
ANNEX 5 

RECOMANACIONS PER A INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN ELS 
PLANS DE CONTINGÈNCIA DELS CENTRES DE TREBALL  

 

Diversos organismes Internacionals com la OMS, ONU-Dones i OCDE han difós 
recomanacions per a fer front a la crisis sanitària des de la perspectiva de gènere, 
instant als Estats i organitzacions a que les estratègies nacionals, polítiques, 
econòmiques i socials, i els programes i investigacions sobre salut i economia, o 
processos de planificació posats en marxa, tinguin en conta en el seu plantejament el 
seu diferent impacte entre dones i homes en tots els nivells. 

Aplicar la perspectiva de gènere en les respostes donades per la crisis, permetrà 
protegir i garantir la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes. Empreses i 
organitzacions s’estan veient afectades per la situació creada per la propagació del 
coronavirus i per l’estat d’arma decretat per a mitigar la seva propagació. Per a fer 
front a la mateixa, moltes organitzacions estan optant per l’elaboració de plans de 
contingència que recullin recomanacions i mesures preventives i organitzatives 
específiques que les orientin en la presa de decisions. La incorporació de la 
perspectiva de gènere en aquests plans de contingència és essencial, i suposa tenir 
en consideració l’impacte de les mesures posades en marxa en aquest context sobre 
les dones i els homes, de manera diferenciada. Així, el paper de les empreses i 
organitzacions, per tant, és fonamental per a donar resposta a la pandèmia de la 
COVID-19, revertir l’impacte negatiu que te la crisis i les mesures posades en marxa 
puguin produir en les dones. 

A continuació, es mostren algunes recomanacions que poden orientar a la teva 
empresa o organització per a integrar la perspectiva de gènere:  

 

1. Disposar de dades segregades per sexe  

Disposar de dades segregades per sexe és fonamental per a conèixer l’impacte de les 
mesures adoptades per les empreses i altres organitzacions durant l’estat d’alarma de 
manera diferenciada entre dones i homes. D’aquesta manera, es podran analitzar i 
avaluar els efectes i les conseqüències de cada mesura per a definir i plantejar 
actuacions d’acord amb la situació real de l’empresa un cop deixi d’estar en vigor 
l’estat d’alarma. Alguns indicadors, segons sexe, que poden orientar aquestes 
mesures són com afecten els acomiadaments i els ERTOs per grups professionals, els 
canvis en les condicions de treball i les circumstàncies en que aquest es presta, l’ús de 
mesures de reducció de jornada, l’ús corresponsable de les mesures de conciliació, 
l’ús del teletreball, la reducció o suspensió de contractes, les possibilitats d’accés a les 
mesures de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, etc. Aquesta 
informació permetrà alimentar i profunditzar en el diagnòstic d’igualtat del pla de 
contingència realitzat per l’empresa i tenir un coneixement més real de la situació en la 
que es troba la plantilla, per a poder llavors definir mesures concretes que garanteixin 
la igualtat entre dones i homes. Així, l’aplicació de qüestionaris a la plantilla (poden ser 



breus i concisos) sobre l’impacte que estan tenint les diverses mesures preses per 
l’empresa per a fer front a la crisis (si estan afectant a la seva quotidianitat i usos del 
temps), sobre la percepció de les mesures preventives i de protecció o sobre alguna 
mesura concreta, per exemple, sobre la percepció respecte a l’ús i condicions del 
teletreball (si pateixen, de manera diferenciada dones i homes, una sobrecàrrega de 
tasques domèstiques i responsabilitats familiars durant la jornada de teletreball), 
resultant primordials per a donar respostes adaptades a les necessitats reals de les 
persones treballadores. Així mateix, complementar la informació quantitativa amb 
informació qualitativa ampliarà el coneixement sobre qualsevol situació o mesura que 
s’apliqui per part de l’empresa.  

La recollida i anàlisi de les dades segregades per sexe han de contemplar-se com una 
acció transversal aplicable en totes les mesures posades en marxa per l’empresa, ja 
que permetrà incorporar la perspectiva de gènere en els seus plans de contingència. 

