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INTRODUCCIÓ 
 
A banda de l’obligació jurídica que es deriva de la Llei 3/2007 d’igualtat efectiva de dones i homes 
cal reconèixer la persistència d’una base cultural androcèntrica que genera reiterades 
desigualtats en l’àmbit laboral.   

Malgrat els innegables esforços i avenços que s’han fet en matèria d’igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes, tant legislatius com socials, les dades estadístiques ens mostren encara un 
escenari on es fa palesa la necessitat d’actuació.  

Tot plegat fa que sigui necessari sumar tots els esforços que generin sinergies amb els agents 
socials i el teixit productiu per tal d’avançar en igualtat i evitar la cronificació de les iniquitats 
existents. Amb aquesta finalitat  es proposa aquest Pla d’acció (Pla d’igualtat) de GRAMEIMPULS 
que es durà a terme en els propers 4 anys. 

 

PRESENTACIÓ DE GRAMEIMPULS 
 

Grameimpuls ofereix serveis en les activitats d’orientació laboral, formació ocupacional, borsa de 
treball, assessorament per a l’autoocupació i vivers d’empreses. 

Grameimpuls és un referent i un recurs per a joves, dones, persones aturades, treballadors i 
treballadores que volen millorar professionalment, persones estrangeres, persones 
discapacitades, emprenedors i emprenedores, empreses de nova creació i consolidades i, en 
definitiva, per a tota la població activa de la ciutat. 

La seu central de Grameimpuls està ubicada al carrer de Rafael Casanova, 40, de Santa Coloma 
de Gramenet i disposa d’altres set centres a la ciutat on també hi desenvolupa les seves activitats. 
L’àmbit d’actuació és municipal, tot i que participa en programes d’abast comarcal, nacional i 
internacional. 

 

PRINCIPIS DEL PLA D’IGUALTAT 
 
El III Pla d'Igualtat de GRAMEIMPULS es regirà pels següents principis rectors que determinaran 
la forma d'actuar de l’entitat i de tota la seva plantilla en l'activitat organitzativa, convertint en 
pròpies les definicions clau de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva 
entre dones i homes: 
 
 



 PLA D’IGUALTAT GRAMEIMPULS 2022-2026 
 

 
3 

 
 
 
1. PRINCIPI D'IGUALTAT 
 
Tots els treballadors i treballadores de GRAMEIMPULS són iguals, sense que pugui existir 
discriminació directa o indirecta per raó de naixement, raça, ètnia, origen nacional, sexe, religió, 
opinió, orientació sexual, edat, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
 
2. PRINCIPI D'IGUALTAT DE TRACTE ENTRE HOMES I DONES (Art. 3): 
 
La igualtat de tracte entre dones i homes suposa l'absència de tota discriminació, directa o 
indirecta, per raó de sexe, i, especialment, les derivades de l'embaràs, la maternitat, l'assumpció 
d'obligacions familiars i l'estat civil. 
 
3. IGUALTAT DE TRACTE I D'OPORTUNITATS EN L'ACCÉS A L'OCUPACIÓ, A 
LA FORMACIÓ I EN LA PROMOCIÓ DE PROFESSIONALS I EN LES 
CONDICIONS DE TREBALL (Art. 5): 
 
El principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, aplicable en l'àmbit de 
l'ocupació privada i en el de l'ocupació pública, s'ha de garantir, en els termes que preveu la 
normativa aplicable, en l'accés a l'ocupació, fins i tot al treballador/a per compte propi, a la 
formació professional, en la promoció professional, en les condicions de treball, incloses les 
retributives i les d'acomiadament, i en l'afiliació i participació en les organitzacions sindicals i 
empresarials, o en qualsevol organització on els seus integrants exerceixin una professió 
concreta, incloses les prestacions concedides per les mateixes. 
 
No constitueix discriminació en l'accés a l'ocupació, incloent-hi la formació necessària, una 
diferència de tracte basada en una característica relacionada amb el sexe quan, a causa de la 
naturalesa de les activitats professionals concretes o al context en què es duguin a terme, 
aquesta característica constitueixi un requisit professional essencial i determinant sempre que 
l'objectiu sigui legítim i el requisit proporcionat. 
 
 
4. DISCRIMINACIÓ DIRECTA I INDIRECTA (Art. 6): 
 
Es considera discriminació directa per raó de sexe la situació en què es troba una persona que 
sigui, hagi estat o pogués ser tractada, en atenció al seu sexe, de manera menys favorable que 
una altra en situació comparable. 
 
Es considera discriminació indirecta per raó de sexe la situació en què una disposició, criteri o 
pràctica aparentment neutres posa a persones d'un sexe en una posició menys favorable 
respecte a persones de l'altre, llevat que la disposició, criteri o pràctica es puguin justificar  
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objectivament en atenció a una finalitat legítima i que els mitjans per assolir aquesta finalitat 
siguin necessaris i adequats. 
 
 
5. ASSETJAMENT SEXUAL O PER RAÓ DE SEXE (Art. 7): 
 
Constitueix assetjament sexual qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual que 
tingui el propòsit o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, en particular 
quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu. 
 
