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RESUM

La igualtat de gènere és un dels aspectes més rellevants 
de les polítiques empresarials ESG, ja que afecta tant a la 
part social com la part de bon govern. En l’aspecte social, 
s’aborden temes com la selecció i la promoció; la bretxa sa-
larial o la segregació horitzontal del treball i, pel que fa a la 
governança, una baixa presència de dones en posicions de 
responsabilitat o en consells de direcció pot acabar compor-
tant pèrdues financeres. En aquest sentit, existeix abundant 
evidència científica que una diversitat ben gestionada, multi-
plica els beneficis i moltes organitzacions estan implantant 
polítiques que vetllen per eliminar les pràctiques masclistes i 
treballen per a canviar les cultures organitzatives basades en 
el patriarcat. 

La creixent normativa entorn de la igualtat de gènere que 
obliga les empreses a la publicació d’informació de caràcter 
no financer, la creació de protocols contra la violència de gè-
nere i l’elaboració de plans d’igualtat crea un entorn favora-
ble perquè les organitzacions emprenguin aquest canvi.

Classificació JEL: M14, M40, Q5, R11. 
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ABSTRACT

Gender equality is one of the most important aspects of 
ESG business policies because it affects both the social part 
and the part of good governance. In the social aspect, issues 
such as selection and promotion are addressed; the pay gap 
or horizontal segregation of work and, in terms of governan-
ce, a low presence of women in positions of responsibility or 
on boards of directors can end up leading to financial losses. 
In this sense, there is abundant scientific evidence that 
well-managed diversity multiplies benefits, and many organi-
zations are implementing policies that seek to eliminate sexist 
practices and work to change patriarchal-based organizatio-
nal cultures.

The growing regulations on gender equality that require 
companies to publish non-financial information, the creation 
of protocols against gender violence and the development of 
equality plans create a favorable environment for organizati-
ons to undertake this change.

JEL classification: M14, M40, Q5, R11.
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«La igualtat entre dones i homes constitueix un valor fonamental de la 
Unió Europea i que les polítiques d’igualtat de gènere són vitals per al crei-
xement econòmic, la prosperitat i la competitivitat».

—Consell de la Unió Europea,
Pacte Europeu per a la igualtat de gènere (2011-2020)



105
Revista de Comptabilitat i Direcció
Vol. 33 any 2022, pp. 103-116

1. Una introducció als feminismes econòmics

La lluita per la igualtat efectiva entre homes i dones és, primer i per 
sobre de tot, una qüestió de justícia social. El punt d’inflexió de lluita femi-
nista sovint se situa a la Revolució Francesa del 1789 quan les dones i els 
infants encara estaven exclosos dels drets de la ciutadania i, per primer cop 
en la història es va plantejar que les dones tinguessin els mateixos drets i 
deures civils que els homes.

Des de llavors el feminisme ha estat sempre a la societat, però periòdi-
cament agafa embranzida i se situa al centre del debat polític i social. 
Aquesta característica cíclica fa que recordi a les onades del mar i, per això, 
s’anomenen onades feministes (Mir, 2016).

La primera onada es va produir entre finals del XiX i principis del XX. 
Neix a Anglaterra i als Estats Units i, fonamentalment, exigeix per a les 
dones els mateixos drets en el matrimoni i el dret de sufragi, així com el dret 
de participació en la vida política. La segona onada feminista, es va situar 
entre els anys 60 i 80 quan es va posar el focus en la llibertat sexual, el con-
trol sobre la pròpia reproducció i la capacitat de treballar fora de casa. La 
tercera onada, durant la dècada dels anys 90, defensa que no hi ha un únic 
tipus de dona, fuig dels estereotips, i incorpora també aspectes com la raça, 
la classe social i la diversitat en l’orientació sexual. És en aquesta onada 
quan es dota de contingut el concepte d’‘interseccionalitat’, segons el qual, 
les dones estan sotmeses a diferents tipus de repressions en funció d’altres 
variables, que van més enllà del gènere (Collins, 1990). Per exemple, no té 
les mateixes vivències una dona blanca heterosexual de classe mitjana, que 
una dona negra de classe baixa transsexual. Per últim, la quarta onada s’ori-
gina amb el moviment del 15M del 2011, les multitudinàries manifestacions 
del 8 de març o les campanyes virals com el #metoo, en són exemples re-
cents. El feminisme s’ha estès més enllà de l’activisme i forma part d’una 
nova mirada sobre la societat. L’impacte d’aquesta darrera onada requereix 
molta més perspectiva històrica per a poder-li donar sentit, fins i tot hi ha 
autores que afirmen que estem en la tercera onada iniciada als anys 90.