 

2. Garantir la presència de dones en la presa de decisions  

La presència de dones en la primera línia de resposta i en la presa de decisions de les 
empreses i, en particular, la seva participació en l’elaboració del pla de contingència, 
resulta primordial per a donar una resposta més completa i eficaç que incorpori punts 
de vista diferents, necessitats i prioritats. La presència equilibrada de dones i homes 
en els equips de direcció i de presa de decisions d’empreses i organitzacions permet 
compartir diferents valors, punts de vista i aptituds que enriqueixin el treball en equip. 
D’aquesta manera, es respon de forma més satisfactòria i eficaç a les possibles 
necessitats diferenciades de treballadores, treballadors, proveïdors i clientela. 

 

3. Facilitar la flexibilització del temps de treball  

Entre les mesures que poden emprar les organitzacions per a fer front a la situació 
actual es troben la distribució irregular de la jornada, l’adaptació, reducció i variació de 
la mateixa, el gaudiment de mutu acord entre la persona treballadora i l’empresa d’un 
període de vacances i les excedències. La posada en marxa d’aquestes mesures 
permet, no només facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal i fomentar 
la coresponsabilitat, sinó protegir la salut de les persones treballadores. L’empresa ha 
de plantejar la flexibilitat en tots els nivells per a garantir que tant dones com homes 
puguin, en la mesura del possible adaptar la seva jornada de forma segura, facilitant la 
conciliació i fomentant la coresponsabilitat. A més, l’empresa ha d’assegurar que 
acollir-se a aquestes mesures no incideixi negativament en el desenvolupament 
professional o en l’avaluació del acompliment. Per altra banda, en la celebració de 
reunions de treball s’ha de tenir en conta les mesures de flexibilitat a les que s’acull 
cada persona treballadora, per a establir el seu horari dins de la jornada laboral i 
garantir la participació de les treballadores i dels treballadors per igual. Analitzar qui fa 
ús de les diferents mesures i les possibles dificultats trobades amb dades segregades 
per sexe, grups professionals, nivells i àrees d’activitat millorarà futures adaptacions o 
revisió d’aquestes mesures. 



Enllaç al document del Consell de Relacions Laborals “Recomanacions per a 
empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es 
puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2”: 

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions
-empreses-treballadors-crl.pdf 

 

4. Posar en pràctica el teletreball  

Davant l’actual context de crisis que travessa el sector empresarial, els estils de treball 
han hagut d’adaptar-se, el què ha provocat canvis en l’organització del mateix. Aquí, el 
teletreball o treball en remot resulta fonamental per a que empreses i organitzacions 
puguin continuar amb els seus plans i/o estratègies organitzacionals i mantenir la seva 
activitat i serveis. En aquest sentit, és recomanable que aquestes facilitin a la seva 
plantilla un protocol que reculli les normes sobre com es desenvoluparan aquesta 
activitat respecte a la normativa laboral, de seguretat i de salut. La decisió d’implantar 
el teletreball com a mesura organitzativa durant l’estat d’alarma en algunes ocasions 
es contempla com una mesura de caràcter temporal, d’acord amb les circumstàncies 
actuals, revisable i adaptable quan les mateixes canviïn, que se adeqüi a la legislació 
laboral i al conveni col·lectiu aplicable, que no suposi una reducció de drets en matèria 
de seguretat i de salut, ni un minvament de drets professionals i que, en cas de 
preveure l’ús de mitjans tecnològics per part de les persones treballadores, això no 
suposi cap cost per a elles. El teletreball, per tant, és una realitat que progressivament 
s’està materialitzant en les empreses com una opció que, a més de prevenir el contagi 
i l’expansió del coronavirus, permet afavorir la conciliació i la coresponsabilitat. La 
situació actual, que ha obligat al confinament, constitueix un moment crucial per a que 
les organitzacions es plantegin o replantegin el teletreball no només com una opció 
circumstancial sinó com una crucial que les mesura i que pot ser aplicada en l’activitat 
habitual de l’empresa. Per això, les organitzacions han d’avaluar les condicions en què 
es desenvolupa i l’impacte que te la seva implantació tant en dones com en homes en 
les diferents àrees d’activitat, grups i nivells professionals ara i en el futur pròxim. 