Assetjament per raó de sexe seria qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d'una 
persona, amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la seva dignitat i de crear un entorn 
intimidatori, degradant o ofensiu. 
 
6. NO DISCRIMINACIÓ PER EMBARÀS O MATERNITAT (Art. 8): 
 
Constitueix discriminació directa per raó de sexe tot tracte desfavorable a les dones relacionat 
amb l'embaràs o la maternitat. 
 
7. INDEMNITAT DAVANT DE REPRESÀLIES (Art. 9): 
 
Suposa discriminació per raó de sexe qualsevol tracte advers o efecte negatiu que es produeixi 
a una persona com a conseqüència de presentar, per part seva una queixa, reclamació, 
denúncia, demanda o recurs, de qualsevol tipus, destinats a impedir la seva discriminació i a 
exigir el compliment efectiu del principi d'igualtat de tracte entre dones i homes. 
 
8. CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES DE LES CONDUCTES DISCRIMINATÒRIES 
(Art. 10): 
 
Els actes i les clàusules dels negocis jurídics que constitueixin o causin discriminació per raó de 
sexe es consideren nuls i sense efecte, i donaran lloc a responsabilitat a través d'un sistema de 
reparacions o indemnitzacions que siguin reals, efectives i proporcionades al perjudici sofert, 
així com, si és el cas, a través d'un sistema eficaç i dissuasiu de sancions que previngui la 
realització de conductes discriminatòries. 
 
9. ACCIONS POSITIVES (Art. 11): 
 
Per tal de fer efectiu el dret constitucional de la igualtat, els poders públics han d'adoptar 
mesures específiques en favor de les dones per corregir situacions patents de desigualtat 
respecte dels homes. Aquestes mesures, que s'han d'aplicar mentre subsisteixin aquestes 
situacions, han de ser raonables i proporcionades en relació amb l'objectiu perseguit. També les 
persones físiques i jurídiques poden adoptar aquest tipus de mesures en els termes que estableix 
la present Llei. 
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10. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (Art. 12): 
 
1. Qualsevol persona pot demanar als tribunals la tutela del dret a la igualtat entre dones i 
homes, d'acord amb el que estableix l'article 53.2 de la Constitució, fins i tot després de la 
finalització de la relació en què suposadament s'ha produït la discriminació. 
2. La capacitat i legitimació per intervenir en els processos civils, socials i contenciosos 
administratius que versin sobre la defensa d'aquest dret corresponen a les persones físiques i 
jurídiques amb interès legítim, determinat en les lleis reguladores d'aquests processos. 
3. La persona assetjada és l'única legitimada en els litigis sobre assetjament sexual i assetjament 
per raó de sexe. 
 
11. PROVA (Art. 13): 
 
1. D'acord amb les lleis processals, en els procediments en què les al·legacions de la part 
denunciant es fonamentin en actuacions discriminatòries, per raó de sexe, correspondrà a la 
persona demandada provar l'absència de discriminació en les mesures adoptades i la seva 
proporcionalitat. 
A l'efecte del que disposa el paràgraf anterior, l'òrgan judicial, a instància de part, pot sol·licitar, 
si ho considera útil i pertinent, informe o dictamen dels organismes públics competents. 
2. El que estableix l'apartat anterior no s'aplica als processos penals. 
 

OBJECTIUS DEL PLA D’IGUALTAT 
 

• Promoure el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes, i garantir les mateixes 
oportunitats professionals en la selecció, retribució, formació, desenvolupament, 
promoció i condicions de treball. 

• Garantir l'absència de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i, especialment 
les derivades de la maternitat, paternitat, l'assumpció d'obligacions familiars, i condicions 
laborals. 

• Eliminar tota manifestació de discriminació en la promoció interna a fi d'assolir una 
representació equilibrada de les dones a la plantilla. 

• Aplicar la perspectiva de gènere a totes les àrees, polítiques i decisions de l’empresa 
(transversalitat de gènere). 

• Prevenir l'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, orientació sexual i identitat 
de gènere. 

• Promoure mitjançant accions de comunicació i formació la igualtat d'oportunitats en tots 
els nivells organitzatius. 

• Garantir la igualtat retributiva per la realització de treballs d'igual valor. 
 
 
 
 



 PLA D’IGUALTAT GRAMEIMPULS 2022-2026 
 

 
6 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
El present Pla d'Igualtat s'aplicarà a tota l’activitat que tingui lloc en l’entorn institucional i laboral 
GRAMEIMPULS. 

Serà d’aplicació a totes les persones treballadores actuals i futures que, encara que estigui sota 
la dependència d’un tercer, dugui a terme activitats o presti serveis dins de les instal·lacions de 
GRAMEIMPULS. 
 

ENTRADA EN VIGOR I PERÍODE DE VIGÈNCIA 
 
El present Pla d'Igualtat de GRAMEIMPULS, entrarà en vigor 23 de maig de 2022 i tindrà un 
període de vigència de quatre anys, fins al 22 de maig de 2026. 
 
