
 
 

ANNEX 4 
 

 
AMB EL 70% NO EN TENIM PROU.  

I EL 9, QUÈ? 
LA LLUITA CONTINUA! 

 
 
ENLLAÇOS A LES DIFERENTS EINES: 
 
REAL DECRET LLEI DE LA IGUALTAT RETRIBUTIVA 
 
RD 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes: 
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12215-C.pdf 
 
 
REAL DECRET LLEI DE PLANS D’IGUALTAT 
 
RD 901/2020, de 13 d’octubre, per al que es regulen els plans d’igualtat i el seu registre:  
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214-C.pdf 
 
 
ACORD ENTRE EL MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL, EL MINISTERI D’IGUALTAT, 
UGT I CCOO PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA IGUALTAT EFECTIVA EN EL TREBALL ENTRE 
DONES I HOMES 
 
Acord signat el 30 de juliol de 2020: 
http://www.ugt.cat/acord-per-al-desenvolupament-de-la-igualtat-efectiva-en-el-treball-entre-dones-
i-homes/ 
 
Resum de l’Acord en format preguntes i respostes: 
http://www.ugt.cat/acord-per-al-desenvolupament-de-la-igualtat-efectiva-en-el-treball-entre-dones-
i-homes/ 
 
 
PLANS D’IGUALTAT 
 
Elaboració dels plans d’igualtat:  
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-
treballs/elaboracio-dels-plans-digualtat/ 
 
Informació general sobre els plans d’igualtat (Plans que s’han de registrar al REGCON; 
Termini; Diferència entre els plans obligatoris i voluntaris; Qui pot negociar plans d’igualtat) 
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/plans-igualtat/ 
 
 
 



 
 

 
 
Eina de diagnosi (Vídeo de presentació; Guia pràctica de diagnosi) tant per empreses de més 
de  persones treballadores, com empreses de menys de  persones treballadores 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-
treballs/elaboracio-dels-plans-digualtat/eina-de-diagnosi/ 
 
Eina de disseny del pla (Eina de disseny; Tutorial per al disseny del pla) 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-
treballs/elaboracio-dels-plans-digualtat/eina-de-disseny-del-pla/ 
 
Eina de seguiment i avaluació (Eina de seguiment i avaluació dels plans d’igualtat; Tutorial 
per l’eina de seguiment i avaluació del pla; Manual d’usabilitat) 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-
treballs/elaboracio-dels-plans-digualtat/eina-de-seguiment-i-avaluacio/ 
 
Eina de registre retributiu (Preguntes freqüents sobre el registre retributiu; Guia del registre 
retributiu; Full de càlcul: registre retributiu quanties totals anuals; Full de càlcul: registre 
retributiu quanties totals anuals per hora; Document de registre retributiu) 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-
treballs/elaboracio-dels-plans-digualtat/eina-de-registre-retributiu/ 
 
Plans d’igualtat a les empreses (Fases; Empreses obligades; Qui participa?; Àmbits; Vigència) 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-
treballs/elaboracio-dels-plans-digualtat/plans-digualtat-a-les-empreses-/ 
 
Preguntes freqüents 
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/plans-igualtat/pmf/ 

 
Recomanacions per a la negociació col·lectiva dels plans d’igualtat: 
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-
_recursos/noticies/recomanacions_pi/recomanacions_plans_igualtat_2013_cat_document_definitiu.
pdf 
 
 
REGISTRE DELS PLANS D’IGUALTAT 
 
Al Registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat 
(REGCON): 

https://expinterweb.mites.gob.es/regcon/index.htm 

 
 
VALORACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 
 
Eina en format Excel de la Valoració de Llocs de Treball de l’Instituto de la Mujer del 
Ministerio de Igualdad: 
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/herramientas-igualdad/home.htm 

 



 
 

 
 
Guia d’ús de l’Eina de Valoració dels Llocs de Treball de l’Instituto de la Mujer del Ministerio 
de Igualdad: 
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/herramientas-
igualdad/docs/2022_04_01_Guia_Uso_Heramienta_SVPT.pdf 
 
 
AUDITORIA RETRIBUTIVA 
 
Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones (actualitzada i publicada 
el març de 2021): 
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-
_recursos/publicacions/Igualtat-i-temps-de-treball/Guia_igualtat_retributiva/Guia-aplicacio-
retributiva-.pdf 
 