Enllaç al document del Consell de Relacions Laborals “Recomanacions per a 
empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es 
puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2”: 

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions
-empreses-treballadors-crl.pdf 

 

5. Desenvolupar mesures de corresponsabilitat  

Fomentar l’ús igualitari de les mesures de conciliació per part de les treballadores i els 
treballadors contribueix a facilitar que no siguin les dones qui, com constaten multitud 
d’estadístiques, es vegin obligades a reduir la seva jornada laboral i agafar 
excedències per cura de menors o persones dependents, amb la reducció d’ingressos 
que això comporta, a més d’implicar una major inestabilitat laboral i majors dificultats 
en l’accés a llocs de major responsabilitat. En aquest sentit, les empreses adquireixen 



un paper rellevant per a què, en el context actual i en un futur, acollir-se a mesures de 
coresponsabilitat no produeixi un impacte negatiu en les treballadores, amb l’impuls 
d’un canvi en la seva cultura empresarial orientat cap a una conciliació 
corresponsable. La difusió i informació a la plantilla sobre l’aplicació dels drets de 
conciliació durant la situació de crisis sanitària per la COVID-19 pot resultar una 
mesura no només positiva sinó també ben valorada per la plantilla. És important que 
l’empresa faci referència i sensibilitzi a les seves treballadores i treballadors en 
l’exercici corresponsable dels drets de conciliació i promogui exemples d’homes a tots 
els nivells, inclosos en la Direcció de l’empresa, que prediquin amb l’exemple. La 
flexibilització del temps de treball i el desenvolupament del teletreball, recomanacions 
anomenades anteriorment, tenen incidència directa en facilitar i fomentar la 
corresponsabilitat i l’ús compartit de les tasques de cures entre dones i homes. 
D’aquesta manera, permetre flexibilitzar la jornada laboral de qui presten la seva 
activitat per mitjà del teletreball per a què, dins de les llars, les treballadores i els 
treballadors amb menors o persones dependents a càrrec puguin coordinar-se entre sí 
i organitzar els seus propis horaris laborals, fomenta l’ús compartit de les tasques de 
cures.  

 

6. Transformació digital  

La importància i necessitat d’acceptar el desafiament digital com un repte inevitable 
per part de les empreses s’està accelerant degut al context que actualment estem 
vivint. En aquest procés, les noves tecnologies són una eina necessària i essencial per 
a empreses i organitzacions, independentment de la seva mida, que cada com més 
estan a l’abast de unes i altres. Els entorns digitals plantegen avantatges que en molts 
casos no requereixen d’una inversió econòmica elevada. El teletreball, les 
videoconferències, la formació online o teleformació, les eines de comunicació i 
organització del treball online, entre d’altres, han passat a ser habituals entre les 
persones treballadors de petites, mitjanes i grans empreses. Aquestes eines faciliten el 
desenvolupament de l’activitat de les empreses i el acompliment professional de 
plantilla. Per això, és important que empreses i organitzacions facin ús de les noves 
tecnologies en funció de la seva realitat i necessitats i garanteixin l’accés a aquestes 
eines a tota la plantilla i a tots els nivells, invertint en mitjans i formació de les 
treballadores i treballadors que més ho necesitin, evitant d’aquesta manera un impacte 
negatiu de gènere. 

Enllaç al document del Consell de Relacions Laborals “Recomanacions per a 
empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es 
puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2”: 

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions
-empreses-treballadors-crl.pdf 

 