Transcorregut el període de vigència, es constituirà una nova comissió negociadora que tindrà 
com a principal objectiu elaborar una nova diagnosi i posterior pla d’igualtat que doni resposta 
a la legislació existent i a les necessitats de la plantilla. 
 

RECURSOS TÈCNICS PER A DUR A TERME EL PROJECTE 
 
El desenvolupament del Pla d'Igualtat compta amb les instal·lacions, equips, mitjans, recursos 
humans i econòmics suficients per complir amb els objectius proposats. 
 

PARTS SUBSCRIPTORES 
 
Les parts subscriptores del pla d'igualtat han conformat la comissió negociadora paritària 
constituïda per la representació de l’empresa i la representació de la plantilla, que acorden 
l'aprovació del III Pla d'igualtat entre dones i homes amb un abast de 2022-2026. 
 
Les dues parts acorden que la Comissió d’Igualtat farà les funcions, també, de  Comissió de 
Seguiment i avaluació del Pla d'Igualtat,  que s'encarregarà de vetllar per la correcta implantació 
i compliment de les mesures recollides en aquest document. 
 
Tant el compromís assumit per l’empresa com tota la informació referida a aquest pla es 
comunicarà a la plantilla en els mitjans de comunicació establerts per donar la major difusió de 
la informació. 
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ESTRUCTURA DEL PLA D’IGUALTAT 
 
L’article 46.2 de la LOIEDH, modificat pel Reial Decret-llei 6/2019, estableix que “amb caràcter 
previ s’elaborarà una diagnosi negociada, en el seu cas, amb la representació legal de les 
persones treballadores, que contindrà almenys les següents matèries:  

a) procés de selecció i contractació;  

b) classificació professional;  

c) formació;  

d) promoció professional;  

e) condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes;  

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

g) infrarepresentació femenina;  

h) retribucions; 

i) prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.” 

 

Malgrat aquesta relació de matèries previstes per la Llei, la present diagnosi segueix una pauta 
una mica més exhaustiva, donant cabuda a totes les qüestions que preveu la present llei 
d’aplicació, però alhora, donant visibilitat a àmbits essencials com poden ser la cultura 
organitzativa, l’ús del llenguatge o la salut laboral. 

 

INFORME RESUM DE LA DIAGNOSI 
 
La diagnosi és un instrument de treball per a la intervenció que permet conèixer la situació de 
GRAMEIMPULS pel que fa a la integració de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en la 
seva gestió, especialment en la dels recursos humans, així com el seu assentament en la cultura 
organitzativa. 
 
És un informe eminentment pràctic, donada la seva naturalesa d'instrument de treball a partir 
de la qual s'ha elaborat el Pla d'Igualtat, que ha proporcionat la informació per conèixer els 
aspectes sobre els quals cal intervenir per tal de garantir el compliment del principi d'igualtat 
d'oportunitats dins de l’empresa. 
 
S'ha realitzat seguint el procediment fixat tant en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març sobre 
igualtat d'oportunitats entre dones i homes, com en el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de 
mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en 
l'ocupació i l'ocupació i amb les concrecions del RD901 i 902/2020. 
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A tall de contextualització es mostren a continuació els principals resultats de la diagnosi per 
cada àmbit d’estudi: 
 
 

INFORME RESUM DE LA DIAGNOSI: 

CULTURA I GESTIÓ ORGANITZATIVA 
 

Mitjançant el desenvolupament del present diagnòstic observem un clar compromís de 
GRAMEIMPULS per la igualtat d’oportunitats, així com el treball per la inserció de les dones al 
mercat laboral.  

A tal efecte, s’ha constituït una comissió negociadora paritària formada per 2 treballadores (part 
empresa) i part treballadors (2 homes) , responsable de vetllar pel compliment del principi 
d'igualtat d'oportunitats i no discriminació de dones i homes a l’empresa, i especialment, per a la 
implementació del Pla d'igualtat d'oportunitats de dones i homes. 

 

A través dels diferents canals de comunicació dels que disposa GRAMEIMPULS s’observa una 
continua difusió de continguts relatius a la igualtat d’oportunitats, així com la participació en 
programes dirigits a les dones.  

 

Àmbit cultura i gestió organitzativa 
 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 
 Existència d’una Comissió 

negociadora formada per 2 dones i  2 
homes.   

 
 Existència d’un Pla d’igualtat previ 
 
 El conveni col·lectiu objecte 

d'aplicació recull diferents obligacions 
en matèria d'igualtat 
 

 A la documentació corporativa de 
l’entitat (pla estratègic, 
documentació d’ètica i pla d’acollida, 
es recullen de manera explícita els 
valors amb la igualtat. 
 

 Existeix un Comitè d’ètica que vetlla 
per la igualtat. 

