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Marc normatiu
Llei catalana 17/2015: 

Funció dels ens locals de Catalunya en matèria de polítiques 

d'igualtat de gènere, "Elaborar, aprovar, executar i avaluar els 

plans d'igualtat del sector públic"  

Llei catalana 5/2008:

La llei té com a objecte l’eradicació de la violència masclista i 

remoció de les estructures socials i estereotips culturals que 

la perpetuen, estableix mesures integrals respecte a la 

prevenció i detecció de la violència masclista i la seva 

sensibilització

Altres lleis, documents i esdeveniments històrics:

Declaració Universal dels Drets Humans de l’any 1948 

Conferències mundials sobre la dona Ciutat de Mèxic (1975), 

Copenhaguen (1980), Nairobi (1985) i Beijing (1995)

Tractat de Roma de 1957 

Tractat d’Amsterdam l’any 1997 

Tractat de Niça de l’any 2001

Tractat de Lisboa de 2007

Constitució espanyola de 1978, article 1, article 9.2 i article 14

Llei 27/2003

Llei 1/2004, sobre les mesures de protecció integral contra la 

Violència de Gènere

Llei 3/2007, per a la igualtat efectiva entre dones i homes
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Objectius del Pla: Objectiu general

L'objectiu general és, generar un canvi tant en l'organització formal  com a 

l'organització informal del Consell Comarcal del Berguedà, mitjançant 

mesures que afavoreixin la incorporació, permanència i el desenvolupament 

professional de les persones i garanteixin una participació equilibrada de 

dones i homes en tots els llocs de treball i nivells de responsabilitat.
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Objectius del Pla: Objectius específics
 Assolir el compromís polític envers la igualtat de gènere, i incorporar el principi d'igualtat de gènere en l'organització interna 

de l’organització.

 Identificar els elements formals i informals, propis de l'organització del Consell Comarcal del Berguedà, que obstaculitzin i/o 

dificultin l'equitat entre els homes i les dones que hi treballen.

 Contribuir a l’eliminació de les desigualtats que puguin existir en els rols, responsabilitats, formes d'accés i control dels 

recursos, i en la participació en la presa de decisions de dones i homes.

 Promoure l'equitat entre dones i homes en tots els àmbits de l'organització i el funcionament de l’organització.

 Aprofundir en la coherència entre el funcionament intern del Consell Comarcal del Berguedà i les polítiques públiques que 

promou en l'àmbit de l'equitat entre dones i homes. 
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Metodologia I

Fase 1:

- Compromís insitucional i lideratge

- Plantejament del treball de camp

Fase 2:

- Recull i anàlisi de documentació

- Elaboració de qüestionaris i guions d’entrevista i grups de discussió

- Treball de camp

- Anàlisi diagnosi
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Metodologia II

Fase 3:

Pla d’acció

- Objectius generals i específics

- Fitxa de mesures

- Mapa de responsabilitats

- Calendari

- Pressupost

- Validació Institucional
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Metodologia III

Fase 4:

Presentació Institucional

Aprovació per Ple
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Principals resultats 
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Usos del temps

Aspectes recollits

Marge horari de flexibilitat per conciliació insuficient

Reunions fora de l’horari laboral, al principi o final del mateix

Correus i comunicacions fora de l’horari laboral

Sobre dedicació laboral

Carrega Total del Treball més alta per a les dones (temps Treball laboral+Treball domèstic i de cura)

Preguntes Dona Home Total Diferència

Quantes hores reals dediques de mitjana diàriament a la feina? 7,80 7,74 7,806 0,05

Quantes hores dediques diàriament a la feina domèstica i familiar? 4,12 2,83 3,543 1,29

De mitjana quants dies a la setmana allargues la teva jornada com a 

mínim mitja hora?
2,95 2,43 2,81 0,52

Càrrega Total de Treball (CTT) 11,92 10,53 11,393 1,39
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Prevenció assetjament, actiduds sexistes i discriminació

Aspectes recollits

Eliminar comentaris i actituds paternalistes al CCB (pocs casos)

Necessitat de difondre el protocol

Sí
12%

No
88%

Coneixement del Protocol d’intervenció 

en cas d’assetjament sexual

3,0

3,0

9,1

84,8

Moltes vegades

Algunes vegades

Només alguna vegada

Mai / Ho desconec

A l'entorn laboral es realitzen comentaris, bromes, difusió de rumors o altres formules verbals 

d'indole sexual cap una altre persona de forma repetida? %
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Cultura i política d’igualtat de gènere

