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A/A de la Direcció de l’empresa...... 
A/A de Recursos Humans de l’administració pública “Ajuntament de …” / “Consell Comarcal de 
...” / “Diputació de ...”  
 
De la Secretaria d’Igualtat i Formació de la UGT de Catalunya 
 
 
 
Us adrecem aquesta carta per recordar-vos les obligacions legals que es deriven de l’entrada 
en vigor 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 en la feina i l’ocupació, que estableix: 

Article 1. Modificació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes. 

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, queda 
modificada en els termes següents: 

Un. Es modifica l'apartat 2 de l'article 45, que té el redactat següent: 

«2. En el cas de les empreses de cinquanta o més treballadors, les mesures d'igualtat a què es 
refereix l'apartat anterior s'hauran de dirigir a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat, amb 
l'abast i contingut establerts en aquest capítol, que també ha de ser objecte de negociació en 
la forma que es determini en la legislació laboral.» 

Dos. Es modifica l'apartat 2 i s'afegeixen tres nous apartats 4, 5 i 6 a l'article 46, amb la 
redacció següent: 

«2. Els plans d'igualtat han de contenir un conjunt ordenat de mesures avaluables dirigides a 
remoure els obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva de dones i homes. Amb 
caràcter previ s'elaborarà un diagnòstic negociat, si escau, amb la representació legal de les 
persones treballadores, que contindrà almenys les matèries següents: 

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. 

L'elaboració de la diagnosi es realitzarà en el sí de la Comissió Negociadora del Pla d'Igualtat, 
per a la qual cosa la direcció de l'empresa ha de facilitar totes les dades i informació 
necessària per elaborar-la pel que fa a les matèries enumerades en aquest apartat, així com 
les dades del Registre que regula l'article 28, apartat 2 de l'Estatut dels treballadors.  



4. Es crea un Registre de Plans d'Igualtat de les Empreses, com a part dels registres de convenis 
i acords col·lectius de treball dependents de la Direcció general de Treball del Ministeri de 
Treball, Migracions i Seguretat Social i de les autoritats laborals de les comunitats autònomes. 

 

5. Les empreses estan obligades a inscriure els seus plans d'igualtat en l'esmentat registre. 

Tres. S'introdueix una nova disposició transitòria dotzena, amb la redacció següent: 

«Disposició transitòria desena segona. Aplicació gradual dels articles 45 i 46 en la redacció pel 
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 la feina i l'ocupació. 

Per a l'aplicació del que disposa l'apartat 2 del article 45 i en els apartats 2, 4, 5 i 6 de l'article 
46 d'aquesta Llei orgànica, en la redacció donada als mateixos pel Reial decret llei 6/2019, de 1 
de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre 
dones i homes en la feina i l'ocupació: 

Les empreses de cinquanta a cent persones treballadores disposen d’un període de tres anys 
per a l’aprovació dels plans d’igualtat. 

Aquests períodes de transitorietat es computaran des de la publicació del Reial decret llei 
6/2019, d'1 de març, al "Butlletí Oficial de l'Estat".» 

Article 6. Modificació del text refós de la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost. 

Es modifica l'apartat 13 de l'article 7 del text refós de la Llei d'infraccions i sancions, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, que queda redactat així: 

«13. No complir les obligacions que en matèria de plans i mesures d'igualtat estableixen la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, l'Estatut dels 
treballadors o el conveni col·lectiu que sigui d'aplicació.» 

La norma es publicà al BOE el dia 7 de març de 2019, entenem doncs que a data de 7 de març 
de 2022 han complert l’obligació legal que els hi ha estat conferida. 

Recordem que els plans d’igualtat es registren al REGCON (Registro y depósito de convenios 
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad) 

Des de la UGT de Catalunya i amb el mandat legal que ens confereix, exigim el compliment de 
la llei, i farem ús de totes les eines que tenim al nostre abast perquè així sigui, denunciant tant 
públicament com davant l’administració. 

Atentament, 

 

 

Eva Gajardo        Rebut: 
Secretària d’Igualtat i Formació    
Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya 
 
 