Informe de la UGT “Mujer y tecnología 2020”: 

https://www.ugt.es/sites/default/files/mujer_y_tecnologia_2020_vf1.pdf 



7. Garantir una prevenció de riscos laborals i salut laboral amb perspectiva 
de gènere  

Tenir en conta com afecten a la seguretat i la salut de les persones treballadores les 
condicions de treball, considerant els diferents tipus de treballs realitzats per dones i 
homes, és imprescindible per a no subestimar i inclús descuidar o ignorar els riscos 
reals, especialment per a la salut de les dones, que afronten, a més, riscos específics 
derivats de particularitats biològiques com la maternitat, la lactància, etc. Aquesta 
perspectiva de gènere ha d’estar integrada no només en els plans de prevenció de 
riscos laborals, sinó també en els plans de contingència que puguin adoptar-se per a 
fer front a la crisis. Així, entre els Principis per a l’Empoderament de les Dones 
(Principi 3) de l’ONU Dones i el Pacte Global es troba vetllar per la salut, la seguretat i 
el benestar de les treballadores i treballadors, atenent als impactes diferencials sobre 
dones i homes, i afavorir condicions de treball segures i protecció davant a situacions 
de crisis. A més, en un moment tan excepcional com l’actual, la prevenció dels riscos 
psicosocials també adquireix gran rellevància. En concret, en la organització del treball 
a distància és important que les empreses tinguin en conta possibles limitacions que 
poden tenir les treballadores i els treballadors per a desenvolupar les seves tasques 
amb normalitat, entre les que es troben, entre d’altres, la situació familiar, amb la 
possibilitat de tenir menors o persones a càrrec en la llar, i la sobrecarrega mental. 
Així, els plans de prevenció de riscos laborals i els plans o protocols de contingència 
hauran d’abordar dita prevenció amb enfocament de gènere. En aquest sentit diferents 
organismes disposen de guies, manuals o recomanacions que poden ser d’utilitat. 

Enllaç al document de UGT de Catalunya “La prevenció de riscos laborals des de la 
perspectiva de gènere” (pàgina 13):  

http://www.ugt.cat/download/salut_laboral/gesti%C3%B3_de_la_prevenci%C3%B3/Gui
a-gestio-de-la-prevencio-perspectiva-genere.pdf 

 

Enllaç al document de la Generalitat de Catalunya “10 Perquès per a una seguretat i 
salut laboral amb perspectiva de gènere”: 

https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-
_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/10xq_genere_cat.pdf 

 

8. Facilitar la visibilitat de l’impacte del confinament sobre la violència 
masclista i els recursos disponibles  

En les circumstàncies especials que comporta el confinament de la població és més 
difícil que les víctimes de violència masclista demanin ajuda o puguin denunciar per les 
vies habituals. Per això, empreses i organitzacions poden convertir-se en una peça de 
suport quotidià molt important. És necessari, en la mesura del possible, fer més fluids 
els canals de comunicació i sensibilització de l’empresa sobre la matèria, tant interns, 
amb la pròpia plantilla, com externs, amb proveïdors i ciutadania en general. La 
violència i l’abús dins de les llars no és una qüestió privada o familiar, són un 
assumpte social on totes les organitzacions poden actuar acordant estratègies i 



difonent informació. Empreses i organitzacions, a més d’accions de sensibilització 
durant la situació actual, també poden impulsar a curt i mitjà termini programes 
d’inserció de víctimes de violència masclista, per exemple amb la col·laboració del 
Instituto de la Mujer a través de la iniciativa "Empresas por una sociedad libre de 
violencia de género" i promovent entre les seves directives programes de 
mentorització on dones professionals puguin, en col·laboració amb entitats 
intermediàries, assessorar i acompanyar a dones víctimes de violència masclista en 
accions com preparació de l’entrevista de treball, millora del cv, l’ús de xarxes per a 
buscar feina, coneixement del mercat laboral, millora del perfil professional. 

Aplicant aquestes recomanacions dins del pla de contingència, organitzacions, 
empreses i agents socials poden contribuir a frenar els impactes negatius de la crisis 
recolzant a treballadores, treballadors i ciutadania en el seu conjunt, així com a una 
més justa i eficaç recuperació social i econòmica. 