Aspectes recollits

Necessitat d’aplicar la transversalitat de gènere

Aplicació de la perspectiva de gènere desigual i individual

Preguntes Dona Home Total Diferència

La perspectiva de gènere s'ha d'incorporar al CCB, no és només una opció personal 4,60 4,00 4,43 0,60

La discriminació positiva o acció positiva és una mesura necessària i justa 4,43 4,20 4,36 0,23

Un Pla Intern d'Igualtat aportarà al Consell Comarcal del Berguedà un canvi notable cap a la millora de la igualtat entre dones i homes 4,42 3,67 4,21 0,75

El CCB té en compte la igualtat entre homes i dones a tots els nivells 2,67 3,33 2,92 0,67

El CCB incorpora la perspectiva de gènere en les accions que realitza internament 2,79 3,33 3,00 0,55

Escala 1 totalment desacord – 5 totalment d’acord
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RRHH, Desenvolupament i distribució

Aspectes recollits

Necessitat d’incloure el criteri de paritat als processos de selecció

Potencíar la cohesió a nivell jeràrquic

Assolir una bretxa salarial del 0% entre homes i dones

Existència de segregació (per sexes) vertical (jeràrquica) i horitzontal (departamental)

Necessitat de potenciar les promocions internes

Mitjana del sou/hora segons grup laboral i sexe, i bretxa salarial

A1 A2 C1 C2 E Total

Dona 22,96 € 17,11 € 13,09 € 11,55 € . 15,55 €

Home 28,46 € 17,11 € 11,86 € . 8,16 € 16,80 €

Bretxa Salarial € 5,50 € 0,00 € -1,23 € . . 1,26 €

Bretxa Salarial % 19,3% 0,0% -10,3% . . 7,5%
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Comunicació i llenguatge

Aspectes recollits

Ús puntual de comunicació no inclusiva

Necessitat d’elaborar una guia d’estil de llenguatge inclusiu

El 53% de les noticies selecionades compten amb un llenguatge completament inclusiu

El 47% compten amb algun cas de llenguatge no inclusiu

A nivell gràfic la presència igualitària és preponderant (44%), tot i que els homes preponderen 

en el 38%

Presència segons sexe a les imatges gràfiques de les XXSS del CCB

Presència %

Home (H) 38%

Dona (D) 18%

Presència igualitària (=) 44%

Total 100%
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Condicions i seguretat laboral

Aspectes recollits

Exigència del treball notable

Necessitat de millorar la 

comunicació vertical

Necessitat de millores en 

l’organització del treball

Necessitat de disminuir 

l’esgotament

Preguntes Dona Home Total Diferència

La càrrega física de treball (moviments repetitius, càrregues pesades, postures 

cansades) no suposen cap problema
3,05 3,71 3,21 0,67

L'exigència del treball és assolible 3,33 3,00 3,26 0,33

Els objectius laborals són clars 3,15 2,33 2,96 0,82

Els i les caps distribueixen bé la feina, resolen bé els conflictes i donen 

instruccions coherents i clares
3,16 2,67 3,04 0,49

Els i les caps confien en la plantilla 3,45 3,67 3,50 0,22

Entre els i les companyes hi ha suport, ajut i cohesió de grup 4,10 3,83 4,04 0,26

Es reconeix la feina ben feta 3,39 3,83 3,50 0,44

*En general, diries que la teva salut és? 3,23 3,71 3,34 0,49

**T'has sentit esgotat/da a nivell general 3,55 3,29 3,48 0,26

**T'has sentit físicament esgotat/da 3,73 4,00 3,79 0,27

**T'has sentit emocionalment esgotat/da 3,45 3,43 3,45 0,03

**T'ha faltat descans diari 3,50 4,29 3,69 0,79

Les afirmacions sense asterisc fan referència a l’escala (1
totalment desacord – 5 totalment d’acord).
Les afirmacions amb un asterisc * fan referència a l’escala (1
Dolenta – 5 Excel·lent)
Les afirmacions amb dos asterisc ** fan referència a l’escala
(1 Sempre – 5 Mai).
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Pla d’Acció: Priorització

Àmbits d’intervenció Priorització

1. Usos del temps i conciliació de la vida laboral i personal 8,3

2. Prevenció de l'assetjament, actituds sexistes i discriminació 6,2

3. Cultura i política d'igualtat de gènere 6,2

4. Recursos humans, desenvolupament i distribució 6,1

5. Comunicació, imatge i llenguatge 6,1

6. Condicions i seguretat laboral 5,2
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Pla d’Acció: Estructura
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Pla d’Acció: Accions

