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1. Presentació 

Compromís amb la igualtat, compromís amb les persones. 
 
El 2018, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla d’Igualtat de dones i homes. 
Un pas endavant que consolida els deu anys d’avanços en aquest àmbit, quan l‘any 2008 vam 
aprovar del primer Pla d’Igualtat. Un Pla que forma part del nostre full de ruta pel futur: l’Agenda 
Estratègica 10/30.  
 
La igualtat és un dels conceptes que defineix la manera de ser d’FGC. És un dels deu principis del 
Codi ètic, que han de complir totes les persones que hi treballen, garanteix la igualtat real i 
efectiva entre dones i homes en el treball. També ocupa un lloc destacat en la Política 
d’Organització i Persones, que garanteix la igualtat d’oportunitats basada en criteris de mèrit, 
de capacitat i d’idoneïtat, tant pel que fa a la selecció com a la promoció de personal. Finalment, 
a través del Pla de Responsabilitat Social, l’empresa impulsa projectes d’igualtat, diversitat i 
qualitat en l’ocupació, per donar resposta al programa sobre el valor de les persones. 
 
A més d’aquests compromisos formals, FGC vol continuar sent capdavantera entre les empreses 
del sector, promovent la presència de la dona conscients dels estereotips i dels prejudicis que 
encara hi ha en determinades especialitats professionals. Volem feminitzar la nostra empresa. 
Avui som encara lluny de la paritat en els equips de direcció i en la plantilla, però l’objectiu hi és 
i el camí està decidit. I ho hem d’assolir en el més curt termini possible. Hi està compromès el 
Govern, l’equip de direcció i jo mateix, personalment. No es pot quedar amb paraules 
políticament correctes. Només els fets ens avalaran.   
 
Aquest Pla d’Igualtat ens permet continuar treballant intensament per l’equilibri i la igualtat 
entre dones i homes i introduir la perspectiva de gènere en els processos de gestió de persones, 
amb l’objectiu d'assolir millors indicadors en l’àmbit de la igualtat com ara el talent, la selecció, 
la formació, la promoció, el lideratge, la conciliació, els riscos laborals, la salut i el benestar, la 
presència en òrgans de representació, la mobilitat, la comunicació. Feminitzar FGC és apostar 
per una empresa millor, més competitiva, mes real i més humana.  
 
A FGC estem compromesos. I per aquest motiu també estem presents, internacionalment, 
liderant diversos projectes en aquest àmbit. Però volem ser líders i tractors dels canvis que la 
nostra societat necessita per deixar un món millor, més just i de més qualitat als nostres fills i 
filles. No podem perdre aquest partit, ens hi juguem massa i ens ho juguem tot pels que més 
estimem.  
 
El nostre és un ferm compromís per avançar en el compliment de l’Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible del Pacte Mundial de Nacions Unides que fa referència a la igualtat 
de gènere. Les ODS de les NU són el nostre full de ruta més inequívoc.  
 
Amb el compromís de tothom avançarem abans i arribarem més lluny. Estem compromesos i 
preparats per al futur perquè sabem d’on venim, sabem com fer les coses i sabem on volem 
anar.  
 
Ricard Font Hereu 
President 
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2. Introducció 
 

El pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme 
una diagnosi de situació. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i 
d’oportunitats a l’organització, tot eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de 
sexe. Esdevé l’eina fonamental per a la incorporació de la igualtat en la gestió i la cultura 
de les organitzacions.  
 
Els principals objectius són: 

• Eliminar els desequilibris i les desigualtats existents entre dones i homes. 

• Introduir la perspectiva de gènere en els processos de gestió de persones: 
selecció i contractació, formació, promoció i desenvolupament professional, 
política retributiva, ordenació del temps de treball, salut laboral, així com la 
prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

El procés de disseny i elaboració del II Pla d’igualtat de dones i homes de FGC s’ajusta 
als requisits establerts per la LOIEDH. L’article 46 d’aquesta llei orgànica estableix que 
els plans d’igualtat han d’incloure la totalitat d’una organització, sense perjudici de 
l’establiment d’accions especials adequades respecte a determinats col·lectius. Per tant, 
el pla inclou mesures que tenen com a objectiu la integració de la igualtat de dones i 
homes en tots els departaments, activitats i nivells de l’organització. 
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3. Metodologia 
 

Per a la realització de la diagnosi de FGC s’ha treballat amb la metodologia 
desenvolupada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya: Guia pràctica per diagnosticar la igualtat de dones i homes a empreses i 
organitzacions1. 
 
El desenvolupament del II Pla d’Igualtat de dones i homes de FGC s’ha treballat a través 
de la metodologia proposada a les fases 1 i 2 del total de 4 que suposen la total 
implantació d’un Pla. Les etapes següents: implantació i seguiment, corresponen a 
l’organització i la Comissió d’igualtat constituïda per aquest objectiu. 
 

 
 

ETAPA QUÈ SUPOSA 

Iniciativa 
L’assumpció i materialització del compromís de l’equip directiu i de la 
representació legal de les persones treballadores, essencials per iniciar 
el projecte i executar-lo amb els recursos necessaris. 

Diagnosi 
Analitzar la situació de l’organització en matèria d’igualtat de dones i 
homes i identificar els punts forts i àrees de millora. 

Definició 
d’objectius i 

mesures 

A partir dels resultats de la diagnosi, es definiran els objectius i les 
mesures que constituiran el pla d’igualtat. En aquesta fase, es definiran 
els indicadors per tal d’avaluar cadascuna de les mesures. 

Implantació 
L’execució del pla d’igualtat a partir de la implantació de les mesures 
definides a la fase anterior.  

Seguiment i 
avaluació 

De manera periòdica, i a mesura que les accions es vagin executant, es 
valorarà el procés d’implantació del pla, les repercussions, l’impacte de 
cada acció i els resultats obtinguts. 
Els indicadors prèviament definits ens proporcionaran les dades 
necessàries per realitzar un seguiment correcte. 
Si al llarg d’aquesta fase apareixen necessitats no contemplades al pla 
d’igualtat inicial, caldrà tenir-ho en compte per si és necessari introduir 
noves mesures. 

 
1 Guia de diagnosi igualtat. http://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/plans/diagnosis/ 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Iniciativa Diagnosi

Definicó
d'objectius i 

mesures 
concretes

Implantació
Seguiment i 

avaluació

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/plans/diagnosis/


 

 6 

 

FGC  ha comunicat a tota la plantilla l’inici del projecte d’elaboració del II Pla d’Igualtat 
i, com s’explica a la diagnosi, s’ha demanat la seva participació en una enquesta d’opinió.  
 
Des de l’inici es va crear una comissió de treball pel disseny del II Pla Intern d’Igualtat 
d’Oportunitats de Dones i Homes: Comissió d’igualtat que ha estat part activa en aquest 
projecte. 
 
Formen part d’aquesta comissió: 
 
Com a representants legals de les treballadores i treballadors: 

• Sr. Albert Adán Vera, en representació de CCOO 

• Sra. Elena Murcia Ortega, en representació UGT 

• Sra. Mª Lourdes Rivallo Sereno, en representació UGT 

• Sra. Tania Romero Conchillo, en representació CCOO 

• Sr. Adrián Villalba Abril, en representació de CGT 

• Sra. Mª Isabel Zamora Ruiz, en representació de SEMAF 
 

 
Com a representants de l’organització: 

• Sra. Montserrat Cañete Soto. 

• Sr. Manel Foz Crespí. 

• Sra. Margarita Miralles Brugués. 

• Sr. Jaume Sabaté Muntané. 
Com a coordinadores: 

• Adrina Bachiller Saña  

• Beatriz Pérez Llorca 
 

 

 

Així, aquest Pla d’igualtat és el reflex d’un compromís i treball, tant per part de 
l’organització com de la representació legal de treballadores i treballadors. 
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4. Vigència del II Pla d’igualtat de dones i homes a FGC 
 
El II Pla d’igualtat de dones i homes de FGC és un projecte amb una durada de 4 anys 
des de la seva aprovació, per tant fins a novembre de 2022. 
 

5. Objectius  
 
El II Pla d’igualtat de dones i homes de FGC té com a principal objectiu promoure els 
canvis que garanteixin que dones i homes puguin desenvolupar les seves trajectòries 
professionals sense cap tipus de discriminació, directa o indirecta, per raó de gènere. 
 
El II Pla d’igualtat de dones i homes en FGC s’estructura en 9 objectius estratègics dels 
quals es desprenen els objectius operatius i les accions o projectes a posar en marxa. 
 
Es mostren els objectius estratègics i operatius del II Pla d’igualtat de dones i homes de 
FGC.  
 
Per tal de facilitar la comprensió i coherència amb la diagnosi es fan constar els àmbits 
als quals es fa referència. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 8 

 

ÀMBIT DE REFERÈNCIA OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS OPERATIUS 

CULTURA I GESTIÓ ORGANITZATIVA 
ACCÉS A L’ORGANITZACIÓ 

1 
Consolidar, en la cultura interna, la 

igualtat de dones i homes.  

1.1. Assegurar la correcta implantació i 
seguiment del present pla d’igualtat. 

1.2. Informar internament sobre II Pla 
d’igualtat de dones i homes de FGC 

1.3. Promoure el valor de la igualtat de dones 
i homes a FGC 

1.4. Contribuir/Influir en l’entorn de 
l’organització. 

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL 
ACCÉS A L’ORGANITZACIÓ 

2 
Augmentar la presència equilibrada 

de dones i homes. 

2.1. Millorar l’equilibri en els llocs amb 
segregació horitzontal. 

2.2. Posicionar la marca FGC com a empresa 
que treballa activament la igualtat de dones i 
homes. 

2.3. Incorporar el valor de la igualtat de 
dones i homes des de  l’inici del procés 
d’accés a l’organització. 

 
FORMACIÓ INTERNA 

3 
Garantir l’accés igualitari, de dones i 

homes,  a la formació interna. 
3.1. Incorporar la perspectiva de gènere en 
tot el procés de formació interna. 

 
PROMOCIÓ INTERNA 

4 
Augmentar la presència equilibrada 

de dones i homes en llocs de 
comandament. 

4.1. Reduir la segregació vertical. 

 
RETRIBUCIÓ 

5 
Garantir la igualtat salarial de dones 

i homes. 
5.1. Reduir la bretxa salarial 

 
TEMPS DE TREBALL I 

CORRESPONSABILITAT 
6 

Integrar l’equilibri de les diferents 
esferes de la vida en la cultura de 

l’organització. 

6.1.Comunicar/millorar el coneixement dels 
permisos disponibles. 

6.2.Fomentar canvis en l’organització del 
temps de treball 

6.3.Promoure la corresponsabilitat  en el 
col·lectiu masculí. 

 
COMUNICACIÓ INCLUSIVA I NO 

SEXISTA 
7 

Incorporar, de manera transversal, 
els criteris de comunicació inclusiva i 

no sexista. 

7.1. Dotar a la plantilla d’eines per a la 
incorporació de la comunicació no sexista. 

7.2. Assegurar l’ús d’un llenguatge i imatges 
inclusives en tots els processos de 
comunicació. 

 
SALUT LABORAL 

8 
Garantir un entorn  saludable, i lliure 
de riscos amb perspectiva de gènere. 

8.1.Garantir una prevenció de riscos amb 
perspectiva de gènere. 

 
PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT 

L’ASSETJAMENT 
9 

Garantir un entorn de treball lliure 
d’assetjament. 

9.1.Garantir el correcte funcionament i 
agilitat en la resolució de possibles casos 
d’assetjament. 

9.2.Garantir el coneixement a la totalitat de 
la plantilla i/o qualsevol persona que es 
relacioni per treball, l’existència del protocol 
de prevenció i actuació davant l’assetjament. 



 

 

 

 

9 

6. Les accions del II Pa d’igualtat de dones i homes de FGC 
 

En coherència amb la diagnosi, els objectius estratègics i operatius definits, es concreten 
les accions i projectes a posar en marxa.  
 
Aquestes iniciatives es presenten en format fitxa per facilitar l’anàlisi, comprensió i 
seguiment. S’identifica l’agent o agents responsables de cada iniciativa i que ha 
d’assumir una major implicació en la mateixa. 
 
El seguiment de les mesures ha de fer-se de forma continuada i al llarg de la implantació 
del Pla, el que ha de permetre mesurar, controlar i, si s’escau, corregir possibles 
desviacions o aprovació de noves accions a partir dels resultats obtinguts. 
 
Per poder portar a terme aquest seguiment, cada una de les mesures incorpora tota una 
sèrie d’indicadors de resultats. En qualsevol cas, el conjunt de mesures del present pla 
es configuren com una llista oberta que cal que s’adapti o reorienti en funció de les 
necessitats detectades al llarg de la mateixa implantació i procés de seguiment i 
avaluació. 
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O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de dones i homes. 
 

OBJECTIUS OPERATIUS Núm. MESURES 
 

O.O.1.1. Assegurar la correcta implantació i seguiment del 
present pla d’igualtat. 

1 Dotar de pressupost econòmic el Pla d’igualtat.  

2 Incorporar la figura agent d’igualtat.  

3 Valoració anual de l’estat de situació del present Pla.   

4 
Crear una comunitat pràctica/d’intercanvi de coneixement amb la comissió 
d’igualtat. 

 

O.O.1.2. Informar internament sobre II Pla d’igualtat de 
dones i homes de FGC. 

5 Comunicar el II Pla d’igualtat a la totalitat de la plantilla.  

6 
Crear un canal de comunicació plantilla/comissió d’igualtat (per exemple: 
bústia virtual d’igualtat...) 

 

7 Fer accessible el Pla d’igualtat en el web de FGC.  
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O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de dones i homes. 
 

OBJECTIUS OPERATIUS Núm. MESURES  

O.O.1.3. Promoure el valor de la igualtat de dones i homes a 
FGC. 

8 
Incloure ítems d’igualtat de dones i homes a l’enquesta de clima i riscos 
psicosocials. 

 

9 Impartir formació en igualtat de dones i homes.  

10 Comunicar els drets laborals de les dones víctimes de violència masclista.  

11 
Seguir treballant en la difusió interna de continguts específics de dones i 
homes.  

 

12 
Promoure una representació equilibrada en els òrgans de Representació de 
l’empresa i Representació Legal de Treballadores i treballadors. 

 

13 
Incloure la igualtat de dones i homes en el conveni col·lectiu de Línies 
Metropolitanes. 
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O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de dones i homes. 
 

OBJECTIUS OPERATIUS Núm. MESURES  

O.O.1.4. Contribuir/Influir en l’entorn de l’organització. 

14 Registrar el Pla d’igualtat al registre de Plans de la Generalitat de Catalunya.  

15 
Requerir el compliment normatiu en matèria d'igualtat de dones i homes a les 
empreses amb les quals col·labora.  

 

16 
Iniciar un treball  inter-empreses “dones en el sector transport” formada per 
diferents organitzacions. 

 

17 Incorporar la perspectiva de gènere en la mobilitat.  

18 Manteniment de la participació activa en actes relacionats amb la igualtat.  

19 
Endegar accions per incrementar la presència femenina en estudis de caire 
tècnic/ professions masculinitzades. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

13 

O.E.2. Augmentar la presència equilibrada de dones i homes 

OBJECTIUS OPERATIUS Núm. MESURES 

O.O.2.1. Millorar l’equilibri en els llocs amb segregació 
horitzontal. 

20 
Mantenir clàusules de desempat en les convocatòries de selecció, a favor del 
sexe subrepresentat a l’empresa. 

21 
Continuar amb l’anàlisi quantitatiu ja endegat, en tots els processos de 
selecció. 

O.O.2.2. Posicionar la marca FGC com a empresa que 
treballa activament la igualtat de dones i homes. 
 

22 
Presentar FGC a les escoles on s’imparteixen cicles formatius de caràcter tècnic 
i/o actes relacionats amb l’ensenyament. 

23 
Presentar i treballar amb UPC alumni en els seus programes de mentoria per a 
dones. 

24 
Incloure en el procediment intern de selecció la igualtat d’oportunitats de 
dones i homes de manera formal i explícita. 

25 
Incloure la garantia d’igualtat d’oportunitats de dones i homes en les 
convocatòries de selecció. 

26 
Redactar les convocatòries d’accés a l’organització utilitzant llenguatge 
inclusiu. 
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O.E.2. Augmentar la presència equilibrada de dones i homes 

OBJECTIUS OPERATIUS Núm. MESURES  

O.O.2.3. Incorporar el valor de la igualtat de dones i 
homes des de  l’inici del procés d’accés a l’organització. 
 

27 
Redactar el material d’estudi d’examen d’accés tenint en compte l’ús d’una 
comunicació inclusiva i no sexista. 

 

28 Incloure en el material d’examen un apartat sobre igualtat.  

29 
Seguir incorporant a les convocatòries, adaptacions en el cas de dones 
aspirants hospitalitzades per embaràs de risc, part o dies immediatament 
posterior a aquest. 

 

30 
Exigir a les empreses de selecció i/o ETT que els processos selectius vetllin per 
la igualtat de dones i homes. 
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O.E.3. Garantir l’accés igualitari, de dones i homes,  a la formació interna 

OBJECTIUS OPERATIUS Núm. MESURES  

O.O.3.1. Incorporar la perspectiva de gènere en el procés de 
formació. 

31 
Incloure, en el procediment de formació ,la igualtat de dones i homes com un 
dels objectius de la formació interna i/o continua. 

 

32 Incorporar la perspectiva de gènere en la formació interna.  

33 Millorar la definició d’indicadors per a la posterior recollida d’informació.  

34 Realitzar un seguiment anual i comparatiu d’indicadors de formació.  

35 En la selecció d’alumnat de FP dual potenciar la presència de dones.  
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O.E.4. Augmentar la presència equilibrada de dones i homes en llocs de comandament. 

OBJECTIUS OPERATIUS Núm. MESURES  

O.O.4.1. Reduir la segregació vertical. 

36 
Incloure formalment la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la 
promoció interna. 

 

37 Incloure la igualtat de dones i homes en el procediment de promoció.  

38 Redactar el procediment de promoció amb llenguatge inclusiu.  

39 Iniciar un treball grupal amb dones amb potencial.  

40 
Continuar amb el seguiment i informe dels processos de promoció portats a 
terme. 

 

41 Incloure mesures d’acció positiva per posicions de comandament.  

42 Incorporar el criteri “sexe subrepresentat” en escalafons i espera de plaça.  

 

  



 

 

 

 

17 

 

 

O.E.5. Garantir la igualtat salarial de dones i homes 

OBJECTIUS OPERATIUS Núm. MESURES  

O.O.5.1. Reduir la bretxa salarial 

43 
Realitzar una revisió de l’actual sistema de classificació professional 
incorporant la perspectiva de gènere. 

 

44 
En cas de nous acords sobre la política retributiva, analitzar abans l’impacte 
diferencial que aquests tenen en dones i homes. 

 

45 Realitzar un seguiment anual i comparatiu de la bretxa salarial.  
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O.E.6. Integrar l’equilibri de les diferents esferes de la vida en la cultura de l’organització. 

OBJECTIUS OPERATIUS Núm. MESURES  

O.O.6.1. Comunicar/millorar el coneixement dels permisos 
disponibles. 

46 Finalitzar el “manual de permisos”.  

47 Comunicar a la totalitat de la plantilla el “manual de permisos”.  

O.O.6.2. Fomentar canvis en l’organització del temps de 
treball 

48 Identificar periòdicament les necessitats de conciliació de la plantilla.  

49 Iniciar un “grup pilot” de noves formes d’organització del temps.  

O.O.6.3. Promoure la corresponsabilitat  en el col·lectiu 
masculí. 

50 
Realitzar comunicacions internes que visibilitzin homes en l’àmbit de la 
cura. 
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O.E.7. Incorporar de manera transversal els criteris de comunicació inclusiva i no sexista 

OBJECTIUS OPERATIUS Núm. MESURES  

O.O.7.1. Dotar a la plantilla d’eines per a la incorporació de 
la comunicació no sexista. 

51 Revisar la qualitat i  vigència de  l’actual Guia de llenguatge inclusiu.  

52 
Millorar l’accessibilitat de la “Guia de recursos lingüístics per evitar un ús 
sexista del llenguatge” 

 

53 
Formar en comunicació no sexista al personal responsable d’elaborar 
documentació, interna i/o externa. 

 

O.O.7.2. Assegurar l’ús d’un llenguatge i imatges inclusives 
en tots els processos de comunicació. 

54 
Continuar quantificant la presència femenina en les comunicacions internes i 
fer-ho extensiu a les comunicacions externes. 

 

55 
Incloure la igualtat de dones i homes com a objectiu  en l’àrea de comunicació 
externa. 

 

56 
Sol·licitar a les empreses proveïdores de serveis de comunicació que 
incorporin la comunicació no sexista i perspectiva de gènere. 
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O.E.8. Garantir un entorn  saludable, i lliure de riscos amb perspectiva de gènere. 

OBJECTIUS OPERATIUS Núm. MESURES  

O.O.8.1. Garantir una prevenció de riscos amb perspectiva 
de gènere. 
 

57 Continuar treballant en campanyes com “Salut de les dones”  

58 Adequació d’ EPI’s a la fisiologia femenina.  

59 
En la millora d’infraestructures actualitzar equipaments per a personal 
femení, com ara vestuaris, lavabos o les necessitats derivades del període de 
lactància.  

 

60 
Seguir amb els estudis de clima i riscos psicosocials amb perspectiva de 
gènere. 

 

61 
Formar a les persones responsables de Salud laboral i al Comitè de Seguretat 
i Salud, en perspectiva de gènere. 

 

62 
Realitzar, amb caràcter anual un seguiment de les dades d’accidentalitat i 
contingències comunes, amb perspectiva de gènere. 

 

63 
Promoure l’equilibri de presència de dones i homes en els diferents Comitès 
de Seguretat i Salut. 
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O.E.9. Garantir un entorn de treball lliure d’assetjament. 

OBJECTIUS OPERATIUS Núm. MESURES  

O.O.9.1. Garantir el correcte funcionament i agilitat en la 
resolució de possibles casos d’assetjament. 

64 
Incloure les millores detectades com a necessàries a l’actual Protocol de 
prevenció i actuació davant l’assetjament. 

 

65 
Formar a les persones de referència que participen/poden participar en 
qualsevol cas que es denunciï internament. 

 

O.O.9.2. Garantir el coneixement a la totalitat de la 
plantilla i/o qualsevol persona que es relacioni per 
treball, l’existència del protocol de prevenció i actuació 
davant  l’assetjament. 

66 Comunicar el protocol a la totalitat de la plantilla.  

67 Formar en prevenció i actuació davant l’assetjament a la plantilla.  

68 
Incorporar el protocol per a la prevenció i actuació davant l’assetjament en 
documents/canals interns com ara Manual d’Acollida, VIA, codi ètic. 

 



 22 

7. Material pel seguiment i implantació. Fitxes de treball 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de 
dones i homes. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.1.1. Assegurar la correcta implantació i seguiment 
del present pla d’igualtat. 

MESURA 1. Dotar de pressupost econòmic al Pla d’igualtat. 

OBSERVACIONS El Pla d’Igualtat es concreta  en unes mesures que 
necessiten d’un pressupost, ja sigui perquè requereixin 
de serveis externs o recursos interns.  
 
El pressupost tindrà un caràcter anual i es definirà a 
partir de les accions que la Comissió d’Igualtat i l’àrea 
d’Organització i Persones establiran anualment i  amb 
l’aprovació de la Direcció. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció Organització i Persones  
Comissió Igualtat 
Direcció 

• Col·lectiu destinatari.  
N/A 

Costos personal 
intern. 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Existència d’un pressupost  Disposar, anualment, d’un pressupost, 
aprovat per la Direcció,  per a la 
implantació del Pla d’Igualtat.   

PERIODICITAT DE LA MESURA Anual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de 
dones i homes. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.1.1. Assegurar la correcta implantació i 
seguiment del present pla d’igualtat. 

MESURA 2. Incorporar la figura Agent d’igualtat. 

OBSERVACIONS Formar una persona de l’organització/comissió 
d’igualtat com a Agent d’Igualtat.  
Entre d’altres, la seva responsabilitat serà coordinar la 
implantació del Pla d’Igualtat. 
 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Àrea d’organització i Persones 
Comissió Igualtat 

• Col·lectiu destinatari.  
Comissió Igualtat 

 

Costos personal 
intern. 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Existència de la figura Agent d’Igualtat  Disposar d’un acta o registre on consti la 
designació de la figura de l’Agent 
d’Igualtat 

Formació específica, si s’escau,  a la 
persona seleccionada. 

Certificat de formació específica en 
igualtat. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de 
dones i homes. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.1.1. Assegurar la correcta implantació i 
seguiment del present pla d’igualtat. 

MESURA 3. Valoració anual de l’estat de situació del present 
Pla.  

OBSERVACIONS Anualment, es realitzarà una auditoria interna per tal 
de verificar el grau d’implantació del Pla d’Igualtat.  
El resultat de l’avaluació anual es valorarà amb 
Comissió d’Igualtat. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Agent d’Igualtat 
Personal extern, si s’escau. 

• Col·lectiu destinatari.  
Comissió d’Igualtat 

Costos personal 
intern. 

Costos de personal 
extern, si s’escau. 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Existència d’un informe de valoració del 
grau d’implantació del Pla d’Igualtat 

• Disposar d’un Informe anual on 
consti la valoració del grau 
d’implantació del Pla d’Igualtat. 

• Acta de la reunió amb la Comissió 
d’igualtat. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Anual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de 
dones i homes. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.1.1. Assegurar la correcta implantació i 
seguiment del present pla d’igualtat. 

MESURA 
4. Crear una comunitat pràctica/d’intercanvi de 

coneixement amb la comissió d’igualtat. 

OBSERVACIONS La Igualtat és un factor transversal a tots els 
departaments i procediments de l’organització. El 
desenvolupament d’una comunitat pràctica 
d’intercanvi de coneixement, esdevé una eina 
interessant per integrar, en la cultura de l’organització, 
el valor de la igualtat de dones i homes. També esdevé 
una eina molt útil com a benchmarking /coneixement 
de bones pràctiques d’altres organitzacions. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Àrea d’organització i Persones. 
Comissió d’Igualtat. 
Personal extern, si s’escau. 

• Col·lectiu destinatari.  
Comissió d’igualtat 
Personal que forma part de la 
comunitat pràctica/intercanvi 

Costos personal 
intern. 

Costos de personal 
extern, si s’escau. 

3 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Base de dades amb continguts 
relacionats amb la igualtat 

Disposar d’una base de dades de 
continguts relacionats amb la igualtat 
actualitzada i disponible per al personal 
que forma part de la comunitat. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent 

 
 
  



 

 26 

 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de 
dones i homes. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.1.2. Informar internament sobre II Pla d’igualtat 
de dones i homes de FGC. 

MESURA 5. Comunicar el II Pla d’igualtat a la totalitat de la 
plantilla. 

OBSERVACIONS Per tal de treballar una cultura interna alineada amb la 
igualtat de dones i homes és de tot imprescindible 
comunicar el II Pla d’Igualtat a la totalitat de la plantilla. 
Aquesta comunicació inclou fer-ho accessible a través 
dels canals de comunicació interna existents 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Comissió igualtat. 
Comunicació interna. 

• Col·lectiu destinatari.  
Totalitat de la plantilla 

Costos personal 
intern. 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Comunicats del II Pla d’Igualtat. Existència de registres/comunicats 
dirigits a la plantilla 
 

% de persones que tenen accés al II Pla 
d’Igualtat mitjançant els canals de 
comunicació interna. 

100% de les persones 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de 
dones i homes. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.1.2. Informar internament sobre II Pla d’igualtat 
de dones i homes de FGC. 

MESURA 6. Crear un canal de comunicació plantilla/comissió 
d’igualtat (per exemple: bústia virtual d’igualtat...) 