 No existeix dins de l’empresa de la 
figura de l’agent d’igualtat.     
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 Es detecta la participació activa en 

activitats de promoció d’igualtat de 
dones i homes  

 
 No s’ha donat cap situació 

relacionada amb la vulneració del 
principi d’igualtat de dones i homes  

 
 
CONDICIONS LABORALS 
 

Després de l'anàlisi de les dades recollides en els apartats anteriors, es pot apreciar de manera 
global que en les condicions de treball de les persones treballadores de GRAMEIMPULS:   

Trobem una plantilla equilibrada on les xifres de homes i dones són molt similars (49%-51% 
respectivament. L’equip directiu i els comandaments intermedis també tenen presència 
masculina i femenina.   

Els grups professionals existents a l’empresa mostren una lleugera segregació horitzontal, 
aglutinant a les dones als llocs de feina administratius i als homes als operaris. 

Existeixen condicions contractuals equitatives i proporcionals quant a tipus de contracte es 
refereix. El contracte més habitual és temporal, d’obra i servei. La contractació indefinida afecta 
majoritàriament a les dones.  

No es donen diferencies significatives respecte al tipus de jornada i el sexe. 

 

Àmbit condicions laborals 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 
 

 Composició de la plantilla equilibrada 
quant al sexe  

 La majoria de la plantilla realitza una 
jornada completa.  

 No es donen diferències significatives 
quant a edat i antiguitat per sexes. 

 

 
 Reduir la segregació vertical 

femenina. 
 

 La tipologia contractual majoritària és 
la temporal. 

 

 
 

 

ACCÉS A L’ORGANITZACIÓ 
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Durant la fase d’entrevistes es relata que homes i dones tenen les mateixes possibilitats d’accés 
als processos de selecció a GRAMEIMPULS. A més, també asseguren que depenent de la vacant 
hi ha casos on es presenten més homes i d’altres que es presenten més dones (com per exemple 
els que requereixen més força física) 

L’empresa treballa per revertir la lleugera segregació horitzontal que presenten les xifres (com 
en el cas del departament administratiu), promocionant la contractació del sexe infrarepresentat.  

 

En aquest punt s’insta a GRAMEIMPULS a realitzar campanyes de comunicació i/o difusió per fer 
arribar el seu compromís amb les polítiques d’igualtat a tota la plantilla. 

Les ofertes de feina es redacten en llenguatge inclusiu, i a les entrevistes només es contemplen 
qüestions competencials. 

 

Àmbit accés a l’organització 
PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

 Es disposa de tota la informació 
necessària per a l'anàlisi d'aquest àmbit, 
desagregada per sexe. 
 

 Es disposa d'una descripció de lloc de 
treball objectiva per a cada posició. 

 
 No es tenen en compte les situacions 

personals i familiars de les persones 
candidates a cobrir una vacant. 

 
 S'intenta potenciar la incorporació del 

sexe infra representat en el departament 
o grup de la vacant a cobrir. 

 
 S'ha implementat un protocol de selecció 

de personal amb perspectiva de gènere 
 

 
 Algunes de les persones entrevistades 

consideren que  les persones que 
intervenen en els processos de selecció 
no han rebut formació en igualtat entre 
dones i homes. 

 

 

 
FORMACIÓ 
 

Arrel de les entrevistes a informants clau, es relata que homes i dones de l’empresa tenen les 
mateixes possibilitats d’accedir a la formació que ofereix. GRAMEIMPULS fa una detecció de 
necessitats formatives a través de diferents mecanismes, disposa d’un Pla formatiu anual públic  
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i obert a tota la plantilla, elaborat a partir de les propostes de les persones treballadores Caps a 
través de l’avaluació de l’acompliment. 

S’han realitzat una formació específica en matèria d’igualtat, tot i que de caràcter no obligatori. 

Les dones han accedit a formació en un 79% mentre que els homes ho han fet en un 21%. Aquest 
fet pot  influir en el desenvolupament professional.  

 

Àmbit formació interna i/o contínua 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 
 

 Es disposa d’informació desagregada 
per sexe sobre la formació rebuda per 
a l’anàlisi d’aquest àmbit  
 

 Existència d’un Pla de Formació 
elaborat a partir de les propostes de 
la plantilla 
 

 Bona percepció quant a les mateixes 
possibilitats d’accés a la formació 
 

 Es fa una detecció de necessitats 
formatives 

 
 S’ha impartit formacions en matèria 

d’igualtat 
 

 
 El Pla de Formació no contempla la 

perspectiva de gènere 
específicament 

 
 Les hores de formació en matèria 

d’igualtat no han tingut un caràcter 
obligatori 

 

 

PROMOCIÓ 
 

Les dades analitzades mostren un accés desigual a les promocions durant l’últim any, ja que han 
promocionat 3 dones i 1 home. Així, es promociona en major mesura al sexe infrarepresentat a 
la plantilla. 

A GRAMEIMPULS  existeix un procediment de promoció documentat, que es desenvolupa al 
mateix document de contractació i selecció del personal. Aquest document no contempla 
específicament la igualtat d’oportunitats.  

Al llarg de les entrevistes es comenta que no observen dificultats a l’hora d’accedir a una 
promoció en funció del sexe, tot i que si que ho menciona el conveni col·lectiu d’aplicació. 
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Àmbit promoció i desenvolupament professional 
PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

 
 Segons persona de referència a 

l’empresa, les responsabilitats familiars 
associades als requisits concrets d'un 
lloc de treball, no poden suposar 
un obstacle per a promocionar 

 
 Es promociona majoritàriament al sexe 

sobre representat a la plantilla. 
 

 El procés desenvolupat professional i 
competencialment de forma anual per a 
tota la plantilla, no contempla la 
perspectiva de gènere 

 
RETRIBUCIÓ I AUDITORIA RETRIBUTIVA 
 

De l’anàlisi d’aquest apartat les dades mostren que es parteix d’una bretxa salarial del salari base 
en favor de les dones d’un  7,5% que augmenta en el cas de les retribucions totals anuals fins a 
un 16,2%. Aquestes dades són, en tot cas, inferiors al 25% establert per imperatiu legal com a 
mínim per a requerir una justificació raonada. 

Es tracta d’una bretxa inferior a la mitjana tant d’Espanya com de Catalunya. Respecte als 
complements salarials obligatoris i voluntaris, es detecta una bretxa en pràcticament tots els 
conceptes. Tanmateix, aquestes percepcions no poden ser considerades com impacte de gènere 
ja que depenen de les diferents característiques de la persona i la seva relació amb l’empresa, 
com ara l’antiguitat. 

 

RESULTATS DE L'AUDITORIA I ÀREES DE MILLORA 

S’ha presentat a la Direcció i a la comissió negociadora de GRAMEIMPULS  les observacions de 
l'Auditoria Retributiva, que són les següents: 

 

• Es comprova que hi ha un diagnòstic de la situació retributiva de l'entitat, d'acord amb els 
requisits que exigeix la normativa vigent. 

• Es comprova que hi ha un pla d’actuació per a la correcció de desigualtats retributives. 
• Es comprova que els objectius fixats han marcat actuacions concretes, cronograma, 

responsables i seguiment. 
• Es comprova que hi ha una avaluació dels llocs de treball, d'acord amb els requisits exigits 

per la normativa vigent. 
• S'ha de realitzar i registrar el Pla d'Igualtat de l'entitat (d'acord amb allò marcat al RD 

901/2020). 
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• Àrea de millora: S’hauria d’incorporar el valor de la igualtat en la definició de la política 
retributiva de l’entitat. 

• Àrea de millora: Seria recomanable revisar la valoració de llocs de treball de forma 
periòdica, per si hi ha canvis significatius. 

• Àrea de millora: En anys posteriors, es podria fer una comparativa de l'estat general de 
retribucions, per valorar les millores que s'han anat aplicant. 

• Àrea de millora: Es podria valorar la creació de protocols específics vinculats a la definició 
de noves posicions de treball. 

 

 

PUNTS FORTS 

• Registre retributiu complet de l'any 2021, extret del programa intern de nòmines i personal. 
• Bretxa salarial inferior al 25% 
• Valoració de llocs de treball amb un model propi de l’entitat. 
• Bona disposició del personal de Direcció, Administració, RRHH i comissió negociadora per 

proporcionar i aclarir les dades necessàries per a aquesta auditoria. 
 

CONCLUSIONS 

Tenint en compte tot el que hem exposat anteriorment en aquest informe, i en compliment de la 
normativa vigent, es dona per finalitzada l'auditoria retributiva amb un resultat conforme. 

Àmbit retribució 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 
 Es disposa de tota la informació 

necessària, per a analitzar aquest 
àmbit, desagregada per sexe. 

 El salari base de les persones 
treballadores es troben regulades en 
el conveni col·lectiu d'aplicació. 

 La bretxa salarial de les retribucions 
totals existent es inferior al 25% . 

 Es disposa d’una valoració de llocs de 
treball d’acord amb el que preveu 
l’article 30 del conveni col·lectiu 
d’aplicació.  

 

 Hauria d'introduir-se la igualtat de 
dones i homes com a objectiu de la 
política retributiva de 
GRAMEIMPULS. 

 
 Ajustar la retribució al sistema de 

valoració de llocs de treball 
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TEMPS DE TREBALL I CORRESPONSABILITAT 
 

La percepció de dones i homes en relació a si GRAMEIMPULS afavoreix la conciliació son diferents. 
consideren que Sí ho afavoreix. 

Tant en el conveni col·lectiu com en la documentació corporativa (intranet), es comuniquen de 
manera detallada les mesures de conciliació que facilita l’entitat per afavorir l’adaptació de la vida 
laboral i personal. 

 

Àmbit temps de treball i corresponsabilitat 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 
 L’empresa facilita la mesura del 

teletreball per tal de conciliar el temps 

de treball i la vida personal o familiar  

 La majoria de les persones que 

participen en l'enquesta consideren 

que s'afavoreix la conciliació de la vida 

laboral i personal. 

 A través de la intranet, conveni i pla 

d’acollida es fa difusió de les mesures 

de gestió del temps a les que es pot 

acollir la plantilla de GRAMEIMPULS. 

 Es disposa de tota la informació 

relativa als permisos existents als que 

es poden acollir. 