Un total de 15 actuacions
Acció 1.1 Marge de flexibilitat horària d’una hora a l’entrada i una hora en la sortida de la jornada laboral

Acció 1.1.1 Facilitar el teletreball

Acció 1.2 Horari mínim i màxim per realitzar reunions

Acció 1.3 Valoració i descripció dels llocs de treball

Acció 1.3.1 Adaptar les càrregues de treball a les descripcions dels llocs de treball

Acció 1.4 Campanya de sensibilització sobre els drets de reducció de jornada per cura de fills/es

Acció 1.5 Permisos de maternitat degudament coberts amb contractes d’interinitat o substitucions

Acció 1.6 Regulació de l’ús d’eines de comunicació fora de l’horari laboral

Acció 1.7 Campanya de sensibilització per a l’igual repartiment del treball domèstic i de cura

Acció 2.1 Revisió del protocol

Acció 2.2 Campanya de sensibilització d’assetjament, actituds sexistes i discriminació

Acció 3.1 Espais de treball entre la plantilla de diferents àrees per impulsar la perspectiva de gènere al treball quotidià

Acció 4.1 Promocions internes i paritat entre dones i homes

Acció 5.1 Guia d’estil i ús d’un llenguatge inclusiu

Acció 6.1 Perspectiva de gènere en la salut laboral i riscos psicosocials
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Pla d’Acció: Acció 1.1
1. Usos del temps i conciliació de la vida laboral, domèstica i familiar

Marge de flexibilitat horària d’una hora a l’entrada i una hora en la sortida de la jornada laboral

Retorn a l’anterior sistema de flexibilitat horària  (de 7 a 9) on s’establia una hora abans i 

després de l’hora habitual  a l’entrada i  a la sortida per aquelles persones que requereixin 

mesures de conciliació. Aquesta acció contempla un procés de negociació per tal d’adaptar la 

mesura a la realitat de la plantilla del CCB

Resultats

Millora en la capacitat de conciliar vida domèstica, familiar i laboral
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Pla d’Acció: Acció 1.1.1
1. Usos del temps i conciliació de la vida laboral, domèstica i familiar

Facilitar el teletreball

Acció enfocada a facilitar el teletreball per aquelles persones amb situacions concretes i 

necessitat de cura de fill/es. L’acció suposa una extensió per aquelles persones les quals la 

flexibilitat horària al inici i final de la jornada laboral no l’afavoreix completament. 

Resultats

Millora en la capacitat de conciliar vida domèstica, familiar i laboral
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Pla d’Acció: Acció 1.2
1. Usos del temps i conciliació de la vida laboral, domèstica i familiar

Horari mínim i màxim per realitzar reunions

Establir un horari  de reunions i limitació de e-mails en horari mínim i màxim per a les reunions 

Resultats

Completa capacitat dels i treballadores d’assistir a les reunions (en circumstàncies normals) sense 

comprometre les necessitats de conciliació amb la vida domèstica i familiar 
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Pla d’Acció: Acció 1.3
1. Usos del temps i conciliació de la vida laboral, domèstica i familiar

Valoració i descripció dels llocs de treball

Mesura prèvia a l’Acció 1.3.1 ‘Adaptar les càrregues de treball a les descripcions dels llocs de 
treball’. Valoració i descripció de cada un dels llocs de treball del CCB per tal d’estipular les 

tasques que desenvolupa cada treballador/a

Resultats

Document on es reculli els llocs de treball, la seva descripció, tasques, responsabilitats, etc.
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Pla d’Acció: Acció 1.3.1
1. Usos del temps i conciliació de la vida laboral, domèstica i familiar

Adaptar les càrregues de treball a les descripcions dels llocs de treball

A partir de les valoracions i descripcions dels llocs de treball, ajustar la càrrega de treball de la 

plantilla del CCB a les esmentades descripcions, racionalitzant d’aquesta manera el treball 

desenvolupat

Resultats

Reduir la quantitat de dies que els i les treballadores allarguen com a mínim mitja hora la seva jornada 

laboral i equiparació de les jornades laborals reals en relació a les jornades laborals (per contracte) 

d’homes i dones 
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Pla d’Acció: Acció 1.4
1. Usos del temps i conciliació de la vida laboral, domèstica i familiar

Campanya de sensibilització sobre els drets de reducció de jornada per cura de fills/es