Enllaç a la Nota de Premsa de la UGT de Catalunya del 3 d’abril “La UGT de 
Catalunya reclama més mecanismes de protecció per a les víctimes de violència 
masclista”: 
http://www.ugt.cat/la-ugt-de-catalunya-reclama-mes-mecanismes-de-proteccio-per-a-
les-victimes-de-violencia-masclista/ 
 

Enllaç a la Nota de Premsa de la UGT de Catalunya del 23 d’abril “En la crisi del 
Covid-19 visibilitzem la precarietat amb perspectiva de gènere”: 
http://www.ugt.cat/en-la-crisi-del-covid-19-visibilitzem-la-precarietat-amb-perspectiva-
de-genere/ 
  

9. El ciberassetjament a la feina, violència digital violència masclista  

Quan parlem de ciberassetjament ens referim a tots aquells comentaris sexistes, 
insults, amenaces contra la integritat física de la dona o el seu entorn produïdes 
mitjançant internet, especialment a les xarxes socials. Segons un estudi d’Amnistia 
Internacional de 2017, a Espanya un 19% de les dones afirma haver patit abusos o 
assetjament a través d’Internet. 

L’assetjament en línia repercuteix greument en la salut i els hàbits de les dones que el 
pateixen, podent generar danys físics i emocionals com ara dolor corporal, estrès, 
ansietat, insomni, pèrdua d’autoestima o por a Internet i les xarxes socials. En moltes 
ocasions, després d’haver estat víctimes d’assetjament a través de les xarxes, les 
dones canvien els seus hàbits, continguts i forma de relacionar-se a través d’Internet, 
tenint també efecte en les relacions amb el seu entorn personal, el que suposa que, el 
ciberassetjament és, també, una forma de minvar o eliminar la presència de les dones 
en els espais virtuals, una extensió més de les discriminacions que pateixen en els 
espais públics. 

El ciberassetjament envers les dones pot ser penalment punible. No obstant això, les 
noves tecnologies sovint avancen a major velocitat que la resposta penal. L'opció 
d’interactuar a les xarxes a través de perfils anònims, i la possibilitat d’ocultar 
l’ordinador i ubicació des d’on s’actua, dificulta la identificació de la seva autoria. 

Reforma per a incloure la violència digital com a violència masclista 



No obstant, el passat mes de desembre del 2019, el Govern va avançar que 
s'impulsarà una reforma de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista, per a incloure-hi la violència institucional i la digital. 

En l’àmbit laboral, el ciberassetjament sexual o per raó de sexe s’ha d’incloure 
específicament en els protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per 
raó de sexe, a les empreses. Tal i com especifiquen el conveni i la recomanació de la 
OIT, sobre violència i assetjament, aprovats el 2019, les interaccions virtuals entre 
persones treballadores es consideren espai laboral i, per tant, entra dins l’àmbit de 
prevenció i actuació. A raó d’això, l’empresa ha d’aplicar el protocol en aquests casos. 

A diferència d’altres formes de discriminació i violència contra les dones, el 
ciberassetjament té un component d’escarni i linxament públic i, en moltes ocasions, 
un efecte bola de neu degut a la viralitat de les xarxes socials, que amplifica l’abast i 
efectes psicològics dels comentaris i insults realitzats a través d’aquestes. Així mateix, 
a Internet l’agressor pot actuar en qualsevol lloc i moment, i els espais de seguretat 
per a la dona assetjada desapareixen. Rebre el suport de les institucions i la ciutadania 
pot significar molt per a la dona que és o ha estat víctima. En la feina, tant les 
persones treballadores que tenen coneixement de l’existència d’imatges o correus 
intimidatoris tenen la responsabilitat d’aturar-ne la difusió i posar-ho en coneixement. 
L’empresa ha de realitzar una investigació interna tot i no existir denúncia de la 
persona implicada i reiterar, tant com calgui, la tolerància zero amb l’assetjament 
sexual i per raó de sexe, així com endegar les mesures de prevenció i sensibilització 
necessàries. 

Resulta, per tant, imprescindible la implicació i el rebuig explícit com a societat i com a 
empreses, davant qualsevol conducta d’assetjament que observem a les xarxes. Tots i 
totes som corresponsables de posar fre a la violència contra les dones a Internet. 

 

Enllaç a la web de la Generalitat de Catalunya a “Ciberassetjament, una violència 
més”: 

https://treball.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Ciberassetjament-una-forma-de-violencia-
masclista-mes. 

 

 

 