 

 

 

 

COMUNICACIÓ NO SEXISTA 
 

Les persones que participen en les entrevistes tenen diferents opinions. Per una banda 
consideren que sí es valora l’ús del llenguatge com un aspecte positiu, i d’altres consideren que  
inclús hi ha gent que no sap ni el que és el aquest concepte. 

Sí que es percep que tant en els comunicats interns com en la redacció d’ofertes de treball es 
vetlla per un llenguatge neutre. Així com per projectar imatges a través de la web, publicacions, 
etc.., que no projectin rols i estereotips de gènere. 
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Àmbit comunicació no sexista 
PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

 
 Es disposa d’un procediment específic per 

a una comunicació inclusiva  
 Les ofertes de feina es redacten en un 

llenguatge inclusiu i/o no sexista 
 L’ús de les imatges no presenta 

discriminacions per raó de gènere 
 Les persones entrevistades valoren molt 

positivament l’ús de les comunicacions no 
sexistes a l’empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SALUT LABORAL 

Es disposa d’un document relatiu a la seguretat i salut en el treball redactat en llenguatge inclusiu. 
Tot i així, aquest no contempla de manera específica la igualtat de dones i homes.  
Sí existeix un document específic a l’abast de la plantilla (a  la Intranet) que recull els riscos 
laborals de les persones embarassades. (FR-RL-04) 

 

Àmbit accés salut laboral 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 
 

 Document protocol·litzat relatiu a la 
seguretat i salut en el treball redactat en 
llenguatge inclusiu  

 Els reconeixements mèdics tenen en 
compte el sexe de cada persona 
treballadora 

 Sí  es recullen els riscos específics per a les 
persones embarassades 

 
 No es contempla la igualtat entre dones i 

homes en relació amb la seguretat i salut 
en el treball 
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PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I 
L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE 
 

GRAMEIMPULS disposa d’un Protocol per Prevenir i actuar davant agressions LGTBI i d’un 
protocol de Prevenció i Actuació davant possibles situacions d’assetjament sexual i/o per raó de 
sexe.  

 

Àmbit prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i l’assetjament 
per raó de sexe 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 
 Existència d’un protocol revisat i 

actualitzat davant de possibles situacions 
d’assetjament sexual i/o per raó de sexe 

 Existència d’un protocol revisat i 
actualitzat davant de possibles agressions 
LGTBI  

 No s’han instruït casos d’assetjament 
sexual i/o per raó de sexe  

 Les persones treballadores poden accedir 
als documents mitjançant la intranet 

 No s’ha format a la plantilla en prevenció 
i actuació davant de l’assetjament sexual i 
per raó de sexe 
 

 Planificar un seguiment i avaluació del 
protocol de prevenció. 

 
 
 
 
 

 

MESURES DEL PLA D’IGUALTAT1 
 

ÀREA: CULTURA I GESTIÓ ORGANITZATIVA 

OBJECTIU 
 ESPECÍFIC 

Visibilitzar el valor de la igualtat a l’organització 

MESURA 
1. Dotar de recursos tècnics, materials i econòmics a la comissió d’igualtat pel  
seguiment i avaluació del Pla 

INDICADORS 
Quins recursos se’ls hi ha facilitat? 
Formació rebuda? 
 

RESPONSABLE Equip directiu i personal tècnic del Servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI Any 2022 

 
1 Totes les accions tenen a disposició els recursos tècnics i econòmics indispensables per ser executats, i a els recursos materials dels 
que disposa l’empresa (ordinadors, sales reunions, impressores, etc..) 
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ÀREA: CULTURA I GESTIÓ ORGANITZATIVA 

OBJECTIU  
ESPECÍFIC 

Visibilitzar el valor de la igualtat a l’organització 

MESURA 2. Incloure el valor de la igualtat en la documentació i valors corporatius. 

INDICADORS 
Evidència de la incorporació d’aquest principi en els diferents documents de 
l’organització. 

RESPONSABLE Servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI Any 2022 

 

ÀREA: CULTURA I GESTIÓ ORGANITZATIVA 

OBJECTIU  
ESPECÍFIC 

Visibilitzar el valor de la igualtat a l’organització 

MESURA 
3. Informar a tota la plantilla de l’existència del Pla d’igualtat 

INDICADORS 
S’ha comunicat a la plantilla? 
Mitjançant quins canals 

RESPONSABLE Cap del Servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI Juny 2022 

 

ÀREA: CONDICIONS LABORALS 

OBJECTIU  
ESPECÍFIC 

Revertir la segregació horitzontal i vertical 

MESURA 
4. Fomentar la incorporació del sexe infrarepresentat davant candidatures d’igual mèrits i 
capacitats 

INDICADORS 
Nº de posicions incorporades o promocionades últim any 
Nº d’homes i dones presentats i finalment incorporats/promocionats 

RESPONSABLE Personal tècnic del Servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI Del 2022 al 2026 
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ÀREA: PROCÉS DE SELECCIÓ, CONTRACTACIÓ I PROMOCIÓ PROFESSIONAL 

OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

Garantir la igualtat d’oportunitats en els processos de selecció i promoció professional 

MESURA 
5. Formar a les persones que participen en el procés de selecció i promoció en 
sensibilització de gènere 

INDICADORS Evidència del document d’avaluació de llocs de treball. 