Promoure i realitzar una campanya informativa sobre els drets dels progenitors (homes i 

dones) en les reduccions de jornada per cura de fills i conciliació, en especial pels pares i pel 

foment de la cura

Resultats

Augmentar el coneixement sobre drets de reducció de jornada per cura en especial dels homes
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Pla d’Acció: Acció 1.5
1. Usos del temps i conciliació de la vida laboral, domèstica i familiar

Permisos de maternitat degudament coberts amb contractes d’interinitat o substitucions

Fomentar que els permisos de maternitat (o altres permisos) estiguin degudament coberts amb 

contractes d’interinitat o substitució. Portar a negociació per tal de formalitzar els acords

Resultats

Assolir permisos sense repercussions negatives per a la resta de companys/es del servei o la mateixa 

persona un cop s’incorpori al lloc de treball
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Pla d’Acció: Acció 1.6
1. Usos del temps i conciliació de la vida laboral, domèstica i familiar

Regulació de l’ús d’eines de comunicació fora de l’horari laboral

Creació d’un Protocol de comunicació fora de l’horari laboral on es determini en quina mesura 

una determinada comunicació requereix ser enviada fora de l’horari laboral. Elaborar un 

sistema d’automatització d’enviament de correus fora de la jornada laboral, on els correus que 

siguin enviats fora d’aquest horari no arribin al destinatari fins a l’inici de la següent jornada 

(exceptuant en ambdós casos, comunicacions d’alta urgència)   

Bloquejar correus de 18:30 a 6:30 

Resultats

Enviament de correus electrònics o altres canals de comunicació en l’horari laboral, exceptuant casos d’alta 

urgència
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Pla d’Acció: Acció 1.7
1. Usos del temps i conciliació de la vida laboral, domèstica i familiar

Campanya de sensibilització per a l’igual repartiment del treball domèstic i de cura

Realitzar una campanya interna de sensibilització per tal de conscienciar a la plantilla de l’igual 

repartiment del treball domèstic i de cura. On es tingui en compte la Càrrega Total de Treball 

(CTT) (suma de treball domèstic, familiar i de cura (TDC) i laboral) i els efectes que una major 

càrrega pot tenir per a la persona

Resultats

Assolir una repartició del TDC més igualitària en l’esfera privada, per tal de que homes i dones al CCB puguin 

gaudir d’unes hores de descans similars
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Pla d’Acció: Acció 2.1
2. Prevenció de l'assetjament, actituds sexistes i discriminació

Revisió del protocol

Revisar el Protocol en relació a les discriminacions o assetjaments per raó d’orientació sexual i 

incorporar les modificacions pertinents segons aquelles discriminacions o assetjaments per raó 

d’orientació sexual que s’ocasionen al CCB o que potencialment ho poden fer

Resultats

Incorporar les discriminacions o assetjaments per raó d’orientació sexual al Protocol
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Pla d’Acció: Acció 2.2
2. Prevenció de l'assetjament, actituds sexistes i discriminació

Campanya de sensibilització d’assetjament, actituds sexistes i discriminació

Realitzar una campanya de sensibilització sobre l’assetjament, actituds sexistes i discriminació 

mitjançant, per un costat, infografies, sessions participatives o formatives, i per l’altre, la difusió 

del Protocol

Resultats

Sensibilització de la plantilla, coneixement del Protocol i prevenció de l’assetjament, actituds sexistes i 

discriminació
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Pla d’Acció: Acció 3.1
3. Cultura i política d'igualtat de gènere

Espais de treball entre la plantilla de diferents àrees per impulsar la perspectiva de gènere al treball quotidià

Per tal d’estendre la perspectiva de gènere en tots els àmbits i nivells del CCB, cada servei, àrea i grups jeràrquics 

composarà espais de treball per tal d’incorporar i impulsar la perspectiva de gènere en els seu treball quotidià. 

Aquests grups disposaran del suport del Servei d’Igualtat. Els diferents acords i mesures es recolliran en un 

document de consulta destinada a la plantilla, els quals seran aplicats

Resultats

Augment de les actuacions o accions destinades a obtenir una major paritat de sexes en el treball quotidià 

del CCB, tenint en compte la transversalitat de gènere
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Pla d’Acció: Acció 4.1
4. Recursos humans, desenvolupament i distribució

Promocions internes i paritat entre dones i homes

Foment de les promocions internes i la paritat entre homes i dones en els diferents nivells jeràrquics com en les 

diferents àrees o serveis, tant de les promocions internes, com de les noves incorporacions 

