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PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ 

L’article 51 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones 

i homes, relaciona els criteris d’actuació de les administracions públiques en aplicació 

del principi d’igualtat entre dones i homes, d’acord amb els quals les administracions 

han de remoure els obstacles que impliquin la pervivència de qualsevol tipus de 

discriminació, amb la finalitat d’oferir condicions d’igualtat efectiva entre dones i homes 

a l’accés a l’ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera professional; facilitar 

la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense minva de la promoció 

professional; fomentar la formació en igualtat, tant en l’accés a l’ocupació pública com 

al llarg de la carrera professional; promoure la presència equilibrada de dones i homes 

en els òrgans de selecció i valoració; establir mesures efectives de protecció davant 

l’assetjament sexual i per raó de sexe; establir mesures efectives per eliminar qualsevol 

discriminació retributiva, directa o indirecta, per raó de sexe; i avaluar periòdicament 

l’efectivitat del principi d’igualtat en els seus respectius àmbits d’actuació. 

La Disposició addicional setena del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que 

les Administracions Públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i 

d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran d’adoptar mesures 

dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. I que, 

hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o 

acord de condicions de treball del personal funcionari que sigui aplicable, en els termes 

previstos en el mateix. 

L’article 15.2 de la Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i 

homes, actualment suspesos els articles 33, 36, 39, 40 i 44 pel Tribunal Constitucional, 

manifesta que els ens locals que tenen òrgans específics de representació del personal 

a llur servei han d’aprovar un pla d’igualtat de dones i homes, que s’ha de definir en el 

conveni col·lectiu o en el pacte o acord de condicions de treball. 
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El present document és el punt de partida i el marc de referència per tal d’establir un 

pla d’acció que s’ajusti a les necessitats de l’organització, doncs fixa la realitat i situació 

interna del Consorci des de l’òptica de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, 

d’acord amb les dades que s’han pogut obtenir de l’ens.   

El Consorci Vies Verdes, per tant, es compromet amb la igualtat d’oportunitats entre 

dones i homes. 
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METODOLOGIA 

El primer pas per a la elaboració de la diagnosi de gènere i igualtat d’oportunitats entre 

dones i homes del Consorci Vies Verdes és el disseny d’un model d’indicadors que 

cobreixin tots els àmbits importants a analitzar, per tal de poder obtenir una valoració, 

una radiografia de la realitat en la òptica de la igualtat d’oportunitats, així com detectar 

els processos i les pràctiques que cal corregir o millorar.   

Els indicadors proposats a partir dels quals s’elabora la present diagnosi són els 

següents: 

1. Política d’igualtat d’oportunitats  

2. Polítiques d’impacte a la societat  

3. Ús no discriminatori en el llenguatge i la comunicació corporativa  

4. Representativitat de les dones i homes  

5. Accés, selecció, promoció i desenvolupament  

6. Condicions laborals  

7. Assetjament sexual i per raó de sexe, i violència masclista  

8. Conciliació de la vida personal, laboral i familiar  

9. Adopció de mesures de prevenció de la salut i riscos laborals amb 

perspectiva de gènere  

El següent pas és determinar les fonts d’informació de les quals es nodreixen, tenint en 

compte la tècnica concreta a partir de la qual s’obté. En el present cas, la informació és 

provinent de documentació oficial de la organització i de dades facilitades pel personal 

del Consorci. 

Recollida la informació es procedeix al seu anàlisi, a partir del qual es realitza una 

valoració per a cadascun dels indicadors establerts i, finalment, una valoració global 

orientada a determinar els punts forts i les àrees de millora de la organització en clau de 

gènere.  

La diagnosi és el pas previ per a poder procedir a l’elaboració d’un Pla d’igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes a l’entitat, doncs aquest fixarà uns objectius i unes 
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accions que han de millorar els processos i pràctiques a corregir  així com reforçar els 

punts forts de l’entitat en aquest sentit. 
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EL CONSORCI 

El Consorci de les Vies Verdes de Girona és l’ens local que gestiona les quatre rutes  de 

les vies verdes de Girona, integrat per la Diputació de Girona i els Ajuntament d’Amer, 

Anglès, Banyoles, Bellcaire d’Empordà, Bescanó, Calonge, Campdevànol, Camprodon, 

Capmany, Cassà de la Selva, Castell - Platja d’Aro, Castelló d’Empúries, Cornellà de Terri, 

l’Armentera, l’Escala, Esponellà, Fontcoberta, Girona, Gualta, Cellera de Ter, la 

Jonquera, Vall d’en Bas, Vall de Bianya, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Palau-sator, Palol 

de Revardit, Peralada, Planes d’Hostoles, Porqueres, les Preses, Llagostera, Llambilles, 

Ogassa, Olot, Quart, Ripoll, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Pallerols, Sant Joan 

de les Abadesses, Sant Julià de Ramis, Sant Pere Pescador, Santa Cristina d’Aro, Sarrià 

de Ter, Serinyà, Torrent, Ullà i els Consells comarcals de l’Alt Empordà, Baix Empordà, 

Garrotxa, Pla de l’Estany, la Selva, Ripollès i Gironès. 

L’objecte i finalitat del Consorci, d’acord amb l’article 5 dels seus Estatuts és: 

a) La planificació, l’execució i la gestió de les vies verdes de les comarques de Girona 

b) En general, la coordinació de totes aquelles actuacions encaminades a la viabilitat 

d’aquest projecte 

c) El manteniment i la millora del traçat i les connexions entre els diferents traçats 

d) L’ampliació i extensió de la xarxa de vies verdes de les comarques gironines 

e) El suport a les iniciatives socioculturals relacionades amb el traçat 

f) La promoció de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport 

g) La promoció de l’ús pels vianants de les vies verdes 

h) La coordinació de les institucions, federacions i administracions relacionades amb els 

objectius del Consorci i la promoció 

de les vies verdes 

i) L’ajut, el suport i l’assessoria a d’altres iniciatives semblants 

j) L’impuls per a l’obtenció de totes les subvencions que sigui possible 

En plantilla, disposen de 7 persones treballadores. 
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INDICADOR 1.- POLÍTICA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

Aquest àmbit fa referència a la sensibilització, la conscienciació i la implicació tant dels 

càrrecs electes com dels treballadors i treballadores de la corporació municipal vers la 

igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

Cal analitzar, doncs, si la cultura organitzativa i les polítiques internes de l’organització 

contemplen la igualtat d’oportunitats i en quin grau.  

Concretament, s’han mesurat els següents paràmetres: 

1.1 Existència d’una cultura on es fomenta la igualtat d’oportunitats 

La cultura d’una organització fa referència al conjunt de percepcions, sentiments, 

actituds, hàbits, creences, valors, tradicions i formes d’interacció dins i entre els grups 

existents a l’organització.  

Així doncs, cal examinar si aquestes percepcions, sentiments, actituds, etc... presents a 

l’organització són proclius al foment de la igualtat d’oportunitats. 

Per a poder avaluar el present paràmetre resulta del tot necessari l’existència de dades 

qualitatives, és a dir, comptar amb les percepcions del personal. Per aquest motiu s’han 

tramés qüestionaris al personal, qui ha respòs de forma anònima. Cal tenir en compte 

que són 7 persones, però només es disposen de 6 qüestionaris atès que una de les 

persones treballadores estava de vacances durant el període d’emplenament. 

En els qüestionaris tramesos a la plantilla de personal, quant a la seva percepció, 

concretament a la pregunta “el consorci fomenta de forma visible la igualtat 

d’oportunitats? la gran majoria, 4 persones sobre 2, responen afirmativament. 

I a la pregunta “existeix igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la organització?”, 

el 100% de les persones entén que si. 

Per tant, la percepció majoritària és que existeix igualtat d’oportunitats entre dones i 

homes a la organització i que, a més,  aquesta igualtat es fomenta de forma visible. 

Posar de manifest, a més, algunes respostes donades al respecte que afirmen aquesta 

percepció general de la plantilla d’existència d’igualtat d’oportunitats entre dones i 

homes i de compliment estricte de la legislació al respecte: “nosaltres som administració 
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pública i ens regim per la legislació vigent en cada moment i la complim”, “com 

administració pública ja es compleix amb la normativa vigent en igualtat d’oportunitats, 

tenint en compte el nombre reduït de personal” o “no apliquem mesures d'igualtat perquè 

no discriminem per raó de gènere”.  