RESPONSABLE Caps de Servei i personal tècnic del Servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI 2023-2026 

 

ÀREA: PROCÉS DE SELECCIÓ, CONTRACTACIÓ I PROMOCIÓ PROFESSIONAL 

OBJECTIU 
 ESPECÍFIC 

Garantir la igualtat d’oportunitats en els processos de selecció i promoció professional 

MESURA 6. Crear un procés estandarditzat de promoció. 

INDICADORS Evidència del protocol o document que detalli el procés estandarditzat. 

RESPONSABLE Cap del Servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI 2024-2025 

 

ÀREA: PROCÉS DE SELECCIÓ, CONTRACTACIÓ I PROMOCIÓ PROFESSIONAL 

OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

Garantir la igualtat d’oportunitats en els processos de selecció i promoció professional 

MESURA 
7. Elaborar un estudi amb els criteris necessaris per avaluar el potencial professional del 
personal 

INDICADORS 
S’ha fet una planificació dels criteris a valorar 
S’ha realitzat una prova pilot amb determinats perfils 
Quins han estat els resultats obtinguts 

RESPONSABLE Cap del Servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI 2024-2026 
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ÀREA: PROCÉS DE SELECCIÓ, CONTRACTACIÓ I PROMOCIÓ PROFESSIONAL 

OBJECTIU ESPECÍFIC 
Garantir la igualtat d’oportunitats en els processos de selecció i promoció 
professional 

MESURA 
8. Crear un procés de promoció i elaborar un registre sistematitzat, desagregat per 
sexe, amb les promocions realitzades de manera anual 

INDICADORS 
S’ha creat el procés de promoció i els criteris a tenir en consideració? 
S’ha creat el registre? 
Nº de persones promocionades últim any, desagregat per sexe 

RESPONSABLE Cap del Servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI 2024-2026 

 

ÀREA: FORMACIÓ 

OBJECTIU  
ESPECÍFIC 

Garantir la igualtat d’oportunitats en l'accés a la formació 

MESURA 9. Comunicar de forma anual el disseny del pla de formació. 

INDICADORS Evidència del comunicat de plans de formacions anuals. 

RESPONSABLE Cap del Servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI Cada any 

 

ÀREA: FORMACIÓ 

OBJECTIU  
ESPECÍFIC 

Garantir la igualtat d’oportunitats en l'accés a la formació 

MESURA 10. Planificar formació específica en matèria d’igualtat 

INDICADORS N º d’accions formatives i contingut de les mateixes. 

RESPONSABLE Personal tècnic del Servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI Anualment 
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ÀREA: RETRIBUCIONS I AUDITORIA RETRIBUTIVA 

OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

Reduir la bretxa salarial 

MESURA 11. Dissenyar el registre salarial tal com indica el RD 902/2020. 

INDICADORS Evidència del registre salarial. 

RESPONSABLE Cap del Servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI Anualment 

 

ÀREA: RETRIBUCIONS I AUDITORIA RETRIBUTIVA 

OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

Reduir la bretxa salarial 

MESURA 
12. Revisar els factors i el sistema de valoració de manera bianual segons les noves 
posicions creades a l’organització 

INDICADORS 
Cada quan s’ha realitzat el sistema de valoració? 
Principals resultats 

RESPONSABLE Cap del servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI Bianual 

 

ÀREA: RETRIBUCIONS I AUDITORIA RETRIBUTIVA 

OBJECTIU  
ESPECÍFIC 

Reduir la bretxa salarial 

MESURA 13. Abordar les possibilitats de minorar la bretxa retributiva. 

INDICADORS 
Accions concretes que s’han proposat. 
Índex de disminució de la bretxa des de 2022 a 2026 

RESPONSABLE Cap del servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI Anual 
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ÀREA: RETRIBUCIONS I AUDITORIA RETRIBUTIVA 

OBJECTIU  
ESPECÍFIC 

Garantir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral 
 

MESURA 
14. Incorporar dins del manual d’acollida tots els permisos i mesures de 
corresponsabilitat que ofereix GRAMEIMPULS al seu equip 

INDICADORS 
S’ha incorporat al manual d’acollida 
Nº d’accions que s’incorporen 

RESPONSABLE Personal tècnic del Servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI 2023 

 

ÀREA: COMUNICACIÓ I LLENGUATGE 

OBJECTIU  
ESPECÍFIC 

Construir una imatge corporativa inclusiva  

MESURA 15. Crear o difondre una guia de llenguatge inclusiu i comunicació no sexista. 

INDICADORS Evidència de la guia. 

RESPONSABLE Cap del servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI 2022-2023 

 

ÀREA: COMUNICACIÓ I LLENGUATGE 

OBJECTIU  
ESPECÍFIC 

Construir una imatge corporativa inclusiva  

MESURA 
16. Formar a les persones vinculades a la comunicació en llenguatge inclusiu i comunicació 
no sexista.. 

