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RESUM 
 
 Durant les últimes dècades, un dels terrenys de recerca amb més rellevància 

social és la igualtat d’oportunitats en l’accés, permanència i promoció en el mercat de 

treball. La formació, l’orientació i la intervenció al llarg de la vida han assolit una gran 

importància, atès les transformacions experimentades en l’ocupació i el treball no han 

suposat l’eliminació de les desigualtats laborals, sinó la seva modificació. 

 Aquelles persones en situació de desigualtat i discriminació pateixen més 

vulnerabilitat social i laboral. La situació de discriminació experimentada per moltes 

dones és una de les preocupacions  que ha impulsat la implantació de mesures 

legislatives per part dels poders polítics.  

 La Llei Orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes és un referent 

legislatiu que suposa el punt de partida d’un nou marc normatiu que té per objecte 

garantir la d’igualtat d’oportunitats i no-discriminació per raó de gènere.   

 En aquest context sòcio-laboral la diversitat de gènere es planteja com una 

estratègia per afavorir l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 

en el mercat de treball. Es planteja com un criteri per optimitzar els recursos humans 

disponibles en les organitzacions, la millora de la qualitat de les organitzacions i la utilitat 

en la construcció i avaluació del coneixement. 

 La incorporació d’un sistema de gestió de coneixement per competències pot 

contribuir a la transformació de la cultura organitzativa, millorant la qualificació i 

ocupabilitat del seu personal i proposant mesures d’acció específiques per pal·liar els 

desajustos i les barreres que obstaculitzen la promoció laboral de les dones.  

 Tanmateix són moltes les organitzacions que no utilitzen directament tot el seu 

potencial basat en la gestió del coneixement. La realitat, però, és que existeixen moltes 

dificultats a l’hora d’incorporar l’enfocament de gènere.  

 En conseqüència, a través d’aquest treball de recerca es pretén analitzar la 

interrelació de la qualificació professional i la gestió del coneixement com a eina de 

millora professional en les mesures per afavorir la igualtat d’oportunitats. 

  

 

Paraules clau: desigualtat laboral, discriminació, aprenentatge al llarg de la vida, principi 

d’igualtat d’oportunitats, perspectiva de gènere, gestió del coneixement, model de gestió 

per competències, optimització de recursos humans, mesures d’acció afirmativa.  

 
 
 



  

M.U. d’Ocupació i treball: intervenció i coaching en l’àmbit laboral 4 

ABSTRACT 
 
 Over the last decades, one of the most relevant areas of social research has 

been equal opportunities in access, permanence and promotion in the labour market. 

Lifelong learning, guidance and intervention have become essential, cause  the 

transformations experienced in employment and job have not meant the elimination of 

labour inequalities, but rather their change. 

 Those in a situation of inequality and discrimination are more vulnerable in social 

and labour terms. The situation of discrimination experienced by women is one of the 

concerns that has led to the implementation of legislative measures by the political 

powers.  

 The Organic Law for the effective equality of men and women is a legislative 

reference. It became useful for a new regulatory framework that guarantee equal 

opportunities and not discrimination by reason of gender.   

 In this labour setting, gender diversity is proposed as a strategy to apply the equal 

of opportunities between men and women in the labour market. It is proposed as a 

guideline for optimising the human resources, improving the quality of the organisations 

and the usefulness of knowledge’s management. 

 Applying a system of knowledge management is possible improve contribute the 

organisational culture, improving the qualification and employability of its staff and 

proposing specific actions for overcoming obstacles to women’s careers. 

 Even so there are so many organisations that no set up  an equal opportunities 

programme and a management model by competencies.  So there are many difficulties 

in applying  equal opportunities. 

 Therefore, through this research, we intend to analyse the interrelationship 

between professional qualification and knowledge management as a means of improving 

professional abilities and set up an equal opportunities programme.  

  

Keywords: labour inequality, discrimination, lifelong learning, principle of equal 

opportunities, gender diversity, knowledge management, skills management model, 

optimisation of human resources, affirmative action measures. 
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1. Introducció 
 
 A conseqüència del procés de globalització de les últimes dècades, s’han produït 

transformacions tecnològiques, culturals i socials que han significat una nova 

conceptualització del treball. Les repercussions han afectat el funcionament de les 

organitzacions, els equips de treball i les seves relacions interpersonals (Alvesson i 

Billing, 1997). 

 L’economia del segle XXI es caracteritza per la seva gran complexitat i 

dinamisme, per l’alliberament dels fluxos financers, d’informació, d’emmagatzematge i 

mobilitat dels treballadors (Sampedro, 2002). En aquest nou mercat laboral globalitzat 

les empreses i organitzacions han hagut de transformar-se, modificar les seves 

estructures i jerarquies amb l’objectiu de continuar essent operatives i competitives. 

 En aquest context socioeconòmic es parla molt sobre la gestió del coneixement 

a les organitzacions, del model de gestió per competències, del valor dels actius 

intangibles i de la identificació d’actius de coneixement necessaris per aconseguir 

millorar la competitivitat empresarial. I en aquest context, aquella població més 

discriminada pateix més dificultats per assolir i desenvolupar una competència 

normalitzada en la seva ocupació. 

 A partir d’aquest treball es proposa l’anàlisi de la Qualificació professional i 

l’avaluació de competències com a eina de gestió per aconseguir millorar l’ocupabilitat 

de les persones en les organitzacions; també per afavorir la igualtat d’oportunitats entre 

dones i homes en el mercat laboral. 

 

 Durant les últimes dècades s’ha produït un ingrés progressiu de les dones al 

mercat laboral i empresarial, accentuat per la incorporació a l’esfera política i cultural, i 

amb una sèrie de canvis a la institució de la família. 

  Malgrat s’han produït grans avenços al nostre país, que s’han objectivat, 

quantitativament en l’augment de la taxa d’activitat i la taxa d’ocupació de les dones -

encara lluny de les dades d’altres països europeus- qualitativament, la situació de les 

dones en el mercat de treball, en les seves vessants d’accés, permanència, promoció, 

formació i retribució, es caracteritza per la desigualtat (Donoso, Lozano, Portero, 

Sandalinas i Trenas, 2009)1.    

 
1Donoso, S.,Lozano, L., Portero, C., Sandalinas, L. i Trenas, C. (2009) Projecte Aurora. La igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes al mercat laboral: el repte del plans d’igualtat. Secretaria general de la dona. CCOO 
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 En aquest nou paradigma les desigualtats de gènere en l’ocupació i el treball 

s’han transformat i diversificat donant lloc a noves formes (Santamaria, 2012)2. 

Tanmateix, en els últims anys s’han posat en marxa mecanismes contra la discriminació 

de gènere i a favor de la igualtat d’oportunitats en el mercat de treball. Malgrat això 

encara persisteixen. 

 En conseqüència, al segle XXI encara moltes dones continuen havent de superar 

infinitat d’obstacles en la seva trajectòria laboral. Factors com itineraris laborals 

intermitents, menys anys de cotització, sortida del mercat de treball de manera 

anticipada o per determinats períodes, la desigualtat salarial, la major temporalitat de la 

seva ocupació i parcialitat de les jornades, així com els alts índex d’atur estructural,  

tenen conseqüències en la percepció d’ingressos i la qualitat de vida de moltes dones 

treballadores. En molts casos, les dones viuen en situacions de discriminació múltiple, 

emfatitzada  per la seva ètnia, edat o per ser víctimes de violència masclista (Barberà, 

2004)3. 

 Des de les polítiques actives d’ocupació, adaptades a aquest nou paradigma 

neoliberal, es parla molt sobre la gestió del coneixement de les persones que 

accedeixen al mercat laboral. S’identifica el potencial de les persones, fortaleses i 

febleses, per aconseguir la millora de la seva ocupabilitat. Per aconseguir-ho  es parteix 

de la qualificació professional de les persones i la gestió del seu coneixement, amb eines 

com el balanç de competències i l’elaboració del projecte professional. 

 Tot plegat, l’objecte és millorar la seva trajectòria professional, entesa aquesta 

com un procés de consolidació d’expertesa. 

 

 

 Recull l’últim informe d’EUROSTAT4 que malgrat la transformació assolida amb 

el nou paradigma organitzacional, la segregació laboral de gènere és un fenomen 

present a la majoria de països. Aquesta hipòtesi es pretén verificar a través del present 

treball de recerca. 

 La majoria de referències bibliogràfiques analitzades (Santamaria, 20122; 

Barberà, 20043) coincideixen en assenyalar la dinàmica organitzacional com el principal 

obstacle en la promoció professional de les dones, ja que continua dominada per valors 

androcèntrics que les exclouen de la presa de decisions i les ocupacions de 

responsabilitat. 

 
2 Santamaría López, E. (2012).Transformacions del treball i desigualtats de gènere. Barcelona: Universitat Oberta de 
Catalunya. 
3 Barberà, E. (2004). Diversidad de género, igualdad de oportunidades y entornos laborales. CIRIEC-España, Revista 
de Economía Pública, Social y Cooperativa, 50, (p.37-53). 
4 https://ec.europa.eu/info/publications/strategic-plan-2016-2020-eurostat_es 
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 Des de la perspectiva de gènere s’ofereix la remodelació del sistema 

organitzacional, introduint el criteri de la diversitat de gènere en les organitzacions, com 

a estratègia per promocionar la participació de les dones en llocs de responsabilitat. 

 Atès ha transcorregut algun temps des de la implantació d’aquestes mesures de 

recolzament, a través de diverses referències teòriques i acadèmiques, es corroborarà 

si és una realitat aquesta remodelació o si el perfil actual de la majoria d’organitzacions 

dista d’aplicar la diversitat de gènere, sobretot en els seus nivells superiors de 

responsabilitat i presa de decisions. S’han desenvolupat diversos procediments d’acció 

de mesures, els més representatius són els programes d’igualtat d’oportunitats i plans 

d’igualtat.  

 I d’altra banda es pretén analitzar la gestió del coneixement i del model de 

competències com una eina per millorar l’ocupabilitat de les persones i de les dones en 

particular, a través de la qualificació professional i l’avaluació i acreditació de 

competències. 

 

2. Objectius i preguntes d’investigació 
 

 Aquest estudi té com a objecte el coneixement de la situació relativa a la igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral.  

 Es pretén conèixer en quina mesura  -i de quina manera- el gènere incideix en 

les condicions laborals de les dones en l’entorn de l’empresa; identificar les causes que 

generen la iniquitat d’oportunitats i les possibles mesures que s’han d’aplicar per assolir 

la igualtat. 

 Per això d’una banda s’analitzarà si el model de gestió per competències pot 

contribuir a l’adaptació entre les necessitats del mercat laboral i les qualificacions 

adquirides per les persones, permetent una millora continua dels sistemes, adaptant-los 

als diferents perfils professionals i a les necessitats de les organitzacions.  

 D’altra banda s’estudiarà si el model de gestió per competències és útil també 

per les persones, concretament per la població de dones treballadores, promovent i 

afavorint l’accés, desenvolupament i promoció al món laboral.   

 Tanmateix, es pretén analitzar si la incorporació de la perspectiva de gènere ha 

suposat un canvi. 

 Per últim, a través d’un model de certificació i qualificació, com el Procediment 

d’Avaluació i acreditació de les competències professionals, aplicat als i les 

professionals de la igualtat d’oportunitats de gènere, es pretén  identificar el 

coneixement, capacitats, habilitats necessàries per aconseguir una qualificació 
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professional que suposi una avantatge competitiva i, a través d’aquest perfil, la 

incorporació de mesures d’igualtat d’oportunitats dins de les organitzacions. 

 El fet de fer-ho amb aquest procediment, en comptes d’un model de certificació 

de la ISO, té l’objecte de garantir que sigui un instrument del Sistema Integrat de 

qualificacions i Formació professional de Catalunya (SIQFP), no un programa més de 

gestió de coneixement, i que la certificació aconseguida formi part del catàleg modular 

integrat de formació professional.  

 És important destacar el guany d’introduir professionals, amb formació i/o 

experiència en l’àmbit d’acció social i d’igualtat d’oportunitat a les organitzacions, per 

demostrar que aquest fet pot crear la diferència.  

 

Objectiu general: L’estudi i anàlisi sobre com la gestió del coneixement i el model de 

competències, a través de les Qualificacions professionals i l’avaluació de 

competències, és una eina per millorar l’ocupabilitat de les persones des dels plans 

d’igualtat d’oportunitats en les organitzacions empresarials. 

 

Objectius específics:  
1. Analitzar les dades referents a la desigualtat de gènere en el territori de 

Catalunya. 

2. Analitzar, quantitativament, la incorporació dels plans d’igualtat de gènere a les 

organitzacions. 

3. Analitzar el model de competències del perfil professional d’agent o promotor 

d’igualtat d’oportunitats, en les organitzacions, com a eina de gestió per 

implantar la igualtat d’oportunitats.  

4. Analitzar la necessitat de qualificació professional del perfil professional del/la 

agent o promotor/a d’igualtat entre dones i homes, en les organitzacions, per 

millorar la professionalització del seu sector, reconèixer les competències 

professionals i aportar valor afegit a la millora de la qualificació d’aquest  perfil 

professional. 
 

Preguntes d’investigació: 
1- Quines són les variables en les que es perpetua la desigualtat de gènere en el 

mercat de treball en la població ocupada? 

2-  Hi ha diferències en els percentatges de les organitzacions que han implantat 

plans  d’igualtat d’oportunitats en el seu model de gestió? 

3- Quin perfil competencial pot descriure als i les professionals de promoció 

d’igualtat d’oportunitats a les organitzacions? 
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4- Es poden identificar els coneixements i actius del coneixement per certificar 

mitjançant l’experiència laboral i la formació no formal les competències 

professionals dels i les promotores d’igualtat d’oportunitats laborals? 

 

3. Revisió de la literatura/marc teòric 
 
3.1.Transformacions del mercat de treball i desigualtats de gènere 
 
 Les desigualtats de gènere en el mercat laboral i les desigualtats de les 

professions, en funció del gènere i perspectiva laboral, són durant els últims anys alguns 

dels terrenys més desenvolupats per les ciències socials. 

 La revisió de literatura acadèmica i social que s’analitzarà a continuació reflecteix 

que, malgrat les iniciatives promogudes a través de canvis legislatius i la implantació de 

plans d’igualtat, la dona continua essent víctima d’una discriminació estructural, 

transversal, accentuada per múltiples discriminacions i configurada en el model 

econòmic imperant (Fundació SURT, 2007)5.  

 La revisió de literatura indica la presència de factors de desigualtat i exclusió 

laboral en l’accés al treball, en la promoció laboral -especialment en llocs de 

responsabilitat- en les categories professionals i inclús en la representació dels 

treballadors i treballadores. 

 L’informe de l’ocupació femenina de l’últim semestre, divulgat per EUROSTAT6, 

recull que la participació de les dones en el mercat laboral és inferior a la dels homes, 

hi ha una tendència a la parcialitat de la jornada, al treball en sectors amb salaris més 

baixos i en llocs de menor categoria.  

 Segons l’informe, aquestes diferències es fonamenten, fins a cert punt, en rols 

de gènere molts arrelats, però també a incentius econòmics.   

 L’Estratègia Europea 20207 tenia l’objectiu d’aconseguir que el 75% de la 

població de dones entre 20 i 64 anys incrementessin la seva participació al mercat de 

treball, aconseguint un impuls del creixement econòmic. Durant els últims anys, la UE 

ha promogut una major igualtat de gènere en el mercat laboral combinant mesures 

legislatives, orientacions polítiques i recolzament financer. 

 Si bé, actualment la població mundial viu en un context atípic, marcat per la crisi 

sociosanitària conseqüència de la Covid-19, les dades recollides a l’informe indiquen 

que els resultats aconseguits no han estat els esperats. 

 
5 Fundació Surt (2007). Equal. Guia per a la incorporació de polítiques d’igualtat de gènere a les PIMES.www.surt.org 
6 https://ec.europa.eu/info/publications/strategic-plan-2016-2020-eurostat_es 
7https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Internacional/FICHEROS/Actuaciones_Europeas/Estrategia_Europea_2020.p
df 
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 Giménez i Bodelon (2008)8 van coordinar un estudi del desenvolupament dels 

drets de les dones i les polítiques de gènere des de finals del segle XIX a l’actualitat. En 

ell s’analitzen alguns dels canvis esdevinguts, referents als drets de les dones i les 

condicions laborals.  

 L’estudi conclou que, si bé durant les últimes dècades s’han esdevingut 

importants canvis legislatius -a nivell europeu, estatal i autonòmic- amb l’objectiu 

d’afavorir la igualtat davant la llei de les dones, no ha estat suficient i s’ha de començar 

a treballar en la modificació de la discriminació estructural que pateixen les dones a la 

nostra societat des d’altres nivells d’actuació. 

 Malgrat el ritme accelerat d’aquestes iniciatives -possible gràcies a les 

aportacions realitzades des de sindicats, moviments de dones- i que la discriminació no 

és tan notable com en dècades anteriors, és un fenomen arrelat a la societat.   

 La incorporació creixent de les dones al mercat laboral remunerat està 

sustentada en una sèrie de factors que determinen les desigualtats laborals per raó de 

gènere. Tal com Santamaria (2012)9 recull, per estudiar aquesta problemàtica -

específicament en l’àmbit del treball- cal analitzar les transformacions que s’han produït 

en el món del treball, concretament en els mercats laborals, i que han desembocat en 

unes noves condicions laborals.  

 Així com les situacions de desigualtat s’observen i poden mesurar-se amb 

relativa facilitat, no succeeix igual amb els factors de desigualtat. Això comporta 

identificar, definir i sistematitzar els factors que es troben en la base de les desigualtats 

per raó de gènere.   

 S’entén per factors de desigualtat els diferents elements que generen o 

reprodueixen i expliquen les desigualtats esdevingudes entre dones i homes (Alonso, 

2012)10.  

 Santamaria (2012) estableix que, si bé respecte a les condicions laborals en el 

mercat de treball de les dones predomina la divisió sexual del treball, és a dir, la 

distribució social d’obligacions i responsabilitats segons el rol assignat tradicionalment, 

els principals indicadors de desigualtat laboral són la bretxa salarial i la segregació en 

el treball. Això implica la concentració de dones i homes en tipus i nivells diferents 

d’activitat i d’ocupació, què les dones es vegin confinades a una varietat més petita 

d’ocupacions que els homes o, inclús, a llocs de treball inferiors.  

 
8 Bodelon, E. I Giménez, P. (Coords). (2008). Desenvolupant els drets de les dones: àmbits d’intervenció de les 
polítiques de gènere. Igualtat i Ciutadania, 2. Diputació de Barcelona. 
9 Santamaría López, E. (2012). Transformacions del treball i desigualtats de gènere. Universitat Oberta de Catalunya. 
10 Alonso, I. (2012). La transferencia de las buenas practicas para la igualdad de genero en el Trabajo. Madrid: 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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 La segregació horitzontal implica la concentració de dones i homes en sectors i 

ocupacions específics; la segregació vertical la concentració de dones i d’homes en 

graus i nivells específics de responsabilitat o de llocs de treball. 

 Els indicadors de rol i estereotip en funció del gènere fa referència al conjunt de 

pautes d’acció i comportament assignades als homes i les dones, respectivament, i 

també inculcades i perpetuades; la divisió del treball deguda al gènere implica la divisió 

del treball remunerat i no remunerat entre els homes i les dones, tant en la vida privada 

com en la vida pública, segons els rols que tradicionalment se’ls ha assignat.  

 Anker (1997)11 exposa que la divisió sexual del treball i segregació perjudica la 

imatge que les dones tenen de sí mateixes, alhora que menyscaba la seva condició com 

ciutadanes, social i econòmica.  

 

 

 Barberà (2004)12 destaca com l’impacte d’aquests indicadors s’expressa en les 

característiques de l’ocupació masculina i femenina: itineraris laborals intermitents, 

menys anys de cotització, sortida del mercat de treball de manera anticipada o per 

determinats períodes, la desigualtat salarial, la major temporalitat de la seva ocupació i 

parcialitat de les jornades, juntament amb els alts índex d’atur estructural femenins.  

 Aquests factors tenen conseqüències en la percepció d’ingressos i la qualitat de 

vida de moltes dones treballadores i en la feminització de la pobresa, entesa aquesta 

com el procés d’empobriment de les dones arreu del planeta, conseqüència directa dels 

mecanismes econòmics, polítics i socials desencadenats per les pràctiques del 

capitalisme, especialment per la globalització econòmica i els ajustos estructurals. 

Aquests factors comporten la pèrdua de qualitat de vida i, en d’altres casos, perpetuar 

o fins i tot augmentar els nivells d’empobriment extrem cada vegada més dramàtics 

(Orteu, 2018)13.  

 Conclouen els estudis de Bodelon i Giménez (2008)14 que promoure l’eliminació 

de la discriminació laboral i afavorir la igualtat d’oportunitats, a nivell estructural, és bàsic 

com a defensa dels drets de llibertat, dignitat i benestar de les dones. Però també per al 

funcionament eficient dels mercats de treball i la competitivitat empresarial, permetent 

el desenvolupament del potencial humà d’una manera més efectiva, atès que l’exclusió 

sistemàtica de determinats grups de treball del mercat laboral i d’unes condicions 

laborals dignes, genera fragmentació social, vulnerabilitat i risc d’exclusió social 

 
11 Santamaría López, E. (2012).Transformacions del treball i desigualtats de gènere. Universitat Oberta de Catalunya.  
12 Barberà, E. (2004). Diversidad de género, igualdad de oportunidades y entornos laborales. CIRIEC-España, Revista 
de Economía Pública, Social y Cooperativa, 50, (p. 37-53). 
13 Orteu i Guiu, X. (2018). Inserció laboral, exclusió i vincle social. Universitat Oberta de Catalunya. 
14 Bodelon, E. I Giménez, P. (Coords). (2008). Desenvolupant els drets de les dones: àmbits d’intervenció de les 
polítiques de gènere. Igualtat i Ciutadania, 2. Diputació de Barcelona 
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3.2. Marc legal 
 
 En els darrers anys s’han produït importants avenços legals en els àmbits 

europeus, estatal i autonòmic, en relació amb la igualtat de tracte i d’oportunitats entre 

dones i homes en l’àmbit laboral, però també per començar a modificar la situació real 

de discriminació que pateixen les dones a la nostra societat.  

 En el context espanyol, el ple reconeixement de la igualtat formal davant la llei 

es va produir amb l’aprovació de la Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, d’igualtat 

efectiva entre homes i dones15. És un referent legislatiu que ha donat resposta a bona 

part de les reivindicacions sindicals i socials que reclamaven un marc normatiu que 

garantís, de manera efectiva, els drets constitucionals d’igualtat i no-discriminació per 

raó de gènere. L’objectiu era fer efectiu el dret de la igualtat de tracte i d’oportunitats 

entre dones i homes. 

 El text de la llei dedica una atenció especial a la correcció de les desigualtats en 

l’àmbit de les relacions laborals i a la promoció, en el marc de la negociació col·lectiva, 

de l’adopció de mesures concretes a favor de la igualtat d’oportunitats en les empreses. 

 Introdueix els plans d’igualtat com una eina rellevant per aconseguir que les 

empreses adoptin mesures  necessàries per garantir aquesta igualtat. Les empreses 

tenen l’obligació de respectar la igualtat de tracte i oportunitats en l’àmbit laboral, 

prendre les mesures oportunes, estructurades en un pla d’igualtat, dirigides a evitar 

qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes. 

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

a les empreses de més de 250 persones treballadores a fer un pla d’igualtat, tot i que 

s’ha pretès també incidir en empreses més petites i amb especial rellevància. 

 L’elaboració d’un pla d’igualtat és un procés complex i laboriós. Inclou un conjunt 

de mesures, adoptades un cop s’ha realitzat un diagnòstic de la situació, fixant els 

objectius d’igualtat a arribar per part de l’organització. 

 Conèixer el marc legal existent en aquest àmbit pot ser útil per a saber quines 

són les mesures legals previstes a favor de la igualtat d’oportunitats, per a poder 

incorporar-les a la cultura i al funcionament de l’empresa.  

 Altres mesures transcendents van ser l’aprovació de Llei 17/2015, de 21 de 

juliol16, d’igualtat efectiva de dones i homes, el Reial Decret llei 6/201917, d’1 de març, 

 
15 Boletín Oficial del Estado (BOE). (2007). Ley Orgánica Orgánica 3/2007 de 22 de Marzo, número. 71. Madrid: 
Gobierno Espanyol.  
16 Boletín Oficial del Estado (BOE). (2015). Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
17 Boletín Oficial del Estado (BOE). (2019). Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía 
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 
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de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones 

i homes en el treball i l’ocupació i el Decret legislatiu 5/201518, de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.  

 La Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació  

“s’aprova amb la voluntat d’establir el marc general de regulació́ per a garantir el dret de 

totes les persones a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació́, de 

maltractaments i de tota mena de discriminació”. (Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, 2020, p.4)19. 

 Aquest marc legislatiu obliga a les administracions públiques i organitzacions de 

més de 250 persones treballadores, a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en 

l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, a adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol 

tipus de discriminació entre dones i homes. Tanmateix, s’ha d’elaborar i aplicar un pla 

intern d’igualtat que formi part integral del conveni col·lectiu o de l’acord de condicions 

de treball del personal que sigui aplicable. 

  

3.3. Polítiques actives d’ocupació 
 
 Catalunya, com qualsevol territori, defineix la seva intervenció en la societat en 

funció de la situació econòmica i del pla de desenvolupament estratègic, a través de les 

polítiques públiques d’ocupació. 

 Les Polítiques actives d’ocupació centrades en l’àmbit de l’ocupació femenina 

s’inicien davant la detecció del problema de l’alt índex de l’atur femení, amb la 

intencionalitat de millorar la situació, emfatitzant els factors i les causes que l’ha 

desencadenat.  

 En les polítiques actives d’ocupació, dissenyades pel col·lectiu de dones, 

coexisteixen serveis i programes que inclouen accions d’orientació professional, és a 

dir, de caràcter proactiu i processual de desenvolupament professional, i accions 

d’orientació per a l’ocupació, de caràcter reactiu i més puntual. 

 Els seus objectius fonamentals són la creació de feina de qualitat, en la millora 

del capital humà, en el creixement econòmic sostenible i en proporcionar garanties a les 

dones desocupades o en situació de desigualtat laboral. 

  

 

 
18 Boletín Oficial del Estado (BOE). (2015). Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
19 Diari Oficial Generalitat de Catalunya. (2020). Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació  
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 Durant els últims anys el Govern de Catalunya ha destinat una important inversió 

econòmica i gran esforç en adoptar mesures per combatre la desigualtats de gènere. 

 Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’han dissenyat i 

implementat diverses accions en matèria d’igualtat d’oportunitats.  

 Des de l’àrea d’Igualtat d’Oportunitats de la Direcció General d’igualtat es 

promou la igualtat d’oportunitats a l’àmbit laboral, de manera prioritària, a través de la 

formació, assessorament en matèria de plans d’igualtat i la sensibilització social.  

 Des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya s’han subvencionat projectes per 

promoure la igualtat d’oportunitats i l’aplicació de plans d’igualtat tant a organitzacions 

públiques como privades20  

 L’any 2020, des del Govern de Catalunya s’han aprovat subvencions de més de 

600.000 euros per engegar diferents projectes de promoció i implantació de plans 

d’igualtat a organitzacions públiques i empreses, conjuntament amb accions dirigides a 

fomentar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones al mercat laboral.  

 

3.4. Perspectiva de gènere i plans d’igualtat 
 
 Des de la perspectiva de gènere s’estableix la necessitat de revisar la cultura 

empresarial i laboral vigent, atès que, com recullen els estudis i bibliografia analitzades, 

es tracta d’una cultura androcèntrica, que no s’adapta a les noves dinàmiques socials, 

impedint la competència normalitzada de les dones respecte els homes.   

 La Fundació SURT21, entitat sense ànim de lucre especialitzada en el col·lectiu 

femení, l’any 2007 va realitzar l’informe EQUAL22 sobre la incorporació de la perspectiva 

de gènere en el teixit empresarial de petites i mitjanes empreses.  

 En ell, recull que són moltes les organitzacions amb un model d’organització que 

no s’ajusta a la qualitat dels canvis esdevinguts a la societat i que, per tant, no 

contribueixen a l’eliminació de la situació de desigualtat i discriminació de les dones.  

  El model econòmic i la competitivitat empresarial han contribuït a reproduir la 

construcció cultural de la diferència sexual del treball. Aplicar  la perspectiva de gènere 

a l’empresa implica realitzar un anàlisi de les estructures i mecanismes empresarials 

que contribueixen a perpetuar la desigualtat entre homes i dones; implica la incorporació 

dels canvis necessaris per a aconseguir una major equitat dins del context empresarial. 

 
20 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). (2020). RESOLUCIÓ TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la 
qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i l'acció COOR del 
Programa Treball i Formació 
21 www.surt.org 
22 Fundació SURT (2007).EQUAL. Guia per a la incorporació de polítiques d’igualtat de gènere a les pimes. 
www.surt.org 



  

M.U. d’Ocupació i treball: intervenció i coaching en l’àmbit laboral 17 

 Aplicar l’equitat de gènere a l’empresa suposa una organització del treball que 

possibiliti a totes les persones empleades assolir el seu màxim potencial i ser 

recompensades, sense discriminació de cap tipus (Barberà, 2004).  

 És una estratègia a llarg termini que, a més de contribuir a lluitar contra la 

discriminació i la desigualtat, pretén aportar grans beneficis a l’empresa: més motivació, 

menys absentisme laboral i abandonament, més productivitat i satisfacció... 

 El seu objectiu fonamental és fomentar la incorporació, la permanència i la 

promoció de les dones en el món laboral, eliminant els obstacles existents que 

impedeixen aconseguir l’equiparació de les condicions laborals de dones i d’homes i la 

igualtat real. 

 Però la realitat és que, tal com s’analitza al Projecte Aurora (Donoso, S., Lozano, 

L., Portero, C., Sandalinas, L. i Trenas, C., 2009)23, realitzat  per la Secretaria de la dona 

conjuntament amb CCOO, els plans d’igualtat i les polítiques de gènere no són sinònim 

d’implantar mesures de conciliació de la vida familiar i laboral; afavorir la igualtat de 

gènere va més enllà dels problemes de conciliació amb els que ens trobem a l’actualitat. 

Les mesures de conciliació són una eina més a l’hora d’aconseguir la igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones.  

 La perspectiva de la igualtat de gènere a l’empresa promou que, dins el context 

empresarial, les persones siguin tractades de forma igual. 

   Recull l’informe d’EQUAL(2007) de la Fundació Surt que sovint es pensa que 

només les grans empreses poden prendre mesures i fomentar la igualtat d’oportunitats, 

ja que tenen plantilles més nombroses i més recursos que les petites empreses, però el 

cert és que qualsevol empresa, per petita que sigui, pot adoptar polítiques de gènere, 

tal com queda recollit a la Llei Orgànica 3/2007.  

 La incorporació de la perspectiva de gènere pot donar-se en els diferents nivells 

i etapes de l’organització́ empresarial. En aquesta nova organització empresarial, 

promoguda des de la perspectiva de gènere, és de vital importància el paper dels 

professionals de la igualtat d’oportunitats. 

 Tanmateix, la Secretaria de la dona, des del projecte Aurora, i la fundació SURT, 

des d’EQUAL (Projecte Aurora, 2009; EQUAL, 2007), estableixen que en el món 

empresarial són molts els professionals, sovint de l’àrea de Recursos Humans, que 

assumeixen les funcions d’un/a professional d’igualtat d’oportunitats, però que no tenen 

cap mena d'estudis ni qualificació professional que els reconegui. És a dir, que els propis 

treballadors/es han passat a fer aquest funció dins l’organització, desenvolupant aquest 

rol, però sense assolir un desenvolupament competencial. 

 
23 Donoso, S.,Lozano, L, Portero, C., Sandalinas, L. i Trenas, C. (2009). Projecte Aurora. La igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes al mercat laboral: el repte del plans d’igualtat. Secretaria general de la dona. CCOO.  
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 La Secretaria de la dona estableix pel que respecte a la implantació  dels plans 

d’igualtat a les empreses, s’ha d’elaborar un pla de treball i s’ha de determinar quin tipus 

de coneixement tenen i necessiten els professionals per assumir aquestes funcions.   

 Moltes organitzacions no només no incorporen el perfil professional del/la Agent 

d’igualtat de gènere, sinó que no són conscients de la importància i transcendència del 

seu paper. 

 Malgrat la implantació dels plans d’igualtat, no s’ha mesurat suficientment 

l’eficàcia real d’aquests, atès el desconeixement sobre l’entorn laboral que alguns i 

algunes agents d’igualtat han mostrat. És possible que existeixin molts avantatges i 

potencials que no han estat considerades ni identificades en la gestió de recursos 

humans de moltes organitzacions (Donoso, S, Lozano, L, Portero, C, Sandalinas, L. i 

Trenas, C, 2009)24. 

 Barberà (2004)25 analitza i investiga la diversitat de gènere com a estratègia per 

afavorir la igualtat d’oportunitats en els entorns laborals.  

 Barberà destaca la segregació laboral de gènere entre els factors  principals de 

desigualtat laboral i planteja la diversitat de gènere com a estratègia útil per afavorir 

l’aplicació del principi d’igualtat entre dones i homes en el mercat laboral.  

 A través d’aquesta estratègia ofereix un criteri per optimitzar els recursos 

humans disponibles a les organitzacions que, a diferència d’altres estratègies 

potenciadores de la igualtat d’oportunitats, com el sistema de quotes, representació 

paritària, fusiona criteris humanitaris, basats en els drets de ciutadania de les dones, 

amb arguments maximalistes referits al valor afegit que pot aportar en les organitzacions 

laborals.  

 Alhora, proposa mesures d’acció específiques per atenuar els desajustos i 

eliminar les barreres que obstaculitzen la vida professional de les dones.  

 La idea central del concepte de diversitat que defensa Barberà és el màxim 

aprofitament del potencial ofert per grups heterogenis, diversos en quant a gènere, edat, 

ètnia, nacionalitat, orientació sexual...  

 Emfatitzant la variabilitat interindividual -la persona es valora pel que és i el que 

pot aportar, sigui quina sigui la seva procedència o característiques personals- s’ofereix 

a les organitzacions la possibilitat d’atreure i mantenir talents diversos, representatius 

d’ambdós sexes.  

 
24 Donoso, S.,Lozano, L, Portero, C., Sandalinas, L. i Trenas, C. (2009). Projecte Aurora. La igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes al mercat laboral: el repte del plans d’igualtat. Secretaria general de la dona. CCOO 
25 Barberà, E. (2004). Diversidad de género, igualdad de oportunidades y entornos laborales. CIRIEC-España, Revista 
de Economía Pública, Social y Cooperativa, 50, (p. 37-53). 
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 La gestió d’aquesta diversitat suposa una nova cultura de treball que dinamitza 

la innovació i la creativitat cap a la fita de l’excel·lència i la qualitat total. És també 

instrument de màrqueting i projecció social. 

 Per aconseguir que les empreses i organitzacions, públiques i privades, 

interessades en corregir les situacions de discriminació laboral femenina, es proposa el 

projecte Divers@: gènere i diversitat, subvencionat pel Fons Social Europeu, com un 

instrument que permet avaluar els desequilibris de gènere esdevinguts entre el personal 

de l’empresa, i establir mesures correctores a partir del criteri de diversitat que, 

compatibilitza el principi d’igualtat amb el reconeixement de la singularitat individual  

Barberà (2004)26. 

 Aquest projecte, a través d’un disseny informàtic, proposa l’aplicació de mesures 

específiques -mesures d’acció positiva- per atenuar desajustos i neutralitzar aquelles 

barreres que obstaculitzen la vida professional de les dones en una organització. Les 

mesures d’acció positiva són mecanismes orientats a aconseguir la igualtat 

d’oportunitats de les dones, mitjançant la correcció, que en igualtat de condicions, 

implica prevaler una dona per sobre d’un home. 

 L’aplicació de la diversitat de gènere, la gestió del coneixement i variabilitat 

interindividual, valorant el potencial de les persones, es combinen des d’aquesta 

perspectiva teòrica, per combinar-se i aconseguir la reorganització de pràctiques i les 

polítiques empresarials cap a la creació d’un espai on la aportació femenina pugui 

desenvolupar-se en igualtat d’oportunitats. 

  

 

 Avui en dia  moltes organitzacions no només no incorporen la perspectiva 

d’igualtat de gènere en la seva cultura empresarial -més enllà d’algunes mesures per 

conciliar vida laboral i familiar-  sinó que no utilitzen directament tot el potencial, basat 

en el coneixement, dels seus treballadors i treballadores com a recurs per afrontar els 

canvis establerts per la dinàmica socioeconòmica de la globalització del mercat de 

treball i/o pel seu propi sector. D’una banda, la raó principal és que no tenen instaurada 

una cultura d’igualtat d’oportunitats; d’altra banda, l’empresa no ha adoptat una cultura 

basada en la gestió del coneixement: l’organització, exploració, ús i desenvolupament 

d’aquest coneixement.  

 
26 Barberà, E. (2004). Diversidad de género, igualdad de oportunidades y entornos laborales. CIRIEC-España, Revista 
de Economía Pública, Social y Cooperativa, 50, (p. 37-53). 



  

M.U. d’Ocupació i treball: intervenció i coaching en l’àmbit laboral 20 

 The news econòmics foundation (NEF)27 recull a l’article “21 hores” diferents 

propostes alternatives per promoure la millora de qualitat de vida en el marc del 

neoliberalisme.  

 Entre els estudis que recull, destaca “La setmana de 35 hores” implantada a 

França des de l’any 2000 al 2008. El Govern francès va introduir la jornada laboral d’un 

màxim de 35 hores amb l’objecte de reduir la taxa de desocupació i les desigualtats de 

gènere, alhora que millorar la conciliació entre vida laboral i familiar, sota la premissa 

“treballar menys, viure més”.  Els estudis sobre els efectes d’aquesta mesura van 

mostrar resultats de diversa índole. Si bé el 58% de les persones que van respondre als 

qüestionaris van valorar-la com molt positiva per les seves vides, tanmateix, la 

conciliació entre vida laboral i familiar és una més de les eines possibles en la 

perspectiva gènere, però no és suficient. 

 L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSS)28 promou la incorporació de 

la perspectiva de gènere en la gestió de la prevenció de riscos laborals. Sota la premissa 

que prenent consciència de les desigualtats de gènere i de com influeixen els riscos 

laborals, es podrien aplicar polítiques i pràctiques preventives. 

 Tant la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, com la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 

d’igualtat efectiva de dones i homes, obliguen a incorporar la perspectiva de gènere en 

les polítiques públiques de seguretat i salut laboral. 

 El setembre del 2015, les Nacions Unides van adoptar l’Agenda 2030, un pla 

d’acció global i universal que s’articula en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS) interrelacionats i interdependents. Entre aquests objectius hi ha la igualtat de 

gènere (ODS 5) i el treball decent (ODS 8). 

 En el territori de Catalunya el registre de plans d’igualtat atorga a les empreses i 

les organitzacions una certificació oficial d’adequació del seu pla d’igualtat a la normativa 

legal vigent. El registre permet dona a conèixer, alhora que donar visibilitat, a les 

organitzacions i empreses que han elaborat i implantat un pla d’igualtat.  

 A data 27 d’agost de 2020 hi ha registrats 274 plans d’igualtat en tota 

Catalunya.29 

 

 

  Els diferents estudis acadèmics i investigacions revisats, en referència a la 

desigualtat de gènere, mostren una constant pel que fa a la presència de més dones en 

la categoria de treballadors i treballadores menys qualificades, malgrat el Govern hagi 

 
27 Nef (the new economics foundation) es una institución sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia, fundada 
en 1986 por los líderes de la Otra Cumbre Económica que busca y muestra el bienestar económico real 
28 http://www.icssl.gencat.cat/ 
29 https://analisi.transparenciacatalunya.cat/es/Treball/Registre-P-blic-de-Plans-d-igualtat/j3ug-2ttd 
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creat programes i projectes específics dissenyats amb l’objectiu d’aconseguir l’accés de 

la dona al mercat de treball. Els llocs de responsabilitat són ocupats, majoritàriament, 

per homes i la promoció professional femenina és una carrera d’obstacles.  

  

3.5. Competències i models de competències 
 
 En el model econòmic imperant, les empreses que es mantenen i desenvolupen 

són aquelles amb capacitat d’adaptació. La capacitat d’adaptació i flexibilitat es 

fonamenta en l’estructura de les organitzacions, la tecnologia i les persones (Basoredo, 

2011).30  

 Des del marc teòric dels models de competències, les persones treballadores 

d’una empresa són l’element que permet posar en marxa idees, innovacions, que 

desenvolupa un producte i manté comunicació amb els clients. Són la base sobre la que 

es construeix l’organització. 

 Establir una definició de competències és una tasca complexa, atès no existeix 

una definició consensuada. La naturalesa polièdrica de les competències, amb la 

inclusió de múltiples components, ha donat lloc a diversitat de definicions -amb molts 

elements comuns- que ha desembocat en diferents enfocaments teòrics i models 

d’aplicació. Aquesta diversitat i dispersió procedeix més aviat dels usos i aplicacions que 

se li ha donat al concepte de competència que al concepte en si. 

 S’entén que, bàsicament, un model de competències és un marc en el que es 

recopila i descriuen les competències, així com els components que les conformen: 

conductes, coneixements, actituds, habilitats, perspectiva cognitiva..., i que determina 

la manera com seran utilitzades en el si de les organitzacions (Guzmán i Rojas, 2019)31. 

 En funció del context de gestió empresarial es defineix el model de 

competències, amb l’objecte d’incorporar-les com a paràmetre en la gestió de 

l’organització i en el desenvolupament de les persones.  

 El llenguatge de les competències és la referència en termes d’aprenentatge, 

rendiment i desenvolupament de les persones. Relacionen l’àmbit educatiu amb el 

laboral en el marc de les organitzacions.  

 

 

 Existeixen vàries teories desenvolupades des de l’àmbit de l’empresa i la 

psicologia, entre les quals Guzmán (2019)32 destaca quatre: 

 
30 Basoredo, C. (2011) Una perspectiva y un modo de explicar la competencia desde el ámbito del desempeño de 
tareas. Anales de Psicología, 27(2), (p. 457-472). 
31 Guzmán, N i Rojas, J. (2019). Competències: fonaments teòrics. UOC.  
32 Guzmán, N. (2009). Competències: definicions i models. UOC.  
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 La teoria dels recursos i les capacitats33 que procedeix de l’àmbit de l’empresa i 

organitzacions i està basada en les competències nuclears com avantatge competitiu 

de l’empresa i en la teoria de la gestió del coneixement que és la clau de la competitivitat 

en les organitzacions actuals.  

 La teoria social cognitiva34, des de l’àmbit de la psicologia de la personalitat, 

estableix que la conducta té un caràcter contextual, depèn de la situació i també d’una 

sèrie de variables personals entre les que estan les competències.  

 La teoria o paradigma del desenvolupament dels recursos humans (McLagan, 

1989)35, des de l’àmbit de la psicologia de les organitzacions, es basa en la millora de 

l’organització com a mitjà per al creixement de les persones a través del 

desenvolupament de les seves competències, la qual cosa requereix un aprenentatge.  

 La teoria de l’ajust laboral (Lofquist y Dawis, 1984) està basada en la necessitat 

que es produeixi el màxim grau d’adequació entre el perfil de la persona i el perfil de lloc 

de treball.  

 

 

 Tanmateix, el tema de les competències inicialment es va abordar des de l’àmbit 

de la formació. A principis dels anys setanta, des de l’àmbit de la psicologia, amb D. 

McClelland es va dur a terme la primera aplicació d’un model de competències en una 

organització.  

 Al 1973 McClelland36 va desenvolupar el primer model de competències a la 

seva consultora -la firma McBer and Company- en resposta a la demanda rebuda per 

part del Departament d’Estat dels Estats Units, que va sol·licitar el disseny d’un procés 

de selecció que permetés identificar a les persones més capacitades.  

 Per crear aquest primer model de competències, McClelland va utilitzar la 

tècnica d’entrevistes basades en l’entrevista d’incidents crítics (behavioural event 

interview, BEI) -ideada per Flanagan en 1954- aconseguint un acompliment excel·lent i 

un anàlisi exhaustiu, en contraposició als tests d’intel·ligència i expedients acadèmics 

emprats fins aleshores. 

 

 

 
33 Suárez y S. Ibarra (2002). La Teoría de los recursos y las capacidades. Un enfoque ac- tual en la estrategia 
empresarial. Anales de estudios económicos y empresariales, (15, 63-89). 
34 García Saíz, M. (2011). Una revisión constructiva de la gestión por competencias. Anales de Psicología, 27 (2), 473-
497. 
35 McLagan, P.A. (1989). Models for HRD. Training and development journal, septiembre, (p. 49-59). 
36 McClelland, D. (1973). “El concepto de competencia”. Cap.1. Spencer, Lyle M. I Spencer. Signe M. Competence at 
Work 
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 Sudnickas (2011)37 estableix que un model de competències es pot definir com 

el conjunts d’habilitats mesurables, coneixements, experiència, comportaments i 

característiques personals necessàries per assolir un rendiment superior. Un model de 

competències és, bàsicament, un marc que recull i descriu les competències. Al mateix 

temps determina com les competències s’empraran en els diferents processos 

organitzatius. 

 

 

 Encara que hi ha diferents tipologies de models de competències, tots estan 

basats en el comportament. Guzman (2019) estableix que els cinc enfocaments que han 

tingut més implantació́ són: 

 • Enfocament conductista, basat en la premissa que les persones tenen unes 

característiques que els permeten un excel·lent rendiment en una organització 

determinada. 

 • Enfocament funcional, basat en la premissa que les persones tenen unes 

competències que els permeten assolir un bon rendiment en un lloc determinat o 

ocupació. 

 • Enfocaments centrats en el desenvolupament: constructivista i socioformatiu. 

L’enfoc constructivista està basat en la premissa que les competències es desenvolupen 

davant els problemes i les dificultats. L’enfoc socioformatiu es basa en la formació, en 

la idea que les competències es van desenvolupant al llarg de la vida.  

 • Enfocament holístic integra el model conductista i el funcional. 

 

3.5.1. La implantació d’un model de competències 
 
 La implantació d’un model per competències implica varis passos. El primer pas 

és tenir clars i definits els llocs de treball de l’organització i, per descomptat, l’estructura 

empresarial en la qual s’inseriran aquests llocs de treball. 

 Sudnickas (2011)38 afirma que a partir d’aquest punt, els passos següents 

depenen del tipus de model que es vulgui implantar a l’organització, quins són els  seus 

objectius, pressupost, finalitats, la dimensió́ l’organitzativa, l’estratègia, la problemàtica, 

etc. És a dir, establir quin és el disseny més òptim de model per l’empresa. Es tracta de 

prendre decisions referents a si s’inclouran diferents tipus de competències, si 

 
37 Guzmán, N. (2009). Competències: definicions i models. UOC.  
38 Guzmán, N. (2009). Competències: definicions i models. UOC.  
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s’elaborarà un perfil específic per a cada lloc de treball o, si pel contrari, es farà algun 

tipus d’agrupació per llocs, rols o unitats de treball. 

 D’altra banda cal que l’organització es plantegi on aplicarà aquest model de 

gestió de competències: per a la selecció de personal, per desenvolupar un sistema de 

desenvolupament i avaluació dels seus empleats i empleades. 

 El següent pas d’implantació d’un model basat en les competències en una 

organització fa referència a la resposta a una sèrie de qüestions referents als seus 

objectius i estratègies, a l’aplicació, en relació a si l’empresa està preparada per al canvi, 

els recursos necessaris, atès implica un canvi d’un cert impacte, implica que el procés 

d’implantació sigui participatiu, que s’estableixi un clima facilitador del canvi, preveure 

costos, l’existència d’un sistema d’informació, maduresa organitzativa, transparència... 

 Incorporar un model de gestió de les competències en una organització 

requereix definir i tenir en compte a tots els actors implicats, és a dir, l’equip que impulsa 

el projecte, l’alta direcció, treballadors i treballadores, una comissió de seguiment del 

procés. 

 Barberà (2004)39 estableix que és un context de remodelació del sistema 

organitzacional el que ofereix l’oportunitat d’introduir el criteri de la diversitat de gènere 

en les organitzacions com estratègia per promocionar la participació de les dones en 

llocs de responsabilitat. La gestió de la diversitat suposa una nova cultura de treball que 

dinamitza la innovació i la creativitat cap a la fita de l’excel·lència i la qualitat total.  

 Tanmateix, és una realitat constatada amb l’anàlisi de les investigacions 

acadèmiques prèvies, que el perfil actual de la majoria d’organitzacions dista d’aplicar 

la diversitat de gènere, sobretot en els seus nivells superiors de responsabilitat i presa 

de decisions.  

 Des de la diversitat de gènere es planteja que per aconseguir beneficis derivats 

d’aquesta diversitat i potencial ofert, també per dones en llocs de responsabilitat, s’ha 

de crear un entorn que superi les barreres tradicionals presents en el seu 

desenvolupament professional. I s’han d’adaptar a aquesta filosofia tant els treballadors 

i treballadores com la pròpia organització. 

 El següent pas implica l’elaboració dels perfils competencials que, alhora, 

requereix la identificació de competències. És el primer pas per a  l’elaboració del perfil 

competencial (Guzmán, 2019). 

 Existeixen diferents mètodes per a identificar les competències. La selecció 

d’aquests dependrà dels objectius, recursos i característiques de l’organització 

(entrevistes d’incidents crítics amb empleats que tinguin un acompliment superior, focus 

 
39 Barberà, E. (2004). Diversidad de género, igualdad de oportunidades y entornos laborales. CIRIEC-España, Revista 
de Economía Pública, Social y Cooperativa, 50, (p.37-53). 
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groups amb experts, directori de competències importat, qüestionaris a tots els empleats 

o a una mostra). 

 Un directori o diccionari de competències és l’instrument bàsic en què es recullen 

el conjunt de les competències que, des de l’organització, s’han identificat globalment 

com a relacionades de manera significativa amb l’acompliment professional i 

l’assoliment d’objectius. És un conjunt preestablert de competències i indicadors de 

conducta. Acostumen a tenir entre 20 i 40 competències; s’utilitzen com a punt de partida 

en l’elaboració de perfils competencials. Pot emprar-se un diccionari ja elaborat o bé 

elaborar un diccionari o directori propi. En la seva elaboració són bàsics criteris com: la 

importància de la competència en els perfils, la seva presència en diferents perfils i llocs 

de treball, que siguin realment competències, que es puguin desenvolupar mitjançant 

l’aprenentatge o l’experiència i que siguin coherents amb els objectius, estratègia i 

model de l’organització. 

 L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral40 promou que la incorporació de la 

perspectiva de gènere també s’ha de tenir en compte a l’hora de dissenyar els llocs de 

treball, l’organització dels espais, els horaris, els equips i eines de treball, ja que sovint 

aquests aspectes es dissenyen majoritàriament seguint un model masculí. 

 El fet de no tenir presents diferències anatòmiques, fisiològiques i psicosocials 

en el disseny i l’elecció d’aquests equips, llocs de treball, etc. no només no respecta el 

principi preventiu d’adaptació del treball a la persona, sinó que desconeix la necessària 

perspectiva de gènere en la gestió de l’activitat preventiva. Això provoca a les dones 

danys derivats del treball. 

 

3.5.1.1. Definició de competències  
 
 Guzmán (2019)41 estableix que un cop ha finalitzat la tasca de depuració i 

queden les competències significatives en el diccionari o directori de competències, s’ha 

de procedir a la definició i graduació d’aquestes. Prèviament s’assigna una denominació 

o etiqueta a cadascuna, que sintetitzi la idea principal de la competència. És molt 

important que aquesta denominació tingui relació amb el llenguatge propi de 

l’organització i sigui comprensible i recognoscible per part de tots els empleats.  

 D’altra banda, remarca Guzmán (2019) que una vegada ja es té la denominació 

de la competència, cal definir-la. I  és recomanable que la definició tingui una estructura 

homogènia, que relacioni la conducta amb el context i l’acompliment. Atès les 

 
40https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/perspectiva-genere-gestio-
prevencio/ 
41 Guzmán, N. (2019). Competències: definicions i models. UOC (2019). 
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competències són -segons el model constructivista- capacitats, habilitats que les 

persones poden adquirir i desenvolupar, això implica l’existència de diferents nivells 

d’acompliment i la graduació de la competència.  

  

3.5.1.2. Elaboració de perfils de competències  
 
 Els perfils són la base sobre la qual, posteriorment, es dissenyaran els 

instruments de recursos humans que, en última instància, s’associaran a l’acompliment 

assolit per una persona. Cal tenir en compte que el perfil elaborat estarà fixat per a 

l’excel·lència i en el grau màxim de desenvolupament, però per a l’accés al lloc de treball 

no ha d’estar necessàriament en aquests nivells.  

 Es recomana que els perfils recullin diferents tipus de competències (cognitives, 

actitudinals i relacionals). Guzmán i Casamitjana (2019)42 remarquen que cal tenir en 

compte que rarament es donarà un perfil únic per a cada lloc de treball, sinó que un 

perfil competencial s’associarà a diferents llocs de treball.  

 Amb els instruments bàsics definits -directori de competències i perfils 

competencials- ja es poden dissenyar els processos de recursos humans que nodriran 

aquesta informació: l’avaluació de l’acompliment, la selecció de persones per 

competències, la carrera professional, la formació i el desenvolupament de 

competències. 

 

3.6. Avaluació de competències  
 

 L’avaluació i la selecció consisteixen, encara que amb diferents objectius, en la 

comparació de les competències d’una persona i les competències d’un perfil teòric. En 

el cas de l’avaluació de l’acompliment, l’objectiu és la seva millora per part de l’empleat 

o empleada, i en el cas de la selecció, l’objectiu és valorar si una persona té unes 

determinades competències vinculades a un lloc de treball.  

 A més de l’avaluació i la selecció, les competències es poden desenvolupar i 

traslladar a un pla de carrera professional, mitjançant el qual, la persona pot anar 

millorant el seu acompliment, alhora que progressa en l’organització. 

 La implantació d’un model de gestió per competències en l’àmbit empresarial té 

l’objectiu, a nivell individual, de reconèixer les competències professionals d’una 

persona, la qual cosa facilitarà la seva inserció laboral i/o permanència, millorant la seva 

trajectòria professional, capacitant-la per la mobilitat intrasectorial o intersectorial; a 

 
42 Guzmán, N i Casamitjana, C. (2019). Competències: la perspectiva de l’organització. UOC  
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nivell organitzacional permet millorar la professionalització dels sectors, identificar 

mancances formatives, aportar valor afegit a l’organització, com a conseqüència de la 

millora de qualificació dels treballadors, i ajustar els plans de formació de les empreses 

(Guzmán i Casamitjana, 2019).  

 

 

 Durant les últimes dècades s’han acumulat les evidències sobre la importància 

de generar capital humà i prendre consciència del coneixement inherent a l’organització 

a través del seu personal.  

 El capital humà fa referència a les capacitats, actituds, habilitats i coneixements 

que cada persona de l'empresa aporta a aquesta, comprèn els talents humans 

individuals i el coneixement adquirit mitjançant l’educació, l’entrenament expert i la 

cognició́ (Canals, 2002)43. 

 El capital humà te conseqüències en el valor de les organitzacions, influencia en 

les estratègies emprades per millorar la competitivitat, la innovació, la creativitat i les 

relacions de treball. Implica que els valors assoleixin el mateix significat i importància 

per l’organització i el personal. Això permet que la interrelació entre ells sigui més eficaç 

i el treball en equip sigui més coordinat per tal d’aconseguir els objectius fixats.  

 La valoració d’ells i elles com a treballadors i treballadores és més  gran, així 

com el nivell de realització professional perquè es crea una identitat grupal i individual 

que estableix un compromís amb l’organització. Incloure la perspectiva de gènere 

implica que entre els valors incorporats està la diversitat de gènere.  

 

3.7. La gestió del coneixement 
 
 Establir un model de gestió del coneixement (avaluació, desenvolupament i 

acreditació) a través del capital humà pot influir directament en la qualitat i competitivitat 

de l’organització. Implica identificar, agrupar, ordenar i compartir, de manera continuada, 

el coneixement, amb l’objecte de satisfer les necessitats present i futures de l’empresa, 

però també permet identificar i optimitzar els recursos i desenvolupar noves oportunitats 

(Canals, 2002). 

 La finalitat de la gestió del coneixement és generar i aplicar coneixement, la qual 

cosa implica el desenvolupament de les competències necessàries a l’interior de les 

organitzacions, per tal de compartir-lo, emprar-lo i avaluar-lo. 

 
43 Canals, A. (2002). "Sobre el conocimiento" Vol. 2. www.infonomania.com 
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 Un dels elements que fa uns anys està guanyant protagonisme en l’àmbit 

organitzacional és la formació i el desenvolupament de competències professionals. El 

seu objectiu és facilitar l’aprenentatge de les persones en benefici de les organitzacions. 

 Són moltes les institucions públiques i privades que reconeixen el valor de la 

formació; la formació ajuda a facilitar la consecució de processos d’aprenentatge útils 

per a l’organització. 

 La implantació d’un projecte de Gestió del Coneixement no assegura que el 

coneixement flueixi de manera eficient dins de l’organització, però sí que serveix per 

detectar les necessitats  formatives, recolzar el desenvolupament i l’adquisició i aplicació 

d’aquestes (Canals, 2002). 

 És necessari saber i identificar el que necessiten els professionals per 

proporcionar i actuar de manera eficient, però per aconseguir això també es necessita 

tenir un sistema que homogeneïtzi i situï a tothom per igual -sense cap mena de 

discriminació- i que sigui aplicable al lloc de treball, per tal de no crear més diversitat i 

més llocs de treball similars (Barberà, 1998)44.  

 La implantació de la gestió per competències, a nivell individual implica que la 

persona necessita conèixer i orientar les seves competències al mercat laboral i a les 

característiques de les organitzacions. Des del model de competències, algunes de les 

eines més poderoses de gestió del coneixement és l’anomenat balanç de competències: 

tenir clar el seu projecte professional i desenvolupar les competències necessàries. 

3.8. El balanç de competències 
 
 El balanç de competències és un procés de reflexió individual en torn a la 

definició o identitat professional de la persona: com ha arribat fins al punt -vital i/o 

professional- on es troba, quins són els seus interessos, motivacions i objectius 

professionals i quin/s itinerari/s operatiu/s ha dut a terme per aconseguir-los.  

 Aquest procés té com a objecte que la persona realitzi una planificació 

estratègica i operativa de la seva trajectòria laboral, alhora que construeix el seu projecte 

vital/professional.   

 El balanç de competències es caracteritza per ésser un procés actiu, durant el 

qual la persona és la protagonista, desenvolupa el seu autoconcepte i defineix la seva 

identitat laboral.  A mida que la persona va desenvolupament la seva carrera i construint 

el seu projecte vital i professional, reflexiona sobre el seu passat, per descobrir quina 

influència té sobre el seu present i, d’aquesta manera, planificar el futur. La relació entre 

 
44 Barberà, E. (1998) Psicología del género. Barcelona: Ariel Psicología. 
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aquests tres moments -passat, present i futur- en el desenvolupament de la carrera es 

realitza a través del balanç de competències (Rodríguez, 2011)45.  

 El balanç de competències és una eina proactiva, perquè al mateix temps la 

persona assumeix el ple control de la seva conducta vital, pren la iniciativa i decisions. 

És un mètode individualitzat i personalitzat en base a les singularitats de cada persona. 

Es caracteritza per ser ecològic, en el sentit que durant el procés s’ha de tenir en compte 

el context -social, econòmic i laboral- on s’ubica el subjecte i els grups dels qual forma 

part.  

 El balanç de competències té un caràcter eminentment formatiu, en el sentit que 

la persona aprèn a modificar el seu comportament, madurar motivacions i interessos 

(Serreri, 2006).46 

 El pla de desenvolupament és el conjunt d’accions (formals i informals) que 

permeten assolir l’objectiu professional. El balanç de competències és una bona tècnica 

per al disseny del pla de desenvolupament, actuant sobre les competències que estiguin 

menys desenvolupades.   

 La revisió acadèmica i literària realitzada al llarg d’aquest projecte, referent a 

desigualtats laborals i perspectiva de gènere, gestió del coneixement i models de 

competències, reafirmen que la situació de les dones al mercat de treball és un problema 

estructural, enquistat en la societat. Si bé afecta a diferents àmbits, el del treball és un 

dels més transcendents i en el que està més arrelada.  

 Les investigacions revisades en referència a l’anàlisi de les desigualtats de 

gènere, a partir dels indicadors de discriminació, ha permès descriure la problemàtica i 

amb dades objectives analitzar-la.  

 Incloure la perspectiva de gènere en el model de gestió per competències 

permetria emprar-les com a eines per afavorir i millorar la igualtat d’oportunitats al 

mercat de treball entre dones i homes.  

4. Estat de la qüestió 
 

 Emparat en les directrius de la Unió Europa i la legislació i normativa legal vigent, 

des dels governs nacionals i autonòmics es desenvolupen plans d’acció que prioritzen 

la creació d’ocupació i la seva millora de la qualitat, amb l’objecte d’impulsar l’activitat 

econòmica i la competitivitat empresarial, adaptant-se a les característiques dels 

territoris. 

 
45 Rodríguez Moreno, M. Luisa. (2011). El proyecto profesional: una herramienta para el futuro de las persones adultas 
(2011). 
46 Serreri, Paolo. (2006). El balance de competencias y la orientación professional: teoria y pràctica.  
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 L’estructura de la qualificació de la població activa i ocupada a Catalunya es 

correspon amb el model productiu que s’ha desenvolupat en les darreres dècades i, 

periòdicament, en funció de la situació socioeconòmica, s’ha sotmès a discussió.  

 L’estratègia Catalana de la Formació i la Qualificació Professionals de Catalunya 

(2020-2030)47 defensa els beneficis de l’increment de la qualificació i del valor capital 

humà actiu del país, sota la premissa que d’aquesta manera es contribuirà a augmentar 

la competitivitat de les empreses i l’ocupabilitat de les persones. 

 En l’estratègia per incrementar el nivell de qualificació de la població activa i 

augmentar el percentatge de persones qualificades, es treballa per millorar la relació de 

la formació professional amb la inserció laboral, implementant un model de formació, 

qualificació i orientació professional que impulsi la competitivitat de les empreses, 

millorant la competència professional de les persones, la seva capacitació i ocupabilitat.  

 En aquest context polític, econòmic i social es planteja implantar la perspectiva  

i diversitat de gènere i, amb elles, la figura del/la agent d’igualtat d’oportunitats laboral 

com a eina per impulsar la igualtat d’oportunitats. 

 La revisió acadèmica i social realitzades, no ha aportat moltes dades que 

permetin generalitzar els resultats en aquest aspecte, atès és un camp encara jove.  

 Però el panorama descrit a través del Projecte Aurora és que el perfil d’agent 

d’igualtat d’oportunitats no està molt instaurat i s’esdevé un dels punts febles en la 

implantació de la perspectiva de gènere en els valors i coneixement organitzacional. 

 

4.1. Professional promotor/a de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes  
  

 La Secretaria de la dona defineix el/la promotor/a o agent d’igualtat (Donoso, 

S.,Lozano, L, Portero, C., Sandalinas, L. i Trenas, C., 2009)48 com aquella persona 

professional, amb formació i/o experiència especialitzada en matèria de gènere, que 

dissenya, coordina, implementa i avalua les polítiques d’igualtat de gènere. D’altra 

banda assessora en la posada en funcionament de projectes encaminats a assolir la 

igualtat d’oportunitats i la integració de l’enfocament de gènere en tots els àmbits.  

 Els coneixements, les competències dels i les agents es constitueixen a partir de 

l’àmbit de la gestió pública local, la intervenció en polítiques socials i de ciutadania i, 

especialment, a partir del conjunt de sabers propis d’aquesta nova professió (teories 

sexe-gènere, incorporació de l’enfocament de gènere a les polítiques publiques, 

transversalitat, treball en xarxa...).   

 
47 http://consellfp.gencat.cat/ca/arees-actuacio/estrategia-fqp/ 
48 Donoso, S.,Lozano, L, Portero, C., Sandalinas, L. i Trenas, C. (2009) Projecte Aurora. La igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes al mercat laboral: el repte del plans d’igualtat. Secretaria general de la dona. CCOO 
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 L’agent d’igualtat també pot assessorar a entitats relacionades amb l’àmbit 

laboral i/o empresarial sobre el desplegament de plans d’igualtat. 

 
4.2. Qualificació professional 
 
 La Llei Orgànica 5/200249, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació 

Professional, estableix, en l’article 8, que els Títols de Formació Professional tenen 

caràcter oficial i acrediten les corresponents qualificacions professionals a les persones 

que els han obtingut. 

 L’Institut Català de Qualificacions professionals (ICQP)50 entén per Qualificació 

professional l’especificació oficial de competència amb significació per a l’ocupació, 

definint-la como el conjunt de competències professionals amb significació per al treball, 

que poden ser adquirides mitjançant formació modular o altres tipus de formació, però 

també per l’experiència laboral. 

 La certificació d’una Qualificació professional es reconeix a través de vies 

formals de formació (processos formatius, el contingut dels quals està explícitament 

dissenyat en un programa que condueix a una acreditació oficial) i vies no formals de 

formació, els processos formatius no conduents a acreditacions oficials. 

 La Qualificació professional de Promoció per a la igualtat efectiva de dones i 

homes (SC_2-451_3)  es reconeix a través de dos vies de formació formal: el Cicle 

formatiu de grau superior de Promoció d’igualtat de Gènere o el Certificat de 

professionalitat (nivell 3) de Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

   

 

 Administracions, gremis i agents socials han detectar la necessitat immediata de 

qualificació i reconeixement de les competències professionals en alguns sectors, com 

una eina per millorar la seva professionalització, inclús evitant l’intrusisme professional, 

millorar la mobilitat intersectorial i intrasectorial, ajustar els plans de formació de les 

empreses, visualitzar la necessitat de modificar alguns convenis col·lectius, així com 

millorar la capacitació i qualificació professional de les persones.  

 Casamitjana i Guzmán (2019)51 remarquen que, detectada la necessitat, una 

altra mesura per afavorir la millora de la qualificació professional és fomentar el 

reconeixement de les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència 

laboral o vies no formals de formació, amb la finalitat de facilitar l’accés al món laboral 

 
49https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=696840&lan
guage=ca_ES 
50 www.icqp.gencat.cat 
51 Guzmán, N i Casamitjana,C. (2019). Competències: la perspectiva de la persona. UOC. 
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de la ciutadania, la promoció professional i la mobilitat dels treballadors i fomentar-ne 

l’aprenentatge. 

 

4.3. Avaluació i acreditació de competències professionals 
 
 El Consorci per a la formació contínua de Catalunya (CFCC)52 estableix que 

l’acreditació de competències professionals és el conjunt d’actuacions, d’avaluació, 

reconeixement i certificació de les competències professionals adquirides amb 

l’experiència laboral o per vies no formals de formació. Permet a les persones 

treballadores que hi participen aconseguir una certificació en relació a una qualificació 

professional que pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol 

de formació professional o totes dues coses. Aquest procediment podria possibilitar a 

les persones assolir el seu màxim rendiment i millorar la seva ocupabilitat.  

 L’ICQP53 estableix que el procediment de detecció de competències té com a 

finalitat certificar oficialment les competències professionals adquirides en el treball 

mitjançant l’experiència laboral o a través d’altres processos no formals d’aprenentatge. 

L’acreditació permetrà aconseguir una habilitació professional per poder treballar, o bé 

per continuar la formació amb la convalidació de la part certificada.  

 

 

 Les administracions competents han de fer la convocatòria pública del 

procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals, adquirides a 

través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, en la qual ha de constar, 

com a mínim, les unitats de competència objecte d’avaluació, els requisits generals de 

participació, com formalitzar la inscripció, període, procediment i terminis.  

 Les Administracions competents identifiquen les unitats de competència a 

convocar, sota procediment obert a tota la ciutadania, i procediments que identifiquen 

unitats de competència a convocar sota procediment específic, a petició dels agents 

socials més representatius, en aplicació de l'article 10.5 del Reial decret 1224/2009, de 

17 de juliol. 

 A Catalunya, el reconeixement de la competència professional -regulat pel Reial 

Decret 1224/2009, de 17 de juliol54- s’ha convertit en els darrers anys en una realitat per 

a les persones treballadores, i en un repte per a tots els organismes i entitats relacionats 

amb l’adquisició i la millora de les qualificacions professionals.  

 
52 www.conforcat.cat 
53 www.icqp.gencat.cat 
54 https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-13781-consolidado.pdf 
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 Segons el RD 1224/2009 s’entén com a competència professional el conjunt de 

coneixements i capacitats que permeten l’exercici de l’activitat professional, segons les 

exigències de la producció i del treball. 

 L’Institut Nacional de Qualificacions (INCUAL) -creat pel Reial Decret 375/1999, 

de 5 de març55- és l’instrument tècnic, dotat de capacitat i independència de criteris, que 

dóna suport al Consell General de Formació Professionals per assolir objectius del 

Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional.  

 El Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (SNCFP) és un 

conjunt d’instruments i accions necessaris per promoure i desenvolupar la integració de 

les ofertes de la formació professional, mitjançant el Catàleg Nacional de Qualificacions 

Professionals. Té l’objectiu de promoure i desenvolupar l’avaluació i acreditació de les 

corresponents competències professionals, de manera que s’afavoreixi el 

desenvolupament professional i social de les persones i es garanteixin les necessitats 

del sistema productiu.  

 El Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals (CNCP) és l’instrument 

del SNCFP, ordena les qualificacions professionals susceptibles de reconeixement i 

acreditació, identificades en el sistema productiu, en funció de les competències 

adequades per a l’exercici professional.  

 El Sistema Integrat de qualificacions i Formació professional de Catalunya 

(SIQFP) és el conjunt de la formació professional, les qualificacions professionals i 

l’acreditació i certificació de les competències.  

 

 

 El Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya és l’instrument del 

SIQFP de Catalunya que ordena les qualificacions professionals i Formació professional 

de Catalunya; ordena les qualificacions professionals segons les competències més 

adients per a l’exercici professional en sectors, famílies i nivells de qualificació. 

 S’estructura en Qualificacions professionals (QP), Repertori d’Unitats de 

competència (UC) i Mòduls formatius associats (MF). 

 El Catàleg s’organitza en 26 famílies professionals o conjunt d’activitats 

econòmiques, tenint en compte criteris d’afinitat, que representen la realitat econòmica 

del territori, i cinc nivells de qualificació que corresponen a criteris de coneixements, 

iniciativa, autonomia, responsabilitat i complexitat, pel que fa a l’activitat a desenvolupar.  

 
55 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-6231 
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 La Qualificació professional és un estàndard oficial que conté les competències 

requerides per portar a terme activitats en el context d’una professió o en un lloc de 

treball.  

 Es considera que una persona està qualificada quan en la seva activitat laboral 

obté els resultats esperats, amb els recursos i el nivell de qualitat requerits. 

 

 

 Les Qualificacions professionals s’organitzen en unitats de competència (UC), 

que és l’agregat mínim de competències susceptible de reconeixement i acreditació. La 

UC es subdivideix en realitzacions professionals (RP) que descriuen els comportaments 

esperats de la persona, observables per les seves conseqüències o resultats.  

 Els criteris de realització (CR) expressen el nivell acceptable de la realització 

professional per satisfer els objectius de les organitzacions productives i, per tant, 

constitueixen una guia per a l’avaluació de la competència professional (són els 

elements avaluables de la UC en el procediment d’avaluació i acreditació de les 

competències professionals). 

 El context professional defineix, amb caràcter orientador, els mitjans de 

producció, productes i resultats del treball, informació utilitzada o generada i tots els 

elements similars que es considerin necessaris per emmarcar la realització professional. 

 La UC inclou a més les competències emocionals que fan referència a les 

característiques, actituds o qualitats particularment significatives que una persona ha de 

tenir per a la bona realització de les seves activitats i responsabilitats. 

 Els mòduls formatius (MC) recullen la formació associada a la competència que 

s’ha d’assolir per al desenvolupament de les tasques descrites en les UC amb els que 

es correspon. 

 

4.3.1. El model de reconeixement 
 
 El model de reconeixement i acreditació de les competències professionals a 

Catalunya està gestionat per l’àrea d’acreditació de competències de l’ICQP56. A través 

d’aquest procés, l'aspirant pot veure reconeguda la seva experiència amb la certificació 

d'unitats de competència contingudes en títols de formació professional o en certificats 

de professionalitat. Aquest reconeixement no implica l'expedició del títol o certificat en 

qüestió, sinó que caldrà revisar si l'aspirant posseeix els requisits acadèmics exigibles 

i/o superats tots els mòduls formatius. 

 
56 http://icqp.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/acreditacio/ 
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 El procediment es composa d’una etapa voluntària i tres fases obligatòries. 

 L’etapa d’informació i orientació ofereix un servei obert i permanent d’informació 

sobre les fases del procés de reconeixement de les competències professionals: quins 

són els requisits d’accés, quins són els drets i obligacions dels aspirants, i quines són 

les acreditacions oficials que es poden obtenir i els seus efectes.  

 Durant la fase d’assessorament s’acompanya i aconsella l’aspirant durant el 

procediment, alhora que se l’ajuda a identificar les competències professionals que hagi 

adquirit a través de l’experiència laboral o mitjançant formació anteriorment rebuda i que 

vulgui reconèixer perquè tingui més possibilitats de superar la fase d’avaluació. 

 Durant la fase d’avaluació es concreten les activitats d’avaluació de la 

competència professional, d’acord els mètodes i instruments establerts per la comissió 

d’avaluació i amb el que estableixi la corresponent Guia d’evidències, es realitza 

l’avaluació d’acord al pla establert i registren les actuacions. 

 Durant la fase d’acreditació i registre es lliura a l'aspirant una acreditació de  

cadascuna de les Unitats de Competència que hagi superat en l'avaluació. 

 

 Elaborat pels departaments d’Ensenyament, Treball, Afers socials i famílies, en 

coordinació amb el Consell Català de Formació Professional, l’any 2016 es va convocar 

el I Pla d’acreditació i qualificació professional, dirigit a persones amb mancances de 

qualificació professional, per avaluar i acreditar les competències adquirides a través de 

la seva experiència laboral. Es van convocar un total de 7900 places, amb l’objectiu de 

millorar la qualificació i l’ocupabilitat de les persones, alhora que contribuir a la formació 

al llarg de la vida. Les places es van oferir un nou àmbits diferents, entre elles 39 places 

de la família de Serveis Socioculturals a la comunitat.  

 En 2019 es va convocar el II Pla d’acreditació, convocant 96 places en l’àmbit 

d’acció social per reconèixer tres Qualificacions professionals (QP), entre elles Promoció 

per a la igualtat efectiva de dones i homes. En 2020 s’ha convocat un nou procediment 

d’Avaluació i acreditació de competències, per tal d’incentivar l’acreditació i la 

qualificació professional dels treballadors i treballadores de diversos sector. En l’àmbit 

d’acció social s’han convocat 20 places, en total per tres QP, entre elles Promoció per a 

la igualtat efectiva de dones i homes.  

5. Metodologia 
   

 La metodologia emprada per a la realització d’aquesta recerca, imprescindible 

per a l’estudi dels problemes sociolaborals, resultat de la problemàtica de l’alta taxa 
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d’atur femení i la desigualtat per raó de gènere, intenta aplicar el mètode científic 

(Rodríguez-Gómez i Valldeoriola, 2019)57.  

 

5.1. Justificació mètode  
 
 L’elecció del mètode d’aproximació a la problemàtica s’ha determinat pels 

interrogants formulats, per la revisió acadèmica i marcs teòrics plantejats, així com pels 

objectius de recerca, tal com estableix Del Rincón (2000)58.  

 El plantejament metodològic general emprat per al projecte “Qualificacions 

professionals i avaluació de competències com a eina de gestió en la incorporació de la 

perspectiva de gènere al mercat laboral” és l’aproximació mixta, atès  s’ha considerat el 

més adequat i coherent amb els objectius plantejats. Si bé la complexitat i diversitat de 

contextos laborals fa patent les limitacions del mètode d’investigació, són moltes les 

seves potencialitats. 

 La complexitat i diversitat sociolaboral inherent a la recerca requereix una 

aproximació metodològica que, en la mida possible, neutralitzi i elimini els biaixos que, 

emprats de manera aïllada, ocasionen el mètode quantitatiu i el mètode qualitatiu 

(Rodríguez-Gómez i Valldeoriola, 2019). 

 Algunes de les fonts secundàries consultades per a l’objecte d’estudi i recerca 

d’aquest treball ofereixen dades molt recents i, inclús, en procés de recopilació. En 

conseqüència, una aproximació seqüencial, permetria aprofundir en els resultats 

obtinguts mitjançant un mètode i d’utilitzar-ne un altre posteriorment (Creswell, 2013)59.  

 

 

 Per respondre a les preguntes 1 -Quines són les variables en les que es perpetua 

la desigualtat de gènere en el mercat de treball en la població ocupada?- i 2 -Hi ha 

diferències en els percentatges de les organitzacions que han implantat plans  d’igualtat 

d’oportunitats en el seu model de gestió-  s’emprarà el mètode quantitatiu.  

 Des d’aquesta perspectiva, l’objectiu és generar coneixement sobre els 

indicadors de desigualtat i d’igualtat d’oportunitats, seguint un procés hipoteticodeductiu. 

En apartats previs d’aquest projecte s’han revisat diverses teories i marcs teòrics, que 

donen base a la hipòtesi que les transformacions esdevingudes en el mercat laboral han 

transformat també les desigualtats inherents. 

 
57 Rodríguez-Gómez, D. i Valldeorila, J. (2019). Introducció als mètodes i tècniques d’anàlisi en l’àmbit laboral. UOC en 
línia.  
58 Del Rincón, D. (2000). "Metodologia qualitativa orientada a la comprensió". En: J. Mateo; C. Vidal (eds.). Mètodes 
d'investigació en educació. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. 
59 Creswell, J. W. (2013). Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th Edition). 
London: Sage. 
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 A partir d’ara, mitjançant l’anàlisi de les dades dels indicadors de les desigualtats 

per gènere, així com els indicadors d’igualtat s’intentarà refutar o confirmar aquesta 

hipòtesi. I intentar comprovar, si a partir d’aquest punt de vista, objectiu i tangible, centrat 

en fenòmens observables i d’evidència empírica, és possible conèixer i explicar la 

realitat de les desigualtats de gènere, respectant els criteris de qualitat de validesa 

(interna i externa), fiabilitat i objectivitat (Rodríguez-Gómez i Vallderiola, 2019)60.  

 D’altra banda per respondre a la pregunta 2 també s’emprarà la tècnica 

quantitativa de l’enquesta o qüestionari, amb l’objectiu d’aconseguir una mostra més 

representativa i d’obtenir mesures de les variables derivades de la investigació. 

 

 

 La resposta a la pregunta 3 -Quin perfil competencial pot descriure als i les 

professionals de promoció d’igualtat d’oportunitats a les organitzacions?- s’efectuarà a 

través d’un mètode qualitatiu, desenvolupant i elaborant un recull de les competències 

professionals necessàries per implantar mesures d’igualtat de gènere en les 

organitzacions.  

 Atès el perfil professional es desenvolupa en un entorn professional amb 

característiques pròpies (objectius, estratègia, filosofia empresarial...) i, malgrat 

existeixen competències extrapolables a altres empreses, la investigació ha de cercar 

també la comprensió de les experiències i situacions  des d’una perspectiva holista, un 

coneixement profund i contextualitzat de la problemàtica d’estudi, orientat a la 

interpretació de situacions concretes de desigualtat per raó de gènere en el mercat de 

treball (Taylor i Bogdan,1987)61.  

 Així doncs, a més d’obtenir dades quantificables s’intenta comprendre situacions 

úniques i concretes, esdevingudes en un context determinat i natural, per tal d’elaborar 

una teoria efectiva que, realment, possibiliti la transformació de la problemàtica.  I es 

complementarà amb una proposta de qüestionari per a l’anàlisi i descripció del lloc de 

treball, eina que els professionals de promoció de la igualtat d’oportunitats laborals 

podrien incorporar  o, inclús, aplicar com a recurs de gestió per competències. 

 

 

Amb l’objecte de respondre a la pregunta 4 -es poden identificar els coneixements 

i actius del coneixement per certificar mitjançant l’experiència laboral i la formació no 

 
60 Rodríguez-Gómez, D. i Valldeorila, J. (2009). Introducció als mètodes i tècniques d’anàlisi en l’àmbit laboral. 
Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.  
61 Taylor, S. J. i Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós. 
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formal les competències professionals dels i les promotor/es d’igualtat d’oportunitats 

laborals?- s’emprarà el mètode quantitatiu. 

 D’aquesta manera es possibilita una visió tangible de la realitat laboral; es pretén 

generalitzar resultats a partir de mostres representatives, centrats en fenòmens 

observables. La seva finalitat és conèixer i explicar la realitat per fer prediccions i incidir 

sobre la problemàtica. 

 Per confirmar o refutar la hipòtesi, segons la qual la identificació i certificació del 

coneixement de la qualificació professional del/la professional de la promoció d’igualtat 

d’oportunitats laborals, es farà a través de l’anàlisi i disseny del procediment d’avaluació 

i acreditació de competències.  

 L’objecte es aconseguir coneixements que permetin descriure, analitzar i 

estudiar com es produeixen aquestes situacions de desigualtat de gènere al mercat de 

treball -un cop ha ocorregut- i prendre mesures per afavorir la igualtat d’oportunitats. A 

més, lògicament, de valorar la fiabilitat d’aquest procediment per millorar l’ocupabilitat 

d’aquests i aquestes professionals i reforçar l’àmbit de la promoció d’igualtat.  

  

 

 En síntesi, l’elecció del procediment metodològic mixta pretén interpretar el que 

ocorre des del punt de vista de les desigualtats per gènere en l’àmbit laboral a partir de 

la recollida de dades quantitatives, l’elaboració d’una eina quantitativa (qüestionari), una 

qualitativa (elaboració perfil competencial) i el disseny d’un procediment quantitatiu a 

través de l’Acreditació i avaluació de competències,  per oferir respostes pràctiques a 

situacions i problemes reals.   

 L’objectiu de la recerca és analitzar, descriure i categoritzar les dades 

obtingudes, des d’una perspectiva pragmàtica, centrada en la interrelació del problema 

amb els objectius de recerca, constituint un mètode propi i singular (Rodríguez-Gómez 

i Valldeoriola, 2019). 
 
5.2. Fonts secundàries  
 
 El punt de partida d’aquesta recerca és la revisió documental i l’anàlisi de dades, 

efectuat a partir de diverses fonts secundàries: 

• L’informe semestral de l’Àrea d’Igualtat d’Oportunitats (AeQual)62 i l’informe de 

l’Observatori del treball i mercat productiu63 que ofereixen una font de recursos i 

informació que resulta molt útil per ajudar en la fita no només de comprendre i 

 
62 https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/butlletins/aequal/historic_empresa/aeQual-16.pdf 
63 https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/perspectiva_genere/Dones-i-treball-3r-trim-
2020.pdf 
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descriure l’àmbit objecte d’estudi de les desigualtats de gènere, sinó per 

proposar eines per dissenyar un model d’intervenció innovador i modern.  

• Publicacions d’investigació o divulgació. 

• Estadístiques i mètriques de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’Institut 

d’estadística de Catalunya (Idescat), l’EIGE (l’Institut Europeu de la Igualtat de 

Gènere i l’Observatori del treball i  model productiu. 

• El diari oficial espanyol dedicat a la publicació de determinades lleis, disposicions 

del Boletín Oficial del Estado (BOE). 

• El diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 

• Fonts bibliogràfiques i documentals recollides dels organismes Institut Català de 

Qualificacions professionals (ICQP)64 i el Consorci per a la Formació Contínua 

de Catalunya (CFCC)65. 

 

 Tanmateix també s’ha recorregut a fonts primàries, seleccionat una mostra de 

10 dones per obtenir dades directes. 

 

 
5.3. Anàlisi de les desigualtats de gènere 
 
 
 En base als marcs teòrics i estudis acadèmics sobre els que s’ha sustentat 

aquest treball, mitjançant el mètode quantitatiu, s’han analitzat les dades aconseguides 

per respondre a la pregunta 1 de la investigació: Quines són les variables en les que es 

perpetua la desigualtat de gènere en el mercat de treball en la població ocupada? 

 La problemàtica que dona origen aquesta investigació és la desigualtat per raó 

de gènere, tant en l’accés com en la permanència en el mercat de treball, de les dones 

en el territori de Catalunya. És una realitat evidenciada i sustentada no només 

teòricament, sinó en les dades obtingudes a partir de l’Institut Nacional d’estadística 

(INE)66 i l’Institut demogràfic de Catalunya (Idescat)67.  

 A través de les dades de l’Observatori del treball i model productiu68 s’evidencia 

que si bé des de 2008 l’activitat i l’ocupació estan creixent de manera constant en tota 

Catalunya, aquest creixement no es tradueix en una igualtat d’inserció per gènere ni en 

la presència femenina en millors ocupacions. 

 
64 www.icqp.gencat.cat 
65 www.conforcat.cat 
66 https://www.ine.es/ 
67 https://www.idescat.cat 
68 https://observatoritreball.gencat.cat/ca/inici 
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 Aquesta problemàtica s’identifica en diferents situacions i dimensions del mercat 

de treball. Les fonts consultades monitoritzen una segregació per raó de gènere en els 

estudis triats per homes i dones, una discriminació per gènere en el mercat de treball,  

una segregació vertical i horitzontal en les empreses, i la bretxa salarial.  

 A nivell empíric i quantitatiu, les dades obtingudes dels indicadors  del mercat de 

treball descriuen, un problema real, tangible, d’interès i rellevant, que s’analitzarà a partir 

dels indicadors de desigualtat següents:  

 
5.3.1. L’evolució del mercat de treball a Catalunya 

 
 
 L’evolució del mercat de treball a Catalunya es quantifica en la població ocupada, 

és a dir, les persones de 16 o més anys que durant el període de referència de l’enquesta 

(EPA) -que es realitza durant la setmana en curs- ha treballat com a mínim una hora a 

canvi d’una retribució salarial, o bé, aquelles persones que tot i que tenien treball en 

aquest període no estaven presents per malaltia o vacances (Santamaria, 2012)69. La 

població ocupada es divideix entre treballadors per compte propi i treballadors 

assalariats, tot i que en aquesta recerca no s’ha fet aquesta distinció.  

 Per constatar empíricament l’augment o no de la taxa d’ocupació femenina 

respecte a la masculina, s’han analitzat aquestes variables a partit d’Idescat. 
 
Tabla 1 
Taxa d’ocupació 3r trimestre (2020) Catalunya 
 Taxa (%) Total (milers persones) 
Ocupació 52.52 3323.9 
Homes 57.48 1765.4 
Dones 47.84 1558.5 
De 16 a 24 a 28.80 206.3 
De 25 a 54 a 77.52 2506.3 
De 55 i més 25.69 611.4 

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’estadística de Catalunya (Idescat) 
  

 Les dades analitzades assenyalen evidents desigualtats, estadísticament 

comprovables, per raó de gènere. Durant l’últim trimestre del 2020 la taxa d’ocupació de 

la població masculina ha estat del 57,48%, davant la femenina del 47,84%. Hi ha una 

diferència de 206.000 homes més ocupats que dones. 

 D’altra banda la taxa d’atur és del 12,24% pels homes i del 14,33% per les dones,  

la diferència és d’unes 25.000 dones més desocupades. 
 
 
 
 

 
69 Santamaría López, E. (2012). Transformacions del treball i desigualtats de gènere. Barcelona: Universitat Oberta de 
Catalunya. 
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Taula 2  
Taxa d’atur 3r trimestre (2020) Catalunya 
 Taxa (%) Total (en milers) 
Atur 13.23 506.6 
Homes 12.23 245.9 
Dones 14.33 260.7 
De 16 a 24 a 33.84 105.5 
De 25 a 54 a 11.78 334.8 
De 55 i més   9.79   66.3 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’estadística de Catalunya (Idescat) 
 
 
 Malgrat s’ha incrementat notablement la participació́ de la dona en el mercat de 

treball durant els últims anys, aquesta participació continua essent desigual. 

Empíricament no queda constatat que les taxes d’ocupació i d’atur per gèneres siguin 

equiparables. 

 
5.3.2. La taxa d’activitat per gènere 

 
 
 Motellón i Nieto (2019)70 remarquen que la població activa fa referència a la mà 

d’obra què disposa una economia per generar riquesa, tant si en aquests moments l’està 

generant perquè està ocupada, com perquè està disposició de fer-ho i està a l’atur. 

 Idescat71 recull que a Catalunya les taxes d’activitat de les dones no han deixat 

d’augmentar al llarg de les últimes dècades. Estableixen Cebrián i Moreno (2008) 72 que 

l’activitat laboral, en aquests anys, ha anat acompanyada d’una modificació́ en el patró́ 

de comportament que tradicionalment exercien les dones. Si comunament les dones 

que accedien al mercat laboral l’abandonaven quan es casaven o tenien el primer fill, 

avui dia, la taxa de permanència de les dones en el mercat de treball al llarg de tot el 

seu cicle vital és més alta. 

 
Taula 3 
Taxa d’activitat 3r trimestre (2020) Catalunya 
 Taxa (%) Total (en milers persones) 
Activitat 60.52 3830.5 
Homes 65.49 2011.3 
Dones 55.84 1819.2 
De 16 a 24 a 43.53 311.8 
De 25 a 54 a 87.87 2841 
De 55 i més 28.48 677.7 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’estadística de Catalunya (Idescat) 

 
70 Motellón, E. Nieto, S. (2019). Indicadors bàsics per a l’anàlisi del mercat de treball. Barcelona: Universitat Oberta de 
Catalunya. 
71 www.idescat.cat 
72 Santamaría López, E. (2012). Transformacions del treball i desigualtats de gènere. Barcelona: Universitat Oberta de 
Catalunya. 
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 Tanmateix, les dades recollides per l’Idescat mostren que, a finals de l’any 2020, 

la taxa d’activitat masculina continua essent superior a la femenina: 65,49% davant el 

55,84%, concretament durant l`últim trimestre de l’any. 

 Malgrat la tendència creixent de la taxa d’activitat i d’ocupació femenina, és 

patent la desigualtat que, en conseqüència, afecta la promoció i el desenvolupament 

professional de les dones. 

 

5.3.3. El sostre de vidre laboral 
 
 La presència de la dona en el mercat de treball ha augmentat quantitativament. 

No obstant, les dades analitzades en referència a nivell formatiu i categories 

professionals ocupades no mostren un desenvolupament paral·lel qualitatiu en el mercat 

de treball entre dones i homes. Per constatar-lo empíricament s’ha analitzat la variable 

de nivell formatiu per gènere.  

 La presència de dones en estudis universitaris és superior a les dels homes; la 

tendència és creixent respecte a dades d’anys anteriors, tal com es pot comprovar 

consultant en Idescat. 
Taula 4 
Alumnes universitaris  (2018/19)  Catalunya 
Matriculats Valor (milers) Variació (%) 
Homes 116692 2.1 
Dones 142548 3.4 
Total 259240 2.8 

Font: Adaptat d’Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE per a Espanya i la UE, EIGE. 
  
 
 Les dades d’Idescat indiquen que el curs universitari 2018/19 les estudiants 

universitàries catalanes suposaven 142.539 davant els 116.693 estudiants de sexe 

masculí. I d’altra banda s’han analitzat estadísticament la presència de dones per àmbits 

d’estudi. 
 
Taula 5 
Titulats/des universitaris/es (2014) Catalunya 

Àmbit estudi Total titulats 
universitaris 

Homes Dones 

Educació 4072 564 3508 
Arts i humanitats 2647 891 1756 
C. socials, economia 
i dret 
 

10839 4289 6559 

Ciències 2959 1739 1219 
Enginyeria, industria 
i construcció 

4980 3526 1453 

Agricultura i 
veterinària 

392 198 194 

Salut i S. Socials 4242 822 3420 
Serveis 1214 461 754 

Font: Adaptat de l’Institut nacional d’estadística (INE). 
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 Analitzant els titulats universitaris catalans de l’any 2014, les dades de l’INE 

indiquen que si bé el nombre de dones que estudien i finalitzen estudis universitaris és 

superior al masculí, hi ha àmbits feminitzats (humanitats, educació, ciències socials, 

salut, serveis socials i serveis) i masculinitzats (ciències, enginyeries, agricultura, 

veterinària). 

 
Taula 6 
Nivell de formació anys (2018) Catalunya   
 Homes 

(%)  
Dones 
(%) 

Dif (%) 

Sense estudis 0,9  1,8 0,9 
E. primaris 
incomplets 

4 5,6 1,6 

E. primària 13 16 3 
Primera etapa ed. 
secundària 

29,7 23 6,7 

Segona etapa ed. 
secundària 

20,2 20,8 0,6 

E. superior 32,2 32,8 0,6 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut nacional d’estadística (INE) 
 

 D’altra banda les dades analitzades a partir de l’INE mostren la presència de 

dones amb els nivells més baixos de formació (sense estudis i estudis primaris 

inacabats) en un percentatge superior al masculí.  

 Les diferències no són tan abismals en referència a l’educació secundària i 

superior, que és més de mig punt superior en dones, però sí en el nivell de primera etapa 

de la secundària. En aquest nivell la població d’homes supera en quasi set punts a la de 

dones. 

 Les dades analitzades quantifiquen que, durant les últimes dècades, malgrat el 

percentatge de dones amb formació superior i universitària ha augmentat notablement, 

el percentatge de dones sense estudis encara és molt superior al dels homes, la qual 

cosa mostra una polarització de les dones en el nivell formatiu. 

 
5.3.4. La segregació ocupacional 

 
 
 Malgrat els elevats índexs de dones universitàries, és preocupant l’elevat 

percentatge de dones ocupades en categories considerades no qualificades i el menor 

percentatge de dones en càrrecs directius i de gerència, tal com ho constaten les dades 

obtingudes per l’INE en referència a l’any 2018.  
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Taula 7 
Ocupats/es segon categoria professional (2018) Catalunya  
 Homes (%) Dones (%) Dif (%) 
Directors i 
gerents 

5 3,1 1,9 

T. 
intel·lectuals 

5,5 14,5 9 

Tèc. auxiliar 12,2 8,9 3,3 
T. oficina 3,9 7,5 3,6 
Tr. No 
qualificats 

2,5 13,2 10,7 

Peons 7,4 3 4,4 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut nacional d’estadística (INE) 
  

 Per contra, la presència femenina és superior a la dels homes en categories de 

tècnic/a mig/ja i d’administració. 

 En relació amb la variable d’àmbits d’estudi, analitzada per l’indicador de sostre 

de vidre, cal remarcar que les dades obtingudes per l’INE en referència als sectors 

d’ocupació de dones i homes, durant l’any 2019, també indiquen segregació 

ocupacional. 

 
Taula 8 
Ocupats/s segons activitat  professional (2019) Catalunya 
Activitat Total (milers 

per) 
Homes (milers 
pers) 

Dones (milers 
pers) 

Perc (%) Homes 
(%) 

Dones 
(%) 

Agricultura 797.3 612.3 185.0 4 5.7 2 
Industria 2494,9 1813,7 681,2 12,6 16,9 7,5 
Construcció 1277,9 1163,7 114,1 6,5 10,8 1,3 
Hostaleria 1715,4 795,1 920.2 8,7 7,4 10,2 
Informació i 
comunicació 

602,6 417,5 185,1 3,0 3,9 2,0 

Finances i 
assegurances 

429,2 201,6 227,6 2,2 1,9 2,5 

Immobiliàries 154,3 71,3 83,0  0,8 0,7 0,9 
A. científiques i 
tècniques 

1022,4 511,3 511,2 5,2 4,8 5,7 

A. 
Administratives 
i serveis 
auxiliars 

1030,5 474,0 556,5 5,2 4,4 6,2 

Adm. Pública 1346,1 759,5 586,6 6,8 7,1 6,5 
Educació 1373,6 454,5 919,1 6,9 4,2 10,2 
Sanitat i s. 
socials 

1681,2 396,9 1284,3 8,5 3,7 14,2 

A. Llar empleat 
domèstic 

595,2 72,9 522,3 3,0 0,7 5,8 

A. Artístiques i 
recreatives 

405,2 243,0 162,2 2,0 2,3 1,8 

Transport i 
magatzem 

1031,1 827,5 203,6 5,2 7,7 2,3 

Font: Adaptat de l’Institut nacional d’estadística (INE). 
 

 Les dades analitzades a partir de l’INE indiquen que segueixen existint sectors 

professionals masculinitzats i feminitzats. En sectors com l’agricultura, la indústria, la 
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construcció, les tecnologies, el transport i la logística, la presència de dones és molt 

inferior a la d’homes. Això concorda amb els àmbits d’estudi de la taula 5. 

 Les diferències no estan tant accentuades en el sector financer, l’immobiliari, 

l’artístic i el tècnic. Tanmateix, sectors com l’educació, serveis de cura i socials o el 

treball d’empleat/da domèstics estan molt feminitzats.  

 Malgrat a l’actualitat són pocs els oficis que no són exercits tant per homes com 

per dones, encara existeix una forta segregació ocupacional que dóna lloc al fenomen 

anomenat terra enganxifós, més dones que homes en categories inferiors de 

l’organització. (consultar glossari annex) 

 Les dades publicades l’últim semestre de 2020 sobre taxes d’ocupació per 

sectors, ha permet analitzar la taxa d’ocupació en el sector cultural i turístic. En tots dos 

la taxa d’ocupació és notablement més elevada en homes que en dones. 
 
Taula 9 
Taxa ocupació al sector cultural 2020 Catalunya 
 Valor (milers de persones) 
Total 164,1 
Homes   97,1 
Dones   67,0 
Assalariats 101,2 
No assalariats   62,9 
Percentatge sobre població 
ocupada 

    4,9 

 Nota: Recuperat de “’l’Institut demogràfic de Catalunya (Idescat)”.www.idescat.cat 
 
 
Taula 10 
Taxa ocupació al sector turístic 2020 Catalunya 
 Valor (milers de persones) 
Total 415,5 
Homes 238,9 
Dones 176,6 
Assalariats 328,0 
No assalariats 87,5 
Percentatge sobre població 
ocupada 

12,5 

Nota: Recuperat de “’l’Institut demogràfic de Catalunya (Idescat)”.www.idescat.cat. 
 
 
 

5.3.5. El sostre d’acer o bretxa salarial 
 

 
 Les fonts bibliogràfiques i investigacions consultades (Santamaria, 2012)73 ens 

han assenyalat que dones i homes tenen diferent accés al desenvolupament 

professional i promoció laboral. Empíricament, l’anàlisi estadístic indica desigualtats en 

referència a nivell formatiu i categories professionals aconseguides.  

 
73 Santamaría López, E. (2012). Transformacions del treball i desigualtats de gènere. Barcelona: Universitat Oberta de 
Catalunya 
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 Per constatar si econòmicament els salaris són equiparables entre dones i 

homes, s’han analitzat les dades de l’Observatori de treball i model productiu74. Es 

patent que existeix una escletxa salarial.   

 Si bé, des de 2016 es mostra una disminució de la bretxa salarial de gènere en 

termes anuals, el guany dels homes, continua superant en més de 6.000 euros anuals 

el de les dones i el menor salari femení està afectat pel major pes del treball a temps 

parcial entre les dones. Les dades recollides per l’INE també ho indiquen: 
Taula 11 
Salari medi anual any (2018) Catalunya 
 Ambdós Homes Dones 
Salari mig anual € 25552,84 28640,23 22289,9 

Nota: Recuperat de l’Institut nacional d’estadística (INE).www.ine.es 
 
 
5.3.6. Els contractes segons gènere 

 
 
  Des de les últimes reformes laborals75 realitzades, s’ha fomentat la proliferació 

de contractació a temps parcial. Això, afegit a la feminització i masculinització d’alguns 

sectors, que, habitualment van units a la precarietat i menor salari, són alguns dels 

obstacles, descrits per Santamaria (2012) que dificulten el desenvolupament i promoció 

laboral, especialment en el cas de les dones. 

 Per constatar-ho o no de manera objectiva i tangible s’ha analitzat les dades 

obtingudes de l’Observatori del treball i mercat productiu referents als tipus de 

contractes. 
Taula 12 
Contractes de treball registrats (octubre 2020) Catalunya 
Tipus contracte Homes Dones 
Indefinits   
Ordinari temps 
indefinit 

9852 9277 

Foment contractació 
indefinida 

25 28 

Indefinit 
discapacitats 

56 32 

Convertits en 
indefinits 

5811 4845 

Temporals   
Obra i servei 41265 31356 
Eventuals 
circumstàncies 
producció 

46387 42138 

Interinitat 8356 18486 
Temporals bonificats 
persones amb 
discapacitat 

130 94 

Inserció 42 32 

 
74https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/perspectiva_genere/Dones-i-treball-3r-trim-
2020.pdf 
75 Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. 
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Relleu 46 75 
Jubilació parcial 222 154 
Substitució jub 64 a 3 1 
Pràctiques 477 545 
Formació 85 48 
Altres 231 340 
Total   
   

Font: Elaboració pròpia a partir de dades l’Observatori del Treball i Mercat productiu 
  

 Consultant les dades referents al mes d’octubre de 2020 es constaten 

diferències per gènere: s’han signat un major nombre de contractes indefinits en el cas 

d’homes i un major nombre de contractes d’interinatge en el cas femení. 

 D’altra banda s’han constat diferències en quant al tipus de jornada associada 

als contractes. Fins al mes d’octubre de 2020 els contractes a jornada completa signats 

per homes superen en més de 25.000 els contractes signats per dones. Per contra, els 

contractes a temps parcials signats per dones superen en més de 19.000 els signats 

per homes.  
 
Taula 12 
Tipus jornada laboral (2020) Catalunya 

Octubre 2020 Jornada Temps 
complet 

Jornada a temps 
parcial 

Fixe-discontinu  

Home 79528 32068 1384  
Dona 54243 51671 1537  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball i Mercat productiu 
 
 

5.3.7. La distribució de les activitats diàries 
 
 Un altre indicador de desigualtats de gènere és la distribució de les activitats 

diàries.  Permet analitzar com es distribueixen les activitats domèstiques i de cura dels 

fills o persones a càrrec entre dones i homes, atès són activitats incloses en el treball 

no remunerat76. 

 Les dades obtingudes a partir de l’INE, que s’han recollit a partir d’enquestes 

sobre usos de temps77, estimen el mesurament de l’ús que les persones fan del temps, 

especialment en relació amb el treball remunerat i no remunerat, les activitats mercantils 

i no mercantils, el temps dedicat al lleure i el temps dedicat a si mateixos. 
 
Taula 14 
Hores per setmana dedicació a activitats (2015) Espanya  

 O. principal Altres feines T. no remunerat Desplaçaments 
 Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 
Total 39,7 33,9 0,2 0,3 14,0 26,5 2,8 2,9 
T. parcial 22,7 21,6 0,5 0,4 13,9 29,6 2,4 2,8 
J. completa 42,4 39,3 0,2 0,2 13,9 25,2 2,8 2,9 

Font: Recuperat de l’Institut nacional d’estadística (INE). Condicions de treball.www.ine.es 

 
76 New Economics Foundation. 21 hores: 21 horas: Por qué una semana laboral más corta puede ayudarnos a todos a 
prosperar en el siglo XXI. (pàg. 8-11 i pàg. 21-39) 
77 Santamaría López, E. (2012). Transformacions del treball i desigualtats de gènere. Barcelona: Universitat Oberta de 
Catalunya. 
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 La taula 14 mostra com el temps dedicat per homes i dones al treball i treball no 

remunerat és significativament diferent. Si bé, en referència a anys enrere s’ha reduït la 

diferència entre ambdós gèneres, les desigualtats enfront el temps dedicat a tasques 

feminitzades, assignades a rols i estereotips tradicionalment assignat a les dones, 

persisteixen notablement.  Els homes dediquen més temps a feines remunerades, 

temps dedicat a la vida social i activitats recreatives; les dones dediquen menys hores 

a feines remunerades, però en canvi dediquen moltes més hores a tasques 

domèstiques, cura de la llar i dels fills.  

 Aquestes dades quantitatives reafirmen les referències teòriques analitzades 

(Santamaria, 2012) respecte  als rols i estereotips inculcats en funció del gènere, que 

continuen perpetuant  les pautes d’acció i comportament que s’assignen a homes i 

dones encara al segle XXI, i que continuen vinculant als homes, en major percentatge, 

amb els espais públics, com treball i política, i a les dones amb espais privats, com les 

tasques domèstiques, cura dels fills i gent gran. 

 

5.3.8. La rotació laboral 
 

 L’últim indicador analitzat de desigualtats de gènere en el mercat laboral és la 

rotació laboral. Per tal de conèixer les dades referents als fluxos d’ocupació d’aquest 

últim any -fins a l’últim trimestre de 2020- s’han analitzat els percentatges referents a la 

permanència en l’ocupació, el trànsit de l’ocupació a l’atur i el trànsit de l’ocupació a la 

inactivitat per sexes recollits a la taula 15.  

 
Taula 15 
Permanència en l’ocupació (2020) Catalunya 

Període 1t 20 a 2t 20 2t 20 a 3t 20 

Permanència en 
l’ocupació  
Total 

91,17% 94,33% 

Homes  92,01% 94,57% 
Dones 90,21% 94,07% 
Trànsits de l’ocupació 
a l’atur  
Total 

3,59% 2,36% 

Homes 3,33% 2,20% 
Dones 3,88% 2,55% 
Trànsits de l’ocupació 
a la inactivitat  
Total 

5,24% 3,30% 

Homes 4,66% 3,23% 
Dones 5,91% 3,38% 

Nota: Recuperat de Dades de l’Observatori del Treball i Model productiu. Enquesta de població activa. 
https://observatoritreball.gencat.cat 
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 Tal com recull l’Observatori del Treball i Model productiu a partir de l’Enquesta 

de població activa (EPA) el percentatge d’homes que han mantingut la seva ocupació 

és lleugerament superior al de dones, només mig punt de diferència, però es mantenen 

per sobra de la mitjana de la població total; per contra la dona no. 

 D’altra banda el percentatge de dones que han passat de l’ocupació a l’atur o de 

l’ocupació a la inactivitat és lleugerament superior (0,3 i 0,15) respecte als homes, però 

es mantenen per sota de la mitjana de la població total. 

 Aquest indicador mesura la mitjana de contractes acumulats per les persones 

que han estat contractades durant l’any de referència i que dona informació sobre la 

freqüència i intensitat de la rotació (Santamaria, 2012)78.  
 
5.4. Anàlisi d’indicadors en organitzacions que han implantat plans d’igualtats 
 

 Per tal de respondre a la pregunta 2, respecte si n’hi ha diferències en els índexs 

d’igualtat de les organitzacions que han implantat plans d’igualtat d’oportunitats en el 

seu model de gestió, emprant el mètode quantitatiu s’analitzaran dues fonts de dades: 

l’índex d’igualtat de gènere i el Registre de Plans d’igualtat de la Generalitat de 

Catalunya. 

 D’altra banda, atès les bases de dades en referència a aquests indicadors són 

molt recents -no ens permet analitzar més enllà dels últims anys- per tal d’obtenir 

resultats que complementin l’estudi i anàlisi d’aquest projecte, a partir de la realització i 

administració de qüestionaris s’analitzaran les mesures adoptades en igualtat 

d’oportunitats. 

 

5.4.1. L’índex d’igualtat de gènere 
 
 
 L’Idescat, conjuntament amb l’Observatori de la Igualtat de Gènere -òrgan 

adscrit a l’Institut Català de les dones (ICD)-79, elaboren, específicament, aquest índex 

per al territori de Catalunya, amb l’objecte de descriure, quantitativament, la realitat de 

la situació d’igualtat d’oportunitats, necessària en la defensa dels drets de benestar i el 

desenvolupament de les persones (Institut demogràfic de Catalunya [Idescat], 2020). 

 La metodologia emprada per calcular aquest índex és l’establerta per l’Institut 

Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE)80: l’índex d’igualtat de gènere s’estructura a 

partir de sis dimensions (treball, diners, coneixement, temps, poder i salut) i 14 

 
78 Santamaría López, E. (2012). Transformacions del treball i desigualtats de gènere. Barcelona: Universitat Oberta de 
Catalunya. 
79 http://dones.gencat.cat/ca/inici 
80 https://eige.europa.eu/ 
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subdimensions (participació, segregació i qualitat del treball, recursos financers, situació 

econòmica, obtenció i participació del coneixement, segregació, activitats de cura, 

activitats socials, poder polític, poder econòmic, estat, comportament i accés a la salut). 

 S’han publicat els resultats dels índexs de Catalunya  per als anys 2000, 2005, 

2010, 2012, 2015 i 201781. Encara no hi ha dades disponibles per analitzar l’índex 

d’igualtat de l’any 2020. 

 Tal com s’estableix en la metodologia emprada per l’EIGE, la construcció de 

l’índex de qualitat de gènere es realitza de manera ascendent, agregant 31 indicadors 

bàsics. Cadascun d’aquests indicadors es transforma en una mesura d’igualtat, 

construïda a partir de la bretxa de gènere de l’indicador -mesura mètrica- que es 

transforma en una mesura d’igualtat -mètode d’agregació- ponderada per un factor de 

nivell.  

 Els procediments d'agregació obtenen consecutivament les 14 subdimensions, 

les 6 dimensions i, finalment, l'índex d'igualtat de gènere 82. 

 
Taula 16 
Índex d’igualtat per gènere segons dimensions i subdimensions (2017) Catalunya 

 Catalunya Espanya Unió Europea 
Índex d’igualtat de 
gènere 

70,9 70,1 67,4 

Treball 75,8 72,9 72,0 
Participació 84,3 79,1 80,9 
Segregació i qualitat del 
treball 

68,2 67,1 64,0 

Diners 79,6 76,7 80,4 
Recursos financers 73,9 72,2 73,8 
Situació econòmica 85,8 81,4 87,7 
Coneixement 62,4 67,4 63,5 
Obtenció i participació 72,9 76,0 72,8 
Segregació 53,4 59,7 55,4 
Temps 73,8 64,0 65,7 
Activitats de cura 81,0 74,5 70,0 
Activitats socials 67,3 55,0 61,6 
Poder 59,8 62,0 51,9 
Polític 60,5 76,8 55,0 
Econòmic 63,4 53,4 43,6 
Social 55,6 58,1 58,2 
Salut 89,9 90,1 88,1 
Estat 94,1 94,1 92,2 
Comportament 77,9 78,6 75,4 
Accés 99,1 98,9 98,3 

Nota: Recuperat de dades de l’Idescat i ICD, per a Espanya, i EIGE per la UE.www.idescat.cat 
  
 
 L’índex d’igualtat a Catalunya, en l’any 2017, és del 70,9%. Se situa 0.8 punts 

per sobre d’Espanya i 3,5 d’Europa. En comparació amb les dades de 2015, hi ha un 

augment de 2 punts a Catalunya, 1,8 a Espanya i 1,2 a Europa. 

 

 
81 https://www.idescat.cat/pub/?id=iig 
82 https://www.idescat.cat/pub/?id=iig&m=m 
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Taula 17 
Índex d’igualtat per gènere i per dimensions (2015) Catalunya  

 Catalunya Espanya Unió Europea 
Índex d’igualtat de 
gènere 

68,0 68,3 66,2 

Treball 74,7 72,4 71,5 
Diners 79,0 75,9 79,6 
Coneixement 60,8 65,3 63,4 
Temps 73,1 64,0 65,7 
Poder 51,1 57,0 48,5 
Salut 88,9 89,6 87,4 

Nota: Recuperat de dades de l’Idescat i ICD, per a Espanya, i EIGE per la UE.www.idescat.cat. 
 
 
 L’índex d’igualtat ha experiment un creixement ascendent a Espanya i la Unió 

Europea. En el cas de Catalunya, l’evolució ha estat més irregular, ascendent fins al 

2012, quan es va produir una baixada, i posteriorment un nou creixement. El gràfic 1 

recull aquest creixement. 

 
Gràfic 1 
Evolució índex d’igualtat des de 2005 a 2017 Catalunya, Espanya i UE 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l’Institut demogràfic de Catalunya (Idescat), l’Institut Català de les Dones (ICD) i 
l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE). 
 
  
 Analitzant les sis dimensions i les 14 subdimensions de la taula16, s’observa que 

les dimensions que puntuen més baix són les referents a coneixement (62,4%) i poder 

(59,8%). 

 Analitzant els índex de treball, de participació i de segregació i qualitat de treball 

a Catalunya, destaca el 68,2% de segregació i de qualitat del treball, dades que reforcen 

no només l’indicador de segregació ocupacional del punt 5.3 d’aquest treball, sinó la 

revisió acadèmica consultada.  
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Taula 18 
Índex dimensió d’igualtat de gènere i subdimensió treball (2017) Catalunya, Espanya i UE 

 Catalunya Espanya Unió Europea 
Índex d’igualtat de 
gènere 

70,9 70,1 67,4 

Treball 75,8 72,9 72,0 
Participació 84,3 79,1 80,9 
Segregació i qualitat 
del treball 

68,2 67,1 64,0 

Nota: Recuperat de dades de l’Idescat i ICD, per a Espanya, i EIGE per la UE.www.idescat.cat 
 

 Respecte a la taxa d’ocupació a temps complet, l´índex indica una notable 

diferència entre dones i homes. 
Taula 19 
Taxa d’ocupació equivalent a temps complet (2017) Catalunya, Espanya i UE 

 Catalunya Espanya Unió Europea 
Dones 43,3 36,9 40,8 
Homes 56,2 50,5 56,9 
Total 49,5 43,3 48,4 
Diferència entre dones i 
homes 

-12,9 -13,6 -16,1 

Nota: Recuperat de dades de l’Idescat i ICD, per a Espanya, i EIGE per la UE.www.idescat.cat. 
 
 
 El percentatge de dones que treballen a temps complet a Catalunya és del 43,3.
  
Taula 20 
Població ocupada en educació, sanitat i activitats de treball social (2017) Catalunya, Espanya i UE 

 Catalunya Espanya Unió Europea 
Dones 23,1 24,1 30,3 
Homes 7,4 7,4 8,3 
Total 14,8 15,0 18,4 
Dif entre dones i homes 15,7 16,7 22,0 

Nota: Recuperat de dades de l’Idescat i ICD, per a Espanya, i EIGE per la UE.www.idescat.cat 
 
 
 Els indicadors de segregació i qualitat de treball, elaborat conjuntament per 

Idescat, ICD i EUGE, mostren una feminització del sectors de l’educació, sanitat i treball 

social. L’índex de flexibilitat en horari laboral per raons familiars és del 40,2 % a 

Catalunya. Tanmateix aquest índex és notablement inferior a Espanya i la Unió Europea. 

 
Taula 21 
L’índex de Flexibilitat en l’horari laboral per raons familiars o personals (2017) Catalunya, Espanya i UE 

 Catalunya Espanya Unió Europea 
Dones 40,2  32,9 22,8 
Homes 47,4  35,3 27,3 
Total 44,1 34,2 25,1 
Dif entre dones i homes -7,2 -2,4 -4,5 

Nota: Recuperat de dades de l’Idescat i ICD, per a Espanya, i EIGE per la UE.www.idescat.cat 
 
 
 Per últim l’índex de perspectives per promocionar professionalment és inferior 

en dones, 52,6% davant el 56,8% a Catalunya. 
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Taula 22 
índex Perspectives professionals (2017) Catalunya, Espanya i UE 

 Catalunya Espanya Unió Europea 
Dones 52,6 57,3 63,7 
Homes 56,8 56,1 62,6 
Total 54,8 56,8 63,2 
Dif entre dones i homes 1,2 1,2 1,1 

Nota: Recuperat de dades de l’Idescat i ICD, per a Espanya, i EIGE per la UE.www.idescat.cat 
 
 
 Els indicadors de la dimensió de temps i les subdimensions d’activitats de cura i 

activitats socials indiquen que a Catalunya, malgrat l´índex en activitats de cura és del 

81%, el d’activitats socials és del 67,3%. Les dones dediquen menys hores en activitats 

socials que els homes. 
 
Taula 23 
Índex de temps activitats diàries (2017) Catalunya, Espanya i UE 

 Catalunya Espanya Unió Europea 
Índex igualtat de 
gènere 

70,9 70,1 67,4 

Temps 73,8 64,0 65,7 
Activitats de cura 81,0 74,5 70,0 
Activitats socials 67,3 55,0 61,0 

Nota: Recuperat de dades de l’Idescat i ICD, per a Espanya, i EIGE per la UE.www.idescat.cat. 
 
 
 Els indicadors que mostren l´índex d’igualtat respecte als diners, mostren un 

73.9% d’igualtat en recursos financers.  

 
Taula 24 
Índex de diners (2017) Catalunya, Espanya i UE 

 Catalunya Espanya Unió Europea 
Índex igualtat de 
gènere 

70,9 70,1 67,4 

Diners 79,6 76,7 80,4 
Recursos financers 73,9 72,2 73,8 
Situació econòmica 85,8 81,4 87,7 

Nota: Recuperat de dades de l’Idescat i ICD, per a Espanya, i EIGE per la UE.www.idescat.cat. 
 
 
5.4.2. El registre de plans d’igualtat de gènere  
  
 
 Tal com es va analitzar a l’apartat de revisió del marc teòric, el registre de plans 

d’igualtat atorga a les empreses un certificat oficial d’adequació al pla legal vigent, al 

mateix temps que reconeix i dona visibilitat a les empreses i organitzacions que l’han 

elaborat, dotant-les del reconeixement de responsabilitat social corporativa. 

 L’article 46.2 de la Llei Orgànica d’igualtat de gènere83, contempla que el pla 

d’Igualtat ha d’incloure mesures com a mínim en: 

- El procés de selecció i contractació 

- La classificació professional 

 
83 http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/llei_igualtat_homes_dones_75.pdf 
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- Formació i promoció professional 

- Les condicions de treball  

- La conciliació de la vida personal, familiar i laboral 

- La infrarrepresentació femenina 

- Les retribucions salarials 

- La prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe 

 
 La bases de dades dels plans d’igualtat en les empreses recullen les dades 

actualitzades fins al 27 d’agost de 202084, i indiquen el registre de 274 empreses en tota 

Catalunya. Aquesta informació està a l’abast públic, amb l’objecte de servir com a 

referència per a altres entitats i organitzacions. 

 La informació recollida inclou els camps de: nom de l’empresa, data d’inici i 

finalització del pla d’igualtat, nombre de dones i homes de l’empresa, sector o àmbit de 

l’empresa, adreça, codi postal, municipi i demarcació territorial. 

 
Taula 25 
Empreses que han implantat Plans d’Igualtat (2020) Catalunya 

Sector empresa Nº empreses  Dones (%) Homes(%) 
Activitats administratives i 
auxiliars 

6 48 52 

Activitats artístiques i 
recreatives 

8 45 55 

Activitats consultoria gestió 
empresarial 

1 22 78 

Activitats de les llars, bens 
i serveis propis 

1 84 16 

Activitats de serveis socials 
amb allotjament 

1 77 23 

Activitats financeres i 
asseguradores 

1 72 28 

Activitats professionals, 
científiques i tecnològiques 

1 38 62 

Activitats professionals, 
científiques i tècniques 

13 51 49 

Activitats sanitàries i de 
serveis socials 

43 65 35 

Administració pública 89 61 39 
Agricultura, ramaderia 2 54 46 
Altres activitats serveis 
personals 

1 37 63 

Altres serveis 24 62 38 
Comerç 10 47 53 
Construcció 10 12 88 
Educació 10 69 31 
Hostaleria 2 69 31 
Indústria química 1 34 66 
Indústries manufactureres 27 38 62 
Informació i comunicació 3 25 75 
No informades 2 23 77 
Subministraments 
electricitat 

1 7 93 

Subministraments aigua 2 24 76 

 
84 https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Treball/Registre-P-blic-de-Plans-d-igualtat/j3ug-2ttd 
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Reunions, intranet i correu 1 10 90 
Tractament de residus 2 16 84 
Transport i 
emmagatzematge 

11 17 83 

Total 274   
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del registre de plans d’igualtat 2020 Generalitat de Catalunya 
 
 
 Atès la mostra d’empreses que han implantat Plans d’igualtat fins l’agost de 2020 

no és suficientment àmplia -274 empreses sobre el total del teixit empresarial català- 

això no ens permet poder considerar-la vàlida i fiable per generalitzar resultats i preveure 

dades. Tanmateix ens permet analitzar aquest mostreig i obtenir algunes conclusions. 

 Amb les dades disponibles s’han agrupat les 274 empreses pel seu sector o 

àmbit, en un total de 25, segons el registre realitzat per les empreses. Hi ha dues 

empreses que no han indicat el sector, i s’inclouen com no informat. 

 D’altra banda s’ha analitzat el percentatge de dones i d’homes que treballen en 

cada sector.  

 En primer lloc s’observa que el major percentatge d’empreses és el pertanyent 

a l’Administració pública, amb 89 empreses. En aquest treball s’han agrupat 

conjuntament l’Administració pública i l’Administració de Seguretat. El segon 

percentatge més elevat engloba les empreses d’activitats sanitàries i serveis socials 

amb 43 empreses.  

 A partir d’aquesta petita mostra es poden descriure algunes situacions: sectors 

feminitzats i masculinitzats. Destaquen especialment els sectors següents feminitzats d’ 

activitats de la llar, de serveis socials amb allotjament (com residències), sanitàries i 

socials. D’altra banda sectors com la construcció, indústries manufactureres, 

subministraments, tractament de residus, transport i emmagatzematge, tècniques i 

científiques estan masculinitzades. 

 
5.4.3. Qüestionari d’indicadors d’Igualtat d’Oportunitats 
 
 

 L’anàlisi estadístic de l´índex d’igualtat de gènere i les dades quantitatives 

obtingudes a partir del registre de Plans d’igualtat ofereixen dades molt genèriques, no 

descriuen les diferents variables implicades en la igualtat de gènere ni estableixen les 

dimensions necessàries per analitzar les mesures d’igualtat d’oportunitats implantades 

per les empreses. 

 Martínez (2019)85 estableix que a través del mètode quantitatiu s’elaboren dades 

objectives, fiables i amb validesa. La seva aplicació ha permès estimar un grau o índex 

 
85 Martínez Melo, M. (2019). Tècniques de recopilació de dades quantitatives: l’enquesta. Barcelona: Universitat Oberta 
de Catalunya. 
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d’igualtat d’oportunitats laborals en les organitzacions. Tanmateix no s’ha pogut establir 

quines mesures s’apliquen ni ha estat possible conèixer, des de la perspectiva de dones 

treballadores, l’impacte i valoració d’aquestes mesures.  

 

 Amb l’objectiu d’analitzar, també, qualitativament, els indicadors d’igualtat de 

gènere es procedeix a l’elaboració d’un qüestionari. L’objecte és aconseguir 

conceptualitzar el concepte d’igualtat d’oportunitats i obtenir dades quantitatives. Amb 

aquest objecte s’ha emprat la metodologia d’enquestes. 

 La metodologia d’enquestes s’ha convertit en una de les opcions més utilitzades 

en les investigacions socials i educatives durant els últims anys. 

 Meneses (2016)86 defineix el qüestionari com un instrument estandarditzat que 

s’empra en el recollida de dades durant el treball de camp d’investigacions quantitatives, 

a través de la metodologia d’enquestes. Aquesta tècnica permet plantejar preguntes per 

recollir informació estructurada mitjançant el mètode quantitatiu.  

 La metodologia d’enquestes implica un procés, des de la definició del 

qüestionari, en funció dels objectius de la recerca, fins a la codificació de les respostes 

obtingudes a partir de la població de mostra (Meneses, 2016). 

 

 Un dels objectius d’aquest treball d’investigació és recollir informació referent a 

les mesures d’igualtat d’oportunitats implantades en les organitzacions. Les dades 

quantitatives obtingues a partir de fonts secundàries no han permès, per se, respondre 

a la pregunta 3 d’aquest treball. Per tal de formular preguntes més adequades a 

l’objectiu de conèixer les mesures implantades, s’ha dissenyat un qüestionari, 

estructurat en un conjunt d’accions que permetin obtenir i registra informació sobre 

aquest aspecte. 

 Per tal de recopilar dades quantitatives que puguin ser tractades estadísticament 

s’han formulat preguntes majoritàriament tancades, exceptuant dues obertes.  

 Atès es pretén recollir informació de les mesures d’igualtat d’oportunitat 

implantades, durant la fase de creació, de disseny, implantació i seguiment del Pla 

d’igualtat, així com conèixer com es mesuren aquests indicadors i amb quines activitats, 

s’ha optat per preguntes tancades i factuals. L’objectiu és que les persones que 

responguin al qüestionari  informin sobre esdeveniments, accions i comportaments que, 

en cas d’ésser possible, es poguessin contrastar a través de l’observació directa. 

 
86 Fàbregues Feijóo, Sergi, et al. (2016). Técnicas de investigación social y educativa.  Capítulo 1. Editorial UOC. 
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 Contrastar aquests esdeveniments suposaria una immersió de recursos i temps 

no disponibles per a la realització d’aquesta investigació, de manera que les dades 

obtingudes s’han basat en la informació obtinguda a través del qüestionari. 

 A través de l’autoadministració a una mostra de persones seleccionada, el 

qüestionari permet, a partir de preguntes tancades, incrementar la precisió de la 

informació aconseguida. La tècnica del qüestionari de preguntes tancades permet, 

d’altra banda, reduir les possibles errades de comprensió al oferir tres opcions de 

resposta, en comptes d’emprar preguntes obertes. 

 L’administració del qüestionari permet obtenir mesures quantitatives vàlides i 

fiables, precises i sense biaixos, que permetin generalitzar els resultats, generar 

coneixement sobre les mesures d’igualtat d’oportunitats en les organitzacions i entendre 

millor els fenòmens objecte d’estudi (Martínez, 2019)87.  

 

5.4.3.1. Disseny i administració del qüestionari 
 

 El qüestionari dissenyat inclou 20 preguntes, agrupades en quatre grups, 

referents a les fases de creació, disseny, implantació i avaluació d’un Pla d’Igualtat.  Les 

preguntes són tancades, amb tres opcions de resposta: SI, NO, NS (No ho sap).  

 Se selecciona una mostra de població composada per dones ocupades en 

empreses i sectors diferents, amb trajectòries personals i laborals diferents. S’ha 

procurat sempre que la mostra de la població objecte d’estudi no treballés a la mateixa 

empresa, per tal de recavar informació d’entorns productius diversos. 

 Ateses les limitacions en quant a recursos i temporalitat per desenvolupar 

aquesta recerca, el tipus d’enquesta és autoadministrada. Les pròpies enquestades 

responen per si mateixes el qüestionari, sense la intervenció de l’enquestadora. Això 

permet més flexibilitat per participar, sense restricció d’horaris, i ampliant el territori de 

residència de la mostra seleccionada. Atès el poc temps que es disposa, s’ha considerat 

l’opció més útil, a més d’evitar realitzar desplaçaments a l’hora d’administrar els 

qüestionaris.  

 El procediment de recollida d’informació s’ha efectuat en diferents fases.  

 En primer lloc s’ha contactat en persona, telèfon o correu electrònic per explicar 

la investigació de recerca, l’objecte d’estudi i sol·licitar la seva col·laboració. A 

continuació s’han enviat per correu electrònic dos documents, un qüestionari i un 

document de declaració del consentiment per utilitzar i incloure la informació facilitada 

per les persones enquestades a la investigació. A l’annex 2 i 3 s’inclouen el model de 

 
87 Martínez Melo, M. (2019). Tècniques de recopilació de dades quantitatives: l’enquesta. Barcelona: Universitat Oberta 
de Catalunya. 
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qüestionari, els qüestionaris rebuts i el document de declaració de consentiment de 

participació. 

 S’han realitzat 10 entrevistes a dones ocupades que treballen en empreses 

diferents i sectors diferents. Són dones entre 35 i 60 anys amb trajectòries diferents. 

 

 Les preguntes o ítems dissenyats tancades pel qüestionari són:  

1-  L’empresa en la que treballes consta d’una plantilla de més de 250 persones? 

2- S’ha comunicat a la plantilla l’elaboració d’un Pla d’igualtat? 

3- S’ha explicat quins són els objectius del Pla d’Igualtat? 

4- Has participat en l’elaboració del Pla? 

5- Indica quines mesures s’han inclòs en el Pla d’Igualtat: procés de reclutament i 

selecció, formació i desenvolupament professional, promoció i carrera professional, 

assetjament sexual, retribució, conciliació vida laboral i personal, promotor/a 

d’igualtat, altres... 

6- T’han realitzat alguna enquesta o entrevista per conèixer la teva opinió sobre la 

situació d’igualtat en l’empresa? 

7- Les mesures adoptades en Igualtat de gènere són: llenguatge i comunicació no 

sexista, participació igualitària en llocs de treball, presència de dones en càrrecs de 

responsabilitat, conciliació vida laboral i familiar, perspectiva de gènere en la presa 

de decisions de l’empres, igualtat retributiva, accés al treball, desenvolupament 

professional, altres... 

8- S’han establert objectius a assolir amb el Pla d’igualtat? 

9- Conèixer les indicadors per avaluar si s’han assolit? 

10- S’han realitzat accions o activitats per millorar el desenvolupament professional? 

11- S’ha determinat el temps de vigència del Pla d’Igualtat? 

12- Hi ha persones responsables de la revisió del Pla? 

13- S’han establert mesures de seguiment i avaluació del Pla? 

14- El Pla d’igualtat és accessible a través de la web de l’empresa? 

15- Saps quina és la funció del/la promotor/a d’igualtat? 

16- Has patit alguna situació discriminatòria per ser dona al llarg de la teva trajectòria 

professional? 

17- El percentatge de dones en càrrecs de responsabilitat és igual al dels homes? 

18- Has observat tracte discriminatori cap a alguna dona de l’empresa? 

 Les preguntes obertes són: 

19- Indica el sector laboral de l’empresa on treballes. 

20- Observacions 
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5.4.3.2. Anàlisi de la informació recollida 
 

 Una vegada s’han administrat els qüestionaris (auto administració) i recopilat la 

informació, el procediment ha estat la reducció i condensació d’aquesta informació, amb 

l’objecte de poder interpretar-la i gestionar-la.  

 La informació s’ha organitzat primer per participants, amb l’objecte  d’aconseguir 

dades i coneixements de primera mà de dones treballadores sobre la implantació de 

mesures d’igualtats en l’àmbit laboral. En segon lloc s’ha organitzat la informació, 

obtinguda a partir de les 10 dones, en quatre blocs o temes: creació, disseny, 

implantació i avaluació de mesures  d’Igualtat. 

 
Taula 26 
Informació Pla d’Igualtat (2020) Catalunya 

Empreses >250 treballadors/es % <250 treballadors/es % 

Dones treballadores 
de la mostra 
 

7 70 3 30 

Informació creació 
del Pla d’igualtat 
empresa 

4 40 6 60 

Font: Elaboració pròpia a partir dades recollides a través qüestionaris. Annexos. 
 

 Analitzant les dades recollides, es pot establir que més de la meitat de la mostra 

de dones enquestades, 7 de les 10, treballen en empreses de més de 250 

treballadors/es, per tant, amb obligatorietat per dissenyar i implantar un Pla d’igualtat. El 

40% de les dones ha rebut informació referent a la creació del Pla d’igualtat i els seus 

objectius. Només una de les dones enquestades ha participat en la creació del Pla de 

l’empresa on treballa. 

 
Taula 27 
Mesures d’igualtat d’oportunitats dissenyades (2020) Catalunya 

 SI NO NO HO SAP 

Selecció i avaluació 60% (6) 30% (3) 10% (1) 
Formació i 
desenvolupament 

60% (6) 30% (3) 10% (1) 

Promoció 70% (7) 20%(2) 10% (1) 
Conciliació  70% (7) 30%(3)  
Assetjament sexual 60% (6) 20%(2) 20%(2) 

Retribució 60% (6) 20%(2) 20%(2) 
Font: Elaboració pròpia a partir dades recollides a través qüestionaris. Annexos. 
 
 

 Respecte al bloc o temàtica del disseny del Pla d’Igualtat, la informació recollida 

a través dels qüestionaris indica que, entre les mesures d’igualtat d’oportunitats en 

l’àmbit laboral, dissenyades en el Pla d’igualtat de l’empresa, les que obtenen major 

puntuació, entre la mostra seleccionada, han estat les referents a la conciliació entre la 

vida laboral i familiar (70% de la mostra) i promoció laboral (70%). 
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 Mesures d’igualtat per gestionar la selecció de personal, formació i 

desenvolupament professional, assetjament sexual i les polítiques retributives han 

obtingut percentatges del 60% de la mostra seleccionada. Destaca que un 20% de les 

dones enquestades no tenen constància si s’han dissenyat mesures en el si de la seva 

empresa referents a assetjament sexual i polítiques retributives igualitàries. 

 
Taula 28 
 
Accions adoptades en igualtat d’oportunitats (2020) Catalunya 

 SI NO NO HO SAP 

Llenguatge 50% (5) 40%(4) 10(1) 
Participació 
igualitària 

60% (6) 40%(4)  

Dones en càrrecs 
directius 

70% (7) 30% (3)  

Conciliació 80% (8) 20% (2)  
Retribució 60%(6) 30% (3) 10% (1) 
Desenvolupament 
professional 

70% (7) 30%(3)   

Font: Elaboració pròpia a partir dades recollides a través qüestionaris. Annexos.  
 

 Les dades obtingudes en referència a les activitats o accions dissenyades 

indiquen que les accions més incloses en el disseny del Pla d’Igualtat són referents a la 

conciliació laboral i familiar (80%) davant del 20% que respon que no s’han inclòs 

accions suficients. 

 El 70% indica que el percentatge de dones en càrrecs directius és paritari al dels 

homes. També el 70% de les dones enquestades indica que a l’organització on treballa 

s’han dissenyat activitats amb l’objecte d’aconseguir el desenvolupament professional 

de la plantilla, entre les mesures d’igualtat d’oportunitats. Només el 50% de la mostra 

enquestada indica que a l’empresa s’aplica la perspectiva de gènere en el llenguatge i 

la comunicació. El 60% de dones enquestades informen que s’han dissenyat mesures 

per afavorir la participació igualitària per categories professionals i la retribució salarial.  

 
Taula 29  
Mesures d’igualtat d’oportunitats implantades (2020) Catalunya 

 SI NO NO HO SAP 

Objectius d’igualtat 50% (5) 30%(3) 20%(2) 
Indicadors d’igualtat 30% (3) 60% (6) 10%(1) 
Accions 30%(3) 40% (4) 30% (3) 
Promotor/a 
d’igualtat 

20% (2) 50%(5) 30% (3) 

Font: Elaboració pròpia a partir dades recollides a través qüestionaris. Annexos.  
 
 

 La informació recollida i analitzada respecte a la implantació de mesures 

d’igualtat d’oportunitats en les organitzades mostra percentatges molt més baixes que 

els recollits en disseny del pla i d’accions adoptades.  
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 El 50% de les dones enquestades assenyala que a l’empresa on treballa s’han 

establert objectius genèrics i específics per afavorir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit 

laboral. Només el 30% de les dones enquestades ha estat informada de quins són els 

indicadors d’igualtat establerts per l’empresa.  

 Només el 20% de les dones enquestades reconeix i identifica el perfil 

professional del/la promotor/a d’igualtat d’oportunitats en la plantilla de l’empresa. Cal 

destacar que les dones que han respòs afirmativament a aquesta pregunta treballen al 

sector de l’ocupació i l’educació. 
Taula 30 
Avaluació de mesures d’igualtat d’oportunitats (2020) Catalunya 

 SI NO NO HO SAP 

Mesures 
d’avaluació Igualtat 

30% (3) 50% (5) 20% (2) 

Accés Pla d’igualtat 10% (1) 60% (6) 30% (3) 
Discriminació 10% (1) 90% (9)  
Observ. 
discriminació 

10% (1) 90% (9)  

Font: Elaboració pròpia a partir dades recollides a través qüestionaris. Annexos. 
 

 La informació recollida en referència a l’avaluació de les mesures d’igualtat 

d’oportunitats implantades en les empreses mostra dades molt concloents i negatives. 

Només el 30% de la mostra enquestada confirma que s’han adoptat mesures 

d’avaluació del pla d’igualtat; i només el 10% té accés al Pla d’igualtat, una persona. 

 Per contra el percentatge de dones que han patit discriminació és molt baix 

(10%) i que l’han observat també del 10%. 

 Categoritzant les dades en temes o blocs temàtics ha permès establir patrons i 

identificar aspectes referents a les mesures d’igualtat d’oportunitats adoptades per les 

empreses com que les mesures més implantades estan relacionades amb la detecció i 

la prevenció de l’assetjament sexual i la conciliació entre vida laboral i familiar.  

 Aquelles variables o ítems més relacionats amb la formació, desenvolupament i 

promoció professional no han assolit percentatges destacables. Al contrari.  

 

5.5. Elaboració perfil competencial  
 

 Per respondre a la pregunta 3 -Quin perfil competencial pot descriure als  i les 

professionals de la promoció d’igualtat d’oportunitats a les organitzacions?- s’emprarà 

un mètode qualitatiu. Amb la definició de la problemàtica de recerca, les desigualtats 

per raó de gènere en l’àmbit laboral, l’objectiu és elaborar el perfil competencial del 

professional de la promoció de la igualtat efectiva entre dones i homes   

 Encara que per dur  a terme aquesta recerca no es pugui observar la realitat in 

situ, atesa la limitació temporal i de mobilitat, si es pot intentar atendre al conjunt de fets 
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que la formen sense reduir-la a variables i dades quantificables, tractant de comprendre 

la realitat de les dones en situació de desigualtat en el seu lloc de treball i en les 

organitzacions, atenent a les perspectives de les persones protagonistes i al context on 

es desenvolupen. Els qüestionaris de valoració de les mesures d’Igualtat d’oportunitats 

en les empreses ofereix una petita mirada a conèixer la situació de les protagonistes. 

 D’altra banda, atès l’objectiu d’aquesta recerca, un cop s’han verificat i constatat 

empíricament les desigualtats d’oportunitats per raó de gènere en el mercat de treball, 

és intentar aplicar el model de gestió de competències en els plans d’igualtat.  

 La informació recavada, malgrat la mostra és molt petita, constata les 

conclusions assolides per altres investigacions que remarquen la poca presència del rol 

dels i les professionals de la promoció d’igualtat de gènere en les empreses.  

 Per aquest motiu i per respondre a la tercera qüestió de la recerca, adoptant un 

disseny flexible, construït pas a pas, a mida que s’han anat obtenint dades, elaborades 

i contrastades, reformulant les hipòtesis i emfatitzant la fiabilitat de les dades 

aconseguides -com s’espera d’un mètode qualitatiu- s’ha elaborat el perfil competencial 

d’aquest professional per conèixer les competències necessàries per a ocupar aquest 

lloc de treball, alhora que assenyalar el tipus de coneixement necessari en les 

organitzacions per implantar mesures d’igualtat més efectives (Sanjuan, 2019)88.  És a 

dir, aplicar el  model de gestió de competències per a les persones i per a l’organització.  

 Amb l’objectiu d’elaborar el perfil competencial del/la promotor/a o agent 

d’igualtat d’oportunitats, cal identificar les competències necessàries que, en el context 

de l’organització i l’entorn professional, són rellevants per millorar l’acompliment 

d’aquesta, el desenvolupament del perfil professional orientat a l’excel·lència.  

 Per aquest pas, cal determinar quina metodologia es farà servir per tal de 

conèixer quines competències, associades al lloc de treball de l’organització, són 

rellevants, així com les competències cognitives, actitudinals i relacionals.  

 

5.5.1. Diccionari/s de competències 
 
 El diccionari de competències és una eina de treball adequada -analitzada des 

del model de gestió per competències en apartats anteriors d’aquest treball- atès permet 

incloure competències molt relacionades amb les organitzacions i l’entorn professional, 

classificades en funció de la seva singularitat i per nivells, segons la complexitat o 

rellevància que tinguin. 

 
88 Sanjuán Núñez, L. (2019). Mètodes i tècniques de recerca qualitativa: l’observació, l’entrevista i els grups de 
discussió. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. 
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 En primer lloc caldria construir el diccionari, integrat pels suggeriments de 

professionals de l’àmbit de la promoció de la igualtat, col·laboradors externs, els models 

de formació i desenvolupament de competències de les organitzacions.  

 Essent rigorosos/a, la idea seria aconseguir la col·laboració d’un nombre 

representatiu de professionals amb experiència en el sector, amb els quals decidir 

quines són les competències tècniques, transversals i genèriques que consideren més 

rellevants per a la seva pràctica professional. Atesa la impossibilitat temporal i de 

recursos per elaborar un diccionari a partir de la col·laboració de professionals de 

l’àmbit, s’elaborarà a partir de diccionaris de competències ja elaborats per agents 

socials i organismes de l’Administració pública. 

 El diccionari de competències es dissenya o adopta per donar suport al conjunt 

de polítiques de recursos humans (selecció i reclutament, formació i desenvolupament, 

carrera professional...) i contribuir al desenvolupament de les mesures orientades a les 

accions per capacitar a la plantilla de l’organització, des de la perspectiva de gènere 

(Guzmán i Casamitjana, 2019)89.  

 Per a l’elaboració del perfil professional de promoció d’igualtat efectiva entre 

dones i homes s’han emprat el diccionari de competències de Barcelona Activa (Agència 

de col·locació de l’ajuntament de Barcelona), la Diputació de Barcelona i l’ICQP 

(Organisme del Departament d’Educació) i la Federació Estatal d’associacions 

professionals d’Agents d’Igualtat d’Oportunitats (FEAPAIO).  

 

5.5.2. Definició de competències 
 
 La Diputació de Barcelona, al seu diccionari, contempla com a competència 

general del responsable de programes d’igualtat de gènere la de: 

 

“fomentar, dissenyar, planificar i avaluar el conjunt de programes d’intervenció́ 

que han de configurar de manera integrada el Pla d’igualtat de gènere (...) 

d’acord amb les necessitats identificades sistemàticament, fent- ho de manera 

coordinada i transversal...”(Diputació de Barcelona [DIBA],2020).90  

 

 D’altra banda, les competències transversals consensuades per la Diputació de 

Barcelona són: 

 
89 Guzmán, N i Casamitjana, C. (2019). Competències: la perspectiva de l’organització. Barcelona: Universitat Oberta 
de Catalunya 
90 https://formadiba.diba.cat/web/sites/default/files/public_resources/doc/diccionari/diccionari_ens.pdf 
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Taula 31 
Competències transversals 
Comprensió interpersonal 
Influència i persuasió 
Presa de decisions 
Treball en equip 
Visió global 

Aprenentatge permanent 
Nota: Recuperat del Diccionari competències de la Diputació de Barcelona.www.diba.cat. 

 

 El Catàleg de Qualificacions Professionals i Modular integrat de Formació 

Professional, de l’Institut de Qualificacions Professionals (ICQP)91, estableix com a 

competència general “detectar situacions de desigualtat, visibilitzant-les davant del 

conjunt de la societat, treballant en la seva prevenció́ i en la seva eradicació́ en 

col·laboració́ amb l'equip d’intervenció́, les institucions i els agents socials, i potenciant 

la participació́ ciutadana de les dones, així ́com l’articulació́ de processos comunitaris 

enfocats cap al seu apoderament”. 

 L’Institut Català de Qualificació Professional (ICQP) estableix que les 

competències tècniques -unitats de competències- associades al perfil professional de 

Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes són: 

 
Taula 32 

Competències tècniques i nivell  
Afavorir la participació de les dones i la creació de xarxes estables que, des de la perspectiva 

de gènere, impulsin el canvi d’actituds en la societat i l’apoderament de les dones (nivell 3) 
Detectar i informar a organitzacions, empreses, dones i agents de l’entorn d’intervenció sobre 

relacions laborals i la creació, accés i permanència de l’ocupació en condicions d’igualtat 
efectiva de dones i homes (nivell 3) 
Participar en la detecció, anàlisi, implementació i avaluació de projectes per a la igualtat 

efectiva de dones i homes (nivell 3) 
Detectar, prevenir i acompanyar en el procés d’atenció a situacions de violència exercida 

contra les dones (nivell 3) 

Promoure i mantenir canals de comunicació en l’entorn d’intervenció, incorporant la 

perspectiva de gènere (nivell 3) 
Nota: Recuperat a partir de la informació del perfil competencial  Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes de l’Institut 
Català de Qualificacions professionals.www.icqp.gencat.cat. 
 

 Les competències emocionals o transversals destacades per l’ICQP són: 
Taula 33 

 
91 http://icqp.gencat.cat/ca/serveis/catalegs_de_qualificacions_professionals_i_modular_integrat_d_fp/ 
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Competències transversals 
Iniciativa 
Proactivitat 
Comunicació interpersonal 
Orientació al servei 
Gestió de la diversitat 
Escolta 
Treball en equip i col·laboració 
Negociació 
Gestió del conflicte 
Flexibilitat 
Tolerància a la frustració 
Comprensió organitzacional 

Nota: Recuperat a partir de la informació del perfil competencial  Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes de l’Institut 
Català de Qualificacions professionals (ICQP)  
 

 El diccionari de competències de Barcelona Activa (Barcelona Activa, 2020)92 es 

constitueix de 21 competències, altament valorades en el món laboral, desglossades en 

4 nivells d’assoliment.  

 Per al Perfil Agent d’igualtat s’associa la competència general o descripció “és 

aquell/a professional que dissenya, coordina, dinamitza, implementa, gestiona i avalua 

plans, programes, projectes i campanyes d’acció positiva, tenint en compte la igualtat 

d’oportunitats i de gènere en diferents àmbits i escenaris professionals”.(Barcelona 

Activa, 2020).93 

 I com a competències tècniques: 

 
Taula 34 

Competències tècniques 
Elaborar, implementar i avaluar plans d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, coordinant 

les diferents àrees d’intervenció, els agents socials i els organismes implicats en el seu 

desenvolupament. 

Dissenyar, impulsar i avaluar la incorporació progressiva de la perspectiva de gènere en les 

diverses àrees d’intervenció o àmbits de les entitats on treballa 
Definir accions positives per la igualtat d’oportunitats, assessora i coopera per assolir el seu 

desenvolupament i la seva implementació 
Dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat 

d’oportunitats i de gènere per a diferents públics objectius. 

 
92 https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp 
93 https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/altres/diccionari.jsp 



  

M.U. d’Ocupació i treball: intervenció i coaching en l’àmbit laboral 66 

Donar suport i impulsar la participació social i política de les associacions de dones i de 

persones amb dificultats especials 
Font: Elaboració a partir del Diccionari competències de Barcelona Activa.www.barcelonactiva.cat. 

 

En referència a les competències clau o transversals, Barcelona Activa destaca: 
Taula 35 

Competències transversals i nivell 
Aprenentatge i utilització de coneixement (nivell 2) 

Planificació i organització (nivell 3) 
Iniciativa (nivell 3) 
Empatia (nivell 2) 
Orientació al client (nivell 2) 
Pensament conceptual (nivell 2) 

Font: Elaboració a partir del Diccionari competències de Barcelona Activa 

 

 La Federació Estatal d’Associacions Professionals d’Agents d’Igualtat 

d’Oportunitats (FEPAIO)94, des dels seus inicis, ha estat treballant en el disseny del perfil 

professional d’Agents d’Igualtat d’Oportunitats i en la seva certificació professional. 

Entre els seus objectius destaca: 

• Contribuir al disseny del perfil professional de les Agents d’Igualtat d’Oportunitats 

(AIO) entre dones i homes i a la seva certificació professional. 

• Promoure la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó de gènere entre 

dones i homes en tots els àmbits. 

• Promoure la inclusió de la figura dels/les  AIO en els diferents àmbits 

d’intervenció en els quals és necessari el seu exercici professional. 

 

 A partir de l’estudi realitzat per FEPAIO (2011)95, amb l’objecte de contribuir a la 

definició de competències associades a aquest perfil professional s’ha elaborat una 

taula que recull algunes de les competències tècniques destacades des de la FEPAIO, 

per regular la professió, defensar una proposta del perfil  professional que promogui el 

reconeixement i l’acreditació de les competències necessàries per desenvolupar la 

professió, homologar les vies d’adquisició de competències i impulsar l’exercici 

professional dirigit a fomentar la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.  

 Des de la FEPAIO s’estableixen quatre perfils professionals amb competències 

i funcions compartides: Agents d’Igualtat d’Oportunitats en general, Agent d’Igualat 

d’Oportunitats per la dona, Promotora o promotor d’Igualtat d’Oportunitats en general i 

 
94 www.fepaio.org 
95 https://www.fepaio.org/?page_id=68 
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Promotora o promotor d’Igualtat d’Oportunitats per la dona. I les competències valorades 

més necessàries per aquests perfils són: 

 
Taula 36 
Competències professionals Promotor/a igualtat d’oportunitats 
Detectar, sistematitzar i difondre necessitats relacionades amb la Igualtat de dones i homes 
Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar polítiques, Plans, Programes i projectes 

relacionats amb la Igualtat d’Oportunitats 
Promoure la Igualtat de dones i homes en diferents àmbits 
Coordinar en les institucions en matèria d’Igualtat d’Oportunitats 
Orientar, assessora i formar en matèria d’Igualtat d’Oportunitats 
Dissenyar campanyes, materials i accions de sensibilització, formació i informació 
Coordinar serveis i recursos destinats a l’atenció de la població en general 
Impulsar la investigació, innovació i bones pràctiques en matèria d’Igualtat d’Oportunitats 

Font: Elaboració pròpia a partir dades de l’estudi (2011) de la Federació Estatal d’associacions professionals d’Agents d’Igualtat 
d’Oportunitats (FEAPAIO) 
 

5.5.3. Promoció d’igualtat efectiva entre dones i homes 
 
 El perfil s’ha elaborat en base als diccionaris de Barcelona Activa, la Diputació 

de Barcelona, el Catàleg de Qualificacions Professionals i Modular integrat de Formació 

Professional i l’estudi de la FEPAIO de 2011, prenent les competències comuns a tots 

ells i contextualitzant-lo a l’àmbit empresarial. 

 Per tal de definir les competències professionals del perfil de Promoció d’igualtat 

efectiva entre dones i homes s’ha emprat la tècnica de la categorització de conceptes96.  

 Sanjuán (2019)91 estableix que després d’ordenar la informació -les 

competències professionals recollides pels diferents diccionaris de competències 

consultats- s’han d’ordenar les diferents categories en un procés flexible i progressiu, 

agrupant-les sense perdre informació.  

 En base als diccionaris de competències consultades es pot sintetitzar que el 

promotor o promotora d’igualtat efectiva entre dones i homes (o agent d’igualtat) és 

aquell o aquella professional que detecta situacions de desigualtat, treballa en la seva 

prevenció i implementa, gestiona i avalua projectes que potenciïn la participació de les 

dones i el seu apoderament en diferents àmbits i entorns professionals.   

 Les competències tècniques/professionals valorades més necessàries són: 

 

 

 
96 Sanjuán Núñez, L. (2019). Mètodes i tècniques de recerca qualitativa: l’observació, l’entrevista i els grups de 
discussió. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. 
 



  

M.U. d’Ocupació i treball: intervenció i coaching en l’àmbit laboral 68 

Taula 37 

Competències professionals 
Dissenyar, gestionar i avaluar la incorporació progressiva de la perspectiva de gènere en les 

diverses àrees d’intervenció o àmbits de les entitats on treballa 

Detectar i informar en l’organització a dones i agents de l’entorn d’intervenció sobre relacions 

laborals i la creació, accés i permanència de l’ocupació en condicions d’igualtat efectiva de 
dones i homes 

Elaborar, implementar i avaluar els plans d’igualtat d’oportunitats entre dones si homes, 

coordinant les diferents àrees d’intervenció, la comissió d’igualtat i els i les càrrecs directius. 

Promoure i mantenir canals de comunicació en l’organització, incorporant la perspectiva de 

gènere 

Definir accions positives per a la igualtat d’oportunitats, assessorar i cooperar per assolir el 

seu desenvolupament i la seva implantació 

Detectar, prevenir i acompanyar en el procés d’atenció a situacions de violència exercida 
contra les dones 

Font: Adaptat a partir de dades de la Diputació de Barcelona, Barcelona Activa, l’Institut Català de Qualificacions professionals 
(ICQP) i la Federació espanyola de professionals de la igualtat d’oportunitats (FEPAIO) 
 
El grau de gradació de les competències tècniques és un 3. 

 Les competències clau o emocionals valorades més necessàries són: 
Taula 38 

Competències emocionals 
Planificació i organització del treball 

Iniciativa 

Comprensió organitzacional 

Proactivitat 

Treball en equip i col·laboració 

Gestió de la diversitat 
Comunicació interpersonal 

 
Font: Adaptat a partir de dades de la Diputació de Barcelona, Barcelona Activa, l’Institut Català de Qualificacions professionals 
(ICQP) i la Federació espanyola de professionals de la igualtat d’oportunitats (FEPAIO) 

 

 Per últim és vital identificar les característiques de l’entorn professional. L’ entorn 

professional del/la promotor/a d’igualtat d’oportunitats es troba ubicat al sector de la 

prestació de serveis d'igualtat de gènere en l’àmbit empresarial, orientat cap a la igualtat 

efectiva de dones i homes, realitzant les següents activitats productives: detecció́ de 

demandes, ofertes, serveis i potencials jaciments d’ocupació existents en l'entorn 

organitzacional, informació a dones en matèria de relacions laborals i creació́, accés i 
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permanència en l’ocupació́ i l’empresa, itineraris professionals individualitzats i 

acompanyaments, sensibilitzar en matèria d'igualtat i ocupació (ICQP,2012)97.  

 

5.5.4. Qüestionari d’anàlisi lloc de treball 
 
 En l’aplicació del model de gestió per competències en matèria de relacions 

laborals, creació, accés i permanència en l’àmbit laboral, es proposa l’elaboració d’un 

qüestionari d’anàlisi i descripció del lloc de treball com a eina per al desenvolupament i 

professional i com a eina per afavorir la implantació de la perspectiva de gènere.  
 Un exemple de qüestionari dissenyat recull apartats referents a (Guzmán, 

2019)98: 
 
Gràfic 2 
Guió de qüestionari d’anàlisi i descripció del lloc de treball 

 
Font: Adaptat del  “Cuestionario de anàlisis y descripción de puestos de Trabajo”, de Guzmán, N. (2019). Competències: 
definicions i models. 
 
 Es tracta d’un qüestionari obert on avaluar i desenvolupar el perfil competencial 

de les persones que conformen la plantilla. Pot ésser especialment útil integrant-lo en el 

Pla d’Igualtat d’oportunitats de l’organització. 

 

 
97 Catàleg de Qualificacions professionals de l’ICQP/Fitxa Promoció per a la igualtat efectiva de 
dones i homes (Codi: SC_2-451_3). DOGC (04/07/2012) 
98 Guzmán, N.  (2019). Competències: definicions i models. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. 
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Relacions funcionals del lloc 
de treball

•Presa de decisions
•Iniciativa

Dimensió/característiques 
del lloc de treball

Condicions de treball

•Nivell formatiu
•Idiomes
•Competències específiques

Requisits d'accés al lloc de 
treball

Observacions



  

M.U. d’Ocupació i treball: intervenció i coaching en l’àmbit laboral 70 

5.6. Procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals 
 
 En resposta a la pregunta 4 -es poden identificar els coneixements i actius del 

coneixement per certificar mitjançant l’experiència laboral i la formació no formal les 

competències professionals dels i les promotores d’igualtat d’oportunitats laborals?-  

s’ha emprat un mètode quantitatiu a través de l’anàlisi i disseny d’un procediment 

d’avaluació i acreditació de competències per a la qualificació professional de promoció 

d’igualtat efectiva entre dones i homes. 

 El I Pla d’acreditació i qualificació professionals de Catalunya 2016-2018 

(2016)99 va establir que el procediment d’avaluació i acreditació de competències permet 

emprar el model de gestió per competències en les mesures d’igualtat de gènere, 

acreditant i habilitant a professionals de la promoció de la igualtat efectiva entre dones i 

homes per al seu desenvolupament professional i per reforçar aquest sector 

professional. 

 D’altra banda, s’ha constatat, a través de la revisió teòrica i empíricament,  

(FEPAIO, 2011)100 que la presència de professionals de la igualtat d’oportunitats és una 

de les assignatures pendents a l’hora d’implantar mesures d’igualtat. 

 El procediment d’avaluació i acreditació és un procés estandarditzat, l’accés al 

qual és voluntari; els resultats de l’avaluació són confidencials. És una metodologia 

quantitativa, atès, es regeix pels principis: 

§ Respectar els drets individuals i la igualtat d’oportunitats en l’accés, proporcionant a 

les persones participants (aspirants) transparència per demostrar la seva 

competència professional.  

§ Basar-lo i fonamentar-lo en criteris, un mètode i uns instruments d’avaluació fiables. 

§ Assegurar l’objectivitat en l’avaluació i el reconeixement de la competència 

professional, assegurant el rigor tècnic i la imparcialitat de les comissions 

avaluadores. 

§ Garantir la participació dels agents i interlocutors socials més representatius en la 

definició, planificació i seguiment del procediment.   

§ Basar-lo en un mecanisme de verificació́ intern i extern que assegura la qualitat, 

rigor tècnic i validesa.  

§ Assegurar la coordinació de totes les parts responsables en el desenvolupament del 

procediment. 

 

 
99 http://consellfp.gencat.cat/web/.content/home/consellcataladfp/arees-actuacio/primer-pla-acreditacio-2016-2018/1r-
Pla-acreditacio.pdf 
100 https://www.fepaio.org/?page_id=68 
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5.6.1. Justificació del procediment d’avaluació i acreditació de competències 
 
 El procediment d’avaluació de competències es basa en la detecció de 

necessitats immediates de qualificació professional, tal com es recull al I Pla 

d’acreditació (2016-2018) elaborat. El diagnòstic s’elabora en base a les opinions 

d’experts i actors participants; la metodologia es basa en la recollida d’informació 

basada en la demanda de determinats col·lectius, amb la participació de:   

• Els Departaments amb competències en matèria d’acreditació de competències 

(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i Departament d’Educació). 

• Agents socials membres del Consell Català de Formació Professional (CCOO, 

UGT, Foment del Treball, Fepime...) 

• Gremis, associacions empresarials (FEPAIO). 

 

 Contrastada i ampliada la informació recollida entre els diferents interlocutors, 

per al 1r Pla d’acreditació i avaluació de competències101 es va definir la necessitat 

d’aquest procediment. En conseqüència es va realitzar un mapa de priorització de 

necessitats d’acreditació.  

 Tal com es recull al Pla, la priorització depèn de quatre factors: el primer és 

l’existència de normativa que reguli l’exercici d’una professió, atès que exercir una 

professió sense la titulació requerida pot comportar la pèrdua d’un lloc de treball; el 

segon factor és la identificació del col·lectiu amb necessitats d’acreditació, per planificar 

actuacions concretes i determinades en el temps; el tercer factor és la implicació de 

diferents sectors productius i el quart fa referència a aquelles professions que tenen un 

cert interès social i estratègic. 

 Tal com es recull a l’annex 1 del I Pla d’acreditació, es constata que hi ha sectors 

amb més mancances de qualificació i que, per tant, cal prioritzar, atesa la urgència 

d’obtenir les acreditacions de competències que els permetin exercir la seva professió.  

És el cas de les qualificacions de la família professional de serveis socioculturals i a la 

comunitat. 

 Des de 2011 la Generalitat de Catalunya ha dut a terme diferents procediments 

d’acreditació professional, mitjançant convocatòries públiques, d’acord amb la 

normativa reguladora. Des de 2011 a 2016 es van ofertar un total de 15258 places i es 

van acreditar 13000 (annex 1 del I Pla d’acreditació de competències professionals 

2016-2018)84. 

 
101 http://consellfp.gencat.cat/web/.content/home/consellcataladfp/arees-actuacio/primer-pla-acreditacio-2016-2018/1r-
Pla-acreditacio.pdf 
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 Dins del I Pla d’acreditació, al juliol de 2016, de la família professional de Serveis 

Socioculturals i a la comunitat, per a la Qualificació professional (QP) Promoció per a la 

igualtat efectiva de dones i homes es van ofertar 50 places. 

 
Taula 39 
Dades I Pla d’acreditació (2016/18) Catalunya 

  Places ofertes Sol·licituds Inscripcions Acreditacions 
Serveis 
Socioculturals 
i a la 
comunitat 

Promoció per 
a la igualtat 
efectiva de 
dones i homes 

50 62 34 25 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Català de Qualificacions professionals (ICQP) 

 

 Els indicadors de resultats, aconseguits d’aquesta primera convocatòria, a partir 

de les dades elaborades per la Generalitat de Catalunya, recollides del I Pla 

d’acreditació102, són les següents: 

 
Taula 40 
Resultats del I Pla d’acreditació de competències (2016/18) Catalunya 

Total procediments   QP Promoció 
Índex eficiència 95% 68% 
Índex d’èxit 92% 74% 
Índex d’interès 187% 124% 
Índex d’acompliment 51% 55% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Català de Qualificacions professionals (ICQP) 

 

La interpretació dels indicadors de resultats: 
 

“L’Índex d’eficiència és el percentatge d’inscripcions sobre les places ofertes. 

L’índex d’èxit de la convocatòria és el percentatge d’acreditacions sobre les places inscrites. 

L’índex d’interès és el percentatge de sol·licituds sobre les places ofertes 

L’índex d’acompliment de requisits és el percentatge d’inscripcions sobre sol·licituds”.  

(I Pla d’acreditació́ i qualificació́ professionals de Catalunya 2016-2018, 2016, p.p.13). 

 

 No estan disponibles les dades referents a la convocatòria de 2019 i la de 2020, 

encara està en procés. Tanmateix, els indicadors de resultats són molt positius i avalen 

la fiabilitat i eficiència d’aquesta eina per afavorir les mesures d’igualtat d’oportunitats. 

 
5.6.2. El procediment de reconeixement de competències professionals per a la 
qualificació professional Promoció per a la igualtat efectiva entre dones i homes. 
 

 En el model de reconeixement intervenen les figures: aspirant, informador/a-

orientador/a, assessor/a, avaluador/a i la comissió d’avaluació.  

 
102 I Pla d’acreditació 2016-2018 (2016) 
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 L’ICQP (2020) considera aspirant tant la persona que desitja obtenir el seu perfil 

competencial perquè li dissenyin un itinerari formatiu que li permeti millorar 

professionalment, com a la persona que pretén avaluar i acreditar les seves 

competències professionals i la seva formació. L’aspirant haurà de demostrar al llar gel 

procediment de reconeixement de les competències professionals que disposa 

d’experiència laboral o formació en alguna de les famílies professionals existents i el 

nivell de qualificació. 

 L’Informador/a – orientador/a és un/a professional habilitat que s’ubica a un punt 

oficial d’informació i orientació i la seva tasca és oferir un servei permanent d’informació 

sobre les fases del procediment, requisits d’accés, drets i obligacions, quines 

acreditacions oficials pot obtenir, resoldre dubte i acompanyar en l’elaboració del dossier 

de competències.  

 L’assessor/a és un/a professional habilitat que acompanya a l’aspirant i l’ajuda a 

identificar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o 

formació no formal. 

 L’avaluador/a és un/a professional habilitat davant del qual l’aspirant haurà de 

demostrar les competències professionals per a les quals sol·licita acreditació.  

 La comissió d’avaluació és l’òrgan format per un conjunt d’un mínim de cinc 

d’avaluadors/es, experts i formadors, que decideix de manera col·legiada les 

competències professionals demostrades per l’aspirant. 

 Els departaments implicats -Treball, Afers Socials i Famílies i Educació- 

disposen d’equips humans amb coneixements d’aspectes relacionats amb l’acreditació 

i la qualificació professionals. A més a més es disposa d’una xarxa de centres que 

imparteixen formació professional amb personal habilitat per constituir les comissions 

avaluadores del procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals.  

 Tanmateix, cal habilitar personal per dur a terme les actuacions pròpies de 

l’acreditació en aquelles qualificacions per a les quals encara no hi ha una cartera 

suficient d’experts i/o formadores habilitats per a dur a terme el procés.  

D’altra banda es disposa d’una xarxa de punts d’informació que duen a terme la fase 

d’Orientació i informació dels procediments d’avaluació i acreditació de competències103.  

 A més de la detecció d’una necessitat de qualificació professional, la publicació 

d’un procediment de reconeixement de competències professionals, personal habilitat 

com Orientador/a-Informador/a, Assessor/a i avaluador/a, és imprescindible que les 

guies d’evidència, base per a l’avaluació, estiguin actualitzades i adaptades a les 

característiques del teixit empresarial. 

 
103 http://srvcnpbs.xtec.cat/icqp/acreditacio/xarxa_punts.php 
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 Tal com recull el I Pla d’acreditació (2016) i l’ICQP (2020)104 entre les guies 

actualitzades es troben les de la QP Promoció per a la Igualtat efectiva de dones i 

homes. És important tenir en compte que hi ha guies que poden correspondre a diferents 

qualificacions, donat que s’elaboren per unitat de competència. Les guies han d’estar 

elaborades i preparades per poder ser utilitzades i convocar, per tant, un procediment.   

 La qualitat en el procediment s’ha d’assegurar amb dades qualitatives i 

quantitatives que s’extreuen durant les diferents fases del procés. La finalitat és avaluar 

les competències professionals dels i les aspirants, adquirides mitjançant l’experiència 

laboral o formació no formal, a través de mètodes i instruments vàlids, fiables  i amb 

rigor tècnic, aplicat en igualtat d’oportunitats. 

 
Taula 41 
Qualificació professional, unitats de competència i mòduls formatius   
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e 

SSCE021
2 

Promoci
ó per a 
la 
Igualtat 
Efectiva 
de 
Dones i 
Homes 

SC
_2-
451
_3 

Promoció 
per a la 
igualtat 
efectiva 
de dones 
i homes 

UC
_2-
145
3-
11_
3 

Promoure i 
mantenir 
canals de 
comunicació 
en l’entorn 
d’intervenció, 
incorporant la 
perspectiva 
de gènere 

MF_2-
1454-
1111-
3 

Comunicació 
amb 
perspectiva de 
gènere 

UC
_2-
145
4-
11_
3 

Afavorir la 
participació 
de les dones 
i la creació 
de xarxes 
estables que, 
des de la 
perspectiva 
de gènere, 
impulsin el 
canvi 
d’actituds en 
la societat i 
l’apoderamen
t de les 
dones.  

MF_2-
1454-
1111-
3 

Participació i 
creació de 
xarxes amb 
perspectiva de 
gènere 

UC
_2-
158
2-
11_
3 

Detectar i 
informar a 
organitzacion
s, empreses, 
dones i 
agents de 
l’entorn 
d’intervenció 
sobre 
relacions 
laborals i la 
creació, 
accés i 
permanència 
de l’ocupació 

MF_2-
1582-
1111_
3 

Promoció de 
la igualtat 
efectiva de 
dones i homes 
en matèria 
d’ocupació 

 
104 http://srvcnpbs.xtec.cat/icqp/GuiesEnWeb/ 
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en 
condicions 
d’igualtat 
efectiva de 
dones i 
homes 

UC
_2-
158
3-
11_
3 

Participar en 
la detecció, 
anàlisi, 
implementaci
ó i avaluació 
igualtat 
efectiva de 
dones i 
homes de 
projectes per 
a la   

MF_2-
1583-
1111_
3 

Accions per a 
la igualtat 
efectiva de 
dones i homes 

UC
_2-
158
4-
11_
3 

Detectar, 
prevenir i 
acompanyar 
en el procés 
d’atenció a 
situacions de 
violència 
exercida 
sobre la dona 

MF_2-
1584-
1111_
3 

Detecció, 
prevenció i 
acompanyame
nt en 
situacions de 
violència 
contra les 
dones. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la RESOLUCIÓ PRE/1674/2020, de 9 de juliol. 
 
5.6.3. Funcionament del procediment de reconeixement de les competències 
professionals adquirides per l’experiència laboral per a la QP Promoció per a la 
igualtat efectiva entre dones i homes. 
 
 El procediment de reconeixement de les competències professionals s’inicia amb 

la publicació al DOGC. L’última convocatòria es va obrir amb la RESOLUCIÓ 

PRE/1674/2020, de 9 de juliol105, per la qual s’obre convocatòria del procediment 

d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de 

l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2020-2021 en centres 

que depenen del Departament d’Educació. 

 S’han convocat un total de 660 places, en 27 àmbits, concretament 20 places 

per a la Família professional d’Acció Social, dividides en tres Qualificacions 

professionals (Mediació comunitària, Dinamització comunitària i Promoció per a la 

igualtat efectiva entre dones i homes). 

 La presentació de sol·licituds es va realitzar de l’1 al 28 de setembre de 2020. 

La documentació justificativa es va presentar al centre seleccionat entre el 3 i el 30 de 

setembre. Les llistes provisionals d’admessos, en llista d’espera i exclosos es van 

publicar el 17 de novembre de 2020. Les llistes definitives es publicaran el 17 de 

desembre de 2020106. 

 
105https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=878061
&language=ca_ES&newLang=ca_ES 
106 www.acreditat.gencat.cat 
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 Per a la família professional d’Acció Social, on segons la Resolució 

PRE/1674/2020 han inclòs la QP Promoció per a la igualtat efectiva entre dones i homes, 

el centre o institut autoritzat per presentar la inscripció i documentació justificativa és 

l’Institut Salvador Seguí. 

 Atès es tracta d’un procediment en curs -amb la qual cosa no es disposen de 

dades actuals- per il·lustrar visualment les diferents fases, s’han elaborat un possible 

calendari que reculli les diferents fases del procediments per oferir la possible 

planificació d’aquest: 
 

 CalendariPromocio igualtat.xls 
 

 Les convocatòries ordinàries o generals estan destinades a acreditar diferents 

qualificacions com la de Promoció d’igualtat efectiva entre dones i homes, però també 

es contempla, tal com recull el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol107, les 

convocatòries específiques. 

 D’altra banda, el I Pla d’acreditació recull que, pel que fa a les convocatòries 

especifiques, es van oferir 556 places distribuïdes en 7 Qualificacions professionals 

(entre les que no estava inclosa la de Promoció d’igualtat efectiva entre dones i homes). 

Es van poder acreditar 208 persones.  

 L’estudi de 2011 de FEPAIO i l’informe dels perfils professionals de la igualtat 

d’oportunitat (2014)108 inclou, entre d’altres aspectes, dades referents a la homologació 

de l’experiència laboral i la formació del perfil d’agent d’igualtat. Tanmateix, la FEPAIO 

és un dels gremis que han contribuït a la detecció de la necessitat de qualificació 

professional, destacant que durant els últims anys s’ha produït un avenç important en el 

reconeixement del perfil professional de Promotor/a d’igualtat d’oportunitats que ha 

donat lloc a la formalització de la seva qualificació professional i a la certificació per a 

l’exercici en el mercat laboral.  

 Tanmateix, a través de convenis específics, gremis i federacions com FEDAIO 

poden, conjuntament amb l’Administració Pública, a través dels departaments de 

Treball, Afers socials i famílies, i Educació, convocar un procediment específic per a la 

qualificació professional. I, d’aquesta manera, habilitar a professionals de l’àmbit de la 

promoció d’igualtat d’oportunitats i, en conseqüència, contribuir a la implantació de la 

perspectiva de gènere en les organitzacions. 

 

 

 
107 https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-13781-consolidado.pdf 
108 https://fepaio.org/wp-content/uploads/INFORME-FEPAIO-perfil-AIO-2014-2015.pdf 
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5.7. Itineraris personalitzats: formació complementària 
 
 El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals, amb 

l’objecte d’atendre les necessitats de qualificació detectades pel col·lectiu de la 

Promoció d’igualtat d’oportunitats, entre d’altres, pretén oferir la possibilitat d’avaluar les 

competències professionals de persones amb experiència laboral i/o formació no formal, 

no titulades, acreditar-les i certificar-les (Consell Català de Formació Professional, 

2016)109. 

 A través del procediment de detecció de competències, l’aspirant pot obtenir: 

una acreditació oficial de competències, l’exempció de mòduls formatius i convalidació, 

certificat de professionalitat i títol de formació professional (ICQP, 2020)110. És a dir que 

la certificació oficial de les competències pot ésser parcial o completa.  

 Tanmateix, tal com recull el I Pla d’acreditació, sovint l’assoliment de l’objectiu 

d’acreditació pot requerir continuar un itinerari personalitzat de formació complementària 

per a aconseguir l’obtenció d’un títol, en el procés d’intervenció i formació al llarg de la 

vida. 

  

6. Resultats  
 
 El disseny del treball de recerca “Qualificació professional i avaluació de 

competències com a eina de gestió en la incorporació de la perspectiva de gènere al 

mercat laboral” té l’objectiu de realitzar un estudi que permeti assolir coneixements, 

vinculant de quina manera el gènere incideix en les condicions laborals i la promoció 

laboral en l’entorn de l’empresa. 

 Mitjançant la metodologia mixta, combinant el mètode quantitatiu i el mètode 

qualitatiu, en funció de l’objectiu i pregunta d’investigació, s’han aconseguit els resultats 

especificats durant la fase d’aplicació metodològica però que, a mode conclusiu, es 

puntualitzen a continuació. 

 

 

 

 
109 Consell Català de Formació ProfessionaI (2016). I Pla d’acreditació de competències 2016-2018. 
110 www.icqp.gencat.cat 
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6.1. Resultats de l’anàlisi de les desigualtats de gènere en l’àmbit laboral 
 

 Per tal d’analitzar quantitativament les desigualtats de gènere en el mercat 

laboral a Catalunya s’han consultat diverses fonts secundàries complementàries. Això 

ha permès recollir dades objectives i quantificables, a partir de les quals realitzar un 

anàlisi estadístic que esdevingués en la identificació dels indicadors de desigualtat 

d’oportunitats laborals.  

 Conseqüentment ha permès respondre a la pregunta 1: Quines són les variables 

en les que es perpetua la desigualtat de gènere en el mercat de treball en la població 

ocupada? 

 Recopilant i analitzant les dades -provinents d’organismes estatals i autonòmics- 

de l’INE, l’Idescat i l’Observatori de treball i mercat productiu, i en concordança amb les 

investigacions de (Santamaria, 2012; Barberà, 2004), s’han identificat diferents 

indicadors de desigualtat laboral: l’evolució del mercat de treball a Catalunya, la taxa 

d’activitat per gènere, el sostre de vidre, la segregació ocupacional, el sostre d’acer i la 

bretxa salarial, els contractes segons gènere, la distribució d’activitats diàries i la rotació 

laboral.   

 L’anàlisi de les dades estadístiques aconseguides, en referència a l’evolució del 

mercat de treball, indica que la tendència al creixement en la taxa d’activitat de la dona 

en el mercat de treball és una constant durant les últimes dècades i que, actualment, 

continua a l’alça. D’altra banda, la incorporació i permanència de les dones s’ha 

mantingut inclús quan tenen fills, un aspecte que dècades anteriors no era tan freqüent, 

conclouen Giménez i Bodelon (2008)111.  

 L’anàlisi de les dades estadístiques assenyala la presència del fenomen del 

sostre de vidre; existeix una estreta relació entre les dones i l’ocupació desenvolupada, 

habitualment en  les categories professionals més baixes.  

 Si bé les dades aconseguides reflecteixen un increment del nombre de dones 

amb estudis universitaris, aquesta variable no és vinculant amb una promoció laboral 

equiparable a la masculina i a una igualtat paritària en categories professionals de 

direcció i gerència.  

 Tanmateix, la presència de dones en càrrecs directius s’ha incrementat, si bé els 

percentatges encara són molt inferiors respecte al gènere masculí. 

 D’altra banda la informació recollida i analitzada indica la persistència de la 

segregació ocupacional; existeixen sectors feminitzats i masculinitzats. Aquest fet s’ha 

detectat en altres punts de recerca del projecte, tal com s’evidenciarà més endavant.  

 
111Bodelon, E. I Giménez, P. (Coords). (2008). Desenvolupant els drets de les dones: àmbits d’intervenció de les 
polítiques de gènere. Igualtat i Ciutadania, 2. Diputació de Barcelona 
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 En l’elecció d’estudis també és patent que persisteixen estudis amb major 

presència de dones, com el social, el sanitari i l’educatiu, i estudis amb major presència 

d’homes, com els vinculats amb les tecnologies, la indústria i l’enginyeria. 

 La metodologia quantitativa emprada constata el fenomen del sostre d’acer i la 

bretxa salarial. Si bé l’escletxa salarial ha disminuït lleugerament durant els últims anys, 

el guany dels homes supera en més de 6000 euros al de les dones, la qual cosa, 

juntament amb la menor presència femenina en els esglaons més elevats de 

l’organigrama, referma la realitat del sostre d’acer: la dificultat de les dones per assolir  

ocupacions directives. 

 L’anàlisi de les dades recopilades a partir d’enquestes d’activitats diàries 

assenyalen que el temps dedicat per homes i dones al treball i al treball no remunerat 

és significativament diferent. Persisteixen les desigualtats enfront el temps dedicat a 

tasques feminitzades, a rols i estereotips tradicionalment  assignats a les dones, com 

les feines domèstiques, la cura dels fills i de persones dependent; per contra els homes 

dediquen més temps a la vida social i activitats de lleure. 

 D’altra banda, l’anàlisi estadístic conclou que el percentatge de dones que opta 

a feines a temps parcial per tenir cura dels fills i persones amb dependència al seu càrrec 

és superior al dels homes.  

 Per últim, en referència a la rotació laboral, les dades mostren que el percentatge 

d’homes que mantenen el seu contracte al llarg de l’any és superior al de les dones. Per 

contra, la mitjana de contractes signats durant un any mostra l’existència d’una major 

rotació laboral femenina. D’altra banda, també és superior el percentatge d’homes que 

signen contractes indefinits. Tanmateix, el tipus de contracte que predomina entre les 

dones és temporal o interinitat. 

  

 

 El mètode quantitatiu emprat ha permès recopilar dades suficients per contrastar 

les hipòtesis i resultats aconseguits en les investigacions revisades (Santamaria, 2012; 

Barberà, 2004). D’altra banda, a través del procés d’investigació realitzat, es corrobora 

l’existència d’indicadors de desigualtats de gènere en l`àmbit laboral.  

 I, en conseqüència, responent a la pregunta 1 de la recerca, que les variables 

en les que es perpetua la desigualtat de gènere en el mercat de treball en la població 

ocupada són l’evolució del mercat de treball a Catalunya, la taxa d’activitat per gènere, 

el sostre de vidre, la segregació ocupacional, el sostre d’acer i la bretxa salarial, els 

contractes segons gènere, la distribució d’activitats diàries i la rotació laboral. 
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6.2. Resultats de l’anàlisi de la implantació de mesures d’igualtat  
 
 Amb l’objectiu d’analitzar quantitativament les possibles diferències en el índexs 

d’igualtat aconseguits per les empreses, en funció de si han o no implantat plans 

d’igualtat, s’ha procedit a l’elaboració de dades pròpies, consultant dues fonts 

secundàries: l’índex d’igualtat de gènere, realitzat per l’Idescat i l’Observatori d’igualtat 

de gènere, i el Registre de Plans d’igualtat de la Generalitat de Catalunya.  

 A partir de les quals s’ha intentat respondre, amb rigor i fiabilitat, la segona 

pregunta d’investigació: hi ha diferències en els percentatges de les organitzacions que 

han implantat plans  d’igualtat d’oportunitats en el seu model de gestió? 

 L’anàlisi de les dades estadístiques elaborades per l’Idescat i l’Observatori 

d’igualtat de gènere mostren, objectivament, que la igualtat de gènere encara està lluny 

d’ésser una realitat. Si bé durant els últims quinze anys l’evolució de les dades indica un 

augment de l’índex d’igualtat, actualment, se situa al voltant del 70%. És una dada que 

encara no mostra una igualtat paritària en la societat, atès queda lluny de la igualtat total 

del 100%. 

 Tanmateix, analitzant variables més concretes com l’índex d’igualtat en l’àmbit 

del treball, en el diners, el coneixement, la distribució del temps en les activitats diàries, 

el poder i la salut, hi ha variacions notables que escenifiquen situacions que cal destacar. 

 S’estableixen empíricament, a través de dades objectives i quantificables, que si 

bé el percentatge de dones que s’incorporen al mercat treball continua creixent, el 84%, 

l’índex d’igualtat referent a la qualitat i la segregació ocupacional és del 68%. 

 L’índex d’igualtat en referència als diners és del 79,6% i en la distribució del 

temps diari del 73,8%; per contra en el coneixement és del 62,4%.  

 Indiquen les taules, recollides a l’apartat de metodologia, que encara que ha 

augmentat la igualtat en el percentatge de dones amb formació tècnica i superior, l’índex 

d’igualtat en la segregació ocupacional és del 53,4%, la qual cosa assenyala una 

distribució desigual en les categories dels llocs de feina ocupats. 

 D’altra banda l’índex d’igualtat en el poder, tant el l’àmbit polític com econòmic, 

és del 59,8%. A nivell de salut l’índex d’igualtat ha arribat al 89,9%. 

 Per tant, aquestes dades, si bé no ens permeten respondre a la pregunta 2 

d’investigació, sí reafirmen que l’índex d’igualtat encara està lluny de ser paritari en totes 

les variables analitzades, excepte la salut -malgrat tampoc és del 100%- i sobretot en el 

poder, el coneixement, la segregació ocupacional i la distribució del temps en activitats 

diàries.  
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 Amb l’objectiu d’analitzar quantitativament la implantació de plans d’igualtat en 

les organitzacions, tant si les empreses estan obligades per la normativa legal com si 

no ho estan i ho implanten per responsabilitat social corporativa, s’han analitzat les 

dades del Registre de Plans d’igualtat de la Generalitat de Catalunya. Aquest punt s’ha 

detallat a l’apartat 5.4.2. 

 A partir del Registre de la Generalitat s’han elaborat gràfiques i taules que 

permetessin analitzar la implantació dels plans d’igualtat. 

 El resultat aconseguit a través d’aquesta font secundària i mètode quantitatiu, no 

ha permès elaborar dades suficientment àmplies per extrapolar-les a la població 

general, atès estan elaborades a partir d’un registre de només 274 empreses en tota 

Catalunya, i respondre de manera fiable i vàlida a la pregunta: hi ha diferències en els 

percentatges de les organitzacions que han implantat plans  d’igualtat d’oportunitats en 

el seu model de gestió? 

 Del total d’empreses registres, 89 pertanyen a l’Administració pública i 43 a 

l’àmbit sanitari i serveis socials. Les dades analitzades a partir d’aquesta mostra 

conclouen la feminització de sectors com empreses dedicades a activitats de la llar, 

residències, empreses sanitàries i serveis socials; d’altra banda conclouen l’existència 

de la masculinització de sectors com la construcció, les indústries manufactureres, 

subministraments, tractament de residus, transport i emmagatzematge, tècniques i 

científiques.  

 

 

 En aquest punt del disseny del treball de recerca i, amb l’objecte d’intentar 

respondre a la pregunta 2, s’ha introduït el mètode quantitatiu del qüestionari i la 

metodologia d’enquestes amb l’objectiu de recopilar informació i dades, objectives i 

quantificables, a partir d’una font directe: 10 dones treballadores. 

 El qüestionari, dividit en blocs temàtics referents a la creació, disseny, accions 

adoptades i avaluació del Pla d’igualtat, ha permès recopilar informació d’aquest grup 

de dones. 

 La mostra seleccionada es compon de 10 dones. Les seves edats abasten des 

del 35 als 60 anys. La major part de les dones enquestades, excepte una, treballa a la 

mateixa empresa des de fa més de 5 anys. Les empreses pertanyen a sectors diferents. 

Malgrat tres són mestres, treballen en escoles diferents  i en municipis, inclús ciutats 

diferents. Entre els altres sectors destaca la formació per a persones desocupades, la 

integració social per a persones amb discapacitat, serveis socials, logística, serveis de 

telemàrqueting i administració en taller automoció.  
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 Les dades analitzades mostren que el percentatge de les dones enquestades 

que treballen en empreses on s’han dissenyat mesures per afavorir la igualtat 

d’oportunitats oscil·la entre el 60-70%. Destaca que només el 40% de les dones 

enquestades han rebut informació referent al Pla d’Igualtat dissenyat i implantat en 

l’empresa on treballen durant, com a mínim cinc anys.  

 Entre les accions adoptades destaquen mesures de conciliació de la vida familiar 

i laboral, 80%, mesures per afavorir el desenvolupament professional, el 70%, i el 70% 

contesta que en les seves empreses hi ha igualtat paritària en càrrecs directius. 

 Tanmateix, en referència a la implantació de mesures i l’avaluació d’aquestes, 

els percentatges cauen fins al rang del 20 al 50%.  

 Destaca especialment que només el 20% de la mostra identifica el perfil 

professional del/la promotor/a d’igualtat d’oportunitats en l’empresa o organització on 

treballa. Cal puntualitzar que són dues dones que, al qüestionari, indiquen que treballen 

en integració laboral i formació. 

 Amb les dades aconseguides es pot respondre a la pregunta 2. Si bé hi ha 

diferències en els percentatges de les organitzacions que han implantat plans  d’igualtat 

d’oportunitats en el seu model de gestió, es poden interpretar com unes dades que 

mostren indicadors d’implantació i adopció de mesures per afavorir la igualtat de gènere, 

en concordança amb els resultats obtinguts a través de les dades empíriques de l’índex 

d’igualtat de gènere, però que no es poden generalitzar per diferents raons. 

 En primer lloc perquè de la mostra seleccionada el percentatge de dones que 

treballa en empreses amb plans d’igualtat gira al voltant del 60% en els resultats 

obtinguts en quan al disseny i accions adoptades. És a dir, que una mica més de la 

meitat de la població enquestada ha rebut informació de la implantació del Pla d’Igualtat 

a l’empresa on treballa. Per tant no es poden extrapolar a la població general. 

 En segon lloc, de la mostra seleccionada, són les treballades d’empreses del 

sector social i formatiu les que mostren percentatges més elevats.  

 I, en tercer lloc, perquè les dades aconseguides respecte a les diferències en les 

organitzacions que han implantat plans d’igualtat pertanyen a una mostra molt reduïda, 

de només 10 persones.   

 Els resultats aconseguits, si bé s’han obtingut a través d’un mètode quantitatiu, 

rigorós i empíric, com l’anàlisi estadístic, complementats a través de la metodologia 

d’enquestes, són insuficients. Cal destacar que les dades van en la línia de les 

recopilades per l’estudi d’Equal, de la fundació Surt, i del projecte Aurora de la Secretaria 

General de la dona.  
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 Tanmateix, seria més rigorós l’autoadministració del qüestionari a una població 

molt més ample, de diferents ciutats i territoris, per establir conclusions més fiables, 

vàlides i de major rigor científic.  

 

6.3. Resultats elaboració perfil competencial del/a promotor/a d’igualtat efectiva 
de gènere 
 

 Amb l’objectiu de respondre la pregunta 3 d’investigació i descriure el perfil 

competencial dels professionals de la promoció d’igualtat a les organitzacions, s’ha 

emprat un mètode qualitatiu i aplicat el model de gestió de competències per elaborar 

un perfil competencial. 

 El resultat aconseguit s’ha basat en els diccionaris de competències de 

Barcelona Activa (Agència de col·locació de l’ajuntament de Barcelona), la Diputació de 

Barcelona, l’Institut de Qualificacions professionals de Catalunya (Organisme del 

Departament d’Educació) i la Federació Estatal d’associacions professionals d’Agents 

d’Igualtat d’Oportunitats (FEAPAIO).  

 El resultat recull les competències tècniques, associades al lloc de treball de 

l’organització, així com les competències cognitives, actitudinals i relacionals, en el 

context de l’organització i l’entorn professional. Es pot consultar el perfil elaborat en 

l’apartat 5.5.3.  

 

6.4. Resultats de l’anàlisi del procediment d’avaluació i acreditació de 
competències professionals de la Qualificació professional d’igualtat de gènere 
 

 Amb l’objectiu de respondre a la pregunta 4 de recerca i identificar els 

coneixements i actius del coneixement per certificar, mitjançant l’experiència laboral i la 

formació no formal, les competències professionals dels i les promotores d’igualtat 

d’oportunitats laborals, s’ha emprat el mètode quantitatiu, a través de l’anàlisi del 

procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals (ACP).  

 L’anàlisi i descripció del procediment d’avaluació i acreditació de competències 

ha permès identificar punts claus: la identificació i definició de les competències 

professionals del perfil de promoció d’igualtat efectiva entre dones i homes, i la 

identificació dels experts necessaris per dur a terme aquest procés. 

 Els resultats indiquen que la identificació i la definició de les competències són 

aquelles que venen determinades pel cicle formatiu CFGS Promoció d’igualtat de 

gènere i el mòduls formatius Comunicació amb perspectiva de gènere, Participació i 

creació de xarxes amb perspectiva de gènere, Promoció de la igualtat efectiva de dones 
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i homes en matèria d’ocupació, Accions per a la igualtat efectiva de dones i homes i 

Detecció, prevenció i acompanyament en situacions de violència contra les dones. 

 La identificació dels experts i/o formadors que duen a terme l’avaluació i 

acreditació de competències són professionals, habilitats, pel Departament d’Educació, 

amb experiència professional en l’àmbit de la Promoció d’igualtat d’oportunitats. 

 Els actius de coneixement més rellevants detectats, a partir de l’anàlisi del 

procediment ACP són: comprensió organitzacional, iniciativa, pro activitat, comunicació 

interpersonal, orientació al servei, gestió de la diversitat, escolta, treball en equip i 

col·laboració, negociació, gestió del conflicte, flexibilitat, tolerància a la frustració, 

planificació i organització del treball. 

 Els resultats aconseguits han permès respondre a la quarta pregunta de recerca, 

analitzant la validesa i fiabilitat del procediment d’avaluació i acreditació de 

competències professionals, identificant competències i, alhora, identificant els experts 

i/o formadors habilitats per dur a terme el procediment.  

 D’altra banda ha permès identificar actius de coneixement tangible i actius de 

coneixement intangible.  

 

7. Conclusions i reflexions 
 

 El disseny d’aquest treball de recerca se sustenta en la detecció de la 

problemàtica de l’alt índex d’atur femení, les desigualtats que per raó de gènere es 

produeixen en el mercat laboral, malgrat el creixement en la taxa d’activitat femenina, i, 

sobretot, en la motivació d’analitzar els indicadors i mesures que poden afavorir la 

implantació de la igualtat efectiva d’oportunitats. 

 El seu objectiu general  era estudiar el model de gestió per competències com a 

eina per millorar l’ocupabilitat de les persones des dels programes d’oportunitats i plans 

d’igualtat efectiva entre dones i homes; i més específicament, tenia els objectius 

d’analitzar les desigualtats de gènere en l’àmbit laboral en el territori de Catalunya, 

analitzar quantitativament la incorporació dels plans d’igualtat de gènere a les 

organitzacions, analitzar el model de competències del/la agent o promotor/a d’igualtat 

d’oportunitats i analitzar la necessitat de qualificació professional d’aquest perfil 

professional.  

 A partir del projecte  “Qualificació professional i avaluació de competències com 

a eina de gestió en la incorporació de la perspectiva de gènere al mercat laboral”, amb 

l’aplicació d’una metodologia mixta, s’han extret resultats que han permès respondre 

amb el recolzament, rigorós i empíric de les dades, algunes preguntes i altres amb 

menys fermesa.   
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 I, en conseqüència, treure conclusions entorn a les preguntes de recerca 

plantejades en el seu disseny i, al mateix temps, obrir noves línies d’investigació que 

posin esmena a les limitacions d’aquest estudi en relació amb els mètodes emprats i els 

resultats aconseguits. 

 

 

 Les investigacions socials i la literatura acadèmica consultades, com a marc de 

referència d’aquest projecte, han obert diverses hipòtesis a corroborar o refutar com que 

la població femenina pateix més dificultats per accedir, desenvolupar i promocionar-se 

professionalment que la masculina i que la dinàmica organitzacional del model econòmic 

imperant és el principal obstacle en la promoció professional de les dones (Santamaria, 

2012). 

 En primera instància, en funció dels resultats aconseguits, es pot concloure que, 

malgrat les iniciatives promogudes a través de la normativa legal i la implantació de 

plans d’igualtat, la dona continua essent víctima d’una discriminació estructural, 

transversal, accentuada per múltiples discriminacions i configurada en el model 

econòmic imperant (Projecte Aurora, 2009).  

 Sens dubte, en els darrers anys s’han produït importants canvis legislatius que 

han tingut i tenen la finalitat d’aconseguir per a les dones una igualtat formal davant la 

llei, al mateix temps que començar a modificar la situació de discriminació estructural a 

la societat.  

 Les actuacions legislatives i les accions i polítiques públiques, endegades des 

de les diferents administracions, mostren no només les declaracions en favor de la 

igualtat, sinó de l’adopció de mesures i programes per l’establiment de la 

transversalització de gènere en el si de les mateixes administracions. Aquesta conclusió 

queda sustentada en la consulta dels Plans d’igualtat d’administracions com 

l’ajuntament de Barcelona o la Generalitat de Catalunya. 

 Si bé és un canvi significatiu que s’està produint a un ritme cada vegada més 

accelerat, en comparació amb les primeres mesures adoptades al començament del 

segle XX que van suposar, com recull l’estudi de Giménez i Bodelon (2008)112  petites 

victòries legislatives amb informes de la Comissió de Reformes Socials a finals del segle 

XIX, La Llei de 13 de març de 1900 de condicions de treball de dones i criatures i el 

Reglament de 13 de novembre de 1900 i les inspeccions de treball, els resultats 

aconseguits a través d’aquest treball de recerca corroboren que encara són necessàries 

transformacions que possibilitin la meta d’aconseguir l’índex d’igualtat del 100%. 

 
112 Bodelon, E. I Giménez, P. (Coords). (2008). Desenvolupant els drets de les dones: àmbits d’intervenció de les 
polítiques de gènere. Igualtat i Ciutadania, 2. Diputació de Barcelona. 
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 La presència de la dona en el mercat de treball ha augmentat significativament 

durant les darreres dècades en el territori de Catalunya i el conjunt de països del nostre 

entorn, tal com ho corroboren les dades oficials de la Unió Europea, Espanya i 

Catalunya. I aquesta presència s’ha produït de manera continuada i amb dedicació 

exclusiva en el mercat laboral durant tota la vida adulta, però d’una manera que Giménez 

i Bodelon (2008) han catalogat d’atípica, és a dir, desigual o diferent en relació amb el 

que s’entén com a norma social d’ocupació des del punt de vista masculí. 

 Si bé, com recullen els resultats analitzats s’han produït avenços importants, es 

constata empíricament la hipòtesi recollida per investigacions com (Santamaría, 2012; 

Barberà, 2004), que des d’un punt de vista quantitatiu, les desigualtats de gènere en el 

mercat laboral es tradueixen en menys presència, més atur i més temporalitat, des d’un 

punt de vista qualitatiu, les xifres no són tant evidents i aquestes desigualtats 

s’expressen a través de diferents indicadors. 

 

 

 El treball de recerca realitzat ha corroborat l’existència d’indicadors de 

desigualtat de gènere en l’àmbit laboral, destacant aspectes com: l’increment creixent 

de la taxa d’activitat femenina, acompanyat del fenomen del sostre de vidre que vincula 

a les dones en ocupacions i categories professionals inferiors; és patent la promoció 

laboral de la dona en l’àmbit laboral, però no és equiparable a la masculina; la 

persistència de segregació ocupacional i la feminització i masculinització de determinats 

sectors i àmbits laborals; la persistència de l’escletxa salarial entre dones i homes i la 

relació vinculant entre la parcialitat de la jornada laboral, la rotació laboral i el gènere 

femení. 

 Els resultats obtinguts de la recerca ha permès identificar que variables com la 

taxa d’activitat, l’evolució del mercat, el sostre de vidre, la segregació vertical i 

horitzontal, la rotació laboral, el tipus de contractes i la distribució de les activitats diàries,  

en les que es perpetua la desigualtat de gènere.  I, en conseqüència, concloure que la 

persistència de rols i estereotips tradicionalment assignats a les dones i als homes és 

una variable identificable en l’anàlisi dels sectors laborals on treballen homes i dones, 

en l’àmbit d’estudis formatius d’homes i dones, i en la distribució de les tasques diàries 

realitzades per cada gènere.  

 Sota el marc de referència de la perspectiva de gènere, ha estat possible una 

transformació del concepte epistemològic de treball que, històricament, s’associava al 

treball remunerat i, des d’aquest nou marc, ha estat possible posar nom i mesurar també 
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el treball domèstic i familiar que des dels anàlisis convencionals mai estaven presents 

(Carrasco i altres, 2004)113, que han mostrat que n’és imprescindible per a la reproducció 

humana i de la societat i que ha permès destacar les especificitats laborals que afecten 

al col·lectiu de dones pel fet que, socialment, tenen atribuït aquesta forma de treball. 

 El treball domestico-familiar, també anomenat “treball reproductiu” (Carrasquer, 

Torns, Tejero i Romero, 1998)114, inclou un conjunt d’activitats habitualment invisibles 

en l’àmbit de la llar i la família a les que les dones dediquen una part del seu temps i 

recursos al llarg de la vida. Aquest fet s’ha constatat empíricament a través de les dades 

recollides per les Enquestes d’activitat diàries analitzades per l’INE. 

 La doble presència femenina (Balbo, 1978) és l’expressió́ que defineix aquesta 

càrrega més elevada de treball femení, visible especialment amb les tasques de cura 

de la llar, els fills i filles i la cura de les persones grans. 

 

 

 Així doncs, malgrat les mesures adoptades pels diferents governs, la normativa 

legal aplicada, la lluita de grups socials, sindicats i federacions, tal com les 

investigacions de Giménez i Bodelon (2008) conclouen, cal incidir en totes les esferes 

de la vida i en tots els i les agents socials: des de l’educació i la implantació de la 

perspectiva de gènere, les empreses, conscienciant a empreses i empresaris de la 

necessitat d’aplicar mesures que afavoreixen la igualtat d’oportunitats, des de les 

polítiques actives d’ocupació, des de els diferents governs (local, autonòmic, estatal i 

europeu), des de la normativa legal i des de totes les vessants socials.  

 

 

 Els resultats obtinguts en referència a la pregunta 2 de recerca, respecte si hi ha 

diferències en els percentatges de les organitzacions que han implantat plans  d’igualtat 

d’oportunitats en el seu model de gestió, corrobora algunes de les conclusions referents 

a les desigualtats de gènere. Si bé la igualtat d’oportunitats efectiva encara està lluny 

d’ésser una realitat, mica a mica es donen petits passos en aquest camí.  

 Els resultats obtinguts en referència a l’índex d’igualtat de gènere i les diferències 

aconseguides en les organitzacions que han implantat plans d’igualtat de gènere, ha 

permès concloure -en base a les dades analitzades- que persisteix la segregació 

 
113 Bodelon, E. I Giménez, P. (Coords). (2008). Desenvolupant els drets de les dones: àmbits d’intervenció de les 
polítiques de gènere. Igualtat i Ciutadania, 2. Diputació de Barcelona. 
114 Bodelon, E. I Giménez, P. (Coords). (2008). Desenvolupant els drets de les dones: àmbits d’intervenció de les 
polítiques de gènere. Igualtat i Ciutadania, 2. Diputació de Barcelona. 
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ocupacional, que la promoció laboral, malgrat l’increment del percentatge de dones amb 

formació superior, encara no és equiparable a la masculina.  

 D’altra banda, si bé la mostra analitzada no és suficientment àmplia per 

extrapolar els resultats a la població general, sí apunta que la implantació dels plans 

d’igualtat s’està produint, sobretot, en els sectors més feminitzats i en l’Administració 

Pública. La qual cosa apunta a més petits passos cap a l’objectiu d’una igualtat en tots 

els sectors i àmbits laborals, però encara no extrapolable a tots els àmbits empresarials.  

 Els resultats aconseguits a través del disseny i administració de qüestionaris 

conclouen que les dades s’apropen als indicadors estadístics de les fonts oficials en 

quant a l’índex d’igualtat, però que el percentatge de dones que manifesta haver rebut 

informació sobre els Plans d’igualtat és només del 40%. 

 Tanmateix, ha permès gaudir d’informació de primera mà, a través de dones 

treballadores,  de quines mesures s’implementen al seu entorn professional. Això ha 

possibilitat concloure -en la línia dels resultats aconseguits per la Fundació Surt i el 

projecte Aurora- que les mesures  emprades, majoritàriament, són referents a la 

conciliació entre vida laboral i personal i el desenvolupament professional (formació). 

 Però, tal com assenyalen aquestes investigacions, aquestes mesures no són 

suficients perquè impliquen, en molts casos, una distribució de les activitats diàries 

desigual entre dones i homes. 

 Per últim cal assenyalar que el rol i paper del professional de la Promoció de la 

igualtat efectiva entre dones i homes és un dels punts febles en la implantació de la 

perspectiva de gènere. Els resultats aconseguits a través d’aquest treball de recerca 

corroboren els aconseguits per la Fundació Surt i el projecte Aurora: el paper del 

professional de la Promoció de la igualtat efectiva entre dones i homes no ha assolit el 

protagonisme i preponderància esperades.  

 

 

 En tercer lloc, els resultats aconseguits en la elaboració del perfil competencial, 

amb l’objecte de respondre a la pregunta de recerca 3, permet concloure que des de 

l’Administració Pública, els i les professionals de la Promoció d’igualtat i des de gremis 

i associacions del sector, en els últims anys, s’han aconseguit resultats importants i 

encomiables per donar visibilitat a aquests/es professionals i destacar el seu paper en 

la perspectiva de gènere.  

 Malauradament, els resultats aconseguits en aquesta recerca, amb l’objectiu 

d’analitzar, quantitativament, la incorporació dels plans d’igualtat de gènere a les 

organitzacions mostren que aquest professional és un gran desconegut en l’àmbit 

laboral.  
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 La limitació temporal i de recursos d’aquest treball de recerca ha impossibilitat 

recórrer a una font d’informació tant rellevant com són els propis professionals de la 

promoció d’igualtat d’oportunitats.  

 Si bé l’estudi de FEPAIO, realitzat l’any 2011, aporta informació recavada a 

través d’aquests professionals, hagués estat molt enriquidor, rigorós i valuós recavar 

nova informació, a través d’un grup de com a mínim 40 professionals de la promoció 

d’igualtat d’oportunitats en diferents àmbits. Això hagués permès complementar el perfil 

competencial elaborat mitjançant el mètode qualitatiu amb el mètode quantitatiu, 

aconseguint un major rigor científic, fiabilitat i validesa. 

 Tanmateix l’elaboració del perfil competencial del/la Promotor/a de la igualtat 

efectiva entre dones i homes ha permès constatar com l’aplicació del model de gestió 

per competències és una eina valuosa en la implantació de la perspectiva de gènere en 

l’àmbit laboral. 

 

 

 En quart lloc, els resultats aconseguits amb l’objecte d’identificar els 

coneixements i actius del coneixement necessaris per certificar mitjançant l’experiència 

laboral i la formació no formal les competències professionals dels i les promotores 

d’igualtat d’oportunitats laborals -de la pregunta 4 de recerca- ha permès arribar a 

algunes conclusions referents a la viabilitat del procediment d’avaluació i acreditació de 

competències professionals (ACP). 

 A més ha permès obtenir conclusions referents a la necessitat d’identificació del 

coneixement, fonamentat en una avaluació de qualitat, a través de la qual identificar els 

coneixements actius de les persones participants.  

 D’altra banda, el procediment d’ACP ofereix eines adequades per identificar i 

avaluar, de manera eficient, rigorosa i en igualtat d’oportunitats, les unitats bàsiques 

d’activitats que els i les professionals de la Promoció d’igualtat efectiva utilitzen i generen 

en el seu entorn professional.  

 Això ha permès concloure que el model de gestió de coneixement, en el qual es 

recolza el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals, facilita 

la implantació de la gestió del coneixement en les organitzacions, atès identifica les 

competències i coneixements del personal i permet generar més coneixement per 

millorar la competitivitat. 

 Els resultats aconseguits a través del procediment d’avaluació i acreditació de 

competències certifica l’acreditació de 50 professionals de la Promoció d’igualtat 

efectiva d’homes i dones entre els anys 2016 i 2018.  
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 Tanmateix, malgrat les esmenes necessàries que possibiliten el disseny de 

noves línies de recerca, el treball de recerca “Qualificació professional i avaluació de 

competències com a eina de gestió en la incorporació de la perspectiva de gènere al 

mercat laboral” ha permès aconseguir l’objectiu general proposat i estudiar i analitzar 

com la gestió del coneixement i el model de competències, a través de les Qualificacions 

professionals i l’avaluació de competències, i de l’elaboració de perfils competencials, 

és una eina pot permetre millorar l’ocupabilitat de les persones des dels plans d’igualtat 

d’oportunitats en les organitzacions empresarials. 

 I tal com estableixen diferents autors i autores (Guzmán i Casamitjana, 2019) 

permet a nivell individual, reconèixer les competències professionals d’una persona, 

facilitant i promovent la seva inserció laboral i/o permanència, millorant la seva 

trajectòria professional; i a nivell organitzