge particular 
respecte de persones de l'altre sexe”. 

Respecte a la comunicació, tant interna com externa, s'informarà de totes les decisions que 
s'adopten referent a això i es projectarà una imatge de l'empresa, d'acord amb este principi 
d'igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens. 

Els principis enunciats es portaran a la pràctica a través del foment de mesures d'igualtat o 
a través de la implantació d'un Pla d'igualtat, fet que supose millores respecte a la situació 
present, i s’arbitraran els sistemes de seguiment corresponents, amb la finalitat d'avançar 

en la consecució de la igualtat real entre dones i hòmens en l'empresa, i per extensió en el 
conjunt de la societat. 

Per a dur a terme este propòsit es comptarà amb la representació legal de treballadors i 

treballadores, no sols en el procés de negociació col·lectiva, tal com establix la Llei orgànica 
3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i hòmens, sinó en tot el procés de 
desenvolupament i avaluació de les esmentades mesures d'Igualtat o Pla d'igualtat. 

Signat per la direcció a màxim nivell (nom i càrrec)  

Lloc i data” 
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2. Comité o Comissió Permanent d'Igualtat:  

Així doncs, de manera conjunta al compromís adquirit per l'empresa, és 

convenient constituir un equip de treball. Este equip de treball serà l'anomenat 

Comité o Comissió Permanent d'Igualtat, que estarà compost per membres de 

l'empresa i la representació sindical dels treballadors i treballadores.  

S'intentarà, dins de les possibilitats que es tinguen, que este comité o comissió  

siga paritari en el nombre de dones i hòmens que el formen. De la mateixa 

manera, es considera convenient que les persones representants de l'empresa 

de les diferents àrees o departaments ostenten llocs influents o de direcció, amb 

capacitat de decisió.  

La missió del comité o comissió d'igualtat, tindrà les funcions següents:  

 Informar la plantilla sobre l'elaboració d'un pla d'igualtat.  

 Sensibilitzar en matèria d'igualtat el conjunt de la plantilla i els llocs 

directius.  

 Realització del diagnòstic del pla d'igualtat. En este punt l'àrea de RH serà 

important per a recaptar totes les dades de tipus quantitatiu necessàries 

per a conéixer com està l'estructura interna de l'empresa.  

 Realització del seguiment de l'avaluació.  
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MODEL INFORMATIU DE LA PLANTILLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diagnòstic:  

El diagnòstic consistix en una anàlisi detallada de la situació de l'empresa, durant 

la qual es realitzen, successivament, activitats de recollida d'informació, d'anàlisi, 

de debat intern, i finalment, de formulació de propostes que poden integrar-se en 

un Pla d'Igualtat.  

Es tracta d'analitzar des d'una perspectiva de gènere, (això vol dir que les 

persones que hagen de dur a terme esta tasca han d'estar formades en matèria 

d'igualtat, d'ací la importància de formar a tot el personal de l'empresa):   

 Característiques de l'empresa i estructura organitzativa 

 Característiques del personal 

 Accés a l'empresa 

 Desenvolupament de la carrera professional 

 Formació i reciclatge 

 Condicions de treball en l'empresa 

 Remuneracions (fixes i variables) 

Volem informar-vos que la direcció de l'empresa ha decidit engegar un Pla 

d'Igualtat amb l'objectiu d'assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre 
dones i hòmens. 

Perquè el projecte siga tot un èxit, necessitem la vostra col·laboració i suport. 

Durant tot el procés vos informarem de les accions que es desenvolupen i 
demanarem la vostra col·laboració per a realitzar-les. 

Vos agraïm, per endavant, tot el temps que hi dediqueu i la vostra predisposició 
perquè este projecte que iniciem siga tot un èxit per a la nostra organització.  

Quedem a la vostra disposició. 

Direcció General 
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 Abandonament de l'empresa 

 

Quins són els temes sobre els quals s'ha de realitzar el diagnòstic d'un 

PIO?  

1. La distribució de les dones i els hòmens que constituïxen la plantilla de 

l'empresa i els llocs que desenvolupen. (Ací es pot observar on estan les 

diferències i quina és la causa).  

2. Com es du a terme la selecció i la contractació, la formació o els ascensos, 

la distribució del salari per sexe i les categories o nivells professionals.  

3. Conéixer quins són els criteris de l'empresa en la realització de 

contractacions, formació o ascensos, assignació de competències 

salarials o categories professionals.  

4. Quines són les mesures de conciliació familiar, laboral i personal que hi 

ha en l'empresa i avaluar si són suficients. Observar si hòmens i dones 

fan ús d'estes mesures de conciliació i les agafen per igual, inclosos els 

permisos de reducció de jornada, excedència voluntària per a atenció a 

menors a càrrec o persones dependents. 