INDICADORS 
N.º i contingut de les accions formatives realitzades en llenguatge inclusiu i comunicació no 
sexista. 
Nº de persones formades 

RESPONSABLE Personal tècnic del Servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI 2023-2024 
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ÀREA: SALUT LABORAL 

OBJECTIU  
ESPECÍFIC 

Garantir la prevenció i eficaç actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe 

MESURA 17. Elaborar una enquesta de riscos psicosocials, incorporant la variable sexe 

INDICADORS 
S’ha realitzat l’enquesta? 
Principals resultats? 
Accions proposades en base als resultats obtinguts 

RESPONSABLE Personal tècnic del Servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI 2024-2026 

 

ÀREA: SALUT LABORAL 

OBJECTIU  
ESPECÍFIC 

Garantir la prevenció i eficaç actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe 

MESURA 18. Crear un registre sobre l’accidentabilitat de dones i homes de manera anual 

INDICADORS 
S’ha realitzat el registre? 
Principals resultats? 

RESPONSABLE Cap del servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI Anualment 

 

ÀREA: PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE 

OBJECTIU 
 ESPECÍFIC 

Garantir la prevenció i eficaç actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe 

MESURA 19. Realitzar una formació específica a les persones de referència 

INDICADORS 

S’ha realitzat la formació? 
Valoració de la formació 
Temari de la formació 
Nº de persones formades (homes-dones) 

RESPONSABLE Personal tècnic del Servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI 2023-2026 
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ÀREA: PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE 

OBJECTIU 
 ESPECÍFIC 

Garantir la prevenció i eficaç actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe 

MESURA 
20. Fer formació específica sobre la prevenció de l’assetjament en l’entorn de treball a la 
totalitat de la plantilla 

INDICADORS 
S’ha realitzat la formació 
Contingut formatiu 
Nº de persones formades segregat per sexe 

RESPONSABLE Personal tècnic del Servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI 
2023-2026 

 

ÀREA: PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE 

OBJECTIU  
ESPECÍFIC 

Garantir la prevenció i eficaç actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe 

MESURA 21. Planificar un calendari per fer el seguiment i avaluació del protocol 

INDICADORS 
S’ha fet la planificació 
Quina periodicitat s’ha determinat 

RESPONSABLE Personal tècnic del Servei d’organització i recursos humans 

CALENDARI 2023-2026 

 

RECURSOS MATERIALS I HUMANS: 
 

Per al desenvolupament de les accions proposades al pla d’igualtat de GRAMEIMPULS es preveu 
utilitzar tots els recursos materials que l’empresa té a disposició. 

• Sala de reunions 
• Ordenadors- Internet 
• Telèfon 

A nivell humà i econòmic, es comptarà amb el cost/hora de la persona responsable de dur a terme 
les accions, valorant, en cas que sigui necessari una partida addicional per aquelles mesures que 
no es puguin assumir de manera interna (formació/elaboració de documents. 

Tots aquests recursos seran valorats, i consensuats per la comissió de seguiment i avaluació. 
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
 

Finalitzada la vigència del Pla d'Igualtat, GRAMEIMPULS realitzarà la seva avaluació final que 
haurà de ser aprovada per la Comissió de Seguiment formada per les mateixes persones que 
formen part de la comissió de negociació. L'avaluació final ha de tenir en compte tres aspectes 
—quin ha estat l’impacte del projecte, quin el procés i quin el resultat—. 

Aquest informe ha de recollir, no només els resultats de les avaluacions, sinó que ha d'establir les 
bases per a la posterior elaboració del IV PLA D'IGUALTAT DE GRAMEIMPULS. 

  

Cal dir que d’acord amb el que estableix el RD901/2020 cal que la comissió de seguiment realitzi 
un seguiment permanent de la implantació de les mesures del pla, però, serà obligatori que es 
facin dues avaluacions al llarg de la vigència del pla. Una als dos anys de la seva aprovació i posada 
en marxa, i l’altre a la finalització del projecte (és a dir, al 2026). 

Addicionalment la comissió de seguiment i avaluació, que estarà formada per les mateixes 
persones que formen part de la comissió negociadora: 

• Per part de l’empresa: Maria José Cutillas i Elisabet Asensio  
• Per part de la representació de les persones treballadores: Jaime Ramírez i Adrián Garzón 

 

Es reunirà dos cops l’any per fer un correcte seguiment de les mesures planificades dins del pla 
d’acció. 

 

PROCÉS DE RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIES 
 

Per a la resolució de qualsevol discrepància sorgida al llarg de la implantació del present projecte 
s’utilitzaran els mateixos mecanismes que s’han tingut fins ara. És a dir, el procés de negociació 
dins de la comissió de seguiment i avaluació, fins a arribar a un acord per ambdues parts.  

 

I perquè així consti signa el present pla d’igualtat la comissió negociadora a 25 de maig de 2022. 
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