OBSERVACIONS Per tal d’integrar el valor de la igualtat en la cultura de 
l’organització es recomana que la Comissió d’Igualtat 
defineixi canal/s de comunicació amb la plantilla. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Comunicació Interna 
Comissió Igualtat 

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

3 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Nombre de canals de comunicació  Definir i implantar, almenys 1 canal de 
comunicació. 

Nombre de comunicacions rebudes La plantilla/persones de la plantilla que 
s’han comunicat amb la Comissió 
d’igualtat. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de 
dones i homes. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.1.2. Informar internament sobre II Pla d’igualtat 
de dones i homes de FGC. 

MESURA 7. Fer accessible el Pla d’igualtat en el web/intranet 
i/o VIA de FGC. 

OBSERVACIONS Penjar el II Pla d’Igualtat a la web de FGC. 
 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Comunicació Interna 

• Col·lectiu destinatari.  
Totes les persones amb accés al web 
d’FGC 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Accessibilitat del Pla d’Igualtat a la web 
d’FGC 

Verificar que el II Pla d’Igualtat de FGC 
està penjat al web i/o intranet, VIA.   

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de 
dones i homes. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.1.3. Promoure el valor de la igualtat de dones i 
homes a FGC. 

MESURA 8. Incloure ítems d’igualtat de dones i homes a 
l’enquesta de clima i riscos psicosocials. 

OBSERVACIONS Per tal de determinar la influència de la igualtat així 
com la possible diferent percepció de dones i homes, 
seria interessant incloure els ítems d’igualtat a 
l’enquesta de clima i riscos psicosocials. 
La Comissió d’Igualtat ha de definir quins ítems 
relacionats amb igualtat s’han d’incloure a l’enquesta 
de clima i riscos psicosocials. 
El resultat de les preguntes on es trobaran aquests 
ítems ha d’estar segregada per sexe. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Agent d’Igualtat 
Comissió d’Igualtat 
Direcció d’Organització i Persones 

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

Costos externs de la 
consultoria que 

realitza l’enquesta 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Enquesta de clima i riscos psicosocials 
amb ítems d’igualtat 

Informe de resultats de l’enquesta de 
clima i riscos psicosocials amb ítems 
d’igualtat. 
 

PERIODICITAT DE LA MESURA Quan es realitzi l’enquesta de 
clima i riscos psicosocials. 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de 
dones i homes. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.1.3. Promoure el valor de la igualtat de dones i 
homes a FGC. 

MESURA 9. Impartir formació en igualtat de dones i homes. 

OBSERVACIONS Amb l’objectiu d’integrar en la cultura de l’organització 
el valor de la igualtat de dones i homes, es considera 
necessari impartir formació en igualtat de dones i 
homes a la plantilla de l’organització. 
S’aconsella que la formació sigui, inicialment, de 
caràcter voluntari. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
(formació) 
Persona formadora externa, si 
s’escau. 

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

Costos de personal 
(formador/a) si 

s’escau. 
 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% de persones que han rebut formació 
en igualtat de dones i homes 

Idealment seria interessant que el 100% 
de les persones de l’organització rebi 
formació en igualtat. 
El primer any l’objectiu seria del 30% 

PERIODICITAT DE LA MESURA Anual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de 
dones i homes. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.1.3. Promoure el valor de la igualtat de dones i 
homes a FGC. 

MESURA 
10. Comunicar els drets laborals de les dones víctimes 

de violència masclista. 

OBSERVACIONS Comunicar a tota la plantilla, mitjançant els canals de 
difusió/comunicació interna, els drets laborals de les 
dones víctimes de violència masclista. 
En la mesura del possible fer coincidir la comunicació 
amb la data del Dia Internacional Contra la Violència 
Masclista (25 de novembre). 
 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

Costos externs, si 
s’escau. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% de persones de l’organització han 
rebut o tenen accés a la 
comunicació/difusió dels comunicats 

100% de les persones de l’organització 

PERIODICITAT DE LA MESURA Anual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de dones 
i homes. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.1.3. Promoure el valor de la igualtat de dones i homes 
a FGC. 

MESURA 11. Seguir treballant en la difusió interna de continguts 
específics de dones i homes. 

OBSERVACIONS Des de Comunicació interna, es dissenyarà un pla de difusió 
de continguts específics d’igualtat de dones i homes. 
S’aconsella establir un calendari per dur-lo a terme. 
Es recomana consultar el calendari de dies internacionals 
relacionats amb l’àmbit de la igualtat. 
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cd
oc_calendari_dies_internacionals.pdf 
 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Comunicació interna  

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern, extern, si 

s’escau. 
 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Accions de difusió  2 accions divulgatives anuals. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent 

 
 
  

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_calendari_dies_internacionals.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_calendari_dies_internacionals.pdf
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de 
dones i homes. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.1.3. Promoure el valor de la igualtat de dones i 
homes a FGC. 

MESURA 
12. Promoure una representació equilibrada en els 

òrgans de Representació de l’empresa i 
Representació Legal de Treballadores i 
treballadors. 

OBSERVACIONS Quan es generi una vacant en els òrgans de 
representació de l’empresa es tendirà a triar el sexe 
infra representat. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Òrgans de representació 

• Col·lectiu destinatari.  
Òrgans de Representació de 
l’empresa 
Òrgans de Representació legal de 
treballadores i treballadors 

N/A 
 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% de dones i homes a l’òrgan de 
representació de l’empresa 

Incrementar el percentatge del sexe  
infra representat 

% de dones i homes a l’òrgan de 
representació legal de treballadores i 
treballadors 

Incrementar el percentatge del sexe  
infra representat 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent (quan es generi una 
vacant) 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de 
dones i homes. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.1.3. Promoure el valor de la igualtat de dones i 
homes a FGC. 

MESURA 
13. Incloure la igualtat de dones i homes en el conveni 

col·lectiu de Línies Metropolitanes. 

OBSERVACIONS Revisar el conveni actual i incloure, de manera explícita, 
la igualtat de dones i homes. 
Registrar el conveni al REGCON (Registre de Convenis) 
 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
Comissió Igualtat 
Representació legal de 
treballadores i treballadors 

• Col·lectiu destinatari.  
Personal de Línies Metropolitanes 

N/A 
 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Conveni amb la inclusió explícita de la 
igualtat de dones i homes. 
Registre REGCON. 

• Conveni aprovat i signat per les 
parts implicades. 

• Comprovant registre a REGCON. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 

 
 
  

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/negociacio_collectiva/registre_diposit_convenis/


 

 35 

 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de 
dones i homes. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.1.4. Contribuir/Influir en l’entorn de 
l’organització. 

MESURA 
14. Registrar el Pla d’igualtat al registre de Plans de la 

Generalitat de Catalunya. 

OBSERVACIONS El Registre de Plans d'Igualtat atorga a les empreses i 
organitzacions un certificat oficial d'adequació del seu 
Pla a la legalitat vigent. 

El Registre permet reconèixer i donar visibilitat a les 
empreses i organitzacions que han elaborat i implantat 
un pla d'igualtat. És una referència ineludible  avançar 
en matèria d'igualtat (*).  

(*)http://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/Presentacio-de-Plans-dIgualtat 
 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Comissió Igualtat 
Direcció d’Organització i Persones 

• Col·lectiu destinatari.  
N/A 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Registre del Pla d’Igualtat Existència del certificat oficial 
d’adequació del II Pla d’Igualtat a la 
legalitat vigent 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 

 
 
  

http://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Presentacio-de-Plans-dIgualtat
http://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Presentacio-de-Plans-dIgualtat
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de dones i 
homes. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.1.4. Contribuir/Influir en l’entorn de l’organització. 

MESURA 
15. Requerir el compliment normatiu en matèria d'igualtat 

de dones i homes a les empreses amb les FGC quals 
col·labora.  

OBSERVACIONS Comunicar a les empreses amb les quals FGC col·labora, el 
compliment normatiu en matèria d’igualtat. 
Incloure en els contractes amb empreses proveïdores  
requeriments per complir la normativa en matèria d’igualtat 
de dones i homes. 
Es recomana fer servir la “Guia per a la incorporació de la 
perspectiva de gènere en els contractes públics” 
 
http://exteriors.gencat.cat/web/ca/ambits-
dactuacio/contractacio-publica/direccio-general-de-
contractacio-publica-
/.content/osacp/cp_socialment_responsable/guia_genere/g
uia_igualtat_genere_v2.pdf 
 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Departaments implicats en la 
compra de productes/serveis 

• Col·lectiu destinatari.  
Empreses amb les quals FGC 
col·labora 

Costos personal 
intern. 

 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% d’empreses amb les quals FGC 
col·labora a les que s’ha enviat comunicat 
amb el requeriment del compliment 
normatiu en matèria  

100% de contractes amb requeriments 
per complir la normativa en matèria 
d’igualtat de dones i homes 

% de contractes amb requeriments per 
complir la normativa en matèria 
d’igualtat de dones i homes 

100% de contractes amb requeriments 
per complir la normativa en matèria 
d’igualtat de dones i homes 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent. 

 
 

http://exteriors.gencat.cat/web/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-general-de-contractacio-publica-/.content/osacp/cp_socialment_responsable/guia_genere/guia_igualtat_genere_v2.pdf
http://exteriors.gencat.cat/web/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-general-de-contractacio-publica-/.content/osacp/cp_socialment_responsable/guia_genere/guia_igualtat_genere_v2.pdf
http://exteriors.gencat.cat/web/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-general-de-contractacio-publica-/.content/osacp/cp_socialment_responsable/guia_genere/guia_igualtat_genere_v2.pdf
http://exteriors.gencat.cat/web/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-general-de-contractacio-publica-/.content/osacp/cp_socialment_responsable/guia_genere/guia_igualtat_genere_v2.pdf
http://exteriors.gencat.cat/web/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-general-de-contractacio-publica-/.content/osacp/cp_socialment_responsable/guia_genere/guia_igualtat_genere_v2.pdf
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de 
dones i homes. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.1.4. Contribuir/Influir en l’entorn de 
l’organització. 

MESURA 
16. Iniciar un treball  inter-empreses “dones en el 

sector transport” formada per diferents 
organitzacions. 

OBSERVACIONS Liderar juntament amb altres organitzacions i persones 
clau del sector del transport un grup de treball o similar 
de igualtat de dones i homes en el transport. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i persones 
Comissió d’Igualtat 

• Col·lectiu destinatari.  
N/A 

Costos personal 
intern. 

 

3 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Grup de treball Acta constitució un grup de treball 

Nombre d’accions realitzades anualment Inicialment 1 acció anual 

PERIODICITAT DE LA MESURA Anual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de 
dones i homes. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.1.4. Contribuir/Influir en l’entorn de 
l’organització. 

MESURA 
17. Incorporar la perspectiva de gènere en la 

mobilitat. 

OBSERVACIONS Definir accions concretes per tal d’incorporar la 
perspectiva de gènere en la mobilitat. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Persones expertes en mobilitat amb 
perspectiva de gènere 

• Col·lectiu destinatari.  
Clients 

 

Costos personal 
intern i extern 

 

3 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Per determinar segons l’orientació de la persona experta. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de 
dones i homes. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.1.4. Contribuir/Influir en l’entorn de 
l’organització. 

MESURA 
18. Manteniment de la participació activa en actes 

relacionats amb la igualtat. 

OBSERVACIONS Establir un calendari anual d’accions de 
participació/organització d’actes relacionats amb la 
igualtat. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
Comunicació externa 
Comissió Igualtat 

• Col·lectiu destinatari.  
N/A 

Costos personal 
intern. 

 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Número d’actes/accions anuals Realitzar/participar en, com a mínim, 2 
actes anuals 

PERIODICITAT DE LA MESURA Anual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de 
dones i homes. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.1.4. Contribuir/Influir en l’entorn de 
l’organització. 

MESURA 
19. Endegar accions per incrementar la presència 

femenina en estudis de caire tècnic/ professions 
masculinitzades. 

OBSERVACIONS Amb l’objectiu de fomentar vocacions que trenquin 
amb l’estereotip de gènere, es duran a terme accions 
que permetin incrementar/visibilitzin la presència 
femenina en aquelles professions/llocs de treball 
tradicionalment masculinitzats. 
 
Iniciatives com la “Dones, pugeu al tren?” són un clar 
exemple d’aquest tipus d’accions.  
 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Comissió Igualtat 
Comunicació externa 

• Col·lectiu destinatari.  
Plantilla FGC 
Societat 

Costos personal 
intern. 

Possibles costos 
externs 

 

3 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

• Pla anual d’accions. 

• Nombre accions portades a 
terme. 

• Existència d’un pla anual d’accions 

• Accions portades a terme 
(aquesta mesura pot coincidir 
amb altres de comunicació 
portades a terme, dependrà del 
contingut d’allò comunicat) 

PERIODICITAT DE LA MESURA Anual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.2. Augmentar la presència equilibrada de dones i 
homes 

OBJECTIU OPERATIU 
O.O.2.1. Millorar l’equilibri en els llocs amb segregació 
horitzontal. 

MESURA 
20. Mantenir clàusules de desempat en les 

convocatòries de selecció, a favor del sexe 
subrepresentat a l’empresa. 

OBSERVACIONS Mantenir en els processos de selecció clàusules que 
determinin que, a igual mèrits i capacitats, s’afavoreixi 
la contractació́ del sexe menys representat en el grup 
professional o àrea de què es tracti.   
 
Per tal de dur a terme aquesta acció, el personal 
responsable dels processos d’accés a l’organització ha 
de conèixer les dades de contractació de cada grup 
professional segregades per sexe. 
 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones. 

• Col·lectiu destinatari.  
Personal contractat 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% de dones i homes contractats per grup 
professional 

Millora de l’equilibri en la presència de 
dones i homes per grup professional 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent (quan es realitzi un 
procés de selecció) 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.2. Augmentar la presència equilibrada de dones i 
homes 

OBJECTIU OPERATIU 
O.O.2.1. Millorar l’equilibri en els llocs amb 
segregació horitzontal. 

MESURA 
21. Continuar amb l’anàlisi quantitatiu ja endegat, en 

tots els processos de selecció. 

OBSERVACIONS Per tal de continuar amb l’anàlisi quantitatiu que 
permeti avaluar com es millora l’equilibri en aquells 
llocs de treball amb segregació horitzontal, és 
important recopilar les dades de convocatòries 
rebudes i contractacions realitzades segregades per 
sexe. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones. 
Comissió Igualtat 

• Col·lectiu destinatari.  
Personal contractat 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Anàlisi quantitatiu de les persones que 
es postulen i superen a cada procés de 
selecció (segregat per sexe) 

Informe per cada procés de selecció 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent (quan  es realitza un 
procés de selecció) 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.2. Augmentar la presència equilibrada de dones i 
homes 

OBJECTIU OPERATIU O.O.2.2. Posicionar la marca FGC com a empresa que 
treballa activament la igualtat de dones i homes. 

MESURA 
22. Presentar FGC a les escoles on s’imparteixen 

cicles formatius de caràcter tècnic i/o actes 
relacionats amb l’ensenyament. 

OBSERVACIONS El posicionament de la marca FGC a les escoles i a actes 
relacionats amb l’ensenyament permet, no només 
associar l’organització amb la igualtat de dones i 
homes, sinó que també captar talent femení en futures 
contractacions, contribuint a equilibrar la presència de 
dones i homes en els diferents grups professionals. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
Comunicació Externa, si s’escau. 

• Col·lectiu destinatari.  
Alumnat escoles 

Costos personal 
intern. 

 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Nombre de presentacions a escoles i/o 
actes relacionats amb l’ensenyament 

Realitzar, almenys, 1 presentació anual 

PERIODICITAT DE LA MESURA Anual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.2. Augmentar la presència equilibrada de dones i 
homes 

OBJECTIU OPERATIU 
O.O.2.2. Posicionar la marca FGC com a empresa que 
treballa activament la igualtat de dones i homes. 

MESURA 
23. Presentar i treballar amb UPC alumni en els seus 

programes de mentoria per a dones. 

OBSERVACIONS Definir un pla  de col·laboració amb els programes de 
mentoria per a dones de l’UPC alumni.  

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
Comunicació Externa, si ‘escau 

• Col·lectiu destinatari.  
Persones participants en els 
programes 

Costos personal 
intern. 

 

3 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Nombre d’actuacions anuals Realitzar, almenys, 1 actuació anual 

PERIODICITAT DE LA MESURA Anual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.2. Augmentar la presència equilibrada de dones i 
homes 

OBJECTIU OPERATIU 
O.O.2.2. Posicionar la marca FGC com a empresa que 
treballa activament la igualtat de dones i homes. 

MESURA 
24. Incloure, en el procediment intern de selecció, 

la igualtat d’oportunitats de dones i homes de 
manera formal i explícita. 

OBSERVACIONS Incloure en el procediment de selecció la igualtat de 
dones i homes, de forma explícita. 
 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 

• Col·lectiu destinatari.  
Persones que accedeixen als 
processos de selecció 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Procediment de selecció amb inclusió 
explícita de la igualtat de dones i homes 
com a objectiu. 

Existència del procediment revisat i 
aprovat  

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.2. Augmentar la presència equilibrada de dones i 
homes 

OBJECTIU OPERATIU 
O.O.2.2. Posicionar la marca FGC com a empresa que 
treballa activament la igualtat de dones i homes. 

MESURA 
25. Incloure la garantia d’igualtat d’oportunitats de 

dones i homes en les convocatòries de selecció. 

OBSERVACIONS Els responsables de l’accés a l’organització, amb 
l’objectiu de contribuir a afavorir la presència 
equilibrada de dones i homes, han d’incloure a les 
ofertes de treball, de manera explícita, el compromís 
de FGC amb la igualtat d’oportunitats. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 

• Col·lectiu destinatari.  
Persones a qui van dirigides les 
ofertes de treball 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% d’ofertes de treball on consta, de 
manera explícita, el compromís amb la 
igualtat 

100% ofertes 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent (quan es publica una 
oferta/convocatòria) 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.2. Augmentar la presència equilibrada de dones i 
homes 

OBJECTIU OPERATIU 
O.O.2.2. Posicionar la marca FGC com a empresa que 
treballa activament la igualtat de dones i homes. 

MESURA 
26. Redactar les convocatòries d’accés a 

l’organització utilitzant llenguatge inclusiu. 

OBSERVACIONS Assegurar que totes les convocatòries d’accés a 
l’organització estan redactades amb llenguatge 
inclusiu.  

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 

• Col·lectiu destinatari.  
Persones a les que van dirigides les 
ofertes de treball 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% de convocatòries redactades amb 
llenguatge inclusiu 

100% de les convocatòries 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent (quan es publica una 
convocatòria d’accés a 
l’organització) 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.2. Augmentar la presència equilibrada de dones i 
homes 

OBJECTIU OPERATIU O.O.2.3. Incorporar el valor de la igualtat de dones i 
homes des de  l’inici del procés d’accés a 
l’organització. 

MESURA 
27. Redactar el material d’estudi d’examen d’accés 

tenint en compte l’ús d’una comunicació 
inclusiva i no sexista. 

OBSERVACIONS Revisar el material d’estudi d’examen d’accés per tal 
d’assegurar que es fa un ús de llenguatge inclusiu i no 
sexista.  
Inclou material d’estudi de nova creació o material 
d’estudi ja existent que s’hagi de revisar. 
En cas que el material el desenvolupi alguna 
persona/empresa externa a FGC, caldrà exigir aquest 
requisit. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 

• Col·lectiu destinatari.  
Persones que es 
postulen/candidatures. 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Material d’estudi amb llenguatge inclusiu El material d’estudi de nova creació es 
redacta de manera inclusiva. 
Material d’estudi revisat i aprovat 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.2. Augmentar la presència equilibrada de dones i 
homes 

OBJECTIU OPERATIU 
O.O.2.3. Incorporar el valor de la igualtat de dones i 
homes des de  l’inici del procés d’accés a 
l’organització. 

MESURA 
28. Incloure en el material d’examen un apartat 

sobre igualtat. 

OBSERVACIONS Revisar el material d’estudi a examen i incloure un 
apartat específic sobre igualtat. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 

• Col·lectiu destinatari.  
Persones que es 
postulen/candidatures. 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Material d’estudi amb apartat específic 
sobre igualtat 

Material d’estudi revisat i aprovat 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.2. Augmentar la presència equilibrada de dones i 
homes 

OBJECTIU OPERATIU 
O.O.2.3. Incorporar el valor de la igualtat de dones i 
homes des de  l’inici del procés d’accés a 
l’organització. 

MESURA 
29. Seguir incorporant a les convocatòries, 

adaptacions en el cas de dones aspirants 
hospitalitzades per embaràs de risc, part o dies 
immediatament posterior a aquest. 

OBSERVACIONS ídem 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones  

• Col·lectiu destinatari.  
Dones aspirants hospitalitzades per les 
causes assenyalades i que es presenten a les 
convocatòries 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Incorporació, a la convocatòria d’accés, 
l’adaptació en les causes assenyalades. 

El 100% de les convocatòries consta 
l’adaptació. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent (quan hagi una 
convocatòria) 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.2. Augmentar la presència equilibrada de dones i 
homes 

OBJECTIU OPERATIU 
O.O.2.3. Incorporar el valor de la igualtat de dones i 
homes des de  l’inici del procés d’accés a 
l’organització. 

MESURA 
30. Exigir a les empreses de selecció i/o ETT que els 

processos selectius vetllin per la igualtat de 
dones i homes. 

OBSERVACIONS Demanar a les empreses que col·laboren en els 
processos de selecció que vetllin per la igualtat de 
dones i homes. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones  

• Col·lectiu destinatari.  
Empreses de selecció i/o ETT’s 

Costos personal 
intern. 

 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 
% d’empreses que col·laboren en els 
processos de selecció a les que s’ha demanat 
que vetllin per la igualtat de dones i homes 

100% de les empreses 
En l’informe de selecció es detallen 
indicadors de candidatures segregades per 
sexe,. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent (quan es faci ús 
d’aquest servei) 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC O.E.3. Garantir l’accés igualitari, de dones i homes,  a 
la formació interna 

OBJECTIU OPERATIU 
O.O.3.1. Incorporar la perspectiva de gènere en el 
procés de formació. 

MESURA 
31. Incloure, en el procediment de formació, la 

igualtat de dones i homes com un dels objectius 
de la formació interna i/o continua. 

OBSERVACIONS Per tal de garantir la igualtat de dones i homes en els 
processos formatius  cal incloure, explícitament, en el 
procediment de formació, la igualtat com un dels 
objectius de la formació. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones  
(Formació) 

• Col·lectiu destinatari.  
N/A 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Procediment de formació amb inclusió 
explícita de la igualtat de dones i homes 
com un dels objectius de la formació 

Existència d’un procediment de formació 
revisat i aprovat 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.3. Garantir l’accés igualitari, de dones i homes,  a 
la formació interna 

OBJECTIU OPERATIU 
O.O.3.1. Incorporar la perspectiva de gènere en el 
procés de formació. 

MESURA 
32. Incorporar la perspectiva de gènere en la 

formació interna. 

OBSERVACIONS Incorporar la perspectiva de gènere, de manera 
transversal, en la formació interna que es dugui a 
terme. 
Suposa sol·licitar a formadors/es externes que 
incorporin de manera transversal la perspectiva de 
gènere, quan apliqui,  en els continguts. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
Personal formador extern  

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 
Personal formador extern 

Costos personal 
intern. 

 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

• Sol·licitud a les empreses 
proveïdores de formació la 
incorporació de la perspectiva en 
els temaris i continguts del curs. 

• Nombre de formacions on s’ha 
incorporat la perspectiva de 
gènere. 

50% de les formacions impartides 
incorporen la perspectiva de gènere 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.3. Garantir l’accés igualitari, de dones i homes,  a 
la formació interna 

OBJECTIU OPERATIU 
O.O.3.1. Incorporar la perspectiva de gènere en el 
procés de formació. 

MESURA 
33. Millorar la definició d’indicadors per la posterior 

recollida d’informació. 

OBSERVACIONS Revisar els indicadors actuals vinculats amb la formació 
interna per tal de millorar la rellevància de les dades i 
el seu posterior anàlisi. 
Es recomana incorporar els indicadors revisats en 
l’Excel que es va fer servir per a la realització de la 
Diagnosi d’igualtat. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones  

• Col·lectiu destinatari.  
Comissió Igualtat 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Indicadors relacionats amb la formació Disposar de dades quantitatives per a 
l’anàlisi  
 

PERIODICITAT DE LA MESURA Anual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.3. Garantir l’accés igualitari, de dones i homes,  a 
la formació interna 

OBJECTIU OPERATIU 
O.O.3.1. Incorporar la perspectiva de gènere en el 
procés de formació. 

MESURA 
34. Realitzar un seguiment anual i comparatiu 

d’indicadors de formació. 

OBSERVACIONS Recopilar i analitzar els indicadors de formació 
definits i revisats segons la Fitxa d’Acció núm. 33. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones  

• Col·lectiu destinatari.  
Comissió Igualtat 

Costos personal 
intern. 

 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Indicadors relacionats amb la formació Disposar d’un anàlisi/diagnosi de la 
formació interna amb perspectiva de 
gènere. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Anual 

 
 
  



 

 56 

 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.3. Garantir l’accés igualitari, de dones i homes,  a 
la formació interna 

OBJECTIU OPERATIU 
O.O.3.1. Incorporar la perspectiva de gènere en el 
procés de formació. 

MESURA 
35. En la selecció d’alumnat de FP dual potenciar la 

presència de dones. 

OBSERVACIONS Durant els processos de selecció d’alumnes de FP dual, 
potenciar l’accés de dones en aquelles àrees 
tradicionalment més masculinitzades. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones  

• Col·lectiu destinatari.  
Alumnat FP dual  

Costos personal 
intern. 

 

3 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% de dones alumnes de FP dual  Incrementar el % de dones que 
actualment es formen a FGC. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Anual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.4. Augmentar la presència equilibrada de dones i 
homes en llocs de comandament. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.4.1. Reduir la segregació vertical. 

MESURA 
36. Incloure formalment la igualtat de dones i homes 

com un dels objectius de la promoció interna. 

OBSERVACIONS Incloure la igualtat de dones i homes en tots els 
processos i les persones involucrades en la promoció 
 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones  

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Tots els procediments vinculats directa o 
indirectament amb la promoció   inclouen 
la igualtat de dones i homes com a 
objectiu. 

• Tots els procediments vinculats 
directa o indirectament amb la 
promoció   inclouen la igualtat de 
dones i homes com a objectiu. 

• Increment de % de dones en 
processos de promoció. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual. Pot requerir un anàlisi 
més extens. 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.4. Augmentar la presència equilibrada de dones i 
homes en llocs de comandament. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.4.1. Reduir la segregació vertical. 

MESURA 
37. Incloure la igualtat de dones i homes en el 

procediment de promoció. 

OBSERVACIONS  
Incloure en el procediment de promoció la igualtat de 
dones i homes, de forma explícita. 
 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones  

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Procediment de promoció amb inclusió 

explícita de la igualtat de dones i homes 

com a objectiu. 

Existència del procediment revisat i 
aprovat  

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.4. Augmentar la presència equilibrada de dones i 
homes en llocs de comandament. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.4.1. Reduir la segregació vertical. 

MESURA 
38. Redactar el procediment de promoció amb 

llenguatge inclusiu. 

OBSERVACIONS Revisar el procediment de promoció assegurant un 
llenguatge inclusiu. 
 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones  
Comunicació interna 

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Procediment de promoció redactat amb 

llenguatge inclusiu. 

Existència del procediment revisat i 
aprovat  

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.4. Augmentar la presència equilibrada de dones i 
homes en llocs de comandament. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.4.1. Reduir la segregació vertical. 

MESURA 
39. Iniciar un treball grupal amb dones amb potencial. 

OBSERVACIONS Des del departament de Direcció d’Organització i 
Persones, s’iniciarà un programa de treball que pot 
incloure, entre d’altres, accions de visibilització, 
identificació de rol models o programes de mentoria, 
entre d’altres, amb aquelles dones identificades com a 
dones d’alt potencial. S’aconsella es porti a terme a 
amb l’acord de col·laboració ja signat amb l’ODEE. 
Podria ser interessant realitzar, abans d’implementar 
aquesta acció, una exploració (benchmarking) en 
organitzacions amb experiència (p.ex. HP). 
Aquesta mesura es pot treballar de manera sinèrgica 
amb la mesura 23. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones  

• Col·lectiu destinatari.  
Dones amb potencial 

Costos personal 
intern. 

 

3 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Nombre d’actuacions d’exploració 

(benchmarking) realitzades 

1 actuació anual 

Nombre d’actuacions realitzades amb el 

col·lectiu de dones d’alt potencial 

2 actuacions anuals 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent.  
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.4. Augmentar la presència equilibrada de dones i 
homes en llocs de comandament. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.4.1. Reduir la segregació vertical. 

MESURA 
40. Continuar amb el seguiment i informe dels 

processos de promoció portats a terme. 

OBSERVACIONS Amb l’objectiu de fomentar la presència femenina en 
llocs de responsabilitat, des de Direcció d’Organització 
i Persones es farà un seguiment anual dels indicadors 
relacionats amb les promocions realitzades. 
Es recomana fer servir els indicadors utilitzats en la 
Diagnosi del Pla d’Igualtat. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones  

• Col·lectiu destinatari.  
Comissió d’igualtat 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Informe del procés de promoció interna • Anàlisi de l’informe per cada 
procés de promoció interna. 

• Informe global de manera anual. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent (per cada procés de 
promoció interna) 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.4. Augmentar la presència equilibrada de dones i 
homes en llocs de comandament. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.4.1. Reduir la segregació vertical. 

MESURA 
41. Incloure mesures d’acció positiva per posicions de 

comandament. 

OBSERVACIONS ídem 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones  

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% de dones i homes en llocs de 

responsabilitat 

Incrementar el % de dones en càrrecs de 
responsabilitat 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.4. Augmentar la presència equilibrada de dones i 
homes en llocs de comandament. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.4.1. Reduir la segregació vertical. 

MESURA 
42. Incorporar el criteri “sexe subrepresentat” en 

escalafons i espera de plaça. 

OBSERVACIONS A igual mèrits i capacitats, s’afavorirà el sexe menys 
representat en els processos d’escalafons i espera de 
plaça. 
 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones  

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% de dones i homes en els escalafons i 

espera de plaça 

Millorar l’equilibri de dones i homes en 
escalafons i espera de plaça 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent  
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.5. Garantir la igualtat salarial de dones i homes 

OBJECTIU OPERATIU O.O.5.1. Reduir la bretxa salarial 

MESURA 
43. Realitzar una revisió de l’actual sistema de 

classificació professional incorporant la 
perspectiva de gènere. 

OBSERVACIONS Ídem 
 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones  

• Col·lectiu destinatari.  
Plantilla 

Costos personal 
intern. 

 

3 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Nou sistema de classificació professional 

que incorpora la perspectiva de gènere 

Disposar d’un nou sistema de classificació 
professional que incorpori la perspectiva 
de gènere. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.5. Garantir la igualtat salarial de dones i homes 

OBJECTIU OPERATIU O.O.5.1. Reduir la bretxa salarial 

MESURA 
44. En cas de nous acords sobre la política retributiva, 

analitzar abans l’impacte diferencial que aquests 
tenen en dones i homes. 

OBSERVACIONS Quan  que es produeixi un procés de negociació sobre 
política retributiva, s’analitzarà, abans de tancar 
l’acord,  l’impacte sobre la igualtat de dones i homes, 
calculant la possible bretxa salarial. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
o Direcció d’Organització i Persones  
o Representació Legal de 

Treballadores i Treballadors. 
o Comissió Igualtat 

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Estudi de l’impacte del nou acord Informe càlcul de bretxa sobre la 
proposta. 
El nou acord/proposta no genera bretxa 
salarial entre dones i homes. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 

 
  



 

 66 

 
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.5. Garantir la igualtat salarial de dones i homes 

OBJECTIU OPERATIU O.O.5.1. Reduir la bretxa salarial 

MESURA 
45. Realitzar un seguiment anual i comparatiu de la 

bretxa salarial. 

OBSERVACIONS Per tal de fer un seguiment de l’evolució de la diferència 
salarial entre dones i homes, amb caràcter anual es 
calcularà la bretxa salarial. 

 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
Personal extern si s’escau  

• Col·lectiu destinatari.  
Comissió Igualtat 

Costos personal 
intern, extern, si 

s’escau. 
 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Estudi de la bretxa salarial De manera anual es redueix la bretxa 
salarial entre dones i homes.  

PERIODICITAT DE LA MESURA Anual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.6. Integrar l’equilibri de les diferents esferes de la 
vida en la cultura de l’organització. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.6.1. Comunicar/millorar el coneixement dels 
permisos disponibles. 

MESURA 
46. Finalitzar el “manual de permisos”. 

OBSERVACIONS Finalitzar l’elaboració del Manual de Permisos (*) 
(*) Encara per decidir com s’anomenarà a aquest 
document. 
A petició de la Comissió d’igualtat, aquest Manual de 
permisos ha d’incloure una explicació del fet que les 
dones són les persones que majoritàriament fan ús 
dels permisos per a la conciliació, el que genera, entre 
d’altres conseqüències, bretxa salarial.  

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones  

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Manual de Permisos Manual de Permisos revisat i aprovat per 
a la seva implantació 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.6. Integrar l’equilibri de les diferents esferes de la 
vida en la cultura de l’organització. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.6.1. Comunicar/millorar el coneixement dels 
permisos disponibles. 

MESURA 
47. Comunicar a la totalitat de la plantilla el “manual 

de permisos”. 

OBSERVACIONS Posar en marxa activitats de difusió del “Manual de 
Permisos” mitjançant accions concretes i//o fent servir 
els canals de comunicació interna existents. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones  
Comunicació interna 

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% de personal amb accés al Manual de 

Permisos 

100% del personal amb accés al Manual 
de Permisos 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.6. Integrar l’equilibri de les diferents esferes de la 
vida en la cultura de l’organització. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.6.2. Fomentar canvis en l’organització del temps 
de treball 

MESURA 
48. Identificar, periòdicament, les necessitats de 

conciliació de la plantilla. 

OBSERVACIONS Definir mecanismes per tal d’identificar, 
periòdicament, les necessitats de conciliació de la 
plantilla. 
Es suggereix que aquesta identificació es faci a través 
de l’enquesta de clima/compromís. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones  

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Informe necessitats de conciliació. Informe sobre les necessitats de 
conciliació a través de l’informe de 
l’enquesta de clima/compromís. Dades 
segregades per sexe. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Quan  es realitzi l’enquesta de 
clima/compromís. 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.6. Integrar l’equilibri de les diferents esferes de la 
vida en la cultura de l’organització. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.6.2. Fomentar canvis en l’organització del temps 
de treball 

MESURA 
49. Iniciar un “grup pilot” de noves formes 

d’organització del temps. 

OBSERVACIONS Iniciar  un “grup pilot” integrant mesures de noves 
formes d’organització del temps de treball, per 
exemple teletreball, bossa d’hores, racionalització 
d’horaris de reunió, entre d’altres. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones  

• Col·lectiu destinatari.  
Grup pilot 

Costos personal 
intern. 

 

3 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Informe del resultat obtingut en la 

implementació de noves formes 

d’organització implementades en el grup 

pilot 

Avaluació de l’impacte de les accions  

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.6. Integrar l’equilibri de les diferents esferes de la 
vida en la cultura de l’organització. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.6.3. Promoure la corresponsabilitat  en el 
col·lectiu masculí. 

MESURA 
50. Realitzar comunicacions internes que visibilitzin 

homes en l’àmbit de la cura. 

OBSERVACIONS Realitzar comunicacions internes que visibilitzin 
homes en l’àmbit de la cura.  
Un exemple podria ser identificar aquells perfils 
masculins que fan ús de mesures de conciliació en 
l’àmbit de la cura i fer-los visibles.  
També es poden realitzar actuacions dirigides a vetllar 
per la presència de la figura masculina en totes 
aquelles comunicacions que tinguin a veure amb la 
conciliació. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
Comunicació interna  

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Nombre de comunicacions internes on 

es visibilitzen homes en l’àmbit de la 

cura 

1 comunicació bianual. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.7. Incorporar de manera transversal els criteris de 
comunicació inclusiva i no sexista 

OBJECTIU OPERATIU O.O.7.1. Dotar a la plantilla d’eines per a la 
incorporació de la comunicació no sexista. 

MESURA 
51. Revisar la qualitat i  vigència de  l’actual “Guia de 

recursos lingüístics”  

OBSERVACIONS Revisar l’actual Guia de recursos lingüístics per tal 
d’assegurar la seva vigència i adequació. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
Comunicació interna i externa  

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Guia de Recursos Lingüístics Existència de la Guia de Recursos 
Lingüístics revisada i aprovada 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.7. Incorporar de manera transversal els criteris de 
comunicació inclusiva i no sexista 

OBJECTIU OPERATIU O.O.7.1. Dotar a la plantilla d’eines per a la 
incorporació de la comunicació no sexista. 

MESURA 
52. Millorar l’accessibilitat de la “Guia de recursos 

lingüístics per evitar un ús sexista del llenguatge” 

OBSERVACIONS Assegurar que la “Guia de recursos lingüístics per 
evitar un ús sexista del llenguatge” és accessible per a 
tot el personal a través dels canals de 
comunicació/difusió habituals. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones/ 
Comunicació interna  

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% de persones de l’organització amb 

accés a la Guia 

100% de les persones 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.7. Incorporar de manera transversal els criteris de 
comunicació inclusiva i no sexista 

OBJECTIU OPERATIU O.O.7.1. Dotar a la plantilla d’eines per a la 
incorporació de la comunicació no sexista. 

MESURA 
53. Formar en comunicació no sexista al personal 

responsable d’elaborar documentació, interna i/o 
externa. 

OBSERVACIONS Incloure al Pla de Formació anual accions per formar 
en comunicació no sexista al personal encarregat 
d’elaborar i/o difondre continguts, tant de caràcter 
intern com extern, tant escrits com parlat. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
Comunicació interna i externa  

• Col·lectiu destinatari.  
Personal responsable de l’elaboració 
dels continguts. 
Personal que te un rol clau en 
comunicacions. 

Costos personal 
intern. 

 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% de persones responsables de 

l’elaboració, difusió de continguts o amb 

un rol clau en les comunicacions,  que han 

rebut formació en comunicació no sexista 

100% de les persones 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.7. Incorporar de manera transversal els criteris de 
comunicació inclusiva i no sexista 

OBJECTIU OPERATIU O.O.7.2. Assegurar l’ús d’un llenguatge i imatges 
inclusives en tots els processos de comunicació. 

MESURA 
54. Continuar quantificant la presència femenina en 

les comunicacions internes i fer-ho extensiu a les 
comunicacions externes. 

OBSERVACIONS Ídem 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Comunicació interna 
Comunicació externa 

• Col·lectiu destinatari.  
N/A 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% de presència femenina en les 

comunicacions internes i externes 

Tendència a la paritat en la presència de 
dones i homes a les comunicacions, 
internes i externes. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent  
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.7. Incorporar de manera transversal els criteris de 
comunicació inclusiva i no sexista 

OBJECTIU OPERATIU O.O.7.2. Assegurar l’ús d’un llenguatge i imatges 
inclusives en tots els processos de comunicació. 

MESURA 
55. Incloure la igualtat de dones i homes com a 

objectiu  en l’àrea de comunicació externa. 

OBSERVACIONS Incloure, explícitament, la igualtat de dones i homes 
com a objectiu, en els procediments de l’àrea de 
comunicació externa 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Comunicació externa 

• Col·lectiu destinatari.  
Qui rep la comunicació (clients, 
proveïdors, administració...) 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Procediment amb inclusió explícita de la 

igualtat de dones i homes 

Existència d’un procediment revisat i 
aprovat 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.7. Incorporar de manera transversal els criteris de 
comunicació inclusiva i no sexista 

OBJECTIU OPERATIU O.O.7.2. Assegurar l’ús d’un llenguatge i imatges 
inclusives en tots els processos de comunicació. 

MESURA 
56. Sol·licitar a les empreses proveïdores de serveis de 

comunicació que incorporin la comunicació no 
sexista i la perspectiva de gènere. 

OBSERVACIONS Sol·licitar formalment a les empreses proveïdores de 
serveis de comunicació que incorporin les accions 
necessàries per tal d’assegurar una comunicació no 
sexista i incorporin la perspectiva de gènere. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Comunicació externa 
Comunicació interna. 

• Col·lectiu destinatari.  
Empreses proveïdores de serveis de 
comunicació 

Costos personal 
intern. 

 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% de empreses proveïdores de serveis de 
comunicació a les que s’ha sol·licitat que 
facin ús de comunicació no sexista 

100% de les empreses proveïdores 

% de empreses proveïdores fan ús de 
comunicació no sexista 

100% de les empreses proveïdores fan ús 
de comunicació no sexista 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.8. Garantir un entorn  saludable, i lliure de riscos 
amb perspectiva de gènere. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.8.1. Garantir una prevenció de riscos amb 
perspectiva de gènere. 
 

MESURA 
57. Continuar treballant en campanyes com “Salut de 

les dones” 

OBSERVACIONS S’aconsella fer coincidir la campanya amb el dia 
internacional d’Acció per la Salut de les dones, 28 de 
maig. 
 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
PRL 

• Col·lectiu destinatari.  
Plantilla 

Costos personal 
intern. 

 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Nombre de campanyes anuals 1 campanya anual. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Anual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.8. Garantir un entorn  saludable, i lliure de riscos 
amb perspectiva de gènere. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.8.1. Garantir una prevenció de riscos amb 
perspectiva de gènere. 
 

MESURA 
58. Adequació d’ EPI’s a la fisiologia femenina. 

OBSERVACIONS Identificar tots aquells EPI’s susceptibles de disposar 
de característiques diferents per al col·lectiu femení i 
adequar-los. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
PRL 

• Col·lectiu destinatari.  
Dones que fan servir EPI’s 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% EPI’s que necessiten adequació 
especial per al col·lectiu femení 

100% dels EPI’s identificats s’han 
adequat 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.8. Garantir un entorn  saludable, i lliure de riscos 
amb perspectiva de gènere. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.8.1. Garantir una prevenció de riscos amb 
perspectiva de gènere. 
 

MESURA 
59. En la millora d’infraestructures actualitzar 

equipaments per a personal femení, com ara 
vestuaris, lavabos o les necessitats derivades del 
període de lactància. 

OBSERVACIONS Quan es portin a terme treballs de millora 
d’infraestructures internes, tenir en compte les 
necessitats específiques del personal femení per tal 
d’assegurar una correcta adequació a aquestes 
necessitats. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
PRL 
Empreses externes 

• Col·lectiu destinatari.  
Dones de l’organització 

Costos personal 
intern. 
Costos 

personal/serveis 
extern 

 

3 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% de millores en infraestructura que 
s’han adequat a les necessitats 
específiques del col·lectiu femení 

100% 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual (quan es portin a terme 
treballs de millora d’infraestructures) 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.8. Garantir un entorn  saludable, i lliure de riscos 
amb perspectiva de gènere. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.8.1. Garantir una prevenció de riscos amb 
perspectiva de gènere. 
 

MESURA 
60. Seguir amb els estudis de clima i riscos psicosocials 

amb perspectiva de gènere. 

OBSERVACIONS Continuar realitzant l’enquesta de clima i riscos 
psicosocials i analitzant els resultats obtinguts. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
PRL 

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Enquesta de clima i riscos psicosocials Informe de resultats de l’enquesta 
segregada per sexe. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Quan es realitzi l’enquesta de clima i 
riscos psicosocials 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.8. Garantir un entorn  saludable, i lliure de riscos 
amb perspectiva de gènere. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.8.1. Garantir una prevenció de riscos amb 
perspectiva de gènere. 
 

MESURA 
61. Formar a les persones responsables de Salut 

laboral i al Comitè de Seguretat i Salut, en 
perspectiva de gènere. 

OBSERVACIONS Incloure al Pla de Formació anual la formació en 
matèria de perspectiva de gènere per a tot el personal 
responsable de Salut Laboral així com als integrants del 
Comitè de Seguretat i Salut. 
S’adjunta proposta/exemple. 
https://www.aspb.cat/wp-
content/uploads/2018/03/ASPB-Salut-treball_Salut-
laboral-amb-perspectiva-de-genere.pdf 

 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
PRL 

• Col·lectiu destinatari.  
Responsables de Salut Laboral 
Comitè de Seguretat i Salut 

Costos personal 
intern. 

 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% de persones responsables de salut 
laboral i integrants del Comitè de 
Seguretat i Salut que han rebut formació 
en perspectiva de gènere 

100% de les persones 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 

 
  

https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2018/03/ASPB-Salut-treball_Salut-laboral-amb-perspectiva-de-genere.pdf
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2018/03/ASPB-Salut-treball_Salut-laboral-amb-perspectiva-de-genere.pdf
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2018/03/ASPB-Salut-treball_Salut-laboral-amb-perspectiva-de-genere.pdf
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.8. Garantir un entorn  saludable, i lliure de riscos 
amb perspectiva de gènere. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.8.1. Garantir una prevenció de riscos amb 
perspectiva de gènere. 
 

MESURA 
62. Realitzar, amb caràcter anual un seguiment de les 

dades d’accidentalitat i contingències comunes, 
amb perspectiva de gènere. 

OBSERVACIONS Continuar actualitzant les dades d’accidentalitat i 
contingències comunes, segregades per sexe, a l’Excel 
utilitzat a la Diagnosi d’Igualtat. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
PRL 

• Col·lectiu destinatari.  
Comissió Igualtat 

Costos personal 
intern. 

 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Nombre d’accidents de treball anual 
segregats per sexe i anàlisi per tipologia. 

Mesurar indicador i analitzar resultats 

Nombre de baixes mèdiques per 
contingència comú segregades per sexe 

Mesurar indicador i analitzar resultats 

PERIODICITAT DE LA MESURA Anual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.8. Garantir un entorn  saludable, i lliure de riscos 
amb perspectiva de gènere. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.8.1. Garantir una prevenció de riscos amb 
perspectiva de gènere. 
 

MESURA 
63. Promoure l’equilibri de presència de dones i homes 

en els diferents Comitès de Seguretat i Salut. 

OBSERVACIONS ídem 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
PRL 
Representació Legal de treballadores 
i treballadores 

• Col·lectiu destinatari.  
Comitès de Seguretat i Salut 

Costos personal 
intern. 

 

2 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Presència de dones i homes en el  
Comitès de Seguretat i Salut 

Incrementar la presència de dones en el 
Comitè de Seguretat i Salut. 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.9. Garantir un entorn de treball lliure 
d’assetjament. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.9.1. Garantir el correcte funcionament i agilitat 
en la resolució de possibles casos d’assetjament. 

MESURA 
64. Incloure les millores detectades com a necessàries 

a l’actual Protocol de prevenció i actuació davant 
l’assetjament. 

OBSERVACIONS Revisar l’actual protocol de prevenció i actuació davant 
l’assetjament incloent les millores necessàries 
detectades a la diagnosi. 
Com a material de referència s’aconsella el “Protocol 
per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual 
i per raó de sexe a l’empresa”. Consell de Relacions 
Laborals. 
 
http://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 

 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Protocol de prevenció i actuació davant 
l’assetjament 

Protocol revisat i aprovat 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 

 
  

http://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
http://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
http://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
http://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
http://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
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.9. Garantir un entorn de treball lliure 
d’assetjament. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.9.1. Garantir el correcte funcionament i agilitat 
en la resolució de possibles casos d’assetjament. 

MESURA 
65. Formar a les persones de referència que 

participen/poden participar en qualsevol cas que 
es denunciï internament. 

OBSERVACIONS Identificar a les persones de referència i formar-les en 
prevenció i actuació davant l’assetjament, així com el 
seu rol en el cas d’activació de protocol.. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
Personal extern (si s’escau) 

• Col·lectiu destinatari.  
Persones de referència 

Costos personal 
intern. 

Costos externs (si 
s’escau) 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% de persones de referència formades 100% de les persones de referència 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.9. Garantir un entorn de treball lliure 
d’assetjament. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.9.1. Garantir el correcte funcionament i agilitat 
en la resolució de possibles casos d’assetjament. 

MESURA 
66. Comunicar el protocol a la totalitat de la plantilla. 

OBSERVACIONS Comunicar el protocol, mitjançant els canals habituals 
de comunicació interna, a tot el personal de FGC o 
que es relacioni amb l’empresa per motius de treball.  

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
Comunicació interna 

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% de persones de l’organització  o que es 
relacioni amb l’empresa per motius de 
treball a les que s’ha comunicat el 
protocol 

100% de les persones 

PERIODICITAT DE LA MESURA Puntual (revisió bianual) 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.9. Garantir un entorn de treball lliure 
d’assetjament. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.9.1. Garantir el correcte funcionament i agilitat 
en la resolució de possibles casos d’assetjament. 

MESURA 
67. Formar en prevenció i actuació davant 

l’assetjament a la plantilla. 

OBSERVACIONS Definir i realitzar accions de formació interna per a la 
prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe. Es 
recomana que tota la plantilla tingui accés a aquesta 
formació. 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

% de persones de l’organització que han 
rebut formació interna per a la prevenció 
de l’assetjament 

100% de les persones de l’organització 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent 
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OBJECTIU ESTRATÈGIC 
O.E.9. Garantir un entorn de treball lliure 
d’assetjament. 

OBJECTIU OPERATIU O.O.9.1. Garantir el correcte funcionament i agilitat 
en la resolució de possibles casos d’assetjament. 

MESURA 
68. Incorporar el protocol per a la prevenció i actuació 

davant l’assetjament en documents/canals interns 
com ara Manual d’Acollida, VIA, codi ètic. 

OBSERVACIONS Ídem 

 

AGENTS RECURSOS i 
PRESSUPOST 

PRIORITAT 

• Responsable:  
Direcció d’Organització i Persones 
Comunicació interna/PRL  

• Col·lectiu destinatari.  
Tota la plantilla 

Costos personal 
intern. 

 

1 

INDICADORS DE SEGUIMENT 

INDICADOR RESULTAT PREVIST 

Inclusió del Protocol als documents com 
Manual d’Acollida,  formació inicial en 
PRL, codi ètic, etc. 
 

• El protocol s’ha incorporat en 
documents interns com Manual 
d’acollida, formació inicial en 
PRL, codi ètic, etc. 

• 100% de les noves incorporacions 
siguin coneixedores del protocol i 
en tinguin accés 

PERIODICITAT DE LA MESURA Permanent 
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Material de referència 

• Igualtat de dones i homes a empreses i organitzacions. Guia pràctica per diagnosticar-
la. Generalitat de Catalunya. Direcció General d’Igualtat. (2017) 

 

• Guia d’elaboració del protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual 
i per raó de sexe a l’empresa. Consell de Relacions Laborals de Catalunya (2017) 

• Indicadors d’igualtat per a les empreses. Recull d’indicadors per a l’elaboració́ de plans 
d’igualtat. Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. (2010)  

• Les 6 “i” de la igualtat: mètode de gestió́ de la igualtat d’oportunitats a les empreses. 
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball.(2009)  

• Protocol per a la prevenció́ i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a 
l’empresa. Consell de Relacions laborals de Catalunya. Comissió́ d’Igualtat i del Temps 
de Treball. Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació́. (2015)  

• Recomanacions per a la negociació́ col·lectiva dels plans d’igualtat. Consell de 
Relacions Laborals de Catalunya. Comissió́ d’igualtat i del temps de treball. Generalitat 
de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació́. (2013)  

• Recull de termes. Dones i treball. Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. 
(2008)  

• 10 perquès per a una salut i seguretat laboral amb perspectiva de gènere. Generalitat 
de Catalunya. Departament de Treball. (2010)  

• 10 perquès per la igualtat. Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. (2009)  

• «Las mujeres en el ferrocarril: Acceso restringido» (2013) 

• Género e investigación ferroviaria en la fundación de los ferrocarriles españoles 

• “La evaluación de impacto en función del genero en transporte y movilidad” (2013) 

• 4th Annual report on the Development of women’s employment in the European 
railway sector  

• Women in Transport.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/plans/diagnosis/
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/plans/diagnosis/
http://fes-sociologia.com/files/congress/11/papers/122.pdf
https://www.ffe.es/PDF/Articulo_Genero_FFE.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/ipp_adm_general/es_emakunde/adjuntos/materiales.sectoriales.transporte.y.movilidad.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-in-transport_en
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Diagnosi 
 
Una diagnosi d’igualtat és un estudi detallat sobre la situació de dones i homes a l’empresa 
o organització. Aquesta anàlisi recull informació quantitativa i qualitativa que permet 
detectar les desigualtats existents i formular propostes d’actuació correctores. Els objectius 
de la diagnosi són: 

• Proporcionar informació sobre les característiques i necessitats de la plantilla. 

• Identificar l’existència de discriminacions, directes o indirectes, per raó de gènere. 

• Servir de base per establir les prioritats, definir els objectius i accions del Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. 

La diagnosi permet conèixer quins elements de l’organització mostren desigualtats o 
desequilibri en la participació de dones i homes. Tal i com s’ha explicat, per a la realització de 
la diagnosi de situació a FGC, s’ha comptat amb informació de caràcter quantitatiu, derivada 
de bases de dades, i de caràcter qualitatiu: procediments, regulacions, codis interns, així com 
les percepcions i opinions expressades en l’enquesta, diferents grups focals portats a terme 
amb els principals grups d’interès i entrevistes amb persones de l’àrea de gestió de persones. 
Una vegada s’han recollit les dades i se’ls ha donat una significació des de la perspectiva de 
gènere, s’han identificat els possibles desequilibris, tot reconeixent els punts forts i les àrees 
de millora. 
A continuació es detalla la diagnosi de cadascun dels àmbits analitzats. 
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1. Cultura i gestió organitzativa 
 
La cultura organitzativa fa referència a suposats, normes i preocupacions compartides per 
les persones d’una organització. Una manera senzilla d’explicar-ho és: “la cultura és la 
manera en la qual es fan les coses sense que ningú ho hagi de pensar”. La cultura 
empresarial, entesa com a “manera de ser d’una organització”, es manifesta a les formes 
d’actuació i s’interioritza en forma de creences col·lectives.  

 
Així doncs, en aquest àmbit mesurarem el nivell d’integració del valor de la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes en el si de l’organització, la implicació de la direcció 
en la promoció d’una gestió que fomenti la igualtat, la percepció de les persones que 
composen la plantilla i com aquesta participa en les mesures d’igualtat que desenvolupa 
l’empresa. 

 
       En aquest àmbit s’analitza: 

 

CONCEPTE QUÈ S’ANALITZA 

 
El valor de la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes està present a la cultura de 
l’organització.  
 
Es materialitza en una gestió organitzativa 
que fomenta la igualtat i implica a tot el 
personal en el seu impuls i consolidació.  
 
 
 

• Treball previ en igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes. 

• Gestió organitzativa i relacions laborals: 
verificar si a la informació, els 
procediments o els documents 
corporatius es troba recollida de manera 
explícita la igualtat de dones i homes.  

• Existència d’estructures que tinguin com a 
objectiu treballar i vetllar per la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes i el 
nivell de participació de la plantilla i/o 
representació legal de treballadores i 
treballadors.  

• Comunicació i imatge corporativa: 
missatges interns o externs sobre la 
igualtat que l’organització comunica.  

• Percepció, creences i mentalitat de les 
persones de la plantilla.  
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1.1. Treball previ en igualtat 

 SÍ NO 

• Existència d’un pla d’igualtat previ 
FGC redacta el seu primer Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes en el treball el juny de 2008. 
 

  

 

 
 

Tanmateix, l’àrea d’Organització i Persones reconeix que el nivell d’implantació ha 
estat molt baix i s’ha centrat en els àmbits de prevenció de l’assetjament sexual i per 
raó de sexe i la comunicació inclusiva/no sexista. 

 

• Existència d’un pla de responsabilitat social que incorpori la igualtat 
d’oportunitats 
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2 http://transparencia.fgc.cat/wp-content/uploads/2017/10/Plaactuacio_FGC_2017-2021.pdf 

 

En el desplegament per àmbits corporatius del Pla d’actuació de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya 2017-20212, es concreten en l’àmbit de Responsabilitat Social 
Corporativa cinc programes d’actuació: 
 

 
 
La igualtat, diversitat i qualitat en l’ocupació es concreta en el Programa 3: FGC - El valor 
de les persones.  

 
 
 

• L’organització vetlla pels drets laborals de les dones víctimes de violència 
masclista 
L’organització garanteix els drets laborals de les dones víctimes de violència masclista; 
tanmateix, no ha treballat en la comunicació interna per donar a conèixer aquests 
drets, així com el recolzament de l’organització en el cas de patir aquesta situació. 
 

 
 

http://transparencia.fgc.cat/wp-content/uploads/2017/10/Plaactuacio_FGC_2017-2021.pdf
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1.2. Gestió organitzativa i relacions laborals 
• A la documentació corporativa i/o conveni col·lectiu es troba la igualtat de dones i 

homes recollida de manera explícita.  
A continuació es detalla l’anàlisi portat a terme als convenis col·lectius, així com a la 
documentació corporativa. 

 
Convenis col·lectius: 
 
En el cas del conveni col·lectiu de Línies Metropolitanes, la igualtat de dones i homes no es 
troba recollida de manera explícita. Sí que ho està la protecció integral contra la violència de 
gènere, a l’article 43. 

 
 
 

En el cas del conveni col·lectiu de Turisme i Muntanya, la igualtat i no discriminació queda 
explícitament recollida en el seu article 37. La protecció integral contra la violència de gènere 
en el seu article 38. 
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Ambdós convenis estan redactats en masculí genèric o, en alguns casos, fent servir la doble 
fórmula o barreta (treballadors/es). 

 

 
Documentació corporativa: 
Pel que fa al Pla d’actuació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2017-2021.  
S’explicita la Missió, visió i línies estratègiques de FGC per acord del Consell d’Administració 
de 30 de març de 2017: 
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Malgrat que la igualtat de dones i homes no s’explicita de manera concreta, val a dir que els 
criteris de rendibilitat, el comportament ètic i la contribució a l’equilibri social, així com la 
participació i el compromís de totes les persones, són sens dubte criteris i valors que vetllen 
per la igualtat d’oportunitats. 
 
Pel que fa al Programa d’actuació del mateix document, en el desplegament per àmbits 
corporatius, es concreten, en l’àmbit de Responsabilitat Social Corporativa, cinc programes 
d’actuació: 

 
 

La igualtat, diversitat i qualitat en l’ocupació es concreta al Programa 3: FGC - El valor de les 
persones. 

 
 

Per tant es conclou que la igualtat, encara que no concretament de dones i homes, s’explicita 
i és un dels projectes del Pla d’actuació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2017-
2021. 
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 SÍ NO 

• Es recullen les dades relatives a la plantilla segregades en funció de la 
variable “sexe”. 
En general es recullen les dades relatives a la plantilla segregades per sexe; 
tanmateix, tal com es constata al llarg de la present diagnosi, s’identifiquen 
àrees de millora en aquest sentit. Es concreta aquesta necessitat en aquells 
àmbits en els quals s’ha identificat una mancança. 

  

• A la documentació relativa als processos de selecció, contractació, 
promoció, etc. es contempla la igualtat de dones i homes.  
 

  

 
A les darreres convocatòries, l’organització ha incorporat millores des d’una perspectiva 
de gènere, com ara: 
- En el cas que l’empat no hagi estat resolt, s’optarà per la persona del sexe menys 

representat entre qui hagi estat seleccionat. 
- Revisió del material formatiu, vetllant per la comunicació inclusiva, etc. 
 
S’aprecia una clara voluntat d’integrar la igualtat; tanmateix, s’observa que aquesta no 
està incorporada de manera consolidada als procediments de gestió de persones, en la 
comunicació interna i, com es detalla més endavant, en la percepció de la necessitat de 
treballar aquesta qüestió, especialment per part del col·lectiu masculí, que té una visió 
més optimista, tal com mostren les dades de l‘enquesta de percepció. 

• S’incorporen sistemes de gestió de la qualitat que incloguin indicadors 
per a la mesura de la situació d’igualtat de dones i homes.  

 
 

  

 

1.3. Estructures i participació 
                                                                          

 SÍ NO 

• Existència d’una estructura destinada a treballar la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes: Comissió d’igualtat.  

En el marc de la present diagnosi, el mes de març de 2018 es va constituir la 
Comissió d’igualtat de FGC, formada per 8 dones i 4 homes. Suposa una 
presència gairebé, però no paritària, 66 % de dones i 34 % d’homes. 
Aquesta Comissió té una representació paritària entre persones 
representants de treballadores i treballadors i representants de l’empresa. 
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El reglament de funcionament de la Comissió va ser acordat i signat el mes de maig.  
 

 
 
 

 

• Hi ha equilibri pel que fa a la presència de dones i homes a la Comissió 
d’igualtat?  

 

  

• Existència dins de l’empresa de la figura de l’agent d’igualtat.   

• L’Àrea d’organització i persones compta amb personal format en 
igualtat de dones i homes.  
En el marc de la present diagnosi, persones de l’àrea d’Organització i 
Persones han participat en la formació d’igualtat impartida a la Comissió 
d’igualtat. 
Tanmateix, resulta imprescindible que totes les persones que formen part 
d’aquesta àrea comptin en formació en igualtat de dones i homes. 
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• Participació de la plantilla als projectes que tenen com a objectiu treballar la igualtat 
d’oportunitats.  

La plantilla de FGC ha participat en la diagnosi i en el II Pla d’igualtat d’oportunitats de 
dones i homes a partir de l’enquesta anteriorment esmentada, a través dels grups focals i 
evidentment representada per la Comissió d’igualtat. 
Al llarg del procés, l’àrea de comunicació interna, a través de VIA, ha comunicat aquesta 
iniciativa i ha animat a la participació. 
 

 
 
 

 

• S’ha negociat i consensuat amb la representació legal de treballadors i 
treballadores sobre polítiques, accions o iniciatives vinculades amb la 
igualtat d’oportunitats.  

La Comissió d’igualtat també té una representació paritària entre persones 
representants de treballadores i treballadors i representants de l’empresa. 
 

  

• Hi ha equilibri pel que fa a la presència de dones i homes a la 
representació legal de treballadors i treballadores? 

Les persones que formen part de la Representació Legal de Persones 
treballadores són, en la majoria, homes.   
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1.4. Comunicació i imatge corporativa 
 SÍ NO 

• Difusió de continguts específics d'igualtat de dones i homes, 
inclosos continguts contra la violència masclista.  

FGC ha realitzat difusió de continguts específics de dones i homes, es 
mostren exemples. 
 

  

 
Salut laboral 

 
 
Participació de dones en l’empresa 
 

 
 
Cal destacar que el Pacte Mundial de Nacions Unides reconeix aquest vídeo com a 
bona pràctica. 
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O la mateixa iniciativa del II Pla d’igualtat: 
 

 
 

• L’organització fomenta o participa en activitats de promoció de la 
igualtat de dones i homes (jornades, seminaris, programes públics, 
etc.).  

  

  

FGC s’ha adherit a la plataforma de la Comissió Europea “Women in Transport” i ha 
compartit iniciatives i bones pràctiques en aquesta plataforma3. 
 

 

 
 

També ha participat en actes del Departament de Treball/Igualtat de la Generalitat 
de Catalunya, compartint les seves experiències i visió4. 

 
3 https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-transport-eu-platform-change_en 

 
4 http://aequal20.blog.gencat.cat/2018/06/14/benchmarking-digualtat/ 

https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-transport-eu-platform-change_en
http://aequal20.blog.gencat.cat/2018/06/14/benchmarking-digualtat/
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I visibilitza dones en llocs de treball tradicionalment masculinitzats. 
 

• L’organització informa del seu posicionament pel que fa a la 
igualtat de dones i homes a les empreses amb les quals col·labora 
(proveïdores/clientela/usuariat).  

 

  

• Es requereix el compliment normatiu en matèria d'igualtat de 
dones i homes a les empreses amb les quals col·labora (ETT, 
proveïdores, etc.). 

 
 

  

 

1.5. Percepció, creences i mentalitat de les persones 
 

En el marc de la present diagnosi, FGC ha incorporat, mitjançant una enquesta de 
percepció, l’opinió de les persones de la plantilla. 
Les dades han estat segregades per sexe, àrea de treball i segons si la persona 
participant té responsabilitats en la gestió d’equips de treball (comandament). 
A l’annex 1 s’incorporen els resultats. 
  
L’enquesta, de 10 ítems, pregunta a la plantilla la seva opinió sobre els diferents 
àmbits d’aquesta diagnosi. 
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• Percentatge de participació de la plantilla en la resposta a l’enquesta. 
Hi ha participat el 28 % de la plantilla: un 39 % dels homes i un 23 % de les 
dones. 
 

 
 
 

 

• Creuen les persones que han respost l’enquesta que a l’organització es té en 
compte la igualtat d’oportunitats entre dones i homes? 

 
Els ítems 1 i 10 són els que fan referència a la integració de la igualtat de dones i 
homes a l’organització, així com la percepció de necessitat de treballar en un Pla 
d’igualtat. Els resultats globals són els que s’exposen: 
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Així doncs, davant la pregunta de si es té en compte la igualtat de dones i homes 
a FGC, un 73 % de les persones participants ha atorgat una puntuació del 7 al 10. 
Respecte a la necessitat de treballar un Pla d’igualtat, un 70 % de les persones que 
han participat a l’enquesta ha respòs que SÍ. 
 

• Coneixen els drets laborals que hi ha per a les víctimes de violència 
masclista? 

En aquest cas, un 42 % de les persones participants a l’enquesta ha respòs amb 
una puntuació del 7 al 10. Aquest és un dels ítems amb les puntuacions més baixes 
de l’enquesta. Per tant, es fa del tot necessari incloure al Pla mesures per donar a 
conèixer els drets laborals de les dones víctimes de violència masclista. 
 

 
 
 

• Dones i homes tenen una percepció diferent? 
Sí.  
Pel que fa a l’ítem 1, “En general, es té en compte la igualtat entre dones i homes”, 
el col·lectiu masculí té una percepció més optimista que les seves companyes. Així, 
de les persones que han valorat aquest ítem entre 7 i 10, hi ha un 82 % dels homes 
i un 61 % de les dones. 
 

 Dona Home Total 

En general, es té en compte la igualtat entre dones i 
homes 

61 82 73 

 
Quant a la necessitat de treballar en un Pla d’igualtat, han respost que sí un 82 % 
de les dones i el 63 % dels homes. 

 Dona Home Total 

Necessitat d’un Pla d’igualtat a FGC 82 63 70 
 

• Hi ha diferència en la percepció de les persones segons si tenen o no 
comandament? 

En general, les diferències més importants s’observen segons la informació 
disponible pel que fa al protocol de prevenció i actuació davant l’assetjament, 
drets laborals de dones víctimes de violència masclista i la percepció d’una cultura 
que afavoreix la conciliació. En aquests ítems, el col·lectiu de comandaments 
atorga una puntuació major. 
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Segregant les dades per sexe, en general s’observa que el col·lectiu masculí té una 
visió més optimista i, per tant, una menor percepció de necessitat de treballar en 
el Pla d’igualtat. 
 

 
 
Com a conclusió, creiem que és important reflexionar sobre aquestes diferències, 
especialment perquè FGC, com es veurà en àmbits següents, presenta una 
segregació horitzontal i vertical important.  
Perquè la integració del valor de la igualtat depèn, en gran mesura, de les persones 
amb comandament i, per tant, aquesta visió “més optimista” per part del col·lectiu 
masculí pot provocar que no es percebi en la totalitat de l’organització com un 
element important. 
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• Anàlisi de les respostes recollides a les dinàmiques grupals: 

A les diferents dinàmiques grupals portades a terme, s’ha considerat important 
realitzar accions en l’àmbit de cultura i gestió organitzativa?  
A les dinàmiques grupals dels tres grups focals, realitzades durant el mes de juny, 
l’àmbit de cultura i gestió organitzativa es va puntuar amb una mitjana de 5,4 sobre 
10.  
Comparant els diferents grups focals, el personal de les explotacions de Turisme i 
Muntanya va atorgar una puntuació de 6,7; el de Línies Metropolitanes un 7,2 i el 
col·lectiu amb comandament un 2,3. 
 

 
El grup més crític, de comandaments, va argumentar la seva puntuació explicant 
que FGC és una empresa molt masculinitzada pel fet que la formació en enginyeria 
té una gran influència en la cultura.  
 
 

 

 
  



 

 108 

 

1.6. Conclusions de l’àmbit de cultura i gestió organitzativa 
 

Àmbit de cultura i gestió organitzativa 
 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

 

• FGC redacta el seu primer “Pla 
d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes en el treball” al juny de 2008. 

• Existència d’un pla de responsabilitat 
social que incorpora la igualtat 
d’oportunitats. 

• En el cas del conveni col·lectiu de 
Turisme i Muntanya la igualtat i no 
discriminació queda explícitament 
recollida al seu article 37.  

• Ambdós convenis recullen la protecció 
integral contra la violència de gènere. 

• Existència d’una estructura destinada 
a treballar la igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes: Comissió 
d’igualtat. 

• La plantilla de FGC ha participat en la 
diagnosi i el II Pla d’igualtat 
d’oportunitats de dones i homes a 
partir de l’enquesta anteriorment 
esmentada, a través dels grups focals i 
evidentment representada per la 
Comissió d’igualtat. 

• FGC realitza difusió de continguts 
específics d'igualtat de dones i homes. 

• L’organització fomenta o participa en 
activitats de promoció de la igualtat de 
dones i homes. 

• A l’enquesta de percepció si es té en 
compte la igualtat de dones i homes a 
FGC, un 73 % de les persones 
participants ha atorgat una puntuació 
del 7 al 10. 

• Al Pla d’actuació de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya 2017-2021, 
la igualtat, diversitat i qualitat en 

 

• FGC redacta el seu primer “Pla 
d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes en el treball” al juny de 2008. 
Tanmateix, el nivell d’implantació ha 
estat molt baix. 

• L’organització garanteix els drets 
laborals de les dones víctimes de 
violència masclista. Tanmateix, no ha 
treballat en la comunicació interna per 
donar a conèixer aquests drets, així 
com el recolzament de l’organització 
en el cas de patir aquesta situació. Cal 
tenir en compte que és un dels ítems 
amb una puntuació més baixa a 
l’enquesta de percepció. 

• En el cas del conveni col·lectiu de 
Línies metropolitanes, la igualtat de 
dones i homes no es troba recollida de 
manera explícita. 

• S’aprecia una clara voluntat d’integrar 
la igualtat; tanmateix, s’observa que 
aquesta no està incorporada de 
manera consolidada. 

• No s’incorporen sistemes de gestió de 
la qualitat que incloguin indicadors per 
a la mesura de la situació d’igualtat de 
dones i homes.  

• No existeix dins de l’empresa, la figura 
de l’agent d’igualtat. 

• En el marc de la present diagnosi, 
persones de l’àrea d’Organització i 
Persones, han participat en la formació 
d’igualtat impartida a la Comissió 
d’igualtat. Tanmateix, resulta 
imprescindible que totes les persones 
que formen part d’aquesta àrea 
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l’ocupació es concreta en el Programa 
3: FGC - El valor de les persones. 

• Respecte a la necessitat de treballar un 
Pla d’igualtat, un 70 % de les persones 
que han participat a l’enquesta ha 
respost que SÍ. 
 

 

comptin en formació en igualtat de 
dones i homes. 

• L’organització no informa del seu 
posicionament pel que fa a la igualtat 
de dones i homes a les empreses amb 
les quals col·labora 
(proveïdores/clientela/usuariat).  

• No es requereix el compliment 
normatiu en matèria d'igualtat de 
dones i homes a les empreses amb les 
quals col·labora (ETT, proveïdores, 
etc.). 

• A l’enquesta de percepció, dones i 
homes tenen una percepció diferent: 
el col·lectiu masculí té una percepció 
més optimista que les seves 
companyes. 

• Segregant les dades de l’enquesta de 
percepció per persones amb o sense 
comandament i sexe, s’observa que els 
homes amb comandament tenen, en 
general, una visió més optimista. 
És important reflexionar sobre 
aquestes diferències, especialment 
perquè FGC, com es veurà als àmbits 
següents, presenta una segregació 
horitzontal i  vertical important.  
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2. Ordenació del treball 

Malgrat l’avanç significatiu que s’ha produït al llarg de les últimes dècades en matèria 
d’igualtat d’oportunitats de dones i homes a l’àmbit laboral, encara queda molt per fer.  

La desigualtat persisteix en menors taxes d’ocupació de dones respecte als homes, en més 
dificultats per desenvolupar una carrera professional i accedir a llocs de responsabilitat i 
direcció, entre d’altres, a les diferències salarials.  

Amb la finalitat de respectar l’equitat i aprofitar el talent i competències de dones i homes, 
és necessari que les organitzacions examinin les condiciones de treball de la seva plantilla i 
s’impliquin a la promoció de mesures que garanteixin la no discriminació i la igualtat 
d’oportunitats.  

En aquest àmbit s’analitza: 

 

CONCEPTE QUÈ S’ANALITZA 

Les condicions laborals, tipus de 
contractes, categories i nivells 
professionals, tipus de jornada, presència 
de dones i homes als diferents llocs de 
treball; estan exemptes de discriminació 
per raó de gènere.  

• Característiques generals de la 
plantilla.  

• Distribució de dones i homes al 
conjunt de l’organització.  

• Condicions contractuals entre dones i 
homes.  
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2.1. Presència de dones i homes a tota l’organització 
 
Dades plantilla total  
FGC és una organització formada per 1844 persones, 511 dones i 1333 homes. Suposa un 28 
% de presència femenina i un 72 % de masculina. 
 

 Dona Home Total general 

Recompte de persones 511 1333 1844 

 

 
 

 SÍ NO 

• Hi ha equilibri pel que fa a la presència de dones i homes a la 

plantilla? 

 

  

• És similar la composició de la plantilla a la presència de dones i 

homes al sector? 

  

Segons l’estudi “Les dones en el sector industrial de Catalunya”5 a Catalunya, el 28,5 
% de l’ocupació en el sector industrial és femenina. El sector industrial és, després 
de la construcció i l’agricultura, el que es caracteritza per una menor participació 
femenina en l’ocupació.  
 
Segons dades de la plataforma europea Women in Transport-EU Platform for Change6, 
la presència femenina al sector transport és d’un 22 %.  
Segons estudi de la indústria del transport de 2011 la presència femenina al sector del 
transport era d’un 16,9 %.7 

 
5 

http://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/altres_publicacions/01_papers_observat

ori_industria_dones.pdf 

 
6 https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-transport_en 

 
7 

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/ipp_adm_general/es_emakunde/adjuntos/materiales.

sectoriales.transporte.y.movilidad.pdf 
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1.2. Percentatge de persones segregades per sexe

Dona

Home

 Dona Home Total general 

Recompte de persones 28 % 72 % 100 % 

http://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/altres_publicacions/01_papers_observatori_industria_dones.pdf
http://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/altres_publicacions/01_papers_observatori_industria_dones.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-transport_en
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/ipp_adm_general/es_emakunde/adjuntos/materiales.sectoriales.transporte.y.movilidad.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/ipp_adm_general/es_emakunde/adjuntos/materiales.sectoriales.transporte.y.movilidad.pdf
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Segons una recent publicació les últimes dades de Renfe i Adif, la presència femenina és 
del 12,7 %.8 
Així, les dades de FGC estan alineades, i fins i tot milloren, la presència femenina del 
sector. 
 

 

2.2. Característiques generals de la plantilla 
 

 SÍ NO 

• Hi ha diferències entre dones i homes a les diferents franges 

d’antiguitat? 

 

  

Per sexes, en coherència amb les dades globals, s’observa una menor presència femenina 
en totes les franges d’antiguitat; tanmateix, supera el 30 % els darrers 10 anys. 
 

    

 Dona Home Total general 

00-04 31 % 69 % 100 % 

05-09 33 % 67 % 100 % 

10-14 28 % 72 % 100 % 

15-19 37 % 63 % 100 % 

20-24 37 % 63 % 100 % 

25-29 27 % 73 % 100 % 

30-34 17 % 83 % 100 % 

35-39 6 % 94 % 100 % 

40-44 18 % 82 % 100 % 

45-49 33 % 67 % 100 % 

Total general 28 % 72 % 100 % 

 
Tanmateix, al calcular el percentatge de dones sobre el col·lectiu de dones i homes, 
s’observa que el 33 % de la plantilla femenina té una antiguitat de 0 a 4 anys, xifra que 
en el cas dels homes és del 28 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8 http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9275063/07/18/Renfe-y-Adif-no-son-femeninas-solo-

el-12-de-la-plantilla-son-mujeres-.html 

 

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9275063/07/18/Renfe-y-Adif-no-son-femeninas-solo-el-12-de-la-plantilla-son-mujeres-.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9275063/07/18/Renfe-y-Adif-no-son-femeninas-solo-el-12-de-la-plantilla-son-mujeres-.html
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Dona Home Total general 

00-04 33 % 28 % 29 % 

05-09 13 % 10 % 11 % 

10-14 15 % 15 % 15 % 

15-19 14 % 9 % 11 % 

20-24 5 % 3 % 3 % 

25-29 11 % 11 % 11 % 

30-34 3 % 6 % 6 % 

35-39 2 % 12 % 10 % 

40-44 3 % 4 % 4 % 

45-49 1 % 0 % 0 % 

Total general 100 % 100 % 100 % 

 
 

 
 

 
Distribució de la plantilla per edat  
L’edat mitjana de la plantilla és de 44,8 anys, amb 2,5 anys de diferència entre dones i 
homes. 

 Dona Home Total general 

Mitjana d'edat 42,9 45,5 44,8 

 
El 57 % de la plantilla té una edat entre els 30 i els 50 anys. 
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Recompte de 
persones    

 
Dona Home 

Total 
general 

16-29 3 % 5 % 8 % 

30-39 8 % 22 % 30 % 

40-49 10 % 17 % 27 % 

50-59 5 % 17 % 22 % 

60-69 2 % 12 % 13 % 

Total general 28 % 72 % 100 % 

 
 

 SÍ NO 

• Hi ha diferències entre dones i homes a les diferents franges d’edat?   

En l’anàlisi de la distribució de dones i homes en les diferents franges d’edat s’observa 
una major presència femenina en els intervals de 40 a 49 anys i de 16 a 29 anys. 
 

 Dona Home Total general 

16-29 33 % 67 % 100 % 

30-39 27 % 73 % 100 % 

40-49 38 % 62 % 100 % 

50-59 24 % 76 % 100 % 

60-69 14 % 86 % 100 % 

Total general 28 % 72 % 100 % 

 

 
 

 
Tanmateix en el càlcul de dones sobre el seu col·lectiu i homes sobre homes, s’observa 
que el 65 % de les dones es concentra al grup de 30 a 50 anys, mentre que en el cas dels 
homes la presència en aquests intervals és menor, d’un 54 %. 
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 Dona Home Total general 

16-29 9 % 7 % 8 % 

30-39 29 % 31 % 30 % 

40-49 36 % 23 % 26 % 

50-59 19 % 23 % 22 % 

60-69 7 % 16 % 13 % 

Total general 100 % 100 % 100 % 

• Es contempla l’edat de la plantilla pel disseny de mesures de 

conciliació? 
 

 

 
Distribució de la plantilla per nivell d’estudis finalitzats 
Gairebé el 60 % de la plantilla es concentra als grups de formació Batxillerat i Formació 
professional, de grau mig o superior. 
 

 
Total general 

11. Educació Primària 11 % 

31. Educació Secundària Obligatòria 7 % 

32. Batxillerat 19 % 

33. Formació Professional de Grau Mig 19 % 

51. Formació Professional de Grau Superior 21 % 

62. Universitat 1er Cicle - Diplomatura / Enginyeria Tècnica 8 % 

72. Universitat 2on Cicle - Llicenciatura / Enginyeria Superior 7 % 

81. Universitat 3er Cicle - Màster / Cursos de Doctorat 2 % 

94. Altres 5 % 

Total general 100 % 
 

 SÍ NO 

• Hi ha diferències entre dones i homes pel que fa al nivell de 

formació?  

  

La distribució de dones i homes en cada un dels nivells formatius és la que s’exposa: 
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Analitzant les dades de dones sobre el col·lectiu de dones i d’homes sobre el col·lectiu 
d’homes, s’observa que les primeres es concentren majoritàriament al nivell 
“Batxillerat” seguit de “Formació professional”.  
Els homes es concentren en major percentatge al nivell “Formació professional”, 
formació relacionada amb funcions de manteniment/infraestructures, seguit de 
“Batxillerat”. 
 
D’altra banda, un 13 % de les dones té una “Educació Primària” o “Secundària 
obligatòria”, mentre que en el cas del homes aquest percentatge s’eleva al 21 %. 
 
Pel que fa a estudis universitaris, es constata una major presència femenina en 
aquests nivells: un 25 % de les dones tenen estudis universitaris en comparació amb 
un 14 % dels homes. 
 

 
Dona Home Total general 

11. Educació Primària 7 % 13 % 11 % 

31. Educació Secundària Obligatòria 6 % 8 % 7 % 

32. Batxillerat 22 % 18 % 19 % 

33. Formació Professional de Grau Mig 16 % 20 % 19 % 

51. Formació Professional de Grau Superior 16 % 23 % 21 % 

62. Universitat 1er Cicle - Diplomatura / Enginyeria Tècnica 12 % 7 % 8 % 

72. Universitat 2on Cicle - Llicenciatura / Enginyeria Superior 10 % 6 % 7 % 

81. Universitat 3er Cicle - Màster / Cursos de Doctorat 3 % 1 % 2 % 

94. Altres 7 % 5 % 5 % 

Total general 100 % 100 % 100 % 
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Es conclou un major nivell formatiu entre el col·lectiu femení. 

• Al col·lectiu de persones amb comandament s’observen diferències 
entre dones i homes pel que fa al nivell de formació? 

  

Sí. Del total de persones que ocupen càrrecs de comandament (53 dones i 255 homes), 
el 43,4 % de les dones tenen estudis universitaris. Aquest percentatge és del 31,3 % en 
el cas del col·lectiu masculí. 
 
 

 Dona Home Total general 

Grup 5 24 137 161 

Grup 6 11 45 56 

Grup 7 3 22 25 

Grup 8 2 7 9 

Grup A  5 5 

Grup B 1 9 10 

Grup C 1 5 6 

Grup D1 11 25 36 

Total general 53 255 308 

 

Amb estudis universitaris Dona Home Total general 

Grup 5 8 20 28 

Grup 6 8 27 35 

Grup 7 2 14 16 

Grup 8 2 7 9 

Grup A  1 1 

Grup B  5 5 

Grup C 1 1 2 

Grup D1 2 5 7 

Total general 23 80 103 
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4.3. Percentatge de dones segregades per nivell 
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2.3. Distribució de dones i homes al conjunt de l’organització 
 

Distribució de la plantilla per àrees.  
Pel que fa a les àrees, el 71 % de la plantilla es concentra a FGC Infraestructures i FGC 
Operadora. 

Recompte de persones  

 
Total general 

1 PRESIDÈNCIA, DIR. GRAL. I CORPORATIVES 10 % 

3 FGC INFRAESTRUCTURES 23 % 

2 FGC OPERADORA 48 % 

5 TURISME I MUNTANYA - ESTRUCTURA - 2 % 

8 EXPLOTACIÓ MONTSERRAT 3 % 

6 LA MOLINA 4 % 

7 VALL DE NÚRIA 4 % 

4 LLEIDA - LA POBLA 1 % 

9 ESPOT ESQUÍ I PORT- AINÉ 5 % 

Total general 100 % 

 
 

 SÍ NO 

• Hi ha equilibri pel que fa a la presència de dones i homes a les 

àrees? 

 

  

En l’anàlisi per àrees s’observa paritat a Presidència, Direcció General i Corporatives, 
Turisme i Muntanya Estructura i l’explotació de Montserrat. 
 
a. L’àrea amb major desequilibri és FGC Infraestructures, que en el global integra el 

23 % de la plantilla, i està formada en gran part per persones que desenvolupen 
tasques de manteniment i/o renovació. En aquest cas, la presència de dones i 
homes es veu clarament afectada per la segregació horitzontal en les persones 
que cursen aquests estudis (Formació professional i/o enginyeries). 
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En l’anàlisi de dones sobre col·lectiu de dones i d’homes sobre col·lectiu d’homes, 
s’observa molt clarament la segregació horitzontal esmentada. 
 

                  
 

 
 

 

Distribució de la plantilla per grup professional. 
El personal d’FGC és personal laboral ordinari: no està inclòs en l’àmbit del personal laboral 
de l’Administració que es regeix per l’anomenat “Conveni únic del personal laboral de la 
Generalitat de Catalunya”.  
Els treballadors i treballadores  de FGC tenen una relació laboral comú concertada a través 
d’un contracte de treball individual que es regula per mitjà dels convenis col·lectius 
d’empresa. FGC té dos de convenis col·lectius d’aplicació: 

- Un conveni col·lectiu d’àmbit d’empresa d’aplicació al personal de Línies 
Metropolitanes. Aquest conveni, que es va signar pel període 2005-2010, 
actualment manté la seva vigència en virtut d’un acord d’ultra activitat de 4 de 
febrer de 2014. 

- Un conveni col·lectiu d’àmbit inferior al d’empresa, d’aplicació a les explotacions de 
Turisme i Muntanya de Vall de Núria, La Molina, Montserrat, Espot i Port Ainé i la 
Línia de Lleida – La Pobla de Segur. Aquest conveni, que es va signar pel període 
2007-2012, actualment manté la seva vigència en virtut d’un acord d’ultra activitat 
de 10 d’octubre de 20139. 

 
Pel que fa als grups professionals en el conveni col·lectiu d’àmbit d’empresa d’aplicació al 
personal de Línies Metropolitanes, estan definits a l’article 6. 
 
Pel que fa als grups professionals del conveni col·lectiu d’aplicació a les explotacions de 
Turisme i Muntanya de Vall de Núria, La Molina, Montserrat, Espot i Port Ainé i la Línia de 
Lleida – La Pobla de Segur, queden definits a l’article 6. 
Els col·lectius de Direcció, 7 i 8, són grups fora de conveni. 
  
Per grup professional, el 78 % de la plantilla es concentra als grups 3 i 4 del conveni de Línies 
Metropolitanes i E1 i E2 del conveni de les exploracions de Turisme i Muntanya. 

 
9 http://transparencia.fgc.cat/gestio/personal-fgc/ 

 

http://transparencia.fgc.cat/gestio/personal-fgc/
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Aquests grups professionals són aquells relacionats amb atenció al client, manteniment i 
conducció de trens, entre d’altres.  
 

 
 

 
 

• Hi ha equilibri pel que fa a la presència de dones i homes als diferents 

grups professionals? 

 

  

 
Com s’observa, només el grup professional F de persones adscrites al conveni col·lectiu de 
Turisme i Muntanya té un equilibri en la presència de dones i homes. Del mateix conveni, 
els grups D2 i E1 mostren gairebé equilibri.  
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Tanmateix, donat que FGC és una empresa amb desequilibri en la presència de dones i 
homes, és del tot imprescindible analitzar aquesta dada a partir del percentatge de dones 
sobre el col·lectiu de dones i d’homes sobre el col·lectiu d’homes. 
S’observa al grup 4 una segregació de dones i homes; així, el 31 % de les dones de la plantilla 
s’ocupa al grup 4A, enfront del 23 % d’homes. Pel que fa al Grup 4B, es constata una major 
presència masculina: el 18 % de la plantilla masculina s’ocupa en aquest grup enfront del 
12 % de les dones. 
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• En quina proporció estan representades les dones a l’equip directiu?  

 

Pel que fa al Comitè de Direcció i, segons consta al web fgc.cat10, està format pel 
president, 7 directors i 2 directores. Suposa una proporció de 80 % de presència 
masculina i de 20 % de presència femenina. 
 

 
 

  
 

I al col·lectiu de comandaments intermedis? 
 
No s’observa paritat en cap grup professional amb comandament. 
En el cas de Turisme i Muntanya, s’observa clarament com minva la presència femenina 
a mida que s’avança en la jerarquia. 
 
 

 
10 https://www.fgc.cat/sobre-fgc/info-corporativa/organs-directius/ 
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Dona Home Total general 

f.Grup 5 15 % 85 % 100 % 

g.Grup 6 20 % 80 % 100 % 

h.Grup 7 12 % 88 % 100 % 

i.Grup 8 22 % 78 % 100 % 

j.Grup A 0 % 100 % 100 % 

k.Grup B 10 % 90 % 100 % 

l.Grup C 17 % 83 % 100 % 

m.Grup D1 31 % 69 % 100 % 

 
 

 
 
En l’anàlisi de la distribució de dones sobre el col·lectiu de dones i homes sobre el col·lectiu 
d’homes en aquests grups professionals, s’observa major presència masculina als grups 
amb comandament, excepte el grup D1.  
 
Es conclou que existeix segregació vertical, no només per una menor presència femenina al 
global de l’organització, sinó perquè aïllant aquesta variable aquestes tenen menor 
presència que els seus companys als grups amb comandament. 
 

 

 
Dona/Dona Home/Home Total general 

Grup 5 4,7 % 10,3 % 8,7 % 

Grup 6 2,2 % 3,4 % 3,0 % 

Grup 7 0,6 % 1,7 % 1,4 % 

Grup 8 0,4 % 0,5 % 0,5 % 

Grup A 0,0 % 0,4 % 0,3 % 

Grup B 0,2 % 0,7 % 0,5 % 

Grup C 0,2 % 0,4 % 0,3 % 

Grup D1 2,2 % 1,9 % 2,0 % 
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 SÍ NO 

• En cas que hi hagi subrepresentació de dones o homes a determinats 
grups, realitza l’empresa accions o mesures per corregir-ho? 
 
 

  

 

• Hi ha desequilibris pel que fa a la presència de dones i homes als  

diferents llocs de treball/funció?  
 
 

  

S’observa segregació horitzontal en l’anàlisi per funció.  
Presenten paritat 4 llocs/funció dels 56: “Agent centre de control”, “Operari/a 
especialitzat/da d’informàtica”, “Personal base” i “Tècnic/a especialitzat/da CCI” 
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cada funció 

Dona

Home



 

 125 

 
 
En l’anàlisi percentual de dones sobre col·lectiu de dones i d’homes sobre col·lectiu 
d’homes, i en aquelles funcions que aglutinen més persones, s’observen dades equitatives 
en la funció de “Maquinista”, “Auxiliar especialista”. “Agent d’estació” a favor del col·lectiu 
femení i “Supervisor/a de grup” i “Tècnic especialitzat” a favor del col·lectiu masculí. 
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2.4. Condicions contractuals de dones i homes 
 

Distribució de la plantilla per tipologia de contracte.  
El 69 % de la plantilla de FGC, 1270 persones, treballa amb un contracte indefinit; el 
19 %, 349 persones, amb contracte d’interinitat; i el 12 % restant en modalitat 
temporal i jubilació parcial. 
 

 
                                                        

• Tenint en compte les dades, com és la situació de dones i homes pel que fa a la 

temporalitat? 

Prenent com a referència la presència de dones i homes en el total de la plantilla: 
28 % de dones i 72 % d’homes, s’observa: 
- Dades coherents quant a contracte indefinit i d’interinitat/relleu. 

- Major presència masculina a la modalitat contractual de jubilació parcial, en 

coherència amb les dades d’antiguitat. 

- Major presència femenina a la modalitat de contracte temporal, dada que 

correlaciona amb la incorporació de dones a l’organització. 

 

 
Dona Home Total general 

Indefinit 29 % 71 % 100 % 

Jubilació parcial 12 % 88 % 100 % 

Temporal 39 % 61 % 100 % 

Interinitat/Relleu 27 % 73 % 100 % 

Total general 28 % 72 % 100 % 
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2.5. Tipologia de jornada de dones i homes 
 

Distribució de la plantilla per tipus de jornada 
Per tipus de jornada, el 74 % de la plantilla treballa amb una jornada completa. El 23 
% a temps parcial i el 3 % amb reducció de jornada. 

 % de persones 

A temps parcial 23 % 

Completa 74 % 

Parcial - Reducció jornada 3 % 

Total general 100 % 

 

 
 
 
A l’anàlisi per sexe, dones sobre col·lectiu de dones i homes sobre homes, s’observa 
una clara diferència en la modalitat jornada reduïda, encara que cal assenyalar que es 
tracta d’una mostra de 52 persones. 
El col·lectiu masculí presenta major percentatge de jornada completa, mentre que el 
percentatge de dones és 2 punts percentuals major en la jornada parcial. 
 

 
Dona Home Total general 

A temps parcial 24,3 % 22,3 % 22,8 % 

Completa 66,7 % 77,3 % 74,3 % 

Parcial - Reducció jornada 9,0 % 0,5 % 2,8 % 

Total general 100 % 100 % 100 % 

 
Clarament la reducció de jornada afecta a una menor presència de les dones a la 
modalitat “jornada completa”. 
 

 SÍ NO 

• Hi ha diferències entre dones i homes als diferents tipus de 

jornada? 
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A l’anàlisi de presència de dones i homes per tipus de jornada, s’observa una major 
parcialitat entre el col·lectiu femení. 

     
 
 

 
 

 

2.6. Evolució i motius de les extincions de la relació laboral 
 

 SÍ NO 

• En cas afirmatiu, alguns dels motius de baixa voluntària dels quatre 

últims anys es poden adscriure al gènere/sexe, inclosos motius 

d’ordenació del temps de treball i conciliació? 

 
 

  

 
Extincions de la relació laboral l’últim any.  
62 persones han extingit la relació laboral amb FGC; això suposa un 3,4 % de la 
plantilla. 
 

 SÍ NO 

• Hi ha diferències entre dones i homes pel que fa a les extincions 

de la relació laboral? 

  

Les diferències entre dones i homes més importants s’observen a les jubilacions, 
dada coherent amb l’antiguitat de dones i homes. També hi ha més presència 
femenina a les excedències. 
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Recompte de persones    

 
Dona Home Total general 

Baixa voluntària 0 % 8 % 8 % 

Defunció 0 % 5 % 5 % 

Finalització contracte 0 % 2 % 2 % 

No superació període de prova 0 % 2 % 2 % 

Jubilació / Cessament 5 % 53 % 58 % 

Incapacitat permanent 2 % 6 % 8 % 

Excedència 10 % 8 % 18 % 

Total general 16 % 84 % 100 % 

 
S’observen clarament aquestes diferències al càlcul de presència a les diferents 
modalitats de dones sobre el col·lectiu de dones i homes sobre el col·lectiu 
d’homes. 
 
En el cas del col·lectiu masculí, la jubilació és el motiu principal de l’extinció de la 
relació laboral. Aquesta dada correlaciona amb la major presència d’homes a les 
franges més altres d’antiguitat. En el cas de les dones, el motiu és l’excedència. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Dona Home Total general 

Baixa voluntària 0 % 10 % 8 % 

Defunció 0 % 6 % 5 % 

Finalització contracte 0 % 2 % 2 % 

No superació període de prova 0 % 2 % 2 % 

Jubilació / Cessament 30 % 63 % 58 % 

Incapacitat permanent 10 % 8 % 8 % 

Excedència 60 % 10 % 18 % 

Total general 100 % 100 % 100 % 
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A partir de les dades, i tal com suggereix la Comissió d’igualtat, s’aprofundeix en les 
dades d’excedència. Es conclou que la cura de fill/a és el motiu que mostra una clara 
diferència entre dones i homes. Només és forçosa per càrrec públic en el cas d’una 
persona. 
 

 Dona % Dones Home % Homes TOTAL 

 Cura de fill/a 3 75 % 1 25 % 4 

 Voluntària 3 50 % 3 50 % 6 

 Forçosa per càrrec públic 0 0 % 1 100 % 1 

TOTAL 6 55 % 5 45 % 11 
 

 

 SÍ NO 

• Dones i homes tenen la mateixa estabilitat a l’organització?   
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2.7. Conclusions d’ordenació del treball 
 

Àmbit d’ordenació del treball 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 
• En general, FGC millora la presència 

femenina al sector transport. 

• Per sexes, en coherència amb les 
dades globals, s’observa una menor 
presència femenina en totes les 
franges d’antiguitat, si bé supera el 30 
% els darrers 10 anys. 

• Es conclou que existeix un major nivell 
formatiu al col·lectiu femení. 

• Les dades conclouen que dones i 
homes tenen la mateixa estabilitat 
laboral. 

 

• En general, no hi ha equilibri pel que fa 
a la presència de dones i homes a la 
plantilla. 

• No es contempla l’edat de la plantilla 
pel disseny de mesures de conciliació. 

• No hi ha equilibri pel que fa a la 
presència de dones i homes a les 
diferents àrees. 

• El nivell formatiu del col·lectiu femení 
no correlaciona amb la seva presència 
a llocs de Direcció i/o Comandament. 

• Es conclou que existeix segregació 
vertical: les dones tenen menor 
presència que els seus companys als 
grups amb comandament. 

• FGC no realitza accions o mesures per 
corregir la segregació vertical. 

• S’observa segregació horitzontal en 
l’anàlisi per funció.  

• S’observa més presència femenina a 
les reduccions de jornada, i el principal 
motiu en el cas de les dones és la cura 
de fill/a. 
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3. Accés a l’organització 
La participació de les dones al mercat laboral encara està lluny de la dels homes. Si comparem 
les taxes d’ocupació de dones i homes, observem que la masculina és superior a la femenina.  
Respecte a la relació entre ocupació i nivell formatiu, s’observa que tant homes com dones 
tenen més possibilitats d’incorporar-se al mercat laboral amb nivells més alts de formació, 
però el nivell formatiu que tenen les dones respecte als homes no s’ha traduït en una millora 
de la igualtat. 
Aquesta participació desigual prové d’estereotips de gènere que encara limiten l’accés de les 
dones al mercat laboral.  
El procés de selecció de personal ha de tenir com a objectiu identificar les candidatures 
idònies per a un lloc de treball amb l’objectiu d’incorporar a la persona més adequada per a 
cada tasca professional, garantint que el sexe no condicioni l’elecció. Per aquest motiu, es fa 
imprescindible que les organitzacions reflexionin sobre el seu procés de selecció des d’una 
perspectiva de gènere.  
 
En aquest àmbit s’analitza: 
 

CONCEPTE QUÈ S’ANALITZA 

 
 
S’evidencia una igualtat real 
d’oportunitats als processos de selecció.  

 

• Percepció de les persones envers les 
possibilitats d’accés a l’organització.  

• Com s’inclou la igualtat d’oportunitats 
a l’accés a l’organització.  

• Com el procés de selecció vetlla per la 
igualtat d’oportunitats.  

• Evolució de les contractacions.  
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3.1. Percepció de les persones 

• Anàlisi de l’enquesta de percepció 

A l’enquesta de percepció de l’àmbit d’accés, va obtenir una puntuació de 8,25 sobre 
10  

 
 
Pel que fa a la percepció de dones i homes, s’observen diferències: el percentatge 
d’homes que ha valorat aquest ítem amb puntuacions entre 7 i 10 és major que el 
percentatge de dones. S’observen 15 punts de diferència entre uns i altres. 
 

 DONA HOME TOTAL 

 

 
 
A l’anàlisi de persones amb o sense comandament, segons dades segregades per sexe, 
s’observa també una diferent percepció entre dones i homes; la d’ells és més optimista, 
especialment entre el col·lectiu masculí amb comandament. 
Al col·lectiu de persones amb comandament s’observa una diferència de 19 punts entre 
dones i homes. 
 

 AMB COMANDAMENT SENSE COMANDAMENT TOTAL 

 DONA HOME DONA HOME 

 

 
 
• Anàlisi de les respostes recollides amb les dinàmiques grupals: 

A les dinàmiques grupals dels 3 grups focals, realitzades durant el mes de juny, l’àmbit 
d’accés a l’organització es va puntuar amb una mitjana de 8,8 sobre 10.  
Comparant els diferents grups focals, Turisme i Muntanya va atorgar una puntuació de 
10, Línies Metropolitanes 8 i Comandaments 8,3. 
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Aquestes puntuacions es van argumentar amb els següents comentaris: 
- Hi ha igualtat d’oportunitats a l’accés a l’organització, però encara existeix 

segregació horitzontal, com per exemple als llocs de manteniment o que 
requereixen de força física, que estan masculinitzats, mentre que l’atenció al 
client està feminitzada. 

- Fa 8 anys la situació era pitjor. Actualment a Línia estan fent pràctiques i noves 
incorporacions d’agents, hi ha 50/50.  
Malgrat això, encara a Producció i Manteniment hi ha poques dones 
(actualment al taller hi ha 4 dones).  
 

  

3.2. Com s’inclou la igualtat d’oportunitats a l’accés a l’organització 

 
                                                                            

SÍ NO 

• S’inclou la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la 
selecció de personal? 

 

  

• Existeixen descripcions dels diferents llocs de treball? 
L’organització disposa de descripcions de llocs professionals que 
permeten una adequada gestió del servei, així com la flexibilitat per 
generar possibilitats de desenvolupament professional. 
Tanmateix, la responsable de Desenvolupament Humà creu que és 
necessària una descripció més bàsica pel moment de publicar 
vacants, ja que les actuals descripcions requereixen de major 
concreció. 
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• Es disposa d’un protocol de selecció? 

L’organització disposa d’un protocol de selecció. Tot i així, aquest no 
expressa formalment la igualtat d’oportunitats i està redactat amb 
masculí genèric. 
 

  

• A les ofertes o convocatòries d’ocupació, es denominen els llocs de 
treball amb un llenguatge inclusiu? 
 
 

  

 
Es detecta una voluntat de denominar els llocs de manera inclusiva, tal i com es mostra 
a la següent convocatòria: 

 

 
 
Tanmateix, en alguns casos es fa ús del masculí genèric: 
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L’organització ha incorporat a les seves convocatòries adaptacions en el cas de dones 
aspirants hospitalitzades per embaràs de risc, part o els dies immediatament posteriors 
al part.  

 

 
 

 
També s’ha incorporat la variable sexe, de manera que en el cas que l’empat no hagi 
estat resolt s’optarà̀ per la persona del sexe menys representat entre qui hagi estat 
seleccionat. En cas que persisteixi l’empat s’optarà, finalment, per la persona de major 
edat.  
 

 
 
 
 



 

 137 

• En el cas que la selecció la dugui a terme una empresa externa 
(consultoria, ETT, etc.), s’exigeix que es vetlli per la igualtat de 
dones i homes? 
 

  

 
De manera progressiva l’organització està deixant de treballar amb empreses de 
selecció de personal. Quan fa ús d’aquest servei és per cobrir “puntes de feina”. 
Tanmateix, no s’exigeix a aquestes empreses, com ara ETT, que els seus processos 
selectius vetllin per la igualtat de dones i homes. 

 
 
3.3. Com el procés de selecció vetlla per la igualtat d’oportunitats a l’accés a l’organització 
 

                                                                                                                                                           
SÍ     

                                                                                
NO   

• Les persones que realitzen els processos de selecció s’han format en 
igualtat de dones i homes? 
No totes les persones que realitzen els processos de selecció s’han 
format en igualtat de dones i homes. 

 

  

• Les entrevistes de selecció les realitza i valora més d’una persona (dona i home)? 

El fet que hi hagi més d’una persona a l’entrevista de selecció depèn del lloc a cobrir. 
Així mateix, com més alta sigui la posició a l’escala jeràrquica, més probable és que 
l’entrevista la duguin a terme dues persones. 

• Els continguts de les proves i entrevistes fan referència, 
exclusivament, a l’àmbit professional? 
 

  

• Als processos selectius es tenen en compte la situació personal o 
familiar de les candidatures? 

 

  

• Als processos selectius es té en compte el sexe de la persona com un element per 
valorar la idoneïtat per a un determinat lloc de treball? 
En entrevista amb l’àrea d’organització i persones, es reconeix que s’ha avançat molt 
en aquest sentit. Així, si fa molts anys s’explicitava el sexe de la persona a seleccionar 
com un requisit, actualment aquest fet ja no existeix.  
Tanmateix, es reconeix que, a nivell inconscient i en la cultura de l’organització, és 
possible que encara s’adscrigui el sexe a un lloc de treball o altre. 

 
• Es potencia la incorporació de l’altre sexe en aquells llocs on es troba 

subrepresentat. 
 

  

En general, l’àrea de persones porta a terme mesures per equilibrar la presència de 
dones i homes. Aquesta àrea creu que podria ser positiu implantar polítiques d’acció 
positiva de manera formal i generalitzada. 
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3.4. Evolució de les contractacions 

Nota tècnica: les dades analitzades corresponen al mes de desembre de 2017. 
L’anàlisi estadístic es porta a terme el mes de juliol de 2018. 
 

Contractacions produïdes els últims quatre anys. 
En els darrers 4 anys FGC ha contractat 496 persones, de les quals el 30 % han estat 
dones i el 70 % homes. 
En comparació amb la presència percentual de dones i homes a la plantilla, les 
contractacions produïdes els últims 4 anys milloren en dos punts la presència 
femenina. 
 

 Dona Home Total general 

Recompte de persones 148 348 496 

 

 Dona Home Total general 

Recompte de persones 30 % 70 % 100 % 

 

 
 
 

 
Contractacions produïdes els últims quatre anys. Dades evolutives. 
 
Analitzant les dades evolutives, s’observa que la contractació masculina ha estat 
superior a la femenina els darrers 4 anys. Superant el 30 % de contractació femenina 
en la franja “1any”. 

 
Dona Home Total general 

0 anys 29 % 71 % 100 % 

1 any 34 % 66 % 100 % 

2 anys 27 % 73 % 100 % 

3 anys 30 % 70 % 100 % 

Total general 30 % 70 % 100 % 
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 SÍ NO 

 
• S’ha rebut un número similar de candidatures de dones i homes 

per participar als processos de selecció que s’han dut a terme els 
últims quatre anys. 
 

  

Amb data de juny de 2018, l’àrea de persones ha portat a terme un estudi 
comparatiu entre les convocatòries d’agents d’estació dels anys 2016 i 2018.  
 
Les principals conclusions, des d’una perspectiva de gènere, han estat: 
- Hi ha paritat de dones i homes a les persones inscrites a les convocatòries. 
- Dues de cada tres persones que passen a la segona fase en ambdues 

convocatòries són homes. El percentatge de dones que passen a la segona 
fase el 2018 s’incrementa un 3 % respecte al 2016. 
D'altra banda, al 2018 s'observa una baixada de dones d'un 3 % en la fase de 
selecció i proves d’aptituds i psicofísiques. Per contra, al 2016 el percentatge 
de dones en aquest punt del procés va ser un 2 % superior.  

- A la convocatòria de 2018, les persones amb estudis superiors convocades a la 
formació final és del 73 % (72 % en el cas dels homes i 76 % en el cas de les dones). 
Tot i així els homes obtenen, a grans trets, les millors qualificacions a les proves 
teòriques. 

 
Contractacions produïdes els últims quatre anys per departament/àrea funcional  
Per àrea funcional, FGC Operadora és la que ha incorporat més persones, ja que 
suposa el 37 % de les incorporacions. En totes les àrees s’han incorporat més homes 
que dones. 
 

 
Dona Home Total general 

1 PRESIDÈNCIA, DIR. GRAL. I CORPORATIVES 20 11 31 

3 FGC INFRAESTRUCTURES 8 83 91 

2 FGC OPERADORA 66 116 182 

5 TURISME I MUNTANYA - ESTRUCTURA - 3 6 9 

8 EXPLOTACIÓ MONTSERRAT 8 11 19 

6 LA MOLINA 8 47 55 

7 VALL DE NÚRIA 13 6 19 

4 LLEIDA - LA POBLA 6 19 25 

9 ESPOT ESQUÍ I PORT- AINÉ 16 49 65 

Total general 148 348 496 
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Dona Home Total general 

1 PRESIDÈNCIA, DIR. GRAL. I CORPORATIVES 4 % 2 % 6 % 

3 FGC INFRAESTRUCTURES 2 % 17 %  18 % 

2 FGC OPERADORA 13 % 23 % 37 % 

5 TURISME I MUNTANYA - ESTRUCTURA - 1 % 1 % 2 % 

8 EXPLOTACIÓ MONTSERRAT 2 % 2 % 4 % 

6 LA MOLINA 2 % 9 % 11 % 

7 VALL DE NÚRIA 3 % 1 % 4 % 

4 LLEIDA - LA POBLA 1 % 4 % 5 % 

9 ESPOT ESQUÍ I PORT- AINÉ 3 % 10 % 13 % 

Total general 30 % 70 % 100 % 

 
 
 SÍ NO 

 
• S’han incorporat més dones o homes a una àrea concreta? 

 
 

  

Analitzant la distribució per gènere de les contractacions per departament/àrea 
funcional, s’observen diferències destacables a FGC Infraestructures, FGC 
Operadora, Presidència, Direcció General, Corporatives i la Molina. S’ofereix taula: 
 

 
Dona Home Total general 

1 PRESIDÈNCIA, DIR. GRAL. I CORPORATIVES 14 % 3 % 6 % 

3 FGC INFRAESTRUCTURES 5 % 24 % 18 % 

2 FGC OPERADORA 45 % 33 % 37 % 

5 TURISME I MUNTANYA - ESTRUCTURA - 2 % 2 % 2 % 

8 EXPLOTACIÓ MONTSERRAT 5 % 3 % 4 % 

6 LA MOLINA 5 % 14 % 11 % 

7 VALL DE NÚRIA 9 % 2 % 4 % 

4 LLEIDA - LA POBLA 4 % 5 % 5 % 

9 ESPOT ESQUÍ I PORT- AINÉ 11 % 14 % 13 % 

Total general 100 % 100 % 100 % 

 
Aquestes diferències poden tenir la seva causa en la ja detectada segregació 
horitzontal, especialment a FGC Infraestructures. 
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Contractacions produïdes els últims quatre anys per grup professional.  
Les persones incorporades els darrers 4 anys ho han fet en un 44,4 % al grup 3A, seguit 
del grup E2 en el cas de Turisme i Muntanya. 
 

 Dona Home Total general 

a.Grup2 0,0% 0,0% 0,0% 

b.Grup 3B 1,0% 2,2% 3,2% 

c.Grup 3A 13,3% 31,0% 44,4% 

d.Grup 4B 0,8% 4,2% 5,0% 

e.Grup 4A 1,8% 1,6% 3,4% 

f.Grup 5 1,0% 2,4% 3,4% 

g.Grup 6 0,4% 0,8% 1,2% 

h.Grup 7 0,2% 0,0% 0,2% 

i.Grup 8 0,4% 0,0% 0,4% 

j.Grup A 0,0% 0,0% 0,0% 

k.Grup B 0,0% 0,0% 0,0% 

l.Grup C 0,0% 0,0% 0,0% 

m.Grup D1 0,0% 1,0% 1,0% 

n.Grup D2 0,8% 2,2% 3,0% 

o.Grup E1 1,4% 4,4% 5,8% 

p.Grup E2 5,8% 15,9% 21,8% 

q.Grup F 2,8% 4,2% 7,1% 

Total general 29,8% 70,2% 100,0% 
 

 SÍ NO 

 
• A les incorporacions dels quatre últims anys, s’observa diferència 

entre dones i homes en relació al grup professional?  

Al realitzar l’anàlisi del percentatge de dones contractades sobre el total 
de dones i el percentatge d’homes contractats sobre el total d’homes, 
el patró d’accés és similar. 
 

  

 
Pel que fa a la distribució de dones i homes als diferents grups professionals, càlcul de 
presència de dones sobre col·lectiu de dones i homes sobre col·lectiu d’homes, 
s’observen lleugeres diferències als grups 4, E i F.  
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Dona Home Total general 

a.Grup2 0% 0% 0% 

b.Grup 3B 3% 3% 3% 

c.Grup 3A 45% 44% 44% 

d.Grup 4B 3% 6% 5% 

e.Grup 4A 6% 2% 3% 

f.Grup 5 3% 3% 3% 

g.Grup 6 1% 1% 1% 

h.Grup 7 1% 0% 0% 

i.Grup 8 1% 0% 0% 

j.Grup A 0% 0% 0% 

k.Grup B 0% 0% 0% 

l.Grup C 0% 0% 0% 

m.Grup D1 0% 1% 1% 

n.Grup D2 3% 3% 3% 

o.Grup E1 5% 6% 6% 

p.Grup E2 20% 23% 22% 

q.Grup F 9% 6% 7% 

Total general 100% 100% 100% 
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3.5. Conclusions de l’àmbit d’accés a l’organització. 

Àmbit d’accés a l’organització 
 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

 

• A l’enquesta de percepció, l’àmbit 

d’accés va obtenir una puntuació de 

8,25 sobre 10. 

• A les dinàmiques grupals dels 3 grups 
focals, l’àmbit d’accés a l’organització 
es va puntuar amb una mitjana de 8,8 
sobre 10.  

• La igualtat de dones i homes s’inclou 
com un dels objectius de la selecció de 
personal. 

• L’organització disposa de descripcions 
de llocs professionals que permeten 
una adequada gestió del servei, així 
com la flexibilitat per generar 
possibilitats de desenvolupament 
professional. 

• En general l’àrea de persones porta a 
terme mesures per equilibrar la 
presència de dones i homes.  

• L’organització disposa d’un protocol 
de selecció. 

• L’organització ha incorporat a les 
seves convocatòries adaptacions en el 
cas de dones aspirants hospitalitzades 
per embaràs de risc, part o els dies 
immediatament posteriors al part. 

• S’ha incorporat la variable sexe, de 
manera que en el cas que l’empat no 
hagi estat resolt s’optarà per la 
persona del sexe menys representat 
entre els seleccionats i, en cas que 
persisteixi l’empat, s’optarà, 
finalment, per la persona de major 
edat.  

• Els continguts de les proves i 
entrevistes fan referència, 
exclusivament, a l’àmbit professional. 

 

• A l’enquesta de percepció, pel que fa a 
la percepció de dones i homes, 
s’observen diferències: el percentatge 
d’homes que ha valorat aquest ítem 
amb puntuacions entre 7 i 10 és major 
que el percentatge de dones. 
S’observen 15 punts de diferència 
entre uns i altres. 

• El protocol de selecció no expressa 
formalment la igualtat d’oportunitats i 
està redactat amb masculí genèric. 

• En general l’àrea de persones porta a 
terme mesures per equilibrar la 
presència de dones i homes.  
Aquesta àrea creu que podria ser 
positiu implantar polítiques d’acció 
positiva de manera formal i 
generalitzada. 

• No s’exigeix aquestes empreses, com 
ara ETT, que els seus processos 
selectius vetllin per la igualtat de 
dones i homes. 

• Es detecta una voluntat de denominar 
els llocs de manera inclusiva, encara 
que en ocasions es fa ús del masculí 
genèric. 

• No totes les persones que realitzen els 
processos de selecció s’han format en 
igualtat de dones i homes. 

• A nivell inconscient i en la cultura de 
l’organització, potser encara s’adscriu 
el sexe a un lloc de treball o altre. 

• En els darrers 4 anys FGC ha contractat 
496 persones, de les quals el 30 % han 
estat dones i el 70 % homes. 

• Les incorporacions dels darrers anys 
presenten segregació horitzontal, 
especialment a FGC Infraestructures. 



 

 144 

• En comparació amb la presència 
percentual de dones i homes a la 
plantilla, les contractacions produïdes 
els últims 4 anys milloren en dos punts 
la presència femenina. 

• L’àrea de gestió de persones ha iniciat 
un anàlisi dels resultats de les 
convocatòries incorporant la 
perspectiva de gènere. 

• S’observa paritat de dones i homes a 
les persones inscrites a les 
convocatòries d’agent d’estació. 
 

• Malgrat la paritat en les persones 
inscrites a la convocatòria d’agent 
d’estació, el col·lectiu masculí supera 
al femení en la fase de selecció. 
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4. Formació interna i/o contínua 

La formació de les persones treballadores millora les seves competències professionals i, 
alhora, l’empresa es beneficia d’aquests nous coneixements i habilitats assolits. La formació 
és, doncs, una inversió profitosa per al conjunt de l’organització perquè la prepara per 
afrontar els reptes de futur amb majors garanties d’èxit.  

És necessari que en la planificació, organització i desenvolupament de la formació interna i 
contínua s’incorpori la perspectiva de gènere. L’empresa ha de garantir que es tinguin en 
compte les necessitats formatives de dones i homes i facilitar que ambdós sexes tinguin les 
mateixes oportunitats per realitzar la formació que ofereix (per exemple, que en la 
programació de la formació es tinguin en compte els horaris per facilitar la conciliació de la 
vida laboral i personal).  

 

En aquest àmbit s’estudia: 
 

CONCEPTE QUÈ S’ANALITZA 

 
 
Dones i homes tenen igual accés a la 
formació interna i/o contínua que es 
programa, s’ofereix i/o s’imparteix a 
l’organització.  

• Percepció de les persones en relació a 
les possibilitats d’accés a la formació 
interna i/o contínua.  

• Com s’inclou la igualtat d’oportunitats 
a la formació interna i/o contínua. 

• Com la gestió de la formació interna 
i/o contínua vetlla per la igualtat 
d’oportunitats.  

• Participació de dones i homes a la 
formació interna i/o contínua.  

• Impartició de formació específica en 
igualtat efectiva de dones i homes.  
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4.1. Percepció de les persones 
 

Anàlisi de l’enquesta de percepció 
En coherència amb els resultats dels grups focals, a l’enquesta de percepció l’àmbit de 
formació va obtenir una puntuació de 8,4 sobre 10  
 

 
 
Pel que fa a la percepció de dones i homes, s’observen diferències: el percentatge 
d’homes que ha valorat aquest ítem amb puntuacions entre 7 i 10 és major que el 
percentatge de dones. 
 

 DONA HOME TOTAL 

 

 
 
En l’anàlisi de persones amb o sense comandament, amb dades segregades per sexe, 
s’observa també una diferent percepció entre dones i homes: la d’ells és més optimista, 
especialment la del col·lectiu masculí amb comandament. 
 

 AMB COMANDAMENT SENSE COMANDAMENT TOTAL 

DONA HOME DONA HOME 

 

 
 
 
Anàlisi de las respostes recollides amb les dinàmiques grupals: 
A les dinàmiques grupals que es van realitzar, com es puntua l’àmbit de la formació 
interna? 
A les dinàmiques grupals dels 3 grups focals, realitzades durant el mes de juny, l’àmbit 
de Formació es va puntuar amb una mitjana de 7,9 sobre 10.  
 
Comparant els diferents grups focals, Turisme i Muntanya va atorgar una puntuació 
menor (un 6,7); Línies, un 8,7; i Comandaments, un 8,3. 
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 4.2. Com s’inclou la igualtat d’oportunitats a la formació interna i/o contínua 
 

                                                                                                                                                          
SÍ      

                                                                                
NO  

• S’inclou la igualtat de dones i homes com un dels objectius de 
la formació interna i/o contínua?  

  

• Existeix un protocol o procediment que detalli la gestió de la 
formació? 

Amb data de 2017, l’organització crea un procediment que detalla la 
gestió de la formació. 
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• Es contempla la perspectiva de gènere a les formacions (tant si 
la persona formadora es interna como externa)? 

  

 
 

4.3. Com la gestió de la formació interna i/o contínua vetlla per la igualtat 
d’oportunitats 
 

• Com es detecten les necessitats formatives a l’organització. 
Pel que fa a la formació de vessant professional o pel lloc de treball, incloent 
seguretat i salut, amb caràcter anual a cada àrea una persona assignada coordina i 
recull les necessitats de formació als diferents llocs de treball.  
 
Des de l’àrea de Desenvolupament Humà-Formació s’inicia la detecció de necessitats 
formatives de tota l'empresa, que donarà com a resultat la confecció, aprovació i 
distribució del Pla de formació anual.  
 
La formació de caràcter de desenvolupament (lideratge, comunicació, etc.) la 
proposa l’àrea de desenvolupament professional.  
La formació es porta a terme en jornada laboral. 

En el cas de la capacitació del personal de Producció, l’àrea de Formació, amb la 
col·laboració dels responsables corresponents de Producció i, sobretot, de les 
persones formadores internes, gestiona, coordina i administra tot el que està 
relacionat amb els cursos de capacitació professional del personal de Producció, 
realitzats durant tot l'any. El personal formador són inspectors o inspectores de 
producció, amb el reforç d’especialistes externs (en seminaris específics).  
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L’organització disposa d’un Pla de Talent, que consisteix en una convocatòria interna 
per identificar persones amb potencial per futurs llocs directius. Les formacions que 
s’ofereixen a partir de l’esmentat Pla de talent (màsters i/o cursos de 
desenvolupament directiu) es realitzen fora de l’horari laboral. 
 
L’organització també ofereix un catàleg de cursos per reciclatge, formació o millora 
en general (mindfulness, màsters, etc). Les persones sol·liciten aquesta formació 
voluntàriament i es porta a terme fora de la jornada laboral.  
 
També s’ofereixen ajudes a estudis, destinades a persones que decideixen fer una 
formació, no necessàriament relacionada amb el lloc de treball. Aquesta ajuda social 
es distribueix en funció de la relació amb el lloc de treball. 
 
Per últim, la formació en idiomes es porta a terme mitjançant una assignació de 900€ 
anuals. La persona interessada cerca el centre que creu més convenient. L’àrea de 
desenvolupament valida el centre i realitza un seguiment d’assistència a classe i 
resultats. S’ha constatat que aquesta manera és molt més eficient, ja que facilita 
l’assistència a classe. 
 
S’ofereix el procés tal com consta al procediment intern de gestió de la formació. 
 

 
                                                                               

SÍ     
                                                                                
NO   

• Si el vistiplau depèn del/de la superior immediat/a, han rebut 
aquestes persones amb comandament formació en igualtat 
d’oportunitats? 

  

• Quines són les modalitats de formació interna i/o contínua?  
Les principals modalitats formatives són presencial i en línia. 
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4.4. Participació de dones i homes a la formació interna i/o contínua. 
 

Participació global de dones i homes a la formació 
 

 Dona Home Total general 

Suma d'hores de formació realitzades a l'any 14783 36412 51195 
 

 Dona Home Total general 

Suma d'hores de formació realitzades a l'any 29 % 71 % 100 % 
 
Al llarg del 2017, a FGC s’han portat a terme 51.195 hores de formació.  
El percentatge de participació de dones i homes ha estat d’un 29 % de dones i un 71 
% d’homes, dades que coincideixen amb el percentatge d’uns i altres en plantilla. 
 

         
 
 SÍ NO 

• Han realitzat dones i homes el mateix nombre d’hores de 
formació?  
Es constata que no hi ha diferències entre dones i homes en la 
participació en la formació. 

  

Participació de dones i homes segons departament o àrea funcional.  
En general, FGC Operadora és l’àrea que acumula més hores de formació, seguida 
de FGC Infraestructures. 

Percentatge de formació realitzades a l'any  

 Total general 

1 PRESIDÈNCIA, DIR. GRAL. I CORPORATIVES 6 % 

2 FGC OPERADORA 68 % 

3 FGC INFRAESTRUCTURES 10 % 

4 LLEIDA - LA POBLA 2 % 

5 TURISME I MUNTANYA - ESTRUCTURA - 0 % 

6 LA MOLINA 1 % 

7 VALL DE NÚRIA 3 % 

8 EXPLOTACIÓ MONTSERRAT 8 % 

9 ESPOT ESQUÍ I PORT- AINÉ 1 % 

Total general 100 % 
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Per realitzar una correcte anàlisi per sexe cal comparar la presència de dones i homes 
en cada una de les àrees. 
S’observa coherència entre la presència de dones i homes a FGC Operadora i FGC 
Infraestructures comparant els percentatges d’hores de formació i presència de 
dones i homes en aquestes àrees. 
 
S’observen diferències a les àrees: 
Percentualment el col·lectiu masculí ha realitzat més hores formatives a: 

- Presidència, Direcció General i Corporatives.  
- Lleida-La Pobla 

Percentualment el col·lectiu femení ha realitzat més hores formatives a: 
- La Molina 
- Vall de Núria 
- Espot Esquí i Port Ainé 

 

6.2. Percentatge de persones segregades per sexe en àrea funcional 

 Dona Home Total general 

1 PRESIDÈNCIA, DIR. GRAL. I CORPORATIVES 40 % 60 % 100 % 

2 FGC OPERADORA 33 % 67 % 100 % 

3 FGC INFRAESTRUCTURES 7 % 93 % 100 % 

4 LLEIDA - LA POBLA 23 % 77 % 100 % 

5 TURISME I MUNTANYA - ESTRUCTURA - 50 % 50 % 100 % 

6 LA MOLINA 21 % 79 % 100 % 

7 VALL DE NÚRIA 38 % 62 % 100 % 

8 EXPLOTACIÓ MONTSERRAT 52 % 48 % 100 % 

9 ESPOT ESQUÍ I PORT- AINÉ 25 % 75 % 100 % 

Total general 28 % 72 % 100 % 

 

Percentatge d'hores de formació realitzades a l'any segregades per sexe i àrea funcional 

 Dona Home Total general 

1 PRESIDÈNCIA, DIR. GRAL. I CORPORATIVES 22 % 78 % 100 % 

2 FGC OPERADORA 30 % 70 % 100 % 

3 FGC INFRAESTRUCTURES 6 % 94 % 100 % 

4 LLEIDA - LA POBLA 12 % 88 % 100 % 

5 TURISME I MUNTANYA - ESTRUCTURA - 44 % 56 % 100 % 

6 LA MOLINA 35 % 65 % 100 % 

7 VALL DE NÚRIA 30 % 70 % 100 % 

8 EXPLOTACIÓ MONTSERRAT 52 % 48 % 100 % 

9 ESPOT ESQUÍ I PORT- AINÉ 44 % 56 % 100 % 

Total general 29 % 71 % 100 % 
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• Tenen el mateix nivell de participació dones i homes segons el departament o 
àrea funcional?  

En general, s’observa el mateix nivell de participació.  
 
Les diferències detectades és molt probable que tinguin la seva causa en tipologia de 
formació/lloc de treball derivada de la segregació horitzontal. 
Es recomana realitzar un seguiment d’aquests indicadors de manera anual. 
Especialment pel que fa a les àrees de Presidència, Direcció General i Corporatives. 
 

 
Participació de dones i homes segons grup professional 
En general els grups 3A, 4A i 4B són els que han realitzat més hores de formació, ja 
que suposen el 72 % del total de formació impartida. 
 

Percentatge  d'hores de formació   

b.Grup 3B 1% 

c.Grup 3A 35% 

d.Grup 4B 15% 

e.Grup 4A 22% 

f.Grup 5 7% 

g.Grup 6 4% 

h.Grup 7 0% 

i.Grup 8 0% 

j.Grup A 0% 

k.Grup B 0% 

l.Grup C 0% 

m.Grup D1 1% 

n.Grup D2 2% 

o.Grup E1 3% 

p.Grup E2 8% 

q.Grup F 0% 

Total general 100% 

 
 
De nou, per realitzar un correcte anàlisi per sexe cal comparar la presència de dones i 
homes en cada un dels grups professionals.  
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Percentatge de persones segregades per sexe en cada grup 
professional 

 
Dona Home Total general 

b.Grup 3B 19% 81% 100% 

c.Grup 3A 31% 69% 100% 

d.Grup 4B 20% 80% 100% 

e.Grup 4A 34% 66% 100% 

f.Grup 5 15% 85% 100% 

g.Grup 6 20% 80% 100% 

h.Grup 7 12% 88% 100% 

i.Grup 8 22% 78% 100% 

j.Grup A 0% 100% 100% 

k.Grup B 10% 90% 100% 

l.Grup C 17% 83% 100% 

m.Grup D1 31% 69% 100% 

n.Grup D2 39% 61% 100% 

o.Grup E1 39% 61% 100% 

p.Grup E2 30% 70% 100% 

q.Grup F 43% 57% 100% 

Total general 28% 72% 100% 

Suma d'hores de formació realitzades a l'any 

 
Dona Home Total general 

b.Grup 3B 5% 95% 100% 

c.Grup 3A 34% 66% 100% 

d.Grup 4B 27% 73% 100% 

e.Grup 4A 26% 74% 100% 

f.Grup 5 9% 91% 100% 

g.Grup 6 3% 97% 100% 

h.Grup 7 6% 94% 100% 

i.Grup 8 24% 76% 100% 

j.Grup A 0% 100% 100% 

k.Grup B 0% 100% 100% 

l.Grup C 0% 100% 100% 

m.Grup D1 35% 65% 100% 

n.Grup D2 35% 65% 100% 

o.Grup E1 56% 44% 100% 

p.Grup E2 41% 59% 100% 

q.Grup F 49% 51% 100% 

Total general 29% 71% 100% 

 

• Han participat dones i homes en igual mesura segons el nivell professional?  
Es conclou que el Grup 3A té més presència femenina a la formació impartida, respecte 
a la seva presència en aquest grup professional. Ens trobem amb el contrari al grup 
4A. 
Les diferències detectades és molt probable que tinguin la seva causa en tipologia de 
formació/lloc de treball derivada de la segregació horitzontal. 
En el cas els grups de Turisme i Muntanya, en general s’observa un menor percentatge 
d’hores formatives als grups B i C.  
Es recomana realitzar un seguiment d’aquests indicadors de manera anual. 
 

  

• Participació de dones i homes segons l’objectiu final de la formació 

• Participació de dones i homes a la formació interna i/o contínua segons el lloc 
on s’imparteix 

 
En el marc d’aquesta diagnosi no ha estat possible realitzar aquesta anàlisi. 
Es recomana crear internament un sistema de classificació de les diferents accions 
formatives que permeti una anàlisi amb perspectiva de gènere. 
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 4.5. Impartició de formació específica en igualtat efectiva de dones i homes 
 

 SÍ NO 

• S’ha impartit formació específica en igualtat de dones i 
homes? 
 

  

 
4.6. Conclusions de l’àmbit de formació interna i/o contínua 
 

Àmbit de formació interna i/o contínua 
 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

• A l’enquesta de percepció, l’àmbit de 
formació va obtenir una puntuació de 
8,4 sobre 10.  

• A les dinàmiques grupals dels 3 grups 
focals, realitzades durant el mes de 
juny, l’àmbit de Formació es va 
puntuar amb una mitjana de 7,9 
sobre 10.  

• Existeix un protocol o procediment 
que detalla la gestió de la formació. 

• Es constata que no hi ha diferències 
entre dones i homes a la participació 
en la formació.(*) 

• A l’enquesta, pel que fa a la percepció 
de dones i homes, s’observen 
diferències: el percentatge d’homes 
que ha valorat aquest ítem amb 
puntuacions entre 7 i 10 és major que 
el percentatge de dones. 

• No s’inclou la igualtat de dones i 
homes com un dels objectius de la 
formació interna i/o contínua. 

• No es contempla la perspectiva de 
gènere a les formacions. 

• Es fa necessari millorar la recollida 
d’informació per posterior anàlisi pel 
que fa a l’objectiu final de la formació, 
lloc on s’imparteix la formació, etc. 

• No s’ha impartit formació específica 
en igualtat de dones i homes. 

 
(*) En general, s’observa el mateix nivell de participació. Les diferències detectades és molt probable 
que tinguin la seva causa en tipologia de formació/lloc de treball derivada de la segregació horitzontal. 
Es recomana realitzar un seguiment d’aquests indicadors de manera anual, especialment pel que fa a 
l’anàlisi per àrees i grup professional. 
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5. Promoció i/o desenvolupament professional 
 
La promoció i el desenvolupament professional de les dones segueix sent una assignatura 
pendent. Els estereotips de gènere vinculats al lideratge encara perviuen, como ho explica el 
concepte de "sostre de vidre", que exposa les barreres invisibles que obstaculitzen l’accés de 
les dones a posicions de poder i decisió. Aquestes barreres són múltiples: estereotips i 
prejudicis, la resistència al lideratge de las dones, la manca de corresponsabilitat, etc. 
Tots aquests obstacles provoquen una gran complexitat afegida a l’accés de les dones 
professionals a llocs de responsabilitat. Per aquesta raó, la incorporació de la perspectiva de 
gènere a la pràctica de la promoció i el desenvolupament professional es converteix en 
essencial per assolir una igualtat real i efectiva. 
 
En aquest àmbit s’estudia: 
 

CONCEPTE QUÈ S’ANALITZA 

 
 
L’organització garanteix les mateixes 
possibilitats a dones i homes per 
promocionar i desenvolupar la seva 
carrera professional. Suposa incorporar la 
perspectiva de gènere a les polítiques 
internes de promoció.  

• Percepció de les persones envers les 
possibilitats de promoció i 
desenvolupament professional de 
dones i homes.  

• Com s’inclou la igualtat d’oportunitats 
a la promoció interna i en el 
desenvolupament professional.  

• Com la gestió de la promoció i del 
desenvolupament professional vetlla 
per la igualtat d’oportunitats. 

• Participació de dones i homes a la 
promoció.  
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5.1. Percepció de les persones 
 

• Anàlisi de l’enquesta de percepció 
A l’enquesta de percepció, l’àmbit de promoció i desenvolupament professional va 
obtenir una puntuació de 7,5 sobre 10. 

 
 
Pel que fa a la percepció de dones i homes, s’observen diferències significatives: el 
percentatge d’homes que ha valorat aquest ítem amb puntuacions entre 7 i 10 és 
24 punts major que el percentatge de dones. 
 

 DONA HOME TOTAL 

 

 
 
En l’anàlisi de persones amb o sense comandament, amb dades segregades per 
sexe, s’observa també una percepció significativament diferent entre dones i 
homes. 
 

 AMB COMANDAMENT SENSE COMANDAMENT TOTAL 
DONA HOME DONA HOME 

 

 
 

• Anàlisi de las respostes recollides amb les dinàmiques grupals: 

 
A les dinàmiques grupals que es van realitzar, com es puntua l’àmbit de la 
promoció? 
A les dinàmiques grupals dels 3 grups focals, realitzades durant el mes de juny, 
l’àmbit de Promoció es va puntuar amb una mitjana de 6,4 sobre 10, amb diferències 
entre grups, així dos grups varen puntuar amb 8,7 mentre que un altre 5,8.  
Entre d’altres aspectes es va verbalitzar la conciliació, la influència de la reducció de 
jornada o la pròpia cultura com aspectes a treballar internament.   
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5.2. Com s’inclou la igualtat d’oportunitats a la promoció i/o desenvolupament 
professional? 
 

                                                                                                                                                        
SÍ     

                                                                                
NO  

• S’inclou la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la 
promoció interna? 

 

  

• Es disposa d’un protocol o procediment que detalli la gestió de les 
promocions i/o el desenvolupament professional? 

  

• L’organització ha dissenyat plans de carrera professional? 
L’organització disposa d’un Pla de Talent, que té com a principal 
objectiu el desenvolupament professional de persones detectades 
amb potencial. 
Es fa del tot necessari portar un seguiment de dones i homes que es 
postulen i finalment accedeixen a aquest pla. 
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5.3. Com la gestió de la promoció i/o del desenvolupament professional vetlla per la 
igualtat d’oportunitats 
 

• Com s’identifica el potencial de desenvolupament de les treballadores i dels 
treballadors? 

Com s’ha explicat, l’organització disposa d’un Pla de Talent, al qual les persones 
es postulen. Les candidatures són valorades per una consultoria externa.  
Les persones incloses en aquest pla disposen d’un itinerari formatiu que els ha 
de permetre desenvolupar-se professionalment. 

 
 

                                                                              SÍ NO 

• La persona que exerceix com a superior immediata ha rebut 
formació en igualtat d’oportunitats? 

  

• Les responsabilitats familiars poden influir a la promoció en l’organització? 

A partir de la formació obtinguda (organització i persones, grups focals i 
enquesta), es constata que les responsabilitats familiars no afecten de manera 
directa, però sí indirecta i especialment al col·lectiu femení: es percep que les 
dificultats per conciliar poden provocar que les dones no es postulin o que acollir-
se a mesures de conciliació pugui dificultar la promoció. 
 

 

• Quines persones intervenen en la decisió d’una promoció interna o en el 
desenvolupament professional? 

En el cas dels grups 4 i inferiors, les candidatures passen unes proves de caràcter 
tècnic. 
En el cas dels grups 5 i superiors, les candidatures són avaluades per una 
consultoria externa.  
 

                                                                             SÍ NO 

• Tenen coneixements sobre igualtat d’oportunitats? 

 

  

• Es comunica a la plantilla l’existència d’una vacant? 
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• Davant dels processos de promoció en llocs de responsabilitat, hi ha 
mecanismes per fomentar la participació de les persones del sexe 
amb menys presència?  

 

  

• S’han adoptat mesures per equilibrar la presència de dones i homes 
als llocs de responsabilitat i/o decisió (processos de mentoria, 
acompanyament, formació o altres)?  
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5.4. Participació de dones i homes a la promoció i/o del desenvolupament professional  
 

Al llarg dels anys 2016 i 2017 han promocionat a FGC 211 persones, de les quals 66 són dones 
i 145 són homes; per tant, un 31 % de dones i un 69 % d’homes. 
 
Suposa un percentatge femení major que la seva presència en el total de la plantilla: un 28 %. 
 

Recompte de promocions 

 Dona Home Total general 

0 anys 1 % 7 % 8 % 

1 any 23 % 46 % 69 % 

2 anys 8 % 16 % 23 % 

Total general 31 % 69 % 100 % 
 

 SÍ NO 

• Existeixen desequilibris a la presència de dones i homes en els diferents 
nivells als quals s’ha realitzat promoció? 
 

  

Encara que la promoció de dones ha estat important, al càlcul de dones sobre dones i homes 
sobre homes s’observa segregació vertical. 
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• Les promocions que s’han produït els últims anys han contribuït a equilibrar la presència 
d’homes i dones als llocs de direcció? 

Tenint en compte el grup professional d’origen de les promocions, s’observa que el 55 % de 
les persones promocionades provenien del Grup 3A, i que es partia d’una segregació vertical 
prèvia. 
 

 
 

En tot cas, cal comparar el destí de les promocions amb la presència de dones i homes a cada 
un dels grups professionals al total de la plantilla. S’observa que les promocions portades a 
terme en aquests dos darrers anys han contribuït, en la majoria dels casos, a fer la plantilla més 
paritària, per grups professionals. 
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Recompte de persones en el total de la plantilla 

        
Dona Home 

Total  
general 

a.Grup2 0% 100% 100% 

b.Grup 3B 19% 81% 100% 

c.Grup 3A 31% 69% 100% 

d.Grup 4B 20% 80% 100% 

e.Grup 4A 34% 66% 100% 

f.Grup 5 15% 85% 100% 

g.Grup 6 20% 80% 100% 

h.Grup 7 12% 88% 100% 

i.Grup 8 22% 78% 100% 

j.Grup A 0% 100% 100% 

k.Grup B 10% 90% 100% 

l.Grup C 17% 83% 100% 

m.Grup D1 31% 69% 100% 

n.Grup D2 39% 61% 100% 

o.Grup E1 39% 61% 100% 

p.Grup E2 30% 70% 100% 

q.Grup F 43% 57% 100% 

Total general 28% 72% 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recompte de promocions 

 
Dona Home 

Total 
 general 

c.Grup 3A 9% 91% 100% 

d.Grup 4B 27% 73% 100% 

e.Grup 4A 49% 51% 100% 

f.Grup 5 15% 85% 100% 

g.Grup 6 25% 75% 100% 

h.Grup 7 13% 88% 100% 

j.Grup A 0% 100% 100% 

l.Grup C 0% 100% 100% 

m.Grup D1 50% 50% 100% 

n.Grup D2 50% 50% 100% 

o.Grup E1 50% 50% 100% 

p.Grup E2 67% 33% 100% 

Total general 31% 69% 100% 

 

A demanda de la Comissió d’igualtat, s’analitza el detall de canvis d’àrea (de producció a àrees 
corporatives). A continuació s’exposa el resultat: 

Dones: 7. Suposa un 44 % 

Homes: 9. Suposa un 56 %. 