5. Observar si hi ha situacions d'assetjament sexual o per raó de sexe, i 

establir protocols de prevenció, així com abordar temes relatius a la salut 

de les dones.  

 

Dades a recollir en el diagnòstic de l'empresa:  

 Plantilla total 

 Plantilla estable 

 Plantilla temporal 
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FITXES I MODELS DE RECOLLIDA DE DADES:  

 Estructura de la plantilla per sexe:  

ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA 

 ANÀLISI QUANTITATIVA 

D i H total en 

la plantilla 

Dones Hòmens  Total  Dones Hòmens  

   % % 

D i H plantilla 

estable  

     

D i H plantilla 

temporal  

     

 

 Per edat i sexe:  

Distribució de la plantilla per trams d'edat i sexe  

Plantilla  

Total.  

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Menys 
de 20 
anys 

       

21-30 a        

31-45 a        

46 i  
anys 

       

Total         
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Distribució de la plantilla per trams d'edat i sexe  

Plantilla  

Estable   

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Menys 
de 20 
anys 

       

21-30 a        

31-45 a        

46 i + 
anys 

       

Total         

 

 

Distribució de la plantilla per trams d'edat i sexe 

Plantilla  

Temporal    

D H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Menys 
de 20 
anys 

       

21-30 a        

31-45 a        

46 i + 
anys 

       

Total         
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 Per contracte i sexe 

 

Distribució de la plantilla per tipus de contracte i sexe 

Plantilla  

Total   

D H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Temporal a 
temps 
complet 

       

Temporal a 
temps parcial 

       

Fix 
Discontinu 

       

Indefinit a 
temps 
complet 

       

Indefinit a 
temps parcial 

       

Pràctiques        

Aprenentatge        

Altres        

Total         

 

Distribució de la plantilla per tipus de contracte i sexe  

Plantilla  

Estable 

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Temporal a 
temps 
complet 

       

Temporal a 
temps parcial 

       

Fix 
Discontinu 
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Indefinit a 
temps 
complet 

       

Indefinit a 
temps parcial 

       

Pràctiques        

Aprenentatge        

Altres        

Total         

 

Distribució de la plantilla per tipus de contracte i sexe  

Plantilla  

Temporal  

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Temporal a 
temps 
complet 

       

Temporal a 
temps 
parcial 

       

Fix 
Discontinu 

       

Indefinit a 
temps 
complet 

       

Indefinit a 
temps 
parcial 

       

Pràctiques        

Aprenentatge        

Altres        

Total         
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 Per antiguitat i sexe 

Distribució de la plantilla per antiguitat i sexe  

Plantilla  

Total  

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Menys 
de 6 
mesos 

       

6 mesos 
a 1 any 

       

1 a 3 
anys 

       

3 a 5 
anys 

       

6 a 10 
anys 

       

Més de 
10 anys 

       

Total         

 

Distribució de la plantilla per antiguitat i sexe 

Plantilla  

Estable  

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Menys 
de 6 
mesos 

       

6 mesos 
a 1 any 

       

1 a 3 
anys 

       

3 a 5 
anys 

       

6 a 10 
anys 
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Més de 
10 anys 

       

Total         

 

Distribució de la plantilla per antiguitat i sexe  

Plantilla  

Temporal  

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Menys 
de 6 
mesos 

       

6 mesos 
a 1 any 

       

1 a 3 
anys 

       

3 a 5 
anys 

       

6 a 10 
anys 

       

Més de 
10 anys 

       

Total         

 

 Per baixa i sexe  

 

Distribució de la plantilla per baixa i sexe 

Plantilla  

Total  

D H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Jubilació        

Acomiadament        

Finalització del 
contracte 
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Cessament 
voluntari 

       

Cessament per 
persones a 
càrrec 

       

Excedència        

Període de 
prova 

       

Esgotament 
període IT 

       

Suspensió de 
treball 

       

Altres        

Total         

 

Distribució de la plantilla per baixa i sexe 

Plantilla  

Estable  

D H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Jubilació        

Acomiadament        

Finalització del 
contracte 

       

Cessament 
voluntari 

       

Cessament per 
persones a 
càrrec 

       

Excedència        

Període de 
prova 

       

Esgotament 
període IT 
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Suspensió de 
treball 

       

Altres        

Total         

 

Distribució de la plantilla per baixa i sexe.   

Plantilla  

Temporal  

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Jubilació        

Acomiadament        

Finalització del 
contracte 

       

Cessament 
voluntari 

       

Cessament per 
persones a 
càrrec 

       

Excedència        

Període de 
prova 

       

Esgotament 
període IT 

       

Suspensió de 
treball 

       

Uns altres        

Total         
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 Per categoria professional i sexe 

 

Distribució de la plantilla per categoria professional i sexe  

Plantilla  

Total  

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Personal de 
direcció 

       

Personal tècnic        

Comandaments 
Intermedis 

       

Personal 
administratiu 

       

Personal no 
qualificat 

       

Total         

 

Distribució de la plantilla per categoria professional i sexe.   

