
 
 

ANNEX 1 
 
 
Continguts mínims a tenir en compte a les empreses per tal de començar a tenir una 
cultura d’igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les dones als centres de 
treball. 
Amb l’aprovació del Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a 
garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a la feina i en 
l’ocupació, van entrar en vigor una sèrie de canvis importants, que volem recordar i 
posar en valor. 
 
 
El RDL 6/2019 modifica: 

 l’Estatut dels Treballadors en els articles:  

Art. 22. Establiment de models no sexistes de la classificació professional. 
Art. 28. Definició del treball d’igual valor i el registre salarial. 
Art. 64. Conferir el dret a la RLT en quant a: 

 rebre informació referent a la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i 
homes. 

 accés al registre salarial. 
 accés a dades sobre la promoció de dones i homes en els diferents nivells 

professionals. 
 

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

 introdueix les auditories salarials en els plans d’igualtat de les empreses. 
 
 
 
 
A MÉS LA LLEI OBLIGA A: 
 
MESURES D’IGUALTAT 
Les empreses que siguin més petites de 50 persones treballadores han de tenir: 

 Mesures d’igualtat i no discriminació. 
 Procediments d’actuació i mesures per la prevenció d’assetjament sexual o 

per a raó de sexe amb la participació de la RLT. 
 Registre salarial, al qual hi tindran accés les persones treballadores per mitjà 

de la RLT. 

 
 
 
 



 
 

 
PLANS D’IGUALTAT 

1. Obligació de negociar i implementar Plans d’igualtat en totes les empreses de 
més 50 persones treballadores:  
 Pel març de 2020 totes les empreses de més de 150 persones treballadores 

han de tenir el seu Pla d’igualtat. 
 Pel març del 2021 totes les empreses de més de 100 persones treballadores 

han de tenir el seu Pla d’igualtat. 
 Pel març del 2022 totes les empreses de més de 50 persones treballadores 

han de tenir el seu Pla d’igualtat. 
 

2. Què ha de tenir un Pla d’igualtat obligatòriament? 
 Una Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat amb a la RLT. 
 Una diagnosi negociada i compartida amb la RLT. 

Contingut mínim obligatori de la diagnosi: 

- Procés de selecció. 
- Classificació professional. 
- Formació. 
- Promoció professional. 

 
 Una Auditoria salarial. 
 Un conjunt de mesures avaluables. 
 Un sistema de seguiment i avaluació. 
 Rellevància de temes com la corresponsabilitat, drets de la vida laboral, 

familiar i personal; infrarrepresentació femenina; RETRIBUCIÓ; prevenció 
de l’assetjament sexual i per a raó de sexe. 
 

3. Obligació de registrar el Pla d’igualtat. 
Obligatorietat del registre públic dels Plans d’Igualtat al REGCON (Registre i 
dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat.  

 
DRET D’INFORMACIÓ DE LA RLT 
Dret a rebre informació, almenys anualment, relativa a l’aplicació en l’empresa del 
dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, incloent el registre 
salarial. 
 
 