Cal manifestar, no obstant, que el Consorci no disposa ni ha disposat mai de cap àrea, 

unitat o personal concret que treballi per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes 

ni ha impulsat formació entre la plantilla al respecte.  

1.2 Existència d’un Pla d’igualtat d’oportunitats 

No s’ha elaborat ni aprovat mai un Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes del 

Consorci Vies Verdes. 

Dit això, cal manifestar que resulta essencial pel foment de la igualtat efectiva entre 

dones i homes l’existència de plans, com a fulls de ruta que han de guiar a l’entitat en la 

seva implementació. 

1.3 Existència de personal responsable en vetllar per la igualtat d’oportunitats 

El Consorci no disposa ni ha disposat mai de cap àrea, unitat o personal concret que 

treballi per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

Cal dir, a més, que resulta del tot necessari la creació d’una Comissió d’Igualtat per a 

vetllar pel bon desenvolupament del Pla d’igualtat.  

1.4 Existència de pressupost orientat al Pla d’Igualtat d’Oportunitats 

No existeix cap partida pressupostària del Consorci orientada al desenvolupament de 

mesures d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.  

I resulta essencial comptar amb recursos econòmics per al desenvolupament de 

qualsevol pla d’acció que es vulgui implementar en aquest àmbit. 

1.5 Activitats informatives 

No s’han realitzat activitats informatives ni de caire extern ni intern en l’àmbit de la 

igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la organització. 
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1.6 Formació i sensibilització en gènere 

El personal no s’han format ni sensibilitzat en gènere en formacions impulsades pel 

Consorci.   

A la qüestió “tens coneixements sobre el que és la igualtat d’oportunitats entre homes 

i dones en el treball?” Només dues persones responen que no envers altres 4 que 

responen de forma afirmativa. 

No obstant, cal destacar en aquest apartat, les obligacions de les administracions 

públiques en aquest sentit, que tot seguit es detallen. 

L’article 51 c) de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 

dones i homes, relaciona els criteris d’actuació de les administracions públiques en 

aplicació del principi d’igualtat entre dones i homes, d’acord amb els quals les 

administracions han de fomentar la formació en igualtat, tant en l’accés a la feina 

pública com durant la carrera professional. 

En concordança amb el paràgraf anterior, l’article 6 de la Llei catalana 17/2015, del 21 

de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, destaca com a funcions dels ens locals, 

l’establiment de les condicions de formació i capacitació del personal a llur servei en 

matèria d’igualtat entre dones i homes. 

1.7 Integració de la perspectiva de gènere en els diferents departaments i treballs 

L’article 15 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes, 

estableix, literalment:  

El principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ha d’informar, amb 

caràcter transversal, l’actuació de tots els poders públics. Les administracions públiques 

l’han d’integrar, de manera activa, en l’adopció i execució de les disposicions normatives, 

en la definició i pressupostació de polítiques públiques en tots els àmbits i en el 

desenvolupament del conjunt de totes les activitats.  

En el mateix sentit, l’article 3 de la Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat 

efectiva de dones i homes, que estableix els principis d'actuació dels poders públics, 

manifesta quant a la transversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques 
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d'igualtat de gènere que els poders públics han d'aplicar la perspectiva de gènere i la 

perspectiva de les dones en les actuacions, a tots els nivells i a totes les etapes, 

reconeixent el valor que aporten dones i homes i aplicant de manera positiva els canvis 

necessaris per a millorar la societat i respondre a les realitats, les oportunitats, les 

necessitats i les expectatives dels dos sexes. 

Integrar la perspectiva de gènere en els diferents departaments i treballs significa 

treballar de forma transversal. I podem definir la transversalitat coma la opció 

organitzativa orientada a introduir objectius compartits pel conjunt de la organització, 

que van més enllà dels assignats a cada òrgan sectorial, però que requereixen de la seva 

participació efectiva. Cal tenir en compte que la transversalitat no és un concepte propi 

de la igualtat d’oportunitats sinó una forma de treballar de les organitzacions i una de 

les fites a assolir, d’acord amb els nous models de gestió pública, a les administracions 

públiques.  

Resulta més senzill integrar la perspectiva de gènere en els diferents departaments i 

treballs en organitzacions que ja treballen de forma transversal. I les administracions 

públiques no destaquen, precisament, per treballar de forma transversal. 

Aquesta transversalitat de gènere implicaria que les mesures a aplicar, quant a igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes a la organització, no s’impulsessin només des de una 

àrea o unitat concreta, sinó que des de cada àrea s’apliquessin mesures d’igualtat en 

funció de la matèria corresponent, en l’àmbit de cadascuna de les competències o 

treballs respectius. 

No es realitza la integració sistemàtica de la perspectiva de gènere en els treballs i àrees 

del Consorci, d’acord amb la informació facilitada pel mateix. 
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INDICADOR 2.- POLÍTIQUES D’IMPACTE A LA SOCIETAT 

 

2.1 Existència de programes específics per a dones 

L’article 11 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes, 

estableix, literalment que:  

“Amb la finalitat de fer efectiu el dret constitucional de la igualtat, els poders públics 

han d’adoptar mesures específiques a favor de les dones per corregir situacions patents 

de desigualtat de fet respecte als homes. Aquestes mesures, que s’han d’aplicar mentre 

subsisteixin aquestes situacions, han de ser raonables i proporcionades en relació amb 

l’objectiu perseguit en cada cas.”  

En el mateix sentit s’expressa l’article 3.4 de la Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, 

d'igualtat efectiva de dones i homes, que estableix els principis d'actuació dels poders 

públics, d’acord amb el qual els poders públics han de donar suport a les dones en el 

procés pel qual enforteixen llur potencial i autonomia, coneixen millor llurs capacitats i 

participen activament en la superació dels obstacles que són a la base de la 

infravaloració que han patit històricament. 

No s’han impulsat programes específics per a dones, però cal tenir en compte que abans 

d’aquest impuls resulta del tot necessari que es realitzi una diagnosi de gènere al 

territori la qual determini les línies d’actuació quant a programes específics des de la 

perspectiva de gènere en l’àmbit de les competències del Consorci. 

2.2 Participació en campanyes i projectes per a promoure la igualtat d’oportunitats 

En concordança amb l’apartat anterior, cal tenir en compte que abans de realitzar 

campanyes i projectes per a promoure la igualtat d’oportunitats resulta del tot necessari 

que es realitzi una diagnosi de gènere al territori la qual determini les línies d’actuació 

des de la perspectiva de gènere en l’àmbit de les competències del Consorci. 
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2.3 Registre de dades segregades per sexe  

L’article 20 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes, 

estableix, literalment:  

Per tal de fer efectives les disposicions que conté aquesta Llei i que es garanteixi la 

integració de manera efectiva de la perspectiva de gènere en la seva activitat ordinària, 

els poders públics, en l’elaboració dels seus estudis i estadístiques, han de:  

a) Incloure sistemàticament la variable de sexe en les estadístiques, enquestes i 

recollida de dades que portin a terme.  

b) Establir i incloure en les operacions estadístiques nous indicadors que possibilitin 

un millor coneixement de les diferències en els valors, rols, situacions, condicions, 

aspiracions i necessitats de dones i homes, la seva manifestació i interacció en la realitat 

que s’hagi d’analitzar.  

c) Dissenyar i introduir els indicadors i els mecanismes necessaris que permetin el 

coneixement de la incidència d’altres variables la concurrència de les quals és 

generadora de situacions de discriminació múltiple en els diferents àmbits d’intervenció.  

d) Realitzar mostres suficientment àmplies perquè les diverses variables incloses 

puguin ser explotades i analitzades en funció de la variable de sexe.  

e) Explotar les dades de què disposen de manera que es puguin conèixer les 

diferents situacions, condicions, aspiracions i necessitats de dones i homes en els 

diferents àmbits d’intervenció.  

f) Revisar i, si s’escau, adequar les definicions estadístiques existents per tal de 

contribuir al reconeixement i la valoració del treball de les dones i evitar l’estereotipació 

negativa de determinats col·lectius de dones.  