Plantilla  

Estable   

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Personal de 
direcció 

       

Personal tècnic        

Comandaments 
Intermedis 

       

Personal 
administratiu 

       

Personal no 
qualificat 

       

Total         
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Distribució de la plantilla per categoria professional i sexe 

Plantilla  

Temporal  

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Personal de 
direcció 

       

Personal tècnic        

Comandaments 
Intermedis 

       

Personal 
administratiu 

       

Personal no 
qualificat 

       

Total         

 

 Per departament i sexe 

 

Distribució de la plantilla per departament i sexe   

Plantilla  

Total 

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Direcció        

Àrea 
Financera i 
de Suport 

       

Àrea de 
Persones 

       

Àrea de 
Comunicació 

       

Total         
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Distribució de la plantilla per departament i sexe  

Plantilla  

Estable 

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Direcció        

Àrea 
Financera i 
de Suport 

       

Àrea de 
Persones 

       

Àrea de 
Comunicació 

       

Total         

 

Distribució de la plantilla per departament i sexe 

Plantilla  

Temporal 

D H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Direcció        

Àrea 
Financera i 
de Suport 

       

Àrea de 
Persones 

       

Àrea de 
Comunicació 

       

Total         
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 Per tipus de formació.  

 

Distribució de la plantilla per tipus de formació i sexe 

Plantilla  

Total 

D H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Especialització 
tècnica 

       

Desenvolupament 
de carrera 

       

Formació 
genèrica 
(idiomes, 
informàtica, etc.) 

       

Un altre tipus        

Total         

 

Distribució de la plantilla per tipus de formació i sexe  

Plantilla  

Estable  

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Especialització 
tècnica 

       

Desenvolupament 
de carrera 

       

Formació 
genèrica 
(idiomes, 
informàtica, etc.) 

       

Un altre tipus        

Total         
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Distribució de la plantilla per tipus de formació i sexe  

Plantilla  

Temporal 

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Especialització 
tècnica 

       

Desenvolupament 
de carrera 

       

Formació 
genèrica 
(idiomes, 
informàtica, etc.) 

       

Un altre tipus        

Total         

 

 Per retribució:  

Distribució de la plantilla per tipus de retribució i sexe   

Plantilla  

Total 

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

18.001 - 
24.000 

       

24.001 - 
30.000 

       

30.001 - 
36.000 

       

36.001 - 
50.000 

       

Total         
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Distribució de la plantilla per tipus de retribució i sexe   

Plantilla  

Estable  

D H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

18.001 - 
24.000 

       

24.001 - 
30.000 

       

30.001 - 
36.000 

       

36.001 - 
50.000 

       

Total         

 

Distribució de la plantilla per tipus de retribució i sexe 

Plantilla  

Temporal 

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

18.001 - 
24.000 

       

24.001 - 
30.000 

       

30.001 - 
36.000 

       

36.001 - 
50.000 

       

Total         
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 Per hores de treball setmanals 

 

Distribució de la plantilla per hores de treball i sexe  

Plantilla  

Total  

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

De 20 a 35 
hores 

       

De 36 a 39 
hores 

       

Total         

 

Distribució de la plantilla per hores de treball i sexe  

Plantilla  

Estable  

D H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

De 20 a 35 
hores 

       

De 36 a 39 
hores 

       

Total         

 

Distribució de la plantilla per hores de treball i sexe 

Plantilla  

Temporal  

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

De 20 a 35 
hores 

       

De 36 a 39 
hores 

       

Total         
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 Permisos no retributius 

 

Distribució de la plantilla per permisos no retributius i sexe   

Plantilla  

Total  

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Per a cura de 
fills/filles 

       

Per a cura 
d'altres 
persones 
dependents 

       

Unes altres        

Estudis        

Total         

 

Distribució de la plantilla per permisos no retributius i sexe.   

Plantilla  

Estable  

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Per a cura de 
fills/filles 

       

Per a cura 
d'altres 
persones 
dependents 

       

Unes altres        

Estudis        

Total         
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Distribució de la plantilla per permisos no retributius i sexe  

Plantilla  

Temporal 

D H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Per a cura de 
fills/filles 

       

Per a cura 
d'altres 
persones 
dependents 

       

Unes altres        

Estudis        

Total         

 

 Reducció de jornada: 

 

Distribució de la plantilla per reducció de jornada i sexe  

Plantilla  

Total  

D H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Per lactància        

Per a cura de 
menors 

       

Per a cura de 
dependents 

       

Unes altres        

Total         
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Distribució de la plantilla per reducció de jornada i sexe   