Decàleg “Trencant mites sobre la bretxa salarial de gènere” (publicada el febrer de 2021): 
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-
_recursos/publicacions/Igualtat-i-temps-de-
treball/Mites_bretxa_salarial/MitesBretxaSalarial_CAT.pdf 
 
Preguntes més freqüents sobre l’auditoria retributiva, el registre retributiu i els plans 
d’igualtat: 
https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/ci/pmfigualtatretributiva/ 
 
 
REGISTRE RETRIBUTIU 
 
Eina de registre retributiu (Preguntes freqüents sobre el registre retributiu; Guia del registre 
retributiu; Full de càlcul: registre retributiu quanties totals anuals; Full de càlcul: registre 
retributiu quanties totals anuals per hora; Document de registre retributiu) 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-
treballs/elaboracio-dels-plans-digualtat/eina-de-registre-retributiu/ 
 
Preguntes freqüents sobre el registre retributiu 
https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/cures-temps/igualtat-oportunitats/eina-registre-
retributiu/Registre-retributiu-i-bretxa-salarial.-Sessio-dubtes-Vdefinitva.pdf 
 
Guia del registre retributiu 
https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/cures-temps/igualtat-oportunitats/eina-registre-
retributiu/Guia-Registre-salarial.pdf 
 
Full de càlcul: registre retributiu quanties totals anuals 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-
treballs/elaboracio-dels-plans-digualtat/eina-de-registre-retributiu/ 
 
Full de càlcul: registre retributiu quanties totals anuals per hora 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-
treballs/elaboracio-dels-plans-digualtat/eina-de-registre-retributiu/ 
 



 
 

 
 
Document de registre retributiu 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-
treballs/elaboracio-dels-plans-digualtat/eina-de-registre-retributiu/ 
 
 
PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ EN CAS D’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE 
 
Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa: 
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-
_recursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-
lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa_DEF.pdf 
 
Guia d’elaboració del protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per 
raó de sexe a l’empresa: 
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-
_recursos/publicacions/Decaleg_i_guia_assetjament_/Guia/Guia_Protocol_Assetjament_CAT_Intera
ctiu_DEF.pdf 
 
Decàleg de tolerància zero amb l'assetjament 
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-
_recursos/publicacions/Decaleg_i_guia_assetjament_/Decaleg/Decaleg_Tolerancia_Zero_Assetjame
nt_CAT_DEF.pdf 
 
Orientacions bàsiques per a la persona de referència dels protocols per a la prevenció i 
abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe: 
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-
_recursos/publicacions/Programa_Orientacions/ORIENTACIONS_cat.pdf 
 
Programa formatiu de la persona de referència 
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-
_recursos/publicacions/Programa_Orientacions/PROGRAMA_cat.pdf 
 
Cicle formatiu sobre la persona de referència 
https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/el_crl/activitat/activitat/iiicicleformatiupr/ 

 
 
MESURES D’IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ 
 
Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria d’igualtat de tracte i d’oportunitats 
de dones i homes: 
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-
_recursos/publicacions/arxius/recomanacions_dones_i_homes.pdf 
 
I Pla d’acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i 
d’oportunitats de dones i homes en el treball: 
https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/cures-temps/igualtat-oportunitats/plans-igualtat/I-
Pla_accio_.pdf 
 



 
 

 
 
 
EINES DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MINISTERIO DE IGUALDAD: “HERRAMIENTAS 
PARA LA IGUALDAD” (recomanat per a empreses a nivell estatal) 
 
https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/herramientas-igualdad/home.htm 
 
Aquest enllaç conté el següent: 

- “Guía para la elaboración de planes de igualdad en las empresas” 
 
- “Píldoras formativas para la elaboración de planes de Igualdad” 
 
- “Herramienta de Registro Retributivo” 
 
- “Sistema de valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género” 
 
- “Herramienta de autodiagnóstico de brecha salarial de género” 
Nota: Esta herramienta no sustituye a la Herramienta de Registro Retributivo a la que hace 
referencia el artículo 5.3 del  Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad 
retributiva entre mujeres y hombres. 
 
- “Cuestionarios técnicos y check list” 
 
- “Kits para la implantación de medidas de Igualdad” 

 