Resultats

Major paritat entre homes i dones a tots els nivells
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Pla d’Acció: Acció 5.1
5. Comunicació, imatge i llenguatge

Guia d’estil i ús d’un llenguatge inclusiu

Elaborar una guia d’estil de llenguatge inclusiu i fomentar el seu ús en la comunicació verbal, escrita i figurativa

Resultats

Ús del llenguatge plenament inclusiu
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Pla d’Acció: Acció 6.1
6. Condicions i seguretat laboral

Perspectiva de gènere en la salut laboral i riscos psicosocials

Incorporar la perspectiva de gènere en la contractació/licitació de l’empresa de prevenció

Incorporar la perspectiva de gènere en les revisions de salut, i d’altres.

Resultats

Minimitzar els riscos físics, psíquics i socials associats al treball amb perspectiva de gènere
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Pla d’Acció: Calendari 2018 2019 2020 2021

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Acció 1.1 Marge de flexibilitat horària d’una hora a l’entrada i una hora en la sortida de la jornada x x x x x x x x x x x x x x

Acció 1.1.1 Facilitar el teletreball x x x x x x x x x x x x x x

Acció 1.2 Horari mínim i màxim per realitzar reunions x x x x x x x x x x x x x x

Acció 1.3 Valoració i descripció dels llocs de treball x

Acció 1.3.1 Adaptar les càrregues de treball a les descripcions dels llocs de treball x x x x x x x x x x x x x

Acció 1.4 Campanya de sensibilització sobre els drets de reducció de jornada per cura de fills/es x x x x x x x x x x x x

Acció 1.5 Permisos de maternitat degudament coberts amb contractes d’interinitat o substitucions x x x x x x x x x x x x x

Acció 1.6 Regulació de l’ús d’eines de comunicació fora de l’horari laboral x x x x x x x x x x x x

Acció 1.7 Campanya de sensibilització per a l’igual repartiment del treball domèstic i de cura x x x x

Acció 2.1 Revisió del protocol x x

Acció 2.2 Campanya de sensibilització d’assetjament, actituds sexistes i discriminació x x

Acció 3.1 Espais de treball entre la plantilla de diferents àrees per impulsar la perspectiva de gènere x x x x x x x x x x x x x

Acció 4.1 Promocions internes i paritat entre dones i homes x x x x x x x x x x x x x

Acció 5.1 Guia d’estil i ús d’un llenguatge inclusiu x x x x x x x x x x x x x x

Acció 6.1 Avaluació de riscos psicosocials x
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Pla d’Acció: Mapa de responsabilitats
Mapa de responsabilitats

Acció 1.1
Marge de flexibilitat horària d’una hora a l’entrada i 

una hora en la sortida de la jornada laboral
Gerència, RRHH i Delegats/des sindicals

Acció 1.1.1 Facilitar el teletreball Gerència, RRHH i Delegats/des sindicals

Acció 1.2 Horari mínim i màxim per realitzar reunions

Recursos Humans, Delegats/des 

sindicals, Caps de servei i Comissió de 

seguiment

Acció 1.3 Valoració i descripció dels llocs de treball Recursos Humans i Caps de servei

Acció 1.3.1
Adaptar les càrregues de treball a les descripcions 

dels llocs de treball
Recursos Humans i Caps de servei

Acció 1.4
Campanya de sensibilització sobre els drets de 

reducció de jornada per cura de fills/es
Recursos Humans i Caps de servei

Acció 1.5
Permisos de maternitat degudament coberts amb 

contractes d’interinitat o substitucions
Recursos Humans i Caps de servei

Acció 1.6
Regulació de l’ús d’eines de comunicació fora de 

l’horari laboral
Recursos Humans i comunicació

Acció 1.7
Campanya de sensibilització per a l’igual repartiment 

del treball domèstic i de cura
Comissió igualtat

Acció 2.1 Revisió del protocol Comissió d’igualtat-Gerència

Acció 2.2
Campanya de sensibilització d’assetjament, actituds 

sexistes i discriminació
Comissió d’igualtat

Acció 3.1

Espais de treball entre la plantilla de diferents àrees 

per impulsar la perspectiva de gènere al treball 

quotidià

Totes les àrees del CCB

Acció 4.1 Promocions internes i paritat entre dones i homes Recursos humans i Servei d’Igualtat

Acció 5.1 Guia d’estil i ús d’un llenguatge inclusiu
Servei de català, Servei d’Igualtat i 

Comunicació

Acció 6.1 Avaluació de riscos psicosocials Recursos humans
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