Plantilla  

Estable  

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Per lactància        

Per a cura de 
menors 

       

Per a cura de 
dependents 

       

Unes altres        

Total         

 

Distribució de la plantilla per reducció de jornada i sexe  

Plantilla  

Temporal  

D  H  Total  % total  Proporció 

D - H 

% D % H 

Per lactància        

Per a cura de 
menors 

       

Per a cura de 
dependents 

       

Unes altres        

Total         
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4. Programació:  

Esta fase de l'elaboració del PIO se centra fonamentalment a dotar de contingut  

el pla d'igualtat. Els punts a tindre en compte en el contingut són els següents:  

 Dissenyar objectius dirigits a corregir els desequilibris i les desigualtats 

que s'han detectat durant la fase de diagnòstic.  

 Elaborar accions o mesures que donen compliment als objectius 

proposats.  

 Concretar les persones responsables de l'empresa encarregades de la 

implantació de les mesures i dels resultats.  

 

 Elaborar cronogrames que permeten definir els terminis d'execució de 

cadascuna de les mesures.  

 Preveure els costos de les mesures a través d'un pressupost que 

contemple els recursos econòmics i els materials. 

 En últim lloc, realitzar el seguiment i l’avaluació del pla, comptant per 

a això amb indicadors de mesurament per a cada acció dissenyada, que 

permeten conéixer el grau de compliment, l'abast dels objectius proposats 

assolits i els instruments i terminis de recollida d'informació.   

Per eixe motiu, li correspondrà a la comissió o comité d'igualtat establir propostes 

d'actuació concretes que permeten desenvolupar els objectius marcats.  

Les mesures o accions que es dissenyen, ateses les necessitats de l'empresa, 

han d’enquadrar-se en les sis àrees que comprenen el PIO1, així com especificar 

el període de desenvolupament de les accions.  

                                                           
1 Àrea d'accés a l'ocupació i contractació; àrea de conciliació i corresponsabilitat; àrea de classificació 
professional, promoció, formació i representació femenina; àrea de retribucions i auditories salarials; 
àrea de salut laboral i prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe; àrea de comunicació i 
llenguatge no sexista.  
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FITXA TÈCNICA:  

ÀREA:   

- OBJECTIU 

GENERAL 

 

- OBJECTIU 

ESPECÍFIC 

 

- ACCIONS / 

MESURES 

 

 

- INDICADORS DE 

GÈNERE 

D'AVALUACIÓ.   

 

- RECURSOS 

HUMANS I 

MATERIALS 

 

- PRESSUPOST  

 

- CRONOGRAMA  

 

- PERSONAL A QUI 

VA DIRIGIT 

 

- NIVELL/GRAU 

D'EXECUCIÓ 

En procés 

d'elaboració  

Fase 

d'implementació 

Executat  Sense 

executar 

 

 

5. Implantació:  

La implantació de les mesures concretades en l'elaboració del PIO han de 

realitzar-se de manera progressiva, ateses les necessitats de l'empresa i 

sobretot planificar la calendarització.  

El disseny d'una calendarització per a executar correctament les mesures del 

PIO és fonamental, com també per al desenvolupament de totes les fases del 

pla d'igualtat.  
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FITXA DE CALENDARITZACIÓ: 

 

CRONOGRAMA FASES DEL PIO.  

 Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. 

Compromís de 

l'organització.  

            

Comité o 

comissió 

permanent 

d'igualtat.  

            

Diagnòstic.              

Programació.              

Implementació 

de les 

mesures.  

            

Avaluació.              

 

 

6. Avaluació i seguiment:  

L'avaluació i el seguiment de les accions programades es realitzaran de manera 

anual, i prestarà atenció als indicadors de gènere dissenyats per a valorar la  

implementació correcta, i en el cas de ser necessari esmenar els possibles 

obstacles que hagen sorgit.  

Per a una correcta avaluació de les mesures del PIO, s'aconsella l'elaboració 

d'un informe anual, que reculla les valoracions de les mesures implementades, 

així com aquelles que no s'han pogut realitzar o executar per diverses causes.  
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FITXA DE SEGUIMENT ANUAL:  

Accions o mesures del pla 

d'igualtat.  

Conclosa  En 

procés 

No 

realitzada 

Reprogramada Desestimada  

Àrea d'accés a l'ocupació 

i contractació.  

     

Àrea de conciliació/ 

corresponsabilitat.  

     

Àrea de classificació 

professional, promoció, 

formació i representació 

femenina.  

     

Àrea de retribucions i 

auditories salarials.  

     

Àrea de salut laboral i 

prevenció de 

l'assetjament sexual i per 

raó de sexe.  

     

Àrea de comunicació i 

llenguatge no sexista.  

     

Activitats no previstes 

realitzades o 

programades 

Conclosa 

 

En procés 

 

   

   

 

 

 

 