Així doncs, es constata més presència femenina als canvis d’àrea de producció a corporatives. 

Segons la Comissió d’igualtat, aquests canvis venen originats perquè el personal femení cerca 
millores en la conciliació. Tanmateix, això és una hipòtesi que a l’actualitat no es pot demostrar 
quantitativament i, per tant, caldrà fer-ne seguiment. 

D’altra banda, pel que fa al detall dels concursos interns de supervisió a producció, es constata 
que, en general, com a l’àmbit d’accés, més homes superen les proves i han estat seleccionats. 
Tot i així, val la pena parar atenció a les dades dels dos darrers concursos, on percentualment 
més dones accedeixen al lloc en comparació amb les persones que s’han postulat. 

 S’aconsella realitzar un seguiment d’aquesta dada. 
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Departament o àrea funcional de destí de la promoció. 

Es fa necessari harmonitzar el sistema de seguiment de les promocions amb la nomenclatura 
definida en l’àmbit d’ordenació del treball. 
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5.5. Conclusions de l’àmbit de promoció i desenvolupament professional  
 

Àmbit de promoció i desenvolupament professional 
 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

• A l’enquesta de percepció, l’àmbit de 
promoció i desenvolupament 
professional va obtenir una puntuació 
de 7,5 sobre 10. 

• L’organització disposa d’un Pla de 
Talent, que té com a principal objectiu 
el desenvolupament professional de 
persones detectades amb 
potencial.(*) 

• S’observa que les promocions 
portades a terme en aquests dos 
darrers anys, en la majoria dels casos, 
han contribuït a fer la plantilla més 
paritària, per grups professionals. 
 

• A l’enquesta de percepció, pel que fa 
a la percepció de dones i homes, 
s’observen diferències significatives: 
el percentatge d’homes que ha 
valorat aquest ítem amb puntuacions 
entre 7 i 10 és 24 punts major que el 
percentatge de dones. 

• No s’inclou la igualtat de dones i 
homes com un dels objectius de la 
promoció interna. 

• Hi ha la percepció que les 
responsabilitats familiars, de manera 
indirecta, poden influir a la promoció 
en l’organització. 

• Les persones involucrades en el 
procés de promoció no tenen 
coneixements d’igualtat 
d’oportunitats. 

• No hi ha mecanismes per fomentar la 
participació de les persones del sexe 
amb menys presència. 

• No s’han adoptat mesures per 
equilibrar la presència de dones i 
homes als llocs de responsabilitat i/o 
decisió. 
 

 
(*) FGC disposa d’un Pla de Talent que té com a principal objectiu el desenvolupament professional 
de persones detectades amb potencial. És necessari portar un seguiment de les dones i els homes que 
es postulen i finalment accedeixen a aquest pla. 
 
Cal harmonitzar el sistema de seguiment de les promocions amb la nomenclatura definida en l’àmbit 
d’ordenació de treball i portar a terme un seguiment anual de les promocions. 
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6. Retribució 
La desigualtat de retribució entre dones i homes és un problema persistent i universal.  
El salari mig de les dones és inferior al dels homes a tots els països i a tots els nivells educatius, 
grups d’edat i ocupacions. Com consta als informes de la UE, la bretxa salarial de gènere està 
causada per una sèrie de factors interrelacionats.  
Un indicador clau per analitzar la política salarial amb perspectiva de gènere és la bretxa 
salarial entre dones i homes, que mesura la diferència entre les retribucions mitjanes de 
dones i homes com a percentatge de les retribucions dels homes. Es calcula amb la fórmula 
següent: 
 

Bretxa salarial= (retribució mitjana anual d’homes – retribució mitjana anual de 
dones)/retribució mitjana anual d’homes. 

 
El resultat, expressat en percentatge, s’interpreta de la següent manera: 

> 0 %. Les dones cobren X % menys que els homes. 
= 0 %. Dones i homes cobren igual. 

< 0 %. Les dones cobren X % més que els homes. 
 

En aquest àmbit s’analitza: 
 

CONCEPTE QUÈ S’ANALITZA 

 
 
L’empresa garanteix que hi ha un tracte 
igualitari en matèria retributiva sense cap 
tipus de discriminació, directa o indirecta, 
per raó de gènere.  

• Percepció de les persones envers la 
igualtat salarial entre dones i homes.  

• Com la política retributiva de 
l’organització vetlla per la igualtat 
salarial entre dones i homes.  

• Retribucions de dones i homes i càlcul 
de la possible bretxa salarial.  
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6.1. Percepció de les persones 
 

• Anàlisi de les respostes recollides a l’enquesta. 

L’ítem 5. Existeix igualtat entre dones i homes quant al salari és un dels millors 
puntuats en general, amb una puntuació mitjana de 8,69. 
El 87 % de les persones que van participar a l’enquesta van puntuar aquest ítem 
entre 7 i 10; el 7 % entre 5 i 6; i el 6 % entre 1 i 4. 
 

 
 
Pel que fa a la percepció de dones i homes, és diferent: el 93 % dels homes que han 
participat a l’enquesta han puntuat aquest ítem dintre 7 i 10, mentre que les dones 
que han atorgat aquesta puntuació han estat el 78 %. 
Com en anteriors àmbits, el col·lectiu masculí té una percepció més optimista de 
l’estat de la qüestió. 

 DONA HOME TOTAL 

 

 
 
 

 AMB COMANDAMENT SENSE COMANDAMENT TOTAL 
DONA HOME DONA HOME 

 

 
 

 

 

• Anàlisi de les respostes recollides a les dinàmiques grupals. 

A les dinàmiques dels 3 grups focals, realitzades durant el mes de juny, l’àmbit de 
retribució es va puntuar amb una mitjana de 8,3 sobre 10.  
Comparant els diferents grups, Turisme i Muntanya va atorgar una puntuació de 7, 
Línies Metropolitanes un 10 i Comandaments un 7,8. 
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Els arguments per donar aquestes puntuacions van ser: 
- En el cas de retribucions regulades per conveni, la puntuació és un 10, en canvi, 

en els salaris pactats pot existir una certa discrecionalitat.  
 

 

6.2. Com la política retributiva vetlla per la igualtat entre dones i homes 
 

• S’inclou la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la política 
retributiva de l’organització? 
La igualtat de dones i homes no s’inclou de manera formal com un dels objectius 
de la política retributiva. 

• S’ha dut a terme a l’organització un estudi sobre les retribucions? 
L’organització ha portat a terme un estudi de retribucions a l’any 2017 i pels 
grups professionals 6, 7 i 8. 
En el cas de llocs de nova creació, per tal de definir la retribució, es porta a terme 
un estudi intern. 
L’àrea de desenvolupament de persones creu que actualment es fa necessària 
una revisió del sistema de classificació professional. 

 

• Les retribucions estan regulades per conveni/acord d’aplicació? 

Tal com consta al Capítol 7. Retribucions, el conveni col·lectiu de treball de 
l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya regula les retribucions dels 
grups professionals 1 a 6. 

En el cas del conveni col·lectiu de Turisme i Muntanya, els salaris estan regulats 
al Capítol 3 i pels grups professionals A a F. 

• Existeix una avaluació del desenvolupament vinculada a las retribucions? 
Actualment l’organització està treballant en un sistema d’avaluació per 
competències que anirà vinculada a les retribucions. 
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• Les retribucions variables inclouen tots els tipus de jornada?  
Sí. 
Les retribucions variables de tot el personal d’FGC, vinculades a objectius 
d’empresa i a productivitat, suposen un percentatge del salari, i, per tant, es 
veuen afectades les reduccions de jornada. 
 

• A les decisions sobre la política retributiva, es valora l’impacte diferencial que 
aquestes decisions poden tenir sobre dones i homes? 
No. 

 

• Existeixen beneficis socials? 
Sí, com ara ulleres, ajuda a estudis, ajuda amb protecció familiar (ajuda a fill/a 
menor de 6 anys), ajuda a criatures amb discapacitat. 
Tota la plantilla té accés a aquests beneficis socials. 

 

 

6.3. Retribucions de dones i homes. Càlcul de la possible bretxa salarial. 
 

Mitjanes de retribucions totals anuals de dones i homes. Càlcul de la possible 
bretxa salarial. 

 Dona Home Total general Bretxa 

Mitjana del salari total brut anual     31.656,8 €      35.666,3 €      34.555,2 €  
 
11,2 % 

 
 

 

 SÍ NO 

• S’observen diferències entre dones i homes a la mitjana de 
retribucions totals? 
 

  

La diferència (bretxa salarial) de la mitjana de retribucions totals de dones i 
homes és del 11,2 % a favor del col·lectiu masculí. 
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Com a marc de referència, la bretxa salarial de gènere a Catalunya és del 23,9 
% 11.  
Pel que fa a la titularitat de l’empresa, en l’àmbit públic s’observa una bretxa 
de gènere inferior, d’un 12,5 %, que en empreses de titularitat privada12. 

Anàlisi de retribució per concepte salari brut anual de dones i homes per hora. 
Càlcul de la possible bretxa salarial. 
 

 
Bretxa 

Retribució total per hora 
 

10 % 

 
 

 SÍ NO 

• S’observen diferències entre dones i homes a la mesura del 
salari brut per hora? 
La bretxa salarial de la mitjana de retribucions totals per hora de 
dones i homes és del 10 % a favor del col·lectiu masculí. Per tant, 
es conclou que un 1,2 % de la diferència salarial entre dones i 
homes està motivada per una major reducció de jornada per 
part del col·lectiu femení. 
 

  

 
 
 

Anàlisis de Retribucions totals/hora, per grup professional i càlcul de la possible 
bretxa salarial. 

 SÍ NO 

• S’observa diferència entre dones i homes a la mitjana de les 
retribucions totals/hora, per grup professional? 
 

  

Les diferències retributives entre dones i homes en les retribucions hora per grup 
professional són les que s’exposen.  
 

 
11 Font: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/La-bretxa-salarial-a-Catalunya-es-del-239 

 
12 Font: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2017/02/15/13/42/59515e5f-9bca-411e-8980-9695885a4938.pdf 

 

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/La-bretxa-salarial-a-Catalunya-es-del-239
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2017/02/15/13/42/59515e5f-9bca-411e-8980-9695885a4938.pdf
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Sou total per hora 

Bretxa  

a. Grup2 No aplica 

b. Grup 3B 8,6 % 

c. Grup 3A 2,5 % 

d. Grup 4B 3,2 % 

e. Grup 4A 6,6 % 

f. Grup 5 13,1 % 

g. Grup 6 9,8 % 

h. Grup 7 -22,6 % 

i. Grup 8 28,9 % 

j. Grup A No aplica 

k. Grup B 22,0 % 

l. Grup C No aplica 

m. Grup D1 -1,6 % 

n. Grup D2 2,0 % 

o. Grup E1 -0,8 % 

p. Grup E2 13,7 % 

q. Grup F -41,8 % 

Total general 10,0 % 

 
Es conclouen diferències salarials, en alguns casos a favor dels homes i en altres a 
favor de les dones.  
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Per tal de poder identificar amb més concreció la causa d’aquesta situació, a 
continuació s’estudien les retribucions per conceptes salarials. 

 

• S’observen diferències entre dones i homes a la mitjana de salari 
base anual/hora? 

 

  

Com s’observa en l’anàlisi per grup professional, la bretxa pel que fa al salari 
base/hora és inexistent. 
 

Bretxa 

a.Grup2 no aplica 

b.Grup 3B 0,0% 

c.Grup 3A 0,0% 

d.Grup 4B 0,0% 

e.Grup 4A 0,0% 

f.Grup 5 0,0% 

g.Grup 6 0,0% 

h.Grup 7 0,0% 

i.Grup 8 0,0% 

j.Grup A no aplica 

k.Grup B 0,0% 

l.Grup C no aplica 

m.Grup D1 -0,4% 

n.Grup D2 0,0% 

o.Grup E1 0,0% 

p.Grup E2 -0,2% 

q.Grup F 0,0% 

 
 

 
 

Anàlisi de  retribucions anuals pel concepte “Complements del salari concertat” i 
càlcul de la possible bretxa salarial. 
Pel que fa al concepte “Complements del salari concertat”, la bretxa és del 45 %. 
 
Si s’aïlla aquest concepte, els resultats de la bretxa són: 

 Bretxa 

Mitjana del salari total brut anual 9,3 % 

 

 Bretxa 

Mitjana del sou total per hora 6,9 % 

 
Suposa 3,1 punts percentuals de la bretxa del salari total/hora. 
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 SÍ NO 

• S’observen diferències entre dones i homes respecte a la mitjana 
del complement salarial de concertats/hora per grups 
professionals? 

 

  

En el càlcul de la diferència salarial pel concepte “Complement del salari concertat” la 
bretxa depèn del grup professional. 
 

 
 

 
 

 SÍ NO 

• S’observen diferències entre dones i homes respecte a la mitjana 
de retribucions en el concepte “Complements fixes per conveni” i 
grup professional? 
 

S’observa una diferència del 4 % a favor del col·lectiu femení: 
 

Complements fixes per conveni   

   Bretxa 

Total general -4 % 
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Si s’aïlla aquest concepte els resultats de la bretxa són: 

 Bretxa 

Mitjana del salari total brut anual 12,8 % 

 

 Bretxa 

Mitjana del sou total per hora 12,7 % 

 
La diferencia augmenta, ja que és un concepte amb una diferència a favor del 
col·lectiu femení. 

Anàlisi de retribucions anuals pel concepte “Complements fixes per conveni” i grup 
professional. Càlcul de la bretxa salarial. 
 
En el detall per grups professionals, s’observa diversitat de resultats: bretxes 
positives, negatives i amb valors molt diferents. També cal tenir present que, en valor 
absolut, la quantia no és significativa en tots els grups. 
 

 
 
 

 

 SÍ NO 

• S’observen diferències entre dones i homes respecte a la mitjana 
de retribucions pel concepte “Complements personals”? 
 
Pel concepte “Complements personals” s’observa una diferència del 
25 % a favor del col·lectiu masculí. 
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Si s’aïlla aquest concepte, els resultats de la bretxa són: 
 

 Bretxa 

Mitjana del salari total brut anual 10,8 % 

 

 Bretxa 

Mitjana del sou total per hora 9,0 % 

 
Suposa només 1 punt percentual en la bretxa de la retribució total anual/hora. 

Anàlisi de retribucions anuals pel concepte “Complements personals” per grup 
professional i càlcul de la possible bretxa salarial. 
 
Nota tècnica: a la comparació de dones i homes per grups professionals s’aïlla el grup 2, ja que no hi ha presència 
femenina (11 homes). Tanmateix, es manté al càlcul de la bretxa total pel concepte “Complements personals”. 
En el cas d’aïllar aquest grup, la bretxa total per concepte “Complements personals” resultaria del 23 %. 
 

S’ofereix gràfic amb anàlisi percentual, tanmateix cal tenir present que, per quantia, 
les diferències més significatives es troben als grups 3B i 4A. 
A l’anàlisi en profunditat s’observen majors quanties d’aquest complement en 
persones de major antiguitat. Per tant, és un concepte vinculat amb l’antiguitat, on 
ja s’ha constatat que el col·lectiu masculí presenta major taxa d’antiguitat. 
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Si s’aïlla aquest concepte, els resultats de la bretxa són: 

 Bretxa 

Mitjana del salari total brut anual 9,4 % 

 

 Bretxa 

Mitjana del sou total per hora 8,5 % 

 
Així doncs, el concepte “Flecos” té un efecte d’1,5 punts percentuals en la bretxa de la 
mitjana de retribucions/hora. 
 

Anàlisi de retribucions anuals pel concepte “Flecos” i grup professional. Càlcul de la 
possible bretxa salarial. 
 

 
 

 SÍ NO 

• S’observen diferències entre dones i homes respecte a la mitjana de 
retribucions anuals pel concepte “Hores extres”? 
Pel que fa al concepte “Hores extres”, s’observa una bretxa salarial 
del 61 %. 
 
 

 

  

 

 SÍ NO 

• S’observen diferències entre dones i homes respecte a la mitjana del 
concepte “Flecos”? 
Pel que fa al concepte “Flecos”, s’observa una bretxa salarial del 
36,7%. 
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Si s’aïlla aquest concepte, els resultats de la bretxa són: 

 Bretxa 

Mitjana del salari total brut anual 10,8 % 

 

 Bretxa 

Mitjana del sou total per hora 9,7 % 

 
Així doncs, el concepte “Hores extres” té només una influencia del 0,3 % a la bretxa 
de la mitjana de la retribució total/hora. Es pot afirmar que l’efecte d’aquest 
concepte a la bretxa global és mínim per les quanties. Tanmateix s’evidencia que el 
col·lectiu masculí realitza més hores extraordinàries i que pot tenir la seva relació en 
la seva major presència en llocs de treball relacionats amb el manteniment, sense 
obviar que, com assenyalen diferents estudis, en general, els homes realitzen més 
hores extraordinàries. 
 

Influència de la segregació vertical en la bretxa salarial. 
A banda dels conceptes prèviament analitzats, i com que FGC és una organització amb 
segregació vertical, com s’ha explicat a l’àmbit d’ordenació del treball, a continuació 
s’analitza la influència d’aquesta segregació als dos convenis de referència de 
l’empresa. 
 
Conveni Turisme i Muntanya.  
Si s’aïllen els grups professionals Grup A i Grup B, la bretxa resultant és inexistent, ja 
que és d’un 0,1 %. 

  Bretxa 

Mitjana del salari total brut anual 0,1 % 

 
 
Conveni Línies Metropolitanes. 
S’aïllen els Grups 8 i 7. S’aïlla el Grup 2, del qual no consta cap dona. 
Es detecta una bretxa en la retribució bruta total del 8,1 %. 
Per tant, es conclou que hi ha influència de la segregació vertical. 
 

  Bretxa 

Mitjana del salari total brut anual 8,1 % 

 
Si s’aïlla el Grup 6, la bretxa resultant total és del 8 % (7,2 % si el càlcul és per hora). 

  Bretxa 

Mitjana del salari total brut anual 8,0 % 

 

  Bretxa 

Mitjana del sou total per hora 7,2 % 

 
Al salari base la bretxa és inexistent. 
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6.4. Conclusions de l’àmbit de retribució. 

 

Àmbit de retribució 
 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

• A l’enquesta d’opinió, l’ítem 5. Existeix 
igualtat entre dones i homes quant al 
salari, és un dels millors puntuats en 
general, amb una mitjana de 8,7. 

• A les dinàmiques, l’àmbit de retribució 
es va puntuar amb una mitjana de 8,3 
sobre 10.  

• L’organització ha portat a terme un 
estudi de retribucions a l’any 2017 i 
pels grups professionals 6, 7 i 8. 

• Actualment l’organització està 
treballant en un sistema d’avaluació 
per competències que anirà vinculada 
a les retribucions. 

• Tota la plantilla té accés a beneficis 
socials. 

• En l’anàlisi del salari base per grups 
professionals no existeix bretxa 
salarial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A l’enquesta d’opinió, pel que fa a la 
percepció de dones i homes, és 
diferent: el 93 % dels homes que han 
participat a l’enquesta ha puntuat 
aquest ítem entre 7 i 10; les dones que 
han atorgat aquesta puntuació han 
estat el 78 %. 
Com en anteriors àmbits, el col·lectiu 
masculí té una percepció més 
optimista de l’estat de la qüestió 
d’aquest àmbit. 

• La igualtat de dones i homes no 
s’inclou de manera formal com un dels 
objectius de la política retributiva. 

• L’àrea de desenvolupament de 
persones creu que actualment es fa 
necessària una revisió del sistema de 
classificació professional. 

• A les decisions sobre la política 
retributiva no es valora l’impacte 
diferencial que aquestes decisions 
poden tenir sobre dones i homes. 

• La diferència (bretxa salarial) de la 
mitjana de retribucions totals de 
dones i homes és del 11,2 % a favor del 
col·lectiu masculí. 

• La segregació vertical és una clara 
causa de bretxa salarial.  

• Un 1,2 % de la diferència salarial entre 
dones i homes està motivada per una 
major reducció de jornada per part del 
col·lectiu femení. 

• En els grups regulats per conveni el 
concepte “Flecos”, “Complements 
personals” (per la influència de 
l’antiguitat en aquest concepte),  són 
els principals conceptes generadors de 
bretxa. 
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7. Temps de treball i corresponsabilitat 
 
L’equilibri entre les diferents esferes de la vida és un tema que cada cop preocupa més a la 
societat i a les empreses. 
Diversos estudis posen en relleu que la desigual dedicació de temps al treball domèstic i de 
cura de la llar entre dones i homes és la base de les desigualtats laborals, ja que condiciona la 
participació i trajectòria al mercat de treball. Les estadístiques mostren que les dones 
assumeixen gairebé el doble de les tasques domèstiques que els homes; a més de les 
diferències a la quantitat de temps dedicat, també existeixen aquestes diferències en relació 
al contingut de les tasques realitzades.  
Les empreses han d’adoptar mesures dirigides a millorar l’equilibri entre les diferents esferes 
de la vida. Aquestes s’han de dirigir a homes i dones indistintament per potenciar la 
corresponsabilitat. 
 
En aquest àmbit s’analitza:  
 

CONCEPTE QUÈ S’ANALITZA 

 
L’organització disposa o realitza accions 
amb l’objectiu d’avançar cap a una 
organització del temps de treball que 
permeti l’equilibri de la vida laboral, 
familiar i personal. Vetlla per tal que 
aquestes accions repercuteixin tant a 
homes com a dones.  

• Percepció de les persones envers 
l’afavoriment i/o facilitació de 
l’equilibri de la vida familiar, personal 
i laboral a l’empresa.  

• Com la gestió del temps de treball 
vetlla per la igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes.  

• Ús de les diferents mesures per part 
de dones i homes.  
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7.1. Percepció de les persones 
 

Anàlisi de l’enquesta de percepció 

En coherència amb els resultats dels grups focals, a l’enquesta de percepció els 
ítems que fan referència a l’equilibri de les diferents esferes de la vida, així com la 
informació de les mesures disponibles, obtenen una puntuació de 5,7.  
 

 
 
Pel que fa a la percepció de dones i homes, s’observen diferències: el 
percentatge d’homes que ha valorat aquest ítem amb puntuacions entre 7 i 10 
és major que el percentatge de dones. 
 

 DONA HOME TOTAL 

 

 
 
 
A l’anàlisi de persones amb o sense comandament, amb dades segregades per 
sexe, s’observa també diferent percepció entre dones i homes: la d’ells és més 
optimista, especialment entre el col·lectiu masculí amb comandament. 
 

 AMB COMANDAMENT SENSE COMANDAMENT TOTAL 
DONA HOME DONA HOME 

 

 
 
 

Anàlisis de les respostes recollides a les dinàmiques grupals: 

A les dinàmiques grupals dels 3 grups focals, realitzades durant el mes de juny, 
l’àmbit de temps de treball i corresponsabilitat es va puntuar amb una mitjana de 
5,9 sobre 10.  
 
Les percepcions relatives a aquest àmbit per part dels diferents grups focals van 
ser molt diferents. 
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Pel que fa a informació qualitativa que les persones assistents van debatre al llarg 
de la sessió, va ser la següent: 

- Les opcions per conciliar són les mateixes per a homes i dones, però 
l'empresa no promociona homes en la cura.  

- En el cas d’un grup la puntuació va ser de 9, ja que la política de conciliació 
està regulada per conveni. Tot i així, algun grup ho va valorar amb un 6 per 
la influència de l’antiguitat per poder accedir a horaris o mesures que 
permetin conciliar; així, aquest fet pot provocar que accedeixin a mesures 
de conciliació persones que, per edat, ja no tenen aquesta necessitat. 
També cal mencionar que es va manifestar que, encara que l’organització 
posa a disposició de dones i homes les mesures de conciliació, són elles les 
que, majoritàriament, en fan ús. 

- Per últim, altres arguments van ser que no hi ha una política de conciliació 
uniforme, el fet que encara no està ben vist, culturalment, que un home 
faci ús de les mesures de conciliació i que es podrien incloure altres 
mesures, com ara el teletreball. 
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7.2. Com la gestió del temps de treball vetlla per la igualtat d’oportunitats de dones i 
homes 
 

                                                                                                                                                         

SÍ     

                                                                                

NO  

• S’inclou la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la 
gestió de l’equilibri entre la vida laboral, personal i familiar?  

En el moment d’aquesta diagnosi, la igualtat de dones i homes no 
s’inclou de manera formal com un dels objectius de l’ordenació de 
temps de treball i corresponsabilitat. Tanmateix, cal destacar que 
l’organització, en el moment d’aquesta diagnosi, està redactant un 
manual de permisos, encara sense nom definitiu.  

  

• L’organització compta amb mesures per a facilitar l’equilibri 
entre el temps de treball, personal i familiar?  

Sí. Són les recollides a nivell legal i en acords d’empresa. 
 

  

L’organització del treball de les àrees de l’empresa, que està orientada al servei 
encomanat, configura opcions i necessitats de conciliació diferents per àrees. 
 
Per exemple, les persones de la unitat de negoci de Turisme i Muntanya i les 
que treballen a l’àrea d’Operadora o Infraestructura de Línies Metropolitanes 
no treballen als mateixos horaris que el personal que treballa a oficines. A FGC 
Operadora treballen 365 dies a l’any, mentre que a Turisme i Muntanya les 
temporades altes són quan la majoria de la gent fa vacances o els caps de 
setmana.  
 
En aquest sentit, a l’àrea d’Operadora les noves incorporacions normalment 
cobreixen les indisponiblitats i això suposa que cobreixin més varietat d’horaris 
i estiguin disponibles.  

 
Cal tenir en compte, en aquesta mateixa àrea, que l’antiguitat és un concepte 
important i permet l’accés a escollir millors condicions pel que fa a la gestió 
del temps de treball (horaris, torns, flexibilitat, etc.) 
  
Per tant, la percepció de la igualtat mesurada en l’equilibri entre la vida 
laboral, personal i familiar pot ser diferent entre les persones de diferents 
antiguitats en l’empresa, en aquestes àrees. Així, el personal amb més 
antiguitat pot gaudir de millors condicions per a la conciliació, com ara horaris 
o vacances. 
 



 

 182 

• S’identifiquen les necessitats de treballadores i treballadors en 
matèria de conciliació? 

Actualment l’organització no identifica les necessitats de 
treballadores i treballadors en matèria de conciliació, però ha atès 
les peticions individuals que s’han plantejat sempre que no 
perjudiquin a terceres persones.  

  

• Es garanteix que treballadores i treballadors coneguin les 
mesures de conciliació?  

El personal coneix les mesures de conciliació que figuren al conveni 
col·lectiu i als acords aplicables. Tal i com s’especifica 
anteriorment, l’organització, al moment d’aquesta diagnosi, està 
redactant un “Manual de permisos” amb l’explicació de les 
mesures que es tenen als convenis col·lectius i textos aplicables.  

  

• Es potencia l’ús de mesures de conciliació per part del col·lectiu 
masculí? 

L’organització no diferencia per gènere en la concessió de permisos 
laborals que afectin a la conciliació, ja que es considera que 
aquestes decisions es prenen en un àmbit privat i no es donen 
opinions empresarials a qui sol·licita un permís.  

  

 

7.3. Ús de les diferents mesures 

  
Utilització de les mesures segons tipus.  

L’any 2017 els permisos dels quals ha fet ús el personal, segregats per sexe, són: 

Permisos 
Dones 

% Dones 
 

% Homes 
 

Paternitat  0  No aplica 22  100 % 22  

Maternitat  25  100 % 0  0 % 25  

Alletament  9  69 % 4  31 % 13  

Reducció de jornada fill menor 12 anys 54  95 % 3  5 % 57  

Reducció de jornada cura familiar 2  50 % 2  50 % 4 

TOTAL 90 74 % 31 26 % 121 
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 SÍ NO 

• Fan un ús equitatiu les dones i homes dels diferents permisos i/o 
mesures? 

S’observa un major ús de permisos per la conciliació per part del 
col·lectiu femení, concretament pel que fa a la reducció de jornada per 
fill/a menor de 12 anys. 

  

• En el cas que hi hagi diferències, què suposa o genera en relació a 
l’acceptació de dones a l’equip de treball? 

L’ús de mesures de conciliació no suposa cap problema en l’acceptació 
de dones a l’equip de treball. 
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7.4. Conclusions a l’àmbit de temps de treball i coresponsabilitat 
 

Àmbit de temps de treball i corresponsabilitat 
 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

• En el moment d’aquesta diagnosi, 
s’està redactant un manual de 
permisos, encara sense nom definitiu. 

• L’organització compta amb mesures 
per facilitar l’equilibri entre el temps 
de treball, personal i familiar, 
recollides a nivell legal i en acords 
d’empresa. 

• Actualment l’organització no 
identifica les necessitats de 
treballadores i treballadors en 
matèria de conciliació. 

• L’ús de mesures de conciliació no 
suposa cap problema en l’acceptació 
de dones a l’equip de treball. 

•  

• A l’enquesta de percepció, els ítems 
que fan referència a l’equilibri de les 
diferents esferes de la vida, així com 
la informació de les mesures 
disponibles, obtenen una puntuació 
de 5,7. 
Pel que fa a la percepció de dones i 
homes, s’observen diferències: el 
percentatge d’homes que ha valorat 
aquest ítem amb puntuacions entre 7 
i 10 és major que el percentatge de 
dones. 

• A les dinàmiques grupals dels 3 grups 
focals, realitzades durant el mes de 
juny, l’àmbit de temps de treball i 
corresponsabilitat es va puntuar amb 
una mitjana de 5,9 sobre 10. 

• En el moment d’aquesta diagnosi, la 
igualtat de dones i homes no s’inclou 
de manera formal com un dels 
objectius de l’ordenació de temps de 
treball i corresponsabilitat.  

• L’organització compta amb mesures 
per facilitar l’equilibri entre el temps 
de treball, personal i familiar, 
recollides a nivell legal i en acords 
d’empresa. Cal tenir en compte que 
l’antiguitat és un concepte important 
i permet l’accés a escollir millors de 
condicions pel que fa a la gestió de 
temps de treball (horaris, torns, 
flexibilitat, etc.) 

• No es potencia l’ús de mesures de 
conciliació per part del col·lectiu 
masculí. 

• S’observa un major ús de permisos 
per la conciliació per part del 
col·lectiu femení, concretament pel 
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que fa a la reducció de jornada per 
fill/a menor de 12 anys. 
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8. Comunicació no sexista 
 

El llenguatge i la comunicació, en general, són un vehicle social d’expressió d’idees, actituds i 
comportaments. El fet que les dones no tinguin una representació o presència adequada al  
llenguatge o comunicació en general contribueix a amagar-les i/o cronificar els estereotips de 
gènere.  
La normativa europea més important a favor de l’ús del llenguatge no sexista és la 
recomanació sobre l’eliminació del sexisme al llenguatge aprovada pel Comitè de Ministres 
del Consell d’Europa, que va considerar bàsiques les mesures següents: 

• Incorporar, per part dels Estats membres, iniciatives per promoure un llenguatge 
que tingui en compte la presència i situació de les dones a la societat. 
• Promoure en texts jurídics, educatius i de l’Administració pública l’ús de terminologia 
harmònica amb el principi d’igualtat entre els sexes. 
• Fomentar la utilització d’un llenguatge lliure de sexisme als mitjans de comunicació.  

 
En aquest àmbit s’analitza: 

CONCEPTE QUÈ S’ANALITZA 

 
L’organització vetlla per a assegurar que 
les comunicacions orals, escrites i/o 
visuals, tant internes com externes, no 
continguin cap element sexista ni 
discriminatori.  

• Percepció de les persones quant a la 
necessitat de l’ús d’una comunicació 
no sexista.  

• Com s’inclou i es treballa la 
comunicació no sexista a 
l’organització.  
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8.1. Percepció de les persones 
 

Anàlisi de les respostes recollides a les dinàmiques grupals: 

A les dinàmiques grupals dels 3 grups focals, realitzades durant el mes de juny, 
l’àmbit comunicació es va puntuar amb una mitjana de 6,6 sobre 10.  
 
Les persones assistents van valorar aquest àmbit diferenciant dos contextos: la 
política general i l’ús per part de l’organització a les seves comunicacions internes. 
Aquesta va ser valorada amb puntuacions entre 9 i 10.  
D’altra banda, la comunicació quotidiana als equips de treball i entre companys i 
companyes, segons van manifestar, continua sent sexista.  
 
Aquesta doble valoració va rebaixar el resultat final de l’àmbit, i es van obtenir les 
dades que es mostren. 
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8.2. Com s’inclou i es treballa la comunicació no sexista a l’organització 
 

                                                                              SÍ NO 

• L’organització disposa d’un document o protocol on s’estableixin els 
criteris per a una comunicació no sexista? 

 

 

  

Com a conseqüència del primer Pla d’igualtat, de 2008, l’organització va elaborar la “Guia 
de recursos lingüístics” per evitar un ús sexista del llenguatge.  

Totes les persones que treballen a FGC poden consultar aquest document al Portal del 
Personal i se’l poden descarregar en format PDF. 

Actualment, s’està valorant la possibilitat de fer més accessible aquest document per 
millorar la seva difusió i localització. 

 

 
 

SÍ NO 

• El personal amb responsabilitats en matèria de comunicació interna i 
externa ha rebut formació en igualtat d’oportunitats i en l’ús de 
comunicació no sexista. 
 

  

Els anys 2008 i 2009, com a conseqüència del primer Pla d’igualtat de dones i homes, es va 
dur a terme una formació en ús de llenguatge no sexista al personal responsable d’elaborar 
documentació, de caràcter tant intern com extern. 

L’organització també ha portat a terme una formació de mobilitat amb perspectiva de 
gènere, com s’ha explicat a l’àmbit de cultura i gestió organitzativa de la present diagnosi. 
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• Tant a escala interna com externa, es fa un ús generalitzat d’una comunicació 
inclusiva? 

 

COMUNICACIÓ INTERNA  

Des del departament de Comunicació Interna, es garanteix una comunicació no sexista a 
totes les informacions que es difonen a través dels canals de comunicació interns.       

L’organització disposa de butlletins digitals: el d’informació general de l’organització i les 
persones “VIA”, el dirigit al col·lectiu de comandament “LIDERATGE”, i el de promoció de la 
participació “PARTICIPA”, des d’on s’ha comunicat el compromís de l’organització amb la 
igualtat i el disseny del segon pla.  

Es mostren exemples de publicacions a través d’aquests canals:
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S’evidencia una clara voluntat de garantir la representativitat femenina a les notícies i 
comunicacions, tant des del punt de vista de la quantitat, intentant arribar a la paritat, com 
de la visibilitat de la presència de dones a llocs tradicionalment masculinitzats. Un clar 
exemple és el vídeo de la campanya “Dones, pugeu al tren?”13. 

 

 

 

Per tal de quantificar aquesta representativitat, l’àrea de Comunicació Interna disposa 
d’indicadors per mesurar la presència femenina a les seves comunicacions. Així s’exposa el 
resultat d’aquest seguiment a les principals actuacions portades a terme al llarg de l’any 
2018. 

Vídeos 

Persones que han participat com a protagonistes de vídeos (abril 2017 a abril 2018): 

TÍTOLS Núm. DONES Núm. HOMES 

Passa el relleu 3 7 

Fets per persones 2017 11 25 

Dones, pugeu al tren? 16 - 

Jubilacions amb empremta 5 1 

 

 
13 Es pot accedir al vídeo complet al següent enllaç https://www.youtube.com/watch?v=1BTCrWiTH6o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1BTCrWiTH6o
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Fotografies 

Persones que han aparegut a la secció Persones del Butlletí digital VIA (del núm. 1 al 
núm. 50): 

Fotografies HOMES DONES GRUPS 

Núm. Persones 47 27 16 

% 52 % 30 % 18 % 

 

Per últim, cal destacar que l’organització ha dissenyat un logotip propi i específic pel Pla 
d’Igualtat de dones i homes que es farà servir per a tots els continguts elaborats i relacionats 
amb aquest àmbit. 

 

 

Així mateix, també s’identifiquen altres documents de caràcter intern, com el procediment 
de selecció formació, al qual s’utilitza el masculí genèric. Es conclou que no es fa un ús 
generalitzat de la comunicació inclusiva en la totalitat d’àrees de l’organització. 
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COMUNICACIÓ EXTERNA  

Les responsabilitats de la comunicació externa de l’organització estan integrades al 
departament de Màrqueting, Comunicació i Relacions Públiques. Aquesta àrea no disposa 
d’un procediment específic.  

En entrevista amb la responsable de Màrqueting, Comunicació i Relacions Públiques, explica 
que la igualtat d’oportunitats, com a objectiu estratègic, no està incorporada al Pla de 
màrqueting. Al moment de la present diagnosi està en fase inicial de disseny.  
 

S’observa la igualtat d’oportunitats present en informació corporativa, iniciatives, 
comunicacions a través del web o xarxes: 

• Informació corporativa/Responsabilitat Social. Informació al web: 

 
 

•  “Bateig” dels trens amb noms de personatges històrics i/o rellevants amb presència 
femenina equilibrada14 

 
 
La comunicació externa es porta a terme des de diferents canals: web, pantalles a les 
estacions i xarxes socials com Twitter o Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 Font: https://beteve.cat/mobilitat/ferrocarrils-fgc-l7-nous-combois/#None 

 
 

https://beteve.cat/mobilitat/ferrocarrils-fgc-l7-nous-combois/#None
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• Twitter 
 

 
 

• Facebook, on es poden trobar publicacions com aquesta: 
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Així mateix, també s’observa que la comunicació inclusiva no està integrada i, en 
ocasions, es fa ús del masculí genèric. 

 

També hi ha imatges on només estan representats homes, com la següent: 
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• S’ha sol·licitat a les empreses proveïdores de productes i/o serveis de 
comunicació que facin ús d’una comunicació no sexista? 

 

  

Habitualment no es sol·licita a les empreses proveïdores i/o de serveis de comunicació 
que facin ús d’una comunicació inclusiva.  

En el cas de Comunicació Interna, s’assegura que els continguts dels materials que 
produeixen les empreses proveïdores s’ajustin als criteris d’aplicació del llenguatge no 
sexista, a la presència proporcional de les dones i al tractament amb una visió de gènere. 
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8.3. Conclusions de l’àmbit de comunicació no sexista 
 

Àmbit de comunicació no sexista 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

• Les persones assistents van valorar 
aquest àmbit diferenciant dos 
contextos: la política general i l’ús per 
part de l’organització en les seves 
comunicacions, que va ser valorada 
amb puntuacions entre 9 i 10. 

• Com a conseqüència del primer Pla 
d’igualtat de 2008, l’organització va 
elaborar la “Guia de recursos 
lingüístics” per evitar un ús sexista del 
llenguatge.  

• Totes les persones que treballen a FGC 
poden consultar aquesta guia al Portal 
del Personal (Informació i 
Publicacions/Informació), i se la poden 
descarregar en format PDF. 

• Des de l’àrea de Comunicació Interna, 
s’estableixen criteris per garantir una 
comunicació no sexista a totes les 
comunicacions de caràcter intern que 
difon FGC Organització i Persones. 

• Internament, s’evidencia una clara 
voluntat de garantir la 
representativitat femenina a les 
notícies i comunicacions, tant des del 
punt de vista de la quantitat, intentant 
arribar a la paritat, així com de la 
visibilitat de la presència de dones en 
llocs tradicionalment masculinitzats. 

• Per tal de quantificar aquesta 
representativitat, l’àrea de 
Comunicació Interna disposa 
d’indicadors per mesurar la presència 
femenina a les seves comunicacions. 

• L’organització ha dissenyat un logotip 
propi i específic pel Pla d’igualtat de 
dones i homes que es fa servir per 
identificar tots els continguts 
elaborats i relacionats amb aquest 
àmbit. 

• La comunicació quotidiana, entre 
companys, segons van manifestar les 
persones assistents als diferents grups 
focals, continua sent sexista. 

• Les responsabilitats de la comunicació 
externa a l’organització estan 
integrades al departament de 
Màrqueting, Comunicació i Relacions 
Públiques, aquesta àrea no es disposa 
d’un procediment específic.  

• La igualtat d’oportunitats com a 
objectiu estratègic no està 
incorporada al Pla de màrqueting, 
actualment en fase inicial.  

• A nivell intern, no es fa un ús 
generalitzat de la comunicació 
inclusiva en la totalitat d’àrees de 
l’organització. 

• Manca de fluïdesa del llenguatge no 
sexista. 

• No es sol·licita a les empreses 
proveïdores de serveis de comunicació 
que facin ús d’una comunicació 
inclusiva. 
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• L’àrea de Comunicació Interna 
assegura que els continguts dels 
materials que produeixen les 
empreses proveïdores s’ajustin als 
criteris d’aplicació del llenguatge no 
sexista, a la presència proporcional de 
les dones i al tractament amb una visió 
de gènere. 
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9. Salut laboral 
 

L’objectiu principal de la prevenció de riscos laborals es protegir les 
treballadores i treballadors de l’exposició a aquelles situacions o activitats 
laborals que puguin suposar un risc per a la salut.  
Segons l’Organització Internacional del Treball, la creixent proporció de dones 
entre la força de treball planteja una sèrie de qüestions relatives als 
diferents efectes dels riscos laborals sobre homes i dones. Això suposa que s’hagi d’incorporar 
la perspectiva de gènere a la prevenció per tal de conèixer els riscos als quals estan exposats 
dones i homes, així com establir mesures de control específiques. 
S’ha de subratllar, que el Pla de prevenció de riscos laborals i el Pla d’igualtat són els millors 
instruments per garantir la incorporació de la perspectiva de gènere als àmbits de la seguretat 
i la salut laboral. La coordinació i interrelació entre ambdós plans és necessària per la bona 
gestió de la prevenció. 
 
En aquest àmbit s’analitza: 
 

CONCEPTE QUÈ S’ANALITZA 

L’empresa aplica polítiques i pràctiques 
de seguretat i salut laboral tenint en 
compte que existeixen desigualtats a les 
condicions laborals i de treball de dones i 
homes i que, conseqüentment, 
comporten diferències a l’exposició als 
riscos laborals.  

• Com la gestió de la salut laboral 
incorpora la igualtat d’oportunitats i 
la perspectiva de gènere.  

• Protecció de la maternitat i del 
període de lactància. 

• Anàlisi d’accidents de treball, 
malalties professionals i contingència 
comú amb perspectiva de gènere.  
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9.1. Percepció de les persones 
 

• Anàlisi de les respostes recollides amb les dinàmiques grupals: 

A les dinàmiques grupals dels 3 grups focals, realitzades durant el mes de juny, 
l’àmbit de salut laboral es va puntuar amb una mitjana de 8,2 sobre 10.  
Comparant els diferents grups focals, Turisme i Muntanya va atorgar una puntuació 
de 8, Línies de 9 i Comandaments de 7,5. 
 

 
 
 
Aquestes puntuacions es van argumentar amb els següents comentaris: 

- Un grup puntua amb un 10 i valora molt positivament la vigilància de la 
salut. 

- Es va manifestar la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere, 
concretament la “doble jornada” de les dones. 

- La salut es cuida igual per a dones i homes, però no es contemplen 
necessitats com per exemple la necessitat d’anar al lavabo en el cas de la 
menstruació o que els uniformes de taller i EPIs que, en alguns casos, no 
estan adaptats per a dones. 
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9.2. Com la gestió de la salut laboral incorpora la igualtat d’oportunitats i la 
perspectiva de gènere 
 

                                                                                                                                                         
SÍ     

                                                                                
NO   

• S’inclou la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la salut 
laboral i de la PRL? 

 

  

La salut laboral i la PRL es realitza formalment amb perspectiva de gènere. Després 
d’una entrevista amb la persona responsable d’aquest àmbit es constata la clara 
voluntat d’incorporar la igualtat de dones i homes a través de diferents iniciatives i 
mesures portades a terme, per exemple, als reconeixements mèdics que es fan a les 
dones en edat fèrtil i la publicació de notícies en aquest sentit a la revista de 
comunicació interna. 

 

 

• Disposa l’organització d’un estudi de riscos laborals amb perspectiva 
de gènere? 

Actualment no es disposa d’un estudi de riscos laborals amb perspectiva 

de gènere, però es detecta una cultura favorable i amb actuacions 

integrades als procediments de treball, tal i com ja hem constatat al 

punt anterior i es detalla al llarg de la redacció d’aquest àmbit. 

 

  

• El personal responsable de la salut laboral té formació en matèria 

d’igualtat de dones i homes?  
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En el moment de la realització de la present diagnosi, el personal 

responsable de la salut laboral no ha rebut formació específica en 

matèria d’igualtat de dones i homes. 

• L’organització disposa d’un estudi de riscos psicosocials amb 

perspectiva de gènere?  

  

L’organització disposa d’un estudi de riscos psicosocials amb perspectiva de gènere 

que es va portar a terme conjuntament amb l’enquesta de Compromís (clima 

laboral), realitzada per e-motiva i que concreta les  dades segregades per sexe.  

S’evidencia que, a partir dels resultats d’aquesta enquesta, s’ha definit un Pla de 

Gestió de Compromís i Riscos Psicosocials amb un desplegament de projectes 

transversals amb accions específiques per àrees.  

 

Presència de dones i homes al Comitè de seguretat i salut. 

El departament de Salut laboral està format per 2 metges, 1 infermer i 2 infermeres. 

Estan ubicats a Barcelona, Rubí i Martorell.  

S’organitzen en els següents comitès: 

• Comitè de seguretat i salut, format per 5 delegats de prevenció i 5 delegats 
de l’empresa que es reuneixen cada 2 mesos. 

• Comitè de seguretat i circulació, que es reuneix cada 2 mesos. 

• 3 diferents comitès a Espot, La Molina i Núria, que es reuneixen cada 3 
mesos. 

• Reunions trimestrals a Lleida-La Pobla, Montserrat i Vallter. 

 SÍ NO 

• Hi ha equilibri en relació amb la presència de dones i homes al 

Comitè de seguretat i salut?  

A l’explotació de  Lleida-La Pobla la representant sindical en les 

reunions de Seguretat i Salut és una dona.  

En la resta de Comitès, no hi ha paritat i la majoria de representants 

tant per part de l’empresa com per part dels treballadors són homes. 
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9.3. Protecció de la maternitat i del període de lactància 
 

 SI NO 

• Es coneixen els llocs o activitats que poden suposar un risc per a les 

treballadores embarassades o en període de lactància? 

  

L’organització ha treballat en aquells llocs o activitats que poden suposar un risc per 
a les treballadores embarassades o en període de lactància. En particular, 
s’evidencia l’existència d’un Informe intern de protecció de la maternitat pel cas de 
maquinistes i agents d’estació. 
 
Es constata que per al càlcul de l’absentisme s’exclouen el risc d’embaràs i el 
permís de maternitat. 

• Es contemplen mesures específiques per a protegir la salut de les 

treballadores embarassades o en període de lactància? 

Es constata que es contemplen mesures específiques per protegir la 
salut de les treballadores embarassades. 
 

  

Es realitzen adaptacions dels llocs de treball a dones embarassades, concretament 
en el cas de maquinistes, pel risc que poden suposar les vibracions. En el cas de les 
agents d’estació, tant pel fet de que no és convenient estar dreta moltes hores com 
pel risc d’agressions, les dones embarassades no realitzen aquesta funció.  

El tràmit amb la mútua, per aquest últim cas, és molt àgil i ràpid.  

 

• Es garanteix que les treballadores tinguin coneixements dels riscos 
que el seu lloc de treball pot suposar per a la salut en aquests 
períodes? 

  

 
 

9.4. Accidents de treball, Malaltia professional i Contingència comuna 
L’organització disposa de dades d’accidentalitat laboral i de baixes per malaltia comuna i per 
tant d’absentisme, segregats per sexe.  
S’observa que  en els primers 9 mesos del 2018  les dones presenten un absentisme més alt 
que els homes, i això es manté en totes les franges d’edat. 
Cal profunditzar en aquest aspecte i estudiar possibles causes i solucions. 
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9.5. Conclusions de l’àmbit de salut laboral 
Àmbit de salut laboral 

 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

• A les dinàmiques grupals dels 3 grups 
focals, realitzades durant el mes de 
juny, l’àmbit de salut laboral es va 
puntuar amb una mitjana de 8,2 sobre 
10.  

• Es constata la clara voluntat 
d’incorporar la igualtat de dones i 
homes  a través de diferents iniciatives 
i mesures portades a terme. 

• S’ha portat a terme una enquesta de 
compromís, realitzada per e-motiva, 
que disposa de dades segregades per 
sexe.  

• S’evidencia que, a partir dels resultats 
d’aquesta enquesta, s’ha definit un Pla 
de gestió de compromís i riscos 
psicosocials amb un desplegament de 
projectes transversals amb accions 
específiques per àrees . 

• L’organització ha treballat en aquells 
llocs o activitats que poden suposar un 
risc per a les treballadores 
embarassades o en període de 
lactància. 
Es realitzen adaptacions dels llocs de 
treball a dones embarassades. 

• Es garanteix que les treballadores 
tinguin coneixements dels riscos que el 
seu lloc de treball pot suposar per a la 
salut en aquests períodes. 

• L’organització disposa d’un estudi de 
riscos psicosocials amb perspectiva de 
gènere. 

• Actualment es disposen de les dades 
d’accidents de treball, malalties 
professionals i contingències 
comunes, segregades per sexe. 
 

• Als grups focals es va manifestar la 
necessitat d’incorporar la perspectiva 
de gènere, concretament la “doble 
jornada” de les dones. També es va 
verbalitzar algunes necessitats, com 
per exemple la necessitat d’anar al 
lavabo en el cas de la menstruació o 
que els uniformes de taller i EPIs, no 
estan sempre adaptats per a dones. 

• En el moment de la realització de la 
present diagnosi, el personal 
responsable de la salut laboral no ha 
rebut formació específica en matèria 
d’igualtat de dones i homes. 

• No hi ha equilibri en relació amb la 
presència de dones i homes al Comitè 
de Seguretat i Salut. 
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10. Prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i l’assetjament per 
raó de sexe 

10.1. Coneixement de les persones sobre què fer o a qui dirigir-se en cas de patir 
assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe 
 

• A partir de les respostes de la plantilla a l’enquesta   
 

Saben les persones que han respost l’enquesta a qui dirigir-se en cas de patir 
assetjament sexual i/o per raó de sexe? 
 
Pel que fa a aquest ítem, a l’enquesta de percepció puntua amb un 6,02 sobre 10. El 48 
% de les persones que han participat a l’enquesta han valorat aquest ítem amb una 
puntuació d’entre 7 i 10. 
 

  
 
En la segregació de dades entre dones i homes s’observa, com en altres àmbits, una 
puntuació major en el cas dels homes. Així, un 39 % de les dones que han participat a 
l’enquesta han puntuat aquest ítem entre 7 i 10, mentre que en el cas dels homes 
s’eleva a un 53 %. 
 

 Dona Home Total 

Tinc informació del protocol d’assetjament  39 53 48 

 
 

• Anàlisi de les respostes recollides amb les dinàmiques grupals: 

A les diferents dinàmiques grupals portades a terme, s’ha considerat important 
realitzat accions en l’àmbit prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i/o 
assetjament per raó de sexe? 
A les dinàmiques grupals dels 3 grups focals, realitzades durant el mes de juny, l’àmbit 
de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe es va puntuar amb una mitjana 
de 3,6 sobre 10.  
La manca d’informació i coneixement del protocol va ser el principal argument de la 
puntuació. 
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10.2. Adopció de mesures per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe 

 SÍ NO 

• L’organització disposa d’un protocol que estableixi les actuacions 
que cal desenvolupar davant de possibles situacions d’assetjament 
sexual i assetjament per raó de sexe? 
 

 

  

FGC disposa d’un protocol per la prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i 
per raó de sexe: 
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Tanmateix, i en el marc de la present diagnosi, es detecten millores que cal portar a 
terme, com ara: 

- Eliminar el procés informal. 
- Definir l’àmbit d’aplicació. 
- Incloure persones de referència. 

En general, es recomana redactar un nou protocol en base al publicat pel 
Consell de relacions laborals, per la Comissió d’igualtat i del temps de 
treball de la Generalitat de Catalunya15.  

 
 

• S’ha comunicat aquest protocol a la totalitat de la plantilla. 
Tanmateix, i en base als resultats de l’enquesta i grups focals, caldrà 
tornar a realitzar aquesta comunicació una vegada incloses les 
millores necessàries. 
 

  

• S’ha incorporat el protocol en altres documents de l’organització, 
com el manual d’acollida, el codi ètic, etc.? 
 
 

  

• S’ha format a la plantilla en prevenció i actuació davant de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe? 
Com en el cas de la informació, una vegada introduïdes les millores 
caldrà reflexionar sobre la necessitat d’impartir formació. En tot cas, 
es recomana començar pel col·lectiu de persones amb 
comandament. 

  

 
15 http://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 

 

http://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
http://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
http://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
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• Hi ha un equip destinat (persones de referència) a l‘atenció de les 
situacions d’assetjament? 
Només consta una persona interlocutora per a possibles casos. 
S’aconsella ampliar i incloure una persona de l’àmbit de prevenció i 
salut.  
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10.3. Conclusions de l’àmbit de prevenció i actuació davant de l’assetjament 
sexual i l’assetjament per raó de sexe 
 

Àmbit de prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó 
de sexe 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

• FGC disposa d’un protocol per la 
prevenció i actuació davant 
l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

• S’ha format a la plantilla en prevenció 
i actuació davant de l’assetjament 
sexual i per raó de sexe. 

 

• A l’enquesta de percepció, aquest 
àmbit puntua amb un 6 sobre 10. El 48 
% de les persones que han participat 
a l’enquesta han valorat a aquest ítem 
amb una puntuació entre 7 i 10. 

• A les dinàmiques grupals dels 3 grups 
focals, realitzades durant el mes de 
juny, l’àmbit de prevenció de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe 
es va puntuar amb una mitjana de 3,6 
sobre 10.  
La manca d’informació i coneixement 
del protocol va ser el principal 
argument de la puntuació.  

• FGC disposa d’un protocol per la 
prevenció i actuació davant 
l’assetjament sexual i per raó de sexe. 
Tot i així, es detecten millores que cal 
portar a terme. 

• Es fa necessari tornar a realitzar 
aquesta comunicació una vegada 
incloses les millores necessàries. 

• No s’ha incorporat el protocol en 
altres documents de l’organització, 
com el manual d’acollida, el codi ètic, 
etc. 

• S’ha format a la plantilla en prevenció 
i actuació davant de l’assetjament 
sexual i per raó de sexe. 
Tanmateix, com en el cas de la 
informació, una vegada introduïdes 
les millores caldrà reflexionar sobre la 
necessitat d’impartir formació. En tot 
cas, es recomana començar pel 
col·lectiu de persones amb 
comandament. 

• Només consta una persona 
interlocutora per a possible casos. 
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S’aconsella ampliar i incloure una 
persona de l’àmbit de prevenció i 
salut. 
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