Només excepcionalment, i mitjançant un informe motivat i aprovat per l’òrgan 

competent, es pot justificar l’incompliment d’alguna de les obligacions abans 

especificades. 

En el mateix sentit, l’article 6.k) de la Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat 

efectiva de dones i homes, estableix com a funcions dels ens locals: adequar i mantenir 
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estadístiques actualitzades que permetin un coneixement de la situació diferencial de 

dones i homes en els diferents àmbits d’intervenció local. 

D’acord amb les dades facilitades pel Consorci, no es segreguen les dades per sexe. 

Cal tenir en compte que disposar de dades segregades per sexe és bàsic, essencial, per 

tal de realitzar un anàlisi precís de la organització i del seu impacte al territori quant a 

igualtat d’oportunitats entre dones i homes. I, per tant, aquest treball és del tot 

prioritari, a més que obligatori legalment, per fomentar la igualtat entre dones i homes.   

2.4 Relacions amb les empreses proveïdores, concessionàries i contractades 

L’article 20 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes, 

estableix, literalment:  

Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves respectives competències, a 

través dels òrgans de contractació, i en relació amb l’execució dels contractes que 

subscriguin, poden establir condicions especials amb la finalitat de promoure la igualtat 

entre dones i homes en el mercat de treball, d’acord amb el que estableix la legislació 

de contractes del sector públic. 

Cal destacar que l’article 10 de la Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat 

efectiva de dones i homes, en referència a la contractació del sector públic, estableix 

que: 

1. Els poders adjudicadors de Catalunya que als efectes de la legislació de contractes del 

sector públic tenen la consideració d’Administració pública, per mitjà de llurs òrgans de 

contractació, han de procurar d'incloure clàusules socials en les bases de la contractació 

amb la finalitat de promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en 

el mercat laboral. Amb aquesta finalitat, d'acord amb la normativa vigent en matèria de 

contractació pública, han de: 

a) Incorporar la perspectiva de gènere en les ofertes de contractació pública. 

b) Incloure condicions d'execució dels treballs objecte del contracte, per raó de les quals 

l'adjudicatari adopti mesures tendents a promoure la igualtat de dones i homes. 
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c) Indicar en els plecs de clàusules administratives particulars els barems de puntuació 

addicional per a les empreses que disposin de plans d’igualtat, en el cas que no hi 

estiguin obligades per llei, i les que disposin del distintiu català d’excel·lència 

empresarial en matèria d’igualtat a què fa referència l’article 35 o adoptin mesures 

destinades a assolir la igualtat d’oportunitats que perdurin en el temps i mantinguin 

l’efectivitat, segons el que s'estableixi per reglament. 

2. Els poders adjudicadors a què fa referència l'apartat 1 han de consultar la informació 

de les empreses inscrites en el Registre Públic de Plans d'Igualtat, a què fa referència 

l'article 36.5, a l'efecte de facilitar les actuacions que estableix el present article. 

3. Els poders adjudicadors han d’establir mecanismes d’avaluació i seguiment que 

assegurin el compliment efectiu de les mesures valorades en l'oferta de contractació. 

Com s’ha esmentat anteriorment, però, la Llei catalana d’igualtat està actualment 

suspesa pel Tribunal Constitucional. 

D’acord amb les dades facilitades pel Consorci, no  es fomenta la igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes a l’empara de les relacions negocials amb les empreses 

proveïdores, concessionàries i contractades, tal i com s’estableix a l’article 33 de la Llei 

d’Igualtat. És a dir, no existeix cap tipus de criteri d’adjudicació que doni preferència a 

aquelles empreses que disposin d’un pla d’igualtat o de mesures de foment de la 

igualtat, ni tampoc s’informa o es fomenta entre les empreses, per altres vies, 

l’elaboració de plans d’igualtat propis o, com a mínim, la implementació de mesures 

contra la desigualtat a l’empresa.   
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INDICADOR 3.- ÚS NO DISCRIMINATORI EN EL LLENGUATGE I EN LA COMUNICACIÓ 
CORPORATIVA 

El llenguatge és el principal mitjà de socialització de les persones i aquest fet  comporta 

que a través del llenguatge s’aprenen les regles de comportament i s’interioritza el 

gènere. Així mateix, les imatges són representacions visuals de la realitat i són 

considerades canals de comunicació perquè transmeten missatges. I de la mateixa 

manera que el llenguatge, representen i condicionen la realitat.  

Si la diferenciació social entre dones i homes no és neutre i es fonamenta en una 

dicotomia, en criteris jeràrquics i/o suplementaris, el llenguatge i les imatges situen un 

dels dos sexes com a punt de referència i discriminen l’altra.  

En l’actualitat el llenguatge ignora i invisibilitza les dones, reflecteix la realitat desigual i 

alhora la reforça. Amb el llenguatge i la imatge es transmeten els estereotips sexistes i 

es discriminen les dones. L’ús del genèric masculí com a pretès universal o l’exclusió de 

les dones com a subjectes del discurs són alguns dels usos discriminatoris del llenguatge 

més freqüents.   

 S’analitzarà el present indicador a partir de dues variables, tenint en compte que es 

parteix des de dues vessants, la interna (documents administratius, intranet, 

nomenclatura dels llocs de treball, reunions d’equip, comunicació oral interna) i 

l’externa (material de difusió, web, documents administratius, compareixences 

públiques, reunions institucionals):  

- L’ús no sexista ni androcèntric de les imatges i del llenguatge en la documentació i en 

la comunicació  

 - Foment d’un ús no sexista ni androcèntric de les imatges i del llenguatge en la 

documentació i en la comunicació  

L’article 14.11 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i 

homes, estableix, literalment, com a criteri general d’actuació dels poders públics: “La 

implantació d’un llenguatge no sexista en l’àmbit administratiu i el seu foment en la 

totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques.”  

L’article 28 de la Llei, en relació a la societat de la informació, estableix també:  
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“En els projectes de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació sufragats 

totalment o parcialment amb diners públics, s’ha de garantir que el seu llenguatge i 

continguts siguin no sexistes.” 

3.1 Ús no sexista ni androcèntric de les imatges i del llenguatge en la documentació 
i en la comunicació 

No s’ha procedit a una revisió a fons de la documentació i comunicació municipal, a 

nivell intern i extern, des de una perspectiva de gènere. Aquesta és una feina àrdua però 

essencial per tal de poder valorar de forma acurada i precisa si l’ajuntament utilitza o no 

un llenguatge i unes imatges sexistes i androcèntriques, i per, posteriorment, poder 

corregir, si s’escau, aquest ús discriminatori de la comunicació. 

No obstant s’ha procedit a l’anàlisi de la documentació que figura a la web del Consorci 

(instàncies, ordenances i relació de llocs de treball) i s’ha pogut observar l’existència de 

llenguatge sexista que caldria corregir.  

Des del Consorci s’ha informat que la plantilla no està sensibilitzada ni formada per l’ús 

d’un llenguatge no sexista i que, per tant, el seu ús és molt reduït i a criteri del 

treballador o la treballadora. I que no es compta amb cap eina per al seu ús correcte. 

Pel que fa a la percepció, als qüestionaris tramesos a la plantilla de personal a efectes 

d’elaboració del present document de diagnosi, s’incloïen les següents qüestions al 

respecte: 

a) Existeix   documentació   de   referència   que   reflecteixi   l’aposta   de l’organització 

per la comunicació i el llenguatge no sexista? 

El 100% de les persones respon que no, que no existeix documentació   de   

referència   que   reflecteixi   l’aposta   de l’organització per la comunicació i el 

llenguatge no sexista. 

b) Creus que la comunicació i la documentació de la corporació contenen elements 

sexistes? 

El 100% de les persones respon que no creu que la comunicació i la documentació 

de la corporació contenen elements sexistes. 
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c) S’aposta per mostrar als grups d’interès (persones proveïdores, clients i usuàries, 

etc..) el seu compromís envers el llenguatge no sexista? 

Excepte una persona que respon afirmativament, la resta respon que la organització 

no aposta per mostrar als grups d’interès (persones proveïdores, clients i usuàries, 

etc..) el seu compromís envers el llenguatge no sexista. 

Per tant, la organització no disposa de documentació de referència que reflecteixi   

l’aposta de l’organització per la comunicació i el llenguatge no sexista, si bé la percepció 

majoritària, total, és que la documentació i la comunicació de la organització no 

contenen elements sexistes. 

Però, com s’ha comentat, analitzada la documentació que figura a la web del Consorci 

(instàncies, ordenances i relació de llocs de treball) i s’ha pogut observar l’existència de 

llenguatge sexista que caldria corregir. I, per tant, aquests fets juntament amb l’anàlisi 

de les dades qualitatives dels qüestionaris que conclouen que la percepció de la plantilla 

és que ni la documentació ni la comunicació contenen elements sexistes, aconsella a 

l’impuls de formació en llenguatge i comunicació no sexista vers la plantilla municipal. 

Així mateix, es conclou de l’anàlisi dels qüestionaris que la organització no realitza cap 

acció externa de comunicació del seu compromís envers el llenguatge no sexista. 

3.2 Foment d’un ús no sexista de les imatges i el llenguatge  
 

Sembla ser que no existeix cap eina d’ús sistemàtic en relació al llenguatge no sexista 

usada pel personal del Consorci. 

Així mateix, no es percep cap impuls per part de la organització, segons les dades 

facilitades i qualitatives analitzades, quant a compromís i foment d’un llenguatge  i unes 

imatges no sexistes, tant des de la vessant interna com externa.   
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INDICADOR 4.- REPRESENTATIVITAT DE LES DONES I HOMES 

El present indicador ha de mesurar la representativitat de les dones en tots els àmbits, 

categories i nivells de responsabilitat, amb l’objectiu d’analitzar si existeix paritat, 

segregació horitzontal i/o segregació vertical.  

La paritat és la presència equilibrada de dones i homes en els diferents àmbits de la 

societat, sense que hi hagi cap privilegi o discriminació. Aquest equilibri es basa en la 

premissa que cap dels dos sexes no sigui representat per més del 60%, ni menys del 40%.  

La segregació horitzontal en el treball fa referència a les dificultats de les persones a 

accedir a determinades professions. La predominança de les dones cap als sectors 

tradicionalment feminitzats i la dels homes cap als sectors tradicionalment 

masculinitzats i la dificultat d’ambdós sexes per accedir a càrrecs estipulats com a 

masculins o femenins, segons siguin dones o homes.   

S’entén per segregació vertical la distribució desigual de dones i homes entre els 

diversos nivells de qualificació i responsabilitat dels sectors que ocupen. Sovint, les 

dones es concentren en llocs de menor poder i responsabilitat 

4.1 Representació política  

Les dades que s’analitzen a continuació han estat extretes a partir de la informació 

facilitada per la interlocutora del Consorci i per la web municipal. 

D’acord amb l’article 6 dels Estatuts del Consorci, els òrgans de govern del Consorci són 

els següents: 

a) L’Assemblea General 

b) El Consell Executiu 

c) La Presidència 

d) La Vicepresidència 

e) La Gerència 

L’Assemblea General és l’òrgan superior de deliberació i decisió del Consorci. I està 

constituïda per: 

a) La Presidència 
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b) La Vicepresidència 

c) Els alcaldes i alcaldesses dels municipis consorciats o aquells en qui aquests hagin 

delegat específicament 

d) Els 27 diputats i diputades de la Diputació de Girona (amb un vot ponderat cadascun 

d’ells equivalent a tres vots) 

e) Cinc membres –amb veu i sense vot- elegits per l’Assemblea General a proposta de la 

Comissió Executiva, en representació de: 

- Entitats mediambientals i socials (2) 

- Entitats econòmiques (2) 

- Entitats esportives (1) 

El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot ponderat equivalent a 

tres vots) i els/les vocals, amb un mínim de deu i un màxim de catorze vocals 

En primer lloc, cal tenir en compte que la representació del Consorci quant a 

representació política ve donada per la designació que cadascun dels ajuntaments, 

Consells Comarcals, Diputació i entitats membres del Consorci realitzen a través d’un 

acord de Ple municipal. És a dir, correspon a aquestes entitats designar la seva 

representació dins Consorci. 

D’aquesta manera, l’Assemblea general del Consorci es formada per 82 persones, de les 

quals 70 són homes i 12 són dones, fet que representa que la representació femenina 

és només del 15% vers el 85% de la representació masculina. Un desequilibri molt 

important en aquest àmbit. 
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Així mateix, el Consell Executiu és format per 10 persones, de les quals 8 són homes i 2 

són dones, fet que representa un 80%-20% en favor dels homes, percentatges molts 

similars als observats a l’Assemblea. 

 

Al capdavant de la Presidència, un home.  

És cert que són les diferents entitats les que tenen la competència de designar la seva 

representació municipal, però davant aquestes dades de manca de paritat total al 

capdavant del Consorci, una de les mesures que podria impulsar el Consorci és el 

compromís de vetllar per la paritat en la representació política amb un sistema de 

quotes, per exemple, tenint en compte que un 40%-60% es considera paritat. 

La segregació horitzontal que mostren les dades és molt elevada. 

4.2 Representació plantilla  

Per a l’anàlisi del següent apartat es disposa de la següent documentació facilitada per 

la interlocutora del Consorci, el mes d’agost de 2016: 

 Organigrama municipal 

 Respostes a qüestionari elaborat per l’empresa redactora del Pla 

 Relació de Llocs de Treball del Consorci 2015 

En primer lloc, manifestar que el Consorci el conformen 7 persones treballadores, de les 

quals 4 són homes i 3 són dones, amb edats que oscil·len dels 35 als 45 anys. Per tant hi 

ha un gran equilibri entre dones i homes quant a personal del Consorci. 
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En relació al tipus de vincle amb el Consorci segons sexe, s’estableix el caràcter laboral 

per a totes les persones. Equilibri total. 

 

Quant a tipus de jornada segons sexe, totes les persones, dones i homes, realitzen la 

mateixa jornada de 37,5 hores setmanals, a excepció d’una dona que disposa de 

reducció de jornada per a la cura de fills/es. Dades equilibrades, doncs, segons sexe. 

En relació als grups de classificació del personal, segons sexe, a què es refereix, entre 

d’altres normes, l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, les dades són les 

següents: 



    Diagnosi de gènere i igualtat d’oportunitats  

  

 23 

 

D’aquesta manera s’observa que només s’estableixen 3 grups:  A1, A2 i C2. En el grup 

superior figura el gerent, que és un home, però en els altres dos grups l’equilibri és total, 

d’un 50%-50%. 

No s’aprecia, per tant, cap tipus de segregació horitzontal i més tenint en compte que 

els A2 es troben en serveis de manteniment (1 home i 1 dona) i en Promoció Econòmica 

i Difusió (1 home i 1 dona), i els C2 en administració (1 home i 1 dona). 

La percepció del personal al respecte s’obté a partir de les preguntes 6 i 8, que diuen: 

6.  La  presència de dones  i homes  en el conjunt de  l’organització, en les diverses  àrees  

i  departaments  i  en  els  diferents  llocs  de  treball  del Consorci és equilibrada? 

Excepte una persona, la resta creu que la  presència de dones  i homes  en el conjunt de  

l’organització, en les diverses  àrees  i  departaments  i  en  els  diferents  llocs  de  treball  

del Consorci és equilibrada, tal i com han mostrat les dades. Si bé cal apuntar que la 

persona que respon que no, escriu un comentari que fa referència a segregació vertical 

i no horitzontal que és el que es pretén tractar en aquesta qüestió. El seu comentari es 

posarà de manifest posteriorment, al tractar de llocs de comandament. 

8.  Es realitzen accions per corregir la subrepresentació o sobrerepresentació de dones 

i homes en determinats llocs de treball i/o àrees, per assolir la paritat? 

El 100% de les persones respon que no i fins i tot una escriu que “ja som paritat”, com 

realment han mostrat les dades quantitatives. I, realment, atès que no existeix a la 

organització subrepresentació o sobrerepresentació no té cap sentit realitzar accions de 

correcció. 
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Cal analitzar, així mateix, la distribució per sexe dels llocs de comandament a la 

corporació, a efectes de poder valorar l’existència o no de segregació vertical. D’acord 

amb les dades facilitades, les dades són les següents:  

Llocs de treball Home % H Dona %D Total 

Sense comandament 3 50% 3 50% 6 

Amb comandament 1 100% 0 0% 1 

S’aprecia un equilibri quant a distribució entre dones i homes, pel que fa als llocs sense 

comandament, en un perfecte 50% -50%. I quant als llocs de comandament atès que 

només existeix un lloc de treball caldria analitzar l’evolució històrica d’aquest lloc en 

relació a si l’han ocupat homes o dones per tal de poder determinar l’existència o no de 

segregació vertical. I al respecte cal tenir en compte un dels comentaris de la plantilla al 

qüestionari que diu que mai hi ha hagut una dona en un lloc de responsabilitat com la 

gerència o la presidència. 

D’acord amb les dades formals quantitatives analitzades, doncs, s’observa un gran 

equilibri en els llocs sense comandament i quant als llocs de comandament caldria 

analitzar l’evolució històrica del lloc de gerència per corroborar com s’apunta en una de 

les respostes al qüestionari que mai l’ha ocupat una dona, doncs si fos així estaríem 

davant un cas de segregació vertical o sostre de vidre. 

De fet, a la pregunta del qüestionari: Creus que hi ha una representació equilibrada entre 

dones i homes que   ocupen llocs directius o de responsabilitat? cinc persones de sis 

contesten que no hi ha una representació equilibrada entre dones i homes que   ocupen 

llocs directius o de responsabilitat. 

 

4.3 Representació sindical 

Atès el nombre de personal del Consorci s’informa a l’empresa redactora del present 

document per part de la persona interlocutora del Consorci que no és necessària la 

representació sindical, motiu pel qual no es pot analitzar el present apartat. 
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INDICADOR 5.- ACCÉS, SELECCIÓ, PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT 

L’article 5 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones 

i homes estableix que el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i 

homes, aplicable en l’àmbit de la ocupació privada i en el de la pública, es garantirà, en 

els termes previstos en la normativa aplicable, en l’accés a la ocupació, fins i tot en el 

treball per compte propi, en la formació professional, en la promoció professional, en 

les condicions de treball, incloses les retributives i les d’acomiadament. 

Així mateix l’article 32.3 de la Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva 

de dones i homes insta als poders públics a incorporar la igualtat d’oportunitats de 

dones i homes en els processos de selecció, la classificació professional, la valoració dels 

llocs de treball, les retribucions i la promoció professional. 

En el cas que ens ocupa, cal destacar, en primer lloc i d’acord amb les dades analitzades 

en l’eix anterior, l’equilibri en la plantilla quan a homes i dones. Aquestes dades, però, 

no són suficients, però, per a poder analitzar un accés mancat de perspectiva de gènere, 

atès que caldria avaluar el nombre de gent, homes i dones, que es van presentar a les 

seleccions dels llocs concrets, el tipus de proves i les valoracions, dades de les que no 

s’han disposat. 

En favor d’un accés i selecció no discriminatori, cal destacar que el Consorci disposa 

d’una relació de llocs de treball en la que s’analitzen de formes objectiva els llocs de 

treball i es determina la forma de provisió, la qual és la de concurs o concurs-oposició 

públic per a tot el personal excepte pel lloc de gerent que és de lliure designació atès 

que es tracta d’una relació laboral de caràcter especial d’alta direcció. 

La percepció en aquest assumpte respon a la pregunta número 7 del personal tramés a 

la plantilla del Consorci: Els processos selectius asseguren la igualtat d’oportunitats entre 

dones i homes en l’accés a l’ajuntament i no hi ha discriminacions per raó de sexe en 

l’accés a cap lloc de treball?  

El 100% de les respostes són afirmatives i casen, per tant, amb les dades analitzades. 

En relació a la promoció i desenvolupament, al Pacte de Condicions de Treball del 

Personal del Consorci Vies Verdes s’estableix, al seu article 11, la obligació d’elaborar un 

Pla de Formació pel personal. Des del Consorci s’ha informat que si bé no s’ha elaborat 
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l’esmentat Pla es disposa d’una partida pressupostària anual per a la formació del seu 

personal. 

Així mateix, a l’article 10 de l’esmentat Pacte de Condicions s’estableix la voluntat de 

l’organisme d’establir mecanismes d’ajuda a la promoció interna. Des del Consorci s’ha 

informat que no s’ha establert un document específic en aquest aspecte. 

Cal tenir en compte que disposar d’aquestes dues eines, un Pla de Formació pel personal 

i mecanismes objectius establerts d’ajuda a la promoció interna impulsen l’objectivitat 

en aquest àmbit. 

La plantilla, a la qüestió: Existeixen les mateixes possibilitats de promoció interna pels 

homes i per les dones? 

El 100% de les respostes són afirmatives i, per tant, aquestes respostes vinculades al que 

s’ha descrit en els paràgrafs anteriors comporten un equilibri quant a promoció i 

desenvolupament que, no obstant, caldria consolidar amb el desenvolupament de les 

eines establertes però pendents d’aprovar i implementar.  
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INDICADOR 6.- RETRIBUCIONS  

El present àmbit vol analitzar la política retributiva existent a la corporació des de dues 

vessants. D’una banda si s’acompleix el principi d’igualtat retributiva, que estableix que 

a llocs de treball iguals o d’igual valor els hi correspon igual retribució, i de l’altra les 

retribucions percebudes en funció del gènere.  

Quant a percepció del personal en aquest aspecte, cal observar les respostes a la qüestió 

número 11, que diu: Existeixen diferències salarials entre dones i homes a l’organització? 

El 100% de les persones respon que no existeixen diferències salarials entre dones i 

homes a l’organització. 

En relació al principi d’igualtat retributiva, conegut pel principi IVIS, la principal dificultat 

per tal d’identificar si existeix o no discriminació salarial és la més bàsica, és a dir, si 

realment dues persones desenvolupen treballs comparables. A aquests efectes, seria 

necessari disposar d’una valoració econòmica dels llocs de treball, formalment aprovada 

per la organització o, en el seu defecte, realitzar un anàlisi exhaustiu de cadascun dels 

llocs de treball per verificar si es compleix o no el principi d’igualtat retributiva. 

I, a aquests efectes, cal destacar que el Consorci disposa d’una Relació de Llocs de Treball 

aprovada formalment. I s’ha facilitat, així mateix, valoració de llocs de treball relativa al 

pressupost 2017, en format excel. I la valoració quantifica, precisament, la contribució 

del lloc de treball en el context de la organització, de forma objectiva, i garanteix que a 

llocs de treball iguals o d’igual valor els hi correspon igual retribució. 

Per tant, analitzada ja una de les vessants per comprovar si es compleix el principi 

d’igualtat retributiva, cal analitzar l’altre, aquesta és les retribucions percebudes en 

funció del gènere. D’acord amb l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’ 

octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 

les retribucions dels funcionaris/es de carrera es classifiquen en bàsiques i 

complementàries. 

Les retribucions bàsiques són les que retribueixen al funcionari/a segons l’adscripció del 

seu cos o escala a un determinat subgrup o grup de classificació professional. A més dels 

triennis segons antiguitat i les pagues extraordinàries. 
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En el present apartat no es farà esment a les retribucions bàsiques sinó a les 

complementàries i, en concret, al complement de destí i al complement específic en 

funció del gènere. 

Pel que fa a la distribució per complement de destí i gènere, d’acord amb les dades de 

la relació de llocs de treball 2017, es detalla tot seguit, mostrant dades en perfecte 

equilibri: 

CD DONA  HOME  DONA%  HOME%  

13 1 1 50% 50% 

24 2 2 50% 50% 

 

 

D’altra banda, pel que fa a la distribució per complement específic i gènere, d’acord 

amb les dades de la relació de llocs de treball 2017, s’observa que pel grup de 

classificació A2 s’estableix en 7.798€ i pel grup de classificació C2 en 5.480,16€, de 

forma totalment objectiva i equitativa. 

 

D’acord amb les dades quantitatives formals analitzades no es percep cap 

discriminació per raó de gènere en les retribucions, i complementa aquesta afirmació 

les percepcions de la plantilla en les que el 100% de les persones creuen no existeixen 

discriminacions retributives per raó de gènere. 

 

 

 

 

 

 



    Diagnosi de gènere i igualtat d’oportunitats  

  

 30 

 

INDICADOR 7.- ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE 

Aquest àmbit analitza la prevenció de les conductes d’assetjament sexual o per raó de 

sexe a la feina, d’una banda, i la situació de les treballadores en situació de violència 

masclista. És necessari, a priori, definir els conceptes que mesura el present indicador. 

Assetjament sexual: és un seguit de comportaments verbals, no verbals, i/o físics, 

d’índole sexual, no volguts per la persona receptora, o bé un sol incident que pel seu 

caràcter summament ofensiu o delictiu pot constituir per si sol assetjament sexual. És 

una manera d’abús que s’exerceix des d’una percepció o sensació de poder psíquic o 

físic respecte de la persona assetjada i que es pot donar en qualsevol àmbit de relació 

entre persones (laboral, docent, domèstic, etc.), sense que necessàriament hi hagi una 

superioritat jeràrquica.  

Assetjament per raó de sexe: és tracta d’un comportament no  desitjat, relacionat amb 

el sexe o amb l’orientació sexual d’una persona amb motiu de l’accés al treball 

remunerat, la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o la formació, que tingui com a 

objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona i de crear-li un 

entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.  

Violència masclista: la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de 

la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de 

poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o 

psicològics, incloent-hi les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a 

resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic 

com en el privat.  

L’article 62 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes, 

estableix:  

Per a la prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe, les 

Administracions públiques negociaran amb la representació legal de les treballadores i 

treballadors, un protocol d’actuació que comprendrà, al menys, els següents principis:  

 El compromís de l’Administració de prevenir i no tolerar l’assetjament sexual i 

l’assetjament per raó de sexe.  
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 La instrucció a tot el personal del seu deure de respectar la dignitat de les 

persones i el seu dret a la intimitat, així com la igualtat de tracte entre dones i 

homes.  

 El tractament reservat de les denuncies de fets que poguessin ser constitutius 

d‘assetjament sexual o d‘assetjament per raó de sexe, sense perjudici del que 

s’estableix a la normativa de regim disciplinari.  

 La identificació de les persones responsables d’atendre a qui formulin una 

queixa o denuncia. 

El Consoci Vies Verdes no disposa d’un protocol d’actuació per a la prevenció i abordatge 

de l’assetjament psicològic, sexual i per raó de sexe. I atesa la obligació legal de disposar-

ne així com les conseqüències jurídiques que pot comportar no haver-ne aprovat cap, 

s’aconsella procedir a l’elaboració i aprovació d’aquest document. 
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INDICADOR 8.- CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIAR 

L’article 44 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes 

disposa:  

1. Els drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral es reconeixeran als 

treballadors i a les treballadores en forma que fomentin l’assumpció equilibrada de les 

responsabilitats familiars, evitant tota discriminació basada en el seu exercici.  

2. El permís i la prestació per maternitat s’atorgaran en els termes previstos en la 

normativa laboral i de Seguretat Social.  

3. Per a contribuir a un repartiment més equilibrat de les responsabilitats familiars, es 

reconeix als pares el dret a un permís i a una prestació per paternitat, en els termes 

previstos a la normativa laboral i de Seguretat Social. 

A banda de la normativa legal supramunicipal, els drets de conciliació es regulen al Pacte 

de Condicions de Treball del Consorci Vies Verdes. 

Si bé, per tal d’analitzar si les mesures de conciliació ofertes per la organització són 

suficients i idònies pel seu personal, resulta essencial les percepcions del seu personal 

sobre si les seves necessitats de conciliació de la vida personal, laboral i familiar estan 

cobertes en l’actualitat. 

En el qüestionari tramés als treballadors i treballadores del Consorci es va formular la 

qüestió següent: Consideres suficients les mesures de conciliació entre la vida personal, 

familiar i laboral establertes per l’organització? 

El 100% de la plantilla considera suficients les mesures de conciliació entre la vida 

personal, familiar i laboral establertes per l’organització. Fet pel què no es considera 

necessari plantejar cap acció al respecte. 
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INDICADOR 9.- ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ DE LA SALUT I RISCOS 
LABORALS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Les condicions de treball i l’entorn laboral són font de riscos per a la salut per ambdós 

sexes i, en general, no hi ha grans diferències quant a la seva resposta biològica. Però 

els riscos laborals de les dones han estat tradicionalment infravalorats perquè els 

estàndards de seguretat i salut s’han basat en models masculins. La segregació 

horitzontal i vertical del treball determina l’exposició a riscos diferents dels homes i les 

dones: els homes més exposats als riscos tradicionals de seguretat i higiene i les 

malalties professionals, i les dones amb més riscos de naturalesa psicosocial.  

El present indicador avalua la inclusió de la perspectiva de gènere en la prevenció de 

riscos laborals i en les condicions per a la salut de l’entorn de treball. 

Caldria disposar de les dades d’absentisme laboral, en funció de la causa, segregades 

per sexe, d’una banda, així com la realització d’una entrevista personal a la persona 

responsable de Prevenció de Riscos Laborals a l’empresa. Així mateix, també és 

necessari la recollida de les percepcions del personal en aquest àmbit. 

Per aquest motiu no es procedirà a realitzar una valoració en el present apartat, per bé 

que s’establiran aquestes necessitats concretes com a accions a realitzar en el Pla 

d’acció.  
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CONCLUSIONS 

A la vista dels indicadors analitzats, cal identificar els principals punts forts i les àrees de 

millora respecte la gestió de la igualtat d’oportunitats dins el Consorci Vies Verdes. 

Punts forts 

 Representació equilibrada entre dones i homes a la plantilla del Consorci. 

 Equilibri entre dones i homes en funció del tipus de personal (laboral, funcionari, 

interí, etc...). 

 Equilibri entre dones i homes en els llocs sense comandament. 

 Equilibri entre dones i homes en els subgrups professionals (A1, A2, etc...). 

 Equilibri entre dones i homes en relació a la jornada laboral realitzada. 

 Existència de Relació de Llocs de treball. 

 Inexistència de segregació horitzontal a la plantilla 

 Percepció de la plantilla que existeix igualtat d’oportunitats entre dones i homes 

a la organització  

 Promoció i desenvolupament del personal no discriminatori, en igualtat 

 Accés i selecció del personal no discriminatori, en igualtat 

 Retribucions equilibrades entre dones i homes, no discriminació per raó de 

gènere. Percepció de retribucions igualitàries 

 Mesures de conciliació considerades suficients per la plantilla de personal 

Àrees de millora 
 

 Manca que alguna persona o unitat del Consorci es responsabilitzi de la igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes en el si de la organització, vetlli per aquests 

i pugui impulsar les tasques necessàries 

 Consignar pressupost per a destinar-lo a la igualtat d’oportunitats entre dones i 

homes en el si de la organització 
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 Impulsar formació en gènere, llenguatge no sexista i perspectiva de gènere en el 

treball per a la plantilla, així com per al cos polític 

 Manca la integració de la perspectiva de gènere en el treball diari. 

 Manca treballar amb dades desagregades per sexe en totes les àrees. 

 Manca incorporar la perspectiva de gènere a la contractació pública. 

 Cal impulsar el foment de l’ús d’un llenguatge i unes imatges no sexistes. 

 Donar a conèixer als proveïdors i clients el compromís del Consorci amb la 

igualtat entre dones i homes.  

 Aprofundir en les necessitats reals de dones i homes en funció del gènere en 

l’elaboració i impuls de projectes i campanyes; perspectiva de gènere en el 

disseny dels projectes  

 

Per tot això, el Consorci haurà de seguir en la mateixa línia, per a mantenir els seus punts 

forts, d’una banda, i treballar per implementar les accions que s’estipulen al Pla 

d’igualtat per tal de fomentar i impulsar la igualtat entre dones i homes orientades a 

treballar les àrees de millora establertes en el present apartat, de l’altra. 
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GLOSARI 

Aquest apartat conté un recull de definicions dels conceptes lligats al principi d’igualtat 

d’oportunitats a partir, bàsicament, de la normativa, i ordenats per ordre alfabètic:   

 •Accions positives: segons la definició del Comitè per a la Igualtat d’Oportunitats entre 

dones i homes del Consell d’Europa, l’acció positiva és una estratègia destinada a 

establir la igualtat d’oportunitats a través d’unes mesures que permetin contrastar o 

corregir les discriminacions que són el resultat de pràctiques o de sistemes socials.  

 •Agent per a la igualtat: persona que professionalment té per objectiu l’anàlisi, la 

intervenció i l’avaluació de la realitat en relació amb la igualtat d’oportunitats. Les seves 

funcions són les de disseny, de desenvolupament i d’avaluació de les accions que 

l’organisme impulsa, mitjançant la realització d’accions d’investigació, formació, 

assessorament, sensibilització, transversalització i actuació.  

 •Assetjament sexual: és la conducta verbal o física de caire sexual o altres 

comportaments fonamentats en el sexe, que vulneren la dignitat de la dona i de l’home 

a la feina, i que són considerades ofensives i no desitjades per la víctima.  

 •Avaluació de l’impacte segons el gènere: anàlisi de les propostes per saber si 

afectaran les dones d’una forma diferent que els homes, per adaptar-les, evitar els 

efectes discriminatoris i fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.  

 •Conciliació de la vida personal, familiar i laboral: fer compatibles aquests àmbits 

d’una persona, perquè disposi de temps i oportunitats per desenvolupar-se en les 

diferents facetes de la vida.  

 •Discriminació directa: situació en què una persona hagi estat o pugui ser tractada de 

manera menys favorable que una altra en situació comparable per raó de sexe.  

 •Discriminació indirecta: situació en què una disposició, un criteri o una pràctica 

aparentment neutres situa persones d’un sexe determinat en desavantatge particular 

respecte a persones de l’altre sexe, a menys que aquesta disposició, aquest criteri o 

aquesta pràctica pugui justificar-se objectivament amb una finalitat legítima i que els 

mitjans per assolir aquesta finalitat siguin adequats i necessaris.  
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•Equitat de gènere: imparcialitat de tracte sobre la base del gènere, que pot significar 

tant una igualtat de tracte com un tractament que, sent diferent, es pot considerar 

equivalent en termes de drets, beneficis, obligacions i oportunitats.  

 •Discriminació: és l’aplicació de distincions, diferenciacions, restriccions, exclusions, 

preferències i/o pràctiques desiguals, arbitràries, injustes i no raonables que es donen 

en diferents àmbits (educatiu, social, econòmic, laboral, cultural, etc.) i que estan 

fonamentades en la diferència de sexe, raça o idees. Tenen un efecte perjudicial.  

 •Discriminació per raó de sexe: es produeix quan una persona és tractada de forma 

diferent per la seva pertinença a un determinat sexe i no sobre la base de la seva aptitud, 

competència o capacitat individual. És tota distinció, exclusió, restricció o preferència 

per raó de sexe que tingui per objectiu o per resultat limitar o anul·lar el reconeixement, 

el gaudi o l’exercici per a la dona de les llibertats fonamentals en les esferes política, 

econòmica, social, cultural i civil o en qualsevol altra esfera.  

 •Estereotip de gènere: és un conjunt d’actituds, de clixés, de concepcions, d’opinions 

o d’imatges convencionals, simplificades, generalitzades i moltes vegades equivocades, 

que adjudiquen característiques, capacitats i comportaments a les dones i als homes. 

Són simplistes i uniformitzen les persones.  

 •Gènere: construcció cultural i social que defineix les diferents característiques 

emocionals, afectives, intel·lectuals i els comportaments que cada societat assigna com 

a propis i naturals a dones i a homes. El gènere s’aprèn i pot ser educat, canviat i 

manipulat.  

 •Igualtat de gènere: concepte que defensa que tots els éssers humans són lliures de 

desenvolupar les seves habilitats personals i prendre decisions sense limitacions per 

raons de gènere, i que els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones 

i homes són igualment considerats, valorats i afavorits.  

 •Igualtat d’oportunitats entre dones i homes: absència d’obstacles o barreres per raó 

de sexe en la participació econòmica, política, cultural i social.  

 •Transversalització de gènere (mainstreaming): és una estratègia a llarg termini que 

consisteix en la integració sistemàtica de la igualtat d’oportunitats entre les dones i els 
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homes en l’organització i en la seva cultura, en els programes, en les polítiques i en les 

pràctiques a tots els nivells.  La transversalització de gènere implica incorporar la 

perspectiva de gènere en totes les polítiques i les actuacions per tenir en compte les 

necessitats i els interessos tant dels homes com de les dones.  

 •Pla d’igualtat d’oportunitats: és una estratègia empresarial destinada a assolir la 

igualtat real entre dones i homes en el treball, que elimina els estereotips, les actituds i 

els obstacles que dificulten a les dones accedir a determinades professions i determinats 

llocs de treball en igualtat de condicions que els homes i promou mesures que 

afavoreixin la incorporació, la permanència i el desenvolupament de la seva carrera 

professional, per obtenir una participació equilibrada de dones i homes en totes les 

ocupacions i en tots els nivells de responsabilitat.  

 •Polítiques d’igualtat d’oportunitats: són les que incorporen la perspectiva de gènere 

en la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de les decisions. També es coneix 

amb aquest nom les mesures elaborades amb el propòsit de corregir o compensar les 

situacions de desigualtat i discriminació. Són mesures de caràcter temporal, aplicables 

mentre persisteix el problema o la situació de desigualtat a combatre.  

 •Sexe: atribut innat de les persones determinat per la naturalesa que estableix 

diferències físiques, biològiques i anatòmiques entre dones i homes. El sexe classifica les 

persones pel seu potencial en la reproducció sexual.  

 •Segregació: Separar entre si persones sobre la base de les seves diferències, i assignar-

los estatus socials o legislatius diferenciats i de diferents nivells.  

 •Segregació horitzontal: Concentració en determinades ocupacions, que en el cas de 

les dones generalment es caracteritzen perquè el valor associat i la remuneració són 

menors.  

 •Segregació vertical: concentració en determinats llocs de treball, que en el cas de les 

dones generalment es caracteritzen pel fet de ser els de responsabilitat més baixa i tenir 

una remuneració menor.  

 •Sexisme en el llenguatge: Quan s’utilitza el masculí com a genèric, quan es parla en 

femení sols per referir-se a determinades professions o categories professionals.  
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•Sostre de vidre: Fa referència a les barreres invisibles que dificulten o impedeixen a les 

dones l’accés al poder, als nivells de decisió o als nivells més alts de responsabilitat, de 

manera que queden estancades les seves carreres professionals o polítiques en les 

categories o els nivells organitzatius més baixos.  
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NORMATIVA 

 

Normativa comunitària 

En la normativa comunitària, la igualtat de tracte entre dones i homes és un principi 

fonamental, d’acord amb l’article 2 i l’apartat 2 de l’article 3 del Tractat constitutiu de la 

Comunitat Europea (1957) i la jurisprudència del Tribunal de Justícia.  

Aquestes disposicions proclamen la igualtat entre dones i homes com una tasca 

essencial i un objectiu de la Comunitat i imposen l’obligació de promoure la igualtat en 

totes les seves activitats.  

L’article 141 del Tractat, i en particular l’apartat 3, fa referència específica a la igualtat 

d’oportunitats i a la igualtat de tracte entre dones i homes en aspectes de contractació 

i d’ocupació.  

La Comunitat Europea ha desenvolupat diverses directives, recomanacions i resolucions 

que proporcionen el marc legal de referència per a tots els aspectes d’igualtat 

d’oportunitats en el mercat de treball (retribució, condicions de treball, contractació, 

promoció, etc.).  

Entre les directives, d’obligat compliment i que modifiquen la legislació interna dels 

estats membres, cal destacar les següents:  

• Directiva 75/117/CEE del Consell, de 10 de febrer de 1975, referent a 

l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre l’aplicació del principi 

d’igualtat de retribució entre treballadors i treballadores.  

• Directiva 76/207/CEE del Consell, de 9 de febrer de 1976, relativa a l’aplicació del 

principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en relació amb l’accés al treball, a la 

formació i a la promoció professionals, i a les condicions de treball, que amplia l’àmbit 

d’aplicació de l’article 141, estableix el principi d’igualtat de tracte en relació amb 

l’ocupació i ofereix una oportunitat per adoptar mesures d’actuació positiva.  

• Directiva 92/85/CEE del Consell, de 19 d’octubre de 1992, relativa a l’aplicació 

de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la 
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treballadora embarassada que hagi donat a llum o en període de lactància (desena 

Directiva específica d’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 de la Directiva 89/391/CEE), 

encaminada a millorar la salut i la seguretat de les treballadores embarassades o que 

hagin donat a llum recentment.  

• Directiva 96/34/CE del Consell, de 3 de juny de 1996, relativa a l’Acord marc 

sobre el permís parental, encaminada a fer compatibles la vida familiar i la vida laboral.  

• Directiva 97/80/CE del Consell, de 15 de desembre del 1997 sobre la reversió de 

la càrrega de la prova en els casos de discriminació per raó de sexe.  

• Directiva 97/81/CE del Consell, de 15 de desembre de 1997, relativa a l’Acord 

marc sobre el treball a temps parcial, que té per objecte fer compatibles la vida familiar 

i la vida laboral.  

• Directiva 2002/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de setembre de 

2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consell relativa a l’aplicació del principi 

d’igualtat de tracte entre dones i homes en l’accés al treball, a la formació i a la promoció 

professional, i a les condicions de treball.  

• Directiva 2004/113/CE del Consell, de 13 de desembre de 2004, que implanta el 

principi d’igualtat de tracte entre dones i homes en l’accés i l’aprovisionament de béns 

i serveis.  

• Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, 

relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes 

i dones en matèria de treball i ocupació (refosa).  

Constitució espanyola 

L’article 14 de la Constitució espanyola (1978) reconeix el dret a la no-discriminació: “Els 

espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó 

de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància 

personal o social.”  
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Estatut d’autonomia 

L’Estatut d’autonomia Catalunya, en el seu Títol preliminar, diu:  

• “Article 4. Els drets i els principis rectors:  

3. Els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la 

democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, 

l'equitat de gènere i el desenvolupament sostenible.  

En el capítol I, “Drets i deures de l’àmbit civil i social”, diu:  

• “Article 19. Drets de les dones  

1. Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i 

capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, 

maltractaments i de tota mena de discriminació.  

2. Les dones tenen dret a participar en condicions d’igualtat d’oportunitats amb els 

homes en tots els àmbits públics i privats.” En el capítol V, “Principis rectors”, diu:  

• “Article 41. Perspectiva de gènere  

1. Els poders públics han de garantir el compliment del principi d’igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes en l’accés a l’ocupació, en la formació, en la 

promoció professional, en les condicions de treball, incloent-hi la retribució, i en totes 

les altres situacions, i també han de garantir que les dones no siguin discriminades a 

causa d’embaràs o de maternitat.  

2. Els poders públics han de garantir la transversalització en la incorporació de la 

perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públiques per aconseguir la 

igualtat real i efectiva i la paritat entre dones i homes.  

3. Les polítiques públiques han de garantir que s’afrontin de manera integral totes 

les formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori; 

han de fomentar el reconeixement del paper de les dones en els àmbits cultural, històric, 

social i econòmic, i han de promoure la participació dels grups i les associacions de dones 

en l’elaboració i l’avaluació d’aquestes polítiques.  
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4. Els poders públics han de reconèixer i tenir en compte el valor econòmic del 

treball de cura i atenció en l’àmbit domèstic i familiar en la fixació de llurs polítiques 

econòmiques i socials.  

5. Els poders públics, en l’àmbit de llurs competències, i en els supòsits que 

estableix la llei, han de vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en 

tots els casos que en puguin afectar la dignitat, la integritat i el benestar físic i mental, 

en particular pel que fa al propi cos i a la seva salut reproductiva i sexual.”  

• “Article 56. Composició i règim electoral  

3. Són electors i elegibles els ciutadans de Catalunya que estan en ple ús de llurs drets 

civils i polítics, d'acord amb la legislació electoral. La llei electoral de Catalunya ha 

d'establir criteris de paritat entre dones i homes per a l'elaboració de les llistes.  

I en el capítol II, “Les matèries de les competències”, diu:  

• “Article 153. Polítiques de gènere  

Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere, 

que, respectant el que estableix l’Estat en exercici de la competència que li atribueix 

l’article 149.1.1 de la Constitució, inclou en tot cas:   

a. La planificació, el disseny, l’execució, l’avaluació i el control de normes, plans i 

directrius generals en matèria de polítiques per a la dona, i també l’establiment 

d’accions positives per aconseguir eradicar la discriminació per raó de sexe que s’hagin 

d’executar amb caràcter unitari per a tot el territori de Catalunya.  

b. La promoció de l’associacionisme de dones que acompleixen activitats 

relacionades amb la igualtat i la no-discriminació i de les iniciatives de participació.  

c. La regulació de les mesures i els instruments per a la sensibilització sobre la 

violència de gènere i per detectar-la i prevenir-la, i també la regulació de serveis i 

recursos propis destinats a aconseguir una protecció integral de les dones que han patit 

o pateixen aquest tipus de violència.”  
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Normativa derivada 

 La Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en el títol II, capítol 

III, article 28 afirma:  

“Els municipis poden realitzar activitats complementaries de les mateixes 

administracions públiques i, en particular, les relatives a l’educació, la cultura, la 

promoció de la dona, l’habitatge, la sanitat i la protecció del medi ambient.”  

 L’Estatut dels treballadors, també recull el principi de la no-discriminació en diversos 

articles:  

Article 4.2.c els treballadors tenen dret “a no ser discriminats per al treball, o una vegada 

treballant, per raons de sexe, estat civil [...].”  

Article 17.1, sobre el principi de no-discriminació en les relacions laborals.  

Article 24.2, sobre igualtat de tracte en els criteris de promoció.  

Article 28, sobre igualtat de remuneració per raó de sexe.  

 I també la Llei 39/1999 sobre conciliació de la vida familiar i laboral de les persones, 

que per motius familiars augmenta els permisos retribuïts i redueix la jornada laboral 

en certs casos.  

 A Catalunya i en l’àmbit de la conciliació, s’ha de tenir com a referència la Llei 8/2006, 

de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del 

personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, que regula els 

diversos tipus d’excedències, els permisos vinculats a la filiació, la convivència i la 

família, així com les reduccions de jornada també vinculades als àmbits esmentats. 

Aquesta Llei permet que es puguin beneficiar de les dites mesures no només el 

personal al servei de l’Administració de la Generalitat sinó també les persones que 

presten serveis en les diferents administracions, ens locals, organismes estatutaris i 

sector públic en general a Catalunya.  
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 El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, en l’article 71, “Activitats complementàries”, 

diu:  

“71.1. Per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats 

complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques i, en particular, les 

relatives a:  

c) La promoció de la dona.”  

 La Disposició addicional setena del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 

estableix que les Administracions Públiques estan obligades a respectar la igualtat 

de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran 

d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre 

dones i homes. I que, hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat a desenvolupar en 

el conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del personal funcionari que sigui 

aplicable, en els termes previstos en el mateix. 

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

del Ministeri de Treball i Afers Socials (MTAS), que modifica diverses lleis anteriors, 

adopta mesures per a la prevenció de les conductes discriminatòries i fa previsió de 

polítiques actives per fer efectiu el principi d’igualtat. Aquesta Llei fa una atenció 

especial a la correcció de la desigualtat en l’àmbit específic de les relacions laborals, 

reconeix el dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, al mateix temps 

que fomenta una major coresponsabilitat entre dones i homes en l’assumpció 

d’obligacions familiars. També fixa l’obligació per a les empreses de més de 250 

treballadors i treballadores a disposar d’un pla d’igualtat que ha de ser objecte de 

negociació amb les persones representants legals del personal.  

 La Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, 

actualment suspesa pel Tribunal Constitucional. 

   