Si ens enfoquem en el moviment feminista en l’àmbit econòmic, es 
constata l’existència de dos corrents: un feminisme superficial i un de pro-
fund (Robeyns, 2000). 

El feminisme econòmic superficial, anomenat en anglès thin gender 
economics, té un caràcter marcadament liberal, que defensa la llibertat i 
l’apoderament de les dones, alhora que acceptant el funcionament de socie-
tat i de l’organització del treball. Aquest feminisme defensa que hi hagi 
igualtat d’oportunitats per a homes i dones, tant pel que fa a les empreses 
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com del repartiment de les tasques de la llar i es basa en valors meritocrà-
tics, segons els quals, les dones que s’ho han guanyat i han treballat, arriba-
ran a posicions de poder. Aquest feminisme no contempla que existeixin 
variables sistèmiques o culturals que poden entorpir l’apoderament de les 
dones, més enllà de la seva voluntat individual.

D’altra banda, el feminisme més profund, el thick gender economics, 
adopta un discurs més crític amb el sistema econòmic actual i està influen-
ciat per altres àrees de coneixement, com la sociologia o l’antropologia. 
Aquest feminisme incorpora una mirada sistèmica, que contempla l’entorn 
educatiu, social i familiar i denuncia com aquests sistemes empenyen les 
dones cap a uns rols determinats. De fet, una de les crítiques d’aquest cor-
rent cap al feminisme liberal és que, a la pràctica, l’apoderament de les do-
nes basat en la meritocràcia arriba a dones que provenen de classes socials 
mitjanes i altes i que han tingut accés a una educació de qualitat (Arruzza, 
Bhattacharya, & Fraser, 2019).

Una altra diferència fonamental entre el feminisme econòmic superfi-
cial i el profund és el posicionament entorn de la divisió del treball entre el 
treball productiu i el no productiu i que sorgeix des de la seva concepció 
amb una mirada masculina: el treball que tradicionalment han realitzat les 
dones en l’àmbit privat de la llar no se li assigna cap valor, mentre el treball 
realitzat pels homes fora de la casa, en l’àmbit públic, és al que sí que se li 
atribueix un valor. 

Cal remarcar que aquests dos corrents del feminisme, el profund i el 
superficial, no estan separats com xemeneies sinó que es comuniquen, s’in-
fluencien i evolucionen progressivament.

També, i tot i que és obvi, cal remarcar que el corrent dominant és el 
feminisme econòmic superficial que és el que marca les polítiques que es 
descriuran a continuació. El consens és que el treball de cures realitzat en 
l’àmbit privat és important en l’àmbit social, però no té un valor econò-
mic associat i, per tant, no és remunerat i, en conseqüència, l’objectiu 
principal és repartir aquestes tasques de manera corresponsable entre ho-
mes i dones.

2. La desigualtat de gènere 

La quarta onada feminista està ajudant a combatre l’anomenada «fal-
làcia de la igualtat» que consisteix a creure que no existeixen desigualtats de 
gènere, que el tracte és equitatiu i que justifica les diferències a causa de 
decisions personals de les dones, o de les seves característiques personals. 
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Eliminar aquesta falsa creença és fonamental perquè una societat que no és 
capaç de reconèixer l’existència de desigualtats està incapacitada per a iden-
tificar-la, denunciar-la i treballar per erradicar-la.

La recollida i difusió de les dades és una forma eficaç de combatre la 
‘fal·làcia de la igualtat’. Per aquest motiu, s’han creat nombrosos observa-
toris amb indicadors que posen en relleu l’evolució de la situació de la dona. 
L’Observatori d’Igualtat de la Dona, de la Generalitat de Catalunya; Obser-
vatori Dona i Empresa de la Cambra de Comerç de Barcelona (ODEE) o el 
She Figures en l’àmbit de la Unió Europea en són algunes mostres.

En aquest sentit, la persistència dels indicadors socials i econòmics 
assenyalant diferències de gènere any rere any mostra la dificultat per asso-
lir l’equitat. Veiem alguns exemples: 

•  A les darreres dades oficials de l’IDESCAT de 2018 la bretxa salarial 
a Catalunya era del 13,3, a Espanya de l’11,9 i a la Unió Europea del 
14,4; 

•  L’indicador d’Igualtat de Gènere de Catalunya (ODEE, 2021) que 
mesura l’accés de les dones a posicions de responsabilitat constata 
també un 13% de bretxa salarial en l’àmbit directiu; i la presència de 
dones en consells d’administració i en càrrecs de direcció i gerència 
encara està lluny de l’equitat de manera generalitzada. 

•  En l’edició de l’any 2020 de l’informe elaborat per Atrevia i IESE 
Business School (2020) posa en relleu que les dones representen de 
mitjana el 25,8% en els consells de direcció i que existeixen grans 
desviacions entre empreses, sent les empreses que formen part de 
l’IBEX-35 les que han incorporat més dones. Encapçalen la classifi-
cació: Red Eléctrica, CaixaBank, IAG i Banco Santander. 

Les polítiques per incorporar talent femení i diversitat fa dècades que 
existeixen en termes de discriminació positiva o d’altres tipologies d’incen-
tius. Fins i tot el president John Fitzgerald Kennedy va dissenyar accions 
afirmatives cap a les minories el 1961 amb l’objectiu d’assegurar que les 
empreses que volguessin rebre fons federals no discriminessin per raó de 
raça, creença, color o la nacionalitat. 

La política de la CNMV fixada pel Codi de Bon Govern és de tenir 
almenys un 30% de conselleres. En canvi, des de la Unió Europea es defen-
sa que aquest percentatge hauria de ser del 40%. S’ha estimat que si se se-
gueix el ritme actual de creixement en dones directives, es trigaran 100 anys 
a arribar a la paritat. Espanya, està a la cua dels països europeus en nombre 
de dones directives.
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3. Els beneficis empresarials de la igualtat de gènere

La quarta onada feminista ha derivat en un interès creixent per mesurar 
científicament i amb dades els beneficis empresarials que suposa incorporar 
la diversitat. Al cap i a la fi, la meitat de la població són dones i sembla 
evident que perdre el potencial del talent de la humanitat ha de suposar, 
necessàriament, una mala gestió dels recursos humans de la societat i que 
s’hauria de poder mesurar.

Els estudis acadèmics entorn de la diversitat de gènere a l’empresa es 
poden classificar en dos grans tipus: 

a)  els que fan referència a la diversitat en tota la plantilla, i que corres-
pondrien amb l’aspecte «social» de l’ESG.

b)  els que fan referència a la presència de dones en els consells i, per 
tant, farien referència a l’aspecte de «governança».

Respecte al primer tipus, les principals conclusions dels estudis més 
recents són:

•  La diversitat és un concepte ampli i no es refereix només a la presèn-
cia de dones, sinó també a diferents edats, races i, fins i tot, ètnies. 

•  La diversitat sense inclusió no afegeix valor. Si les dones o minories 
no senten que formen part de l’empresa i que no es valora la perspec-
tiva que poden aportar, l’empresa perdrà part del benefici addicional 
que suposa afegir diversitat a la plantilla. 

•  Existeix una correlació positiva entre diversitat i innovació i entre 
diversitat i resultats financers. En una anàlisi de més de 1.000 grans 
empreses situades en 12 països diferents, es va demostrar que exis-
teix una correlació entre la diversitat dels treballadors i els resultats 
financers, concretament el marge abans d’interessos i impostos 
(EBIT): un 25% més de diversitat implica un 25% de rendibilitat 
(Hunt, Prince, Dixon-Fyle, & Yee, 2018).

•  Es constata que les multinacionals amb polítiques avançades d’igual-
tat i paritat tenen un paper important si operen en països on existeixen 
formes més greus de discriminació com la violència que s’exerceix 
sobre dones i nenes, ja que poden treballar per erradicar-la. 
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Respecte a la incorporació de dones en els Consells d’Administració:

•  S’ha demostrat que la presència d’una o dues dones és insuficient per 
a generar un canvi en les polítiques empresarials. El nombre mínim 
de dones perquè el gènere sigui un factor substancial ha de ser de tres 
dones (Cook & Glass, 2017). Tenir només una o dues dones pot tenir 
l’efecte contrari, generant la síndrome de l’abella reina – on la dona 
escollida impedeix que altres dones arribin fins a la seva posició, pro-
tegint així una situació de superioritat percebuda.

•  Una meta-anàlisi va comparar 140 estudis realitzats que donaven re-
sultats contradictoris. És a dir, no en tots els estudis s’establia una 
correlació entre la presència femenina en els consells i un millor re-
sultat financer (Post & Byron, 2014). La correlació entre presència de 
dones i resultat era més positiva en països que tenen una protecció 
dels accionistes més elevada i, per tant, els consells estan més moti-
vats en aprofitar el coneixement, l’experiència i els valors que aporta 
cada membre.

•  Les dones han mostrat més capacitat per al monitoratge i la implica-
ció en l’estratègia.

•  També s’ha demostrat que la presència de dones disminueix la proba-
bilitat que l’empresa cometi delictes de caràcter mediambiental (Liu, 
2018).

4. Avançar en la igualtat de gènere

La normativa que prohibeix la discriminació entre homes i dones és 
molt abundant i fa dècades que existeix: des de la Declaració Universal dels 
Drets Humans el 1948 fins a les Lleis d’Igualtat Efectiva catalana i espanyo-
la, passant per la Constitució o la Declaració de Beijing sobre les dones. 
Aquesta dificultat per erradicar les desigualtats tot i el volum de lleis i de-
claracions avala la tesi feminista econòmica més profunda del fet que es 
tracta d’un problema cultural i sistèmic, que no pot resoldre’s només amb 
unes normes i que requereix un canvi social. 

En l’àmbit polític, durant el segle XXi s’està intensificat la normativa en 
termes de gènere. Arriba a ser molt més específica i detallada per afavorir 
que els canvis realment es produeixin i impulsada des d’instàncies europees.

A la taula següent es resumeixen les normes més recents que afecten 
les pràctiques empresarials entorn a la igualtat de gènere, publicades en l’àm-
bit estatal i català.
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Llei/Normativa Implicació empresarial Quines empreses 
afecta?

Llei Orgànica 3/2007, 
del 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de 
dones i homes 

Elaboració del Pla d’Igualtat definit 
com «un conjunt ordenat de mesures, 
adoptades després de fer un 
diagnòstic de situació, tendents a
aconseguir en l’empresa, la igualtat 
de tracte i d’oportunitats entre dones i 
homes i a
eliminar qualsevol mena de 
discriminació per raó de sexe».

A partir del 7 de 
març de 2022 
totes les empreses 
amb més de 50 
persones 
treballadores.

Llei Orgànica 3/2007, 
del 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de 
dones i homes

L’article 48.1. estableix caràcter 
obligatori a l’existència d’un 
Protocol per a la prevenció i 
actuació davant de l’assetjament 
sexual i per raó de sexe.

Totes les 
empreses.

La Llei 11/2018 de 28 
de desembre que 
modifica el Codi de 
Comerç, el text refós de 
la Llei de Societats de 
Capital i la Llei 22/2015 
d’Auditoria de Comptes 
perquè s’inclogui als 
comptes anuals l’Estat 
d’Informació no 
financera i diversitat. 

Estat d’Informació no financera i 
diversitat
Suposa un punt d’inflexió perquè 
determinades empreses estiguin 
obligades a informar públicament 
sobre la situació laboral d’homes i 
dones en les seves organitzacions.
Aquesta llei és conseqüència de la 
transposició de la Directiva 2014/95, 
que els Estats membres havien 
d’implantar a partir de l’1 de gener 
del 2017. A l’Estat espanyol, aquesta 
transposició es va endarrerir un any i 
va arribar a finals del 2018 per a ser 
aplicada de manera immediata.

Empreses que 
compleixin durant 
dos anys 
consecutius, dues 
de les condicions 
següents:
-  Actiu superior als 

20 milions 
d’euros.

-  Xifra de negocis 
superior als 40 
milions d’euros.

-  Més de 250 
persones 
treballadores.

Reial Decret Llei 6/2019 
de «Mesures urgents 
per a la garantia de la 
igualtat de tracte i 
oportunitats entre 
dones i homes en el 
treball i l’ocupació.
Reial Decret 902/2020 
de 13 d’octubre 
d’igualtat retributiva 
entre homes i dones, 
articles 5 i 6.

Introdueix modificacions a la Llei 
d’Igualtat que obliga les empreses a 
portar un registre retributiu amb els 
valors mitjans dels salaris, els 
complements salarials i les 
percepcions extrasalarials de la 
plantilla, desagregats per sexe i 
distribuïts per grups professionals o 
llocs de treball iguals o d’un valor 
igual.

Per a totes les 
empreses.

Figura 1. Normativa relacionada amb la igualtat de gènere a les empreses.
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És cert que l’aplicació d’aquesta normativa pot tractar-se com un as-
pecte merament formal o tecnocràtic i que no generi una reflexió profunda 
de les pràctiques empresarials. A la Figura 2 es mostra una representació 
gràfica dels nivells en els quals una organització es pot situar segons l’enfo-
cament que tinguin cap a les polítiques d’equitat. En el primer nivell hi 
hauria el seguiment de la normativa provocat per la seva obligatorietat i 
sense un convenciment real de la necessitat social i dels beneficis empresa-
rials que comporta. En aquest nivell, és habitual que les polítiques de gène-
re s’assignin al departament de Recursos Humans i que la direcció ho valo-
ri com un aspecte secundari.

En el segon nivell, la direcció està implicada i l’organització s’adhe-
reix i adopta estàndards internacionals voluntaris. Aquesta posició és habi-
tual en grans empreses i multinacionals i potser generada o bé per un con-
venciment real o per aspectes d’imatge, que és el que es coneix amb el nom 
de purplewashing o «rentat lila». Aquest concepte fa un paral·lelisme amb 
el greenwashing. En aquestes males pràctiques, les empreses enuncien amb 
molta visibilitat mesures que en realitat tenen un abast molt reduït.

En el tercer nivell, l’organització se situa en una posició de lideratge 
incorporant noves pràctiques i avaluant el seu funcionament. Aquestes no-
ves pràctiques poden estar relacionades amb aspectes innovadors relacio-
nats amb accions de discriminació positiva, implementar formes que asse-
gurin la disminució dels biaixos inconscients tant en la selecció com en la 
promoció o situar la mirada femenina en un primer pla abans de prendre 
decisions que afecten l’organització del treball.

Nivell 3. Canvis culturals de 
l'organització. Motor de canvi

Nivell 2. Seguiment d'estàndards 
voluntaris internacionals 

Nivell 1. Complir la normativa (Pla 
Igualtat, Registre Retributiu...)

Figura 2. Nivell de compromís d’una empresa respecte a la igualtat  
de gènere.
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5. L’Estat de Informació no Financera 

Tot i que ja fa dècades que moltes empreses revelen de manera volun-
tària les seves pràctiques en matèria de sostenibilitat mediambiental, social 
i econòmica, la Llei 11/2018 n’estableix l’obligatorietat i, en el cas que no 
s’estiguin aplicant mesures en aquest aspecte, exigeix a l’empresa una ex-
plicació clara i motivada al respecte. Per a l’elaboració de l’Estat d’Infor-
mació no Financera, tant la Directiva Europea com la Llei Estatal recoma-
nen a les empreses basar-se en marcs reconeguts i acceptats professionalment 
tant a escala nacional, de la UE o internacional. Alguns d’aquests marcs 
disposen d’una plantilla estructurada o d’indicadors que faciliten la tasca 
de recollida d’informació i que permeten realitzar comparatives. A més, la 
normativa permet utilitzar més d’un marc de referència si ho creuen per-
tinent sempre que estigui indicat. Això és molt útil perquè hi ha guies espe-
cialitzades per a aspectes mediambientals, però que no adrecen temes de 
gènere. A la Figura 3 es llisten els principals marcs que fan referència a la 
igualtat i la diversitat. 

Marcs de referència internacionals Posició respecte a gènere i 
diversitat

Pacte Mundial de les Nacions Unides 
(Global Compact)

El Principi 6 fa referència a l’eliminació 
de discriminació respecte al treball i 
l’ocupació.
A la pràctica treballen amb GRI i ODS.

Línies Directrius de l’OCDE per a 
empreses multinacionals (del 2011)

Comenta de manera genèrica la no 
discriminació.

ISO 26000 de l’Organització 
Internacional de la Normalització. Guia 
de Responsabilitat Social

Comenta la igualtat de gènere com 
«equitat entre homes i dones».

Declaració Tripartita de principis sobre 
les empreses multinacionals (OIT). 
Revisada 2017.
Conveni sobre igualtat de remuneració, 
1951 (núm. 100), Recomanació núm. 90
Conveni sobre la discriminació (treball i 
ocupació), 1958
Recomanació núm. 111

Parla d’Igualtat d’oportunitats i fa 
referència a altres convenis i 
recomanacions.

La Iniciativa Mundial de Presentació 
d’Informes de Sostenibilitat del GRI

Alguns dels indicadors fan referència a 
temes de gènere de manera específica 
(GRI 100 i GRI 405).
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Marcs de referència internacionals Posició respecte a gènere i 
diversitat

Principis Rectors sobre les empreses i 
els drets humans. Posada en pràctica 
del marc de les Nacions Unides per 
«protegir, respectar i remeiar» Nacions 
Unides i Nacions Unides Drets Humans 
(oficina de l’alt comissionat)

Fa referència, a la no discriminació de 
manera genèrica. 

Normes de Comptabilitat Sostenible 
(Sustainability Accounting Standards 
Board)

Aquests estàndards són específics per a 
sectors i incorporen alguns indicadors 
de gènere. 

Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Unides, 
resolució de 25 de setembre de 2015, 
«Transformant el nostre món: l’Agenda 
2030 pel Desenvolupament Sostenible» 

L’ODS5 fa referència a la igualtat de 
gènere.

SA8000 sobre Responsabilitat Social 
Internacional (Social Accountability 
International)

Comenta la no discriminació i la igualtat 
en la remuneració.

Guia per l’elaboració de l’informe de 
gestió de les entitats cotitzades (CNMV)

Fa menció a la diversitat i la igualtat 
d’oportunitats i indica que cal afegir 
indicadors relatius a la gestió de la 
igualtat en la diversitat.

Quadre Integrat d’Indicadors (CII-FESG) 
d’AECA 

Consisteix en un seguit d’indicadors 
molt detallats.

Figura 3. Possibles marcs de referència per a EINF i la igualtat.

En aquests marcs es constata clarament el doble vessant de la igualtat i 
la diversitat en l’ESG: la social i la de bon govern.

Per exemple, en l’ODS5:

•  El vessant social es veu representat en la submeta 5.4. Reconèixer i 
valorar les cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant ser-
veis públics, infraestructures i polítiques de protecció social, i promo-
vent la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons proce-
deixi en cada país.

•  El vessant de bon govern es troba a la submeta 5.5 Assegurar la par-
ticipació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de 
lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i 
pública. 
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En el Quadre Integrat d’Indicadors (CII-FESG) d’AECA:

•  En el vessant social el KPI_S2. Diversitat de gènere d’empleats: 
Nombre de dones amb contracte (GRI).

•  En el vessant de bon govern el KPI_S4. Nombre de dones en càrrecs 
d’alta direcció (membres del Consell d’Administració, la Direcció 
General i la Subdirecció General).

6. El Pla d’Igualtat 

Mentre que l’Estat d’Informació no Financera és un resum públic per a 
totes les parts interessades, el Pla d’Igualtat constitueix el full de ruta deta-
llat de les polítiques internes que cal realitzar per assolir una millor equitat 
a l’organització i que comprèn un termini de tres o quatre anys. Tot i el seu 
nivell estratègic, segons el Reial Decret 713/2010 és un requeriment fer-lo 
públic1 en un termini de quinze dies d’ençà que s’hagi aprovat.

Per tant, el pla d’igualtat s’erigeix en l’eina principal per a diagnosti-
car, decidir mesures correctores i avaluar si les mesures han donat el resultat 
esperat. Les fases d’un pla d’Igualtat són les següents:

•  Fase 1. Diagnòstic de situació: constitueix en el punt de partida per a 
poder identificar els àmbits d’actuació. Ha de contenir tant aspectes 
quantitatius com qualitatius sobre l’organització en matèria d’igualtat 
d’oportunitats, coneixent la posició de dones i homes per detectar i 
prevenir les discriminacions o les dificultats que impedeixin la igual-
tat d’oportunitats.

•  Fase 2. Elaboració: els temes que cal incloure són l’accés a l’ocupa-
ció; la classificació professional; la promoció i formació; retribucions 
i auditoria salarial; l’ordenació del temps de treball per afavorir la 
conciliació laboral personal i familiar; i sobre els procediments de 
prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe. 
Convé la participació de tot el personal durant aquesta fase. 

•  Fase 3. Execució: durant els anys d’execució és convenient realitzar 
avaluacions anuals del seu grau d’implementació i alhora cal que si-
gui prou flexible i dinàmic perquè pugui adaptar-se a les necessitats 
concretes de l’empresa. 

1  A Catalunya <https://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/plans/registre/>.
Registre Estatal REGCON <https://expinterweb.mitramiss.gob.es/regcon/pub/consultaPubli-
caEstatal?pagina=137>.
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•  Fase 4. Avaluació: En finalitzar el període de vigència del pla cal 
efectuar una avaluació del nivell d’assoliment d’aquest.

L’èxit d’un pla d’igualtat recau en la seva transversalitat, però també 
pot ser el seu punt feble si la direcció no està implicada o ho percep com un 
tema secundari. En temes d’igualtat i diversitat l’anomenat ‘tone at the top’, 
és a dir, l’actitud que hi hagi respecte a aquest àmbit en els màxims dirigents 
és de vital importància.

7. Conclusions

La tercera i la quarta onada feminista estan creant una oportunitat soci-
al per a fer un avenç important cap a la igualtat de gènere. Les empreses 
arreu cada vegada tenen més pressió per tenir polítiques definides en ESG 
(Mediambientals, Socials i de Governança) que generin un retorn a la soci-
etat en la qual estan inserides.

La igualtat de gènere és una qüestió de justícia social que afecta moltes 
dones arreu del món que tenen uns llindars de pobresa per sobre dels homes 
i una posició laboral més feble, però també les dones estan infrarepresenta-
des en posicions de responsabilitat i lideratge. 

Per a resoldre aquestes diferències durant els darrers quinze anys s’ha 
aprovat abundant legislació amb un caràcter molt detallat i pragmàtic, i que 
s’allunya de les Declaracions de no discriminació que durant dècades no 
han generat resultats, i que està obligant les empreses i les organitzacions a 
replantejar els seus procediments de contractació i promoció, i la seva orga-
nització del treball. Però per l’altra banda, i fora del component d’obligato-
rietat, s’està demostrant que una plantilla diversa, si està ben gestionada i hi 
ha igualtat d’oportunitats genera beneficis empresarials tant pel que fa a la 
cultura organitzativa com en l’àmbit financer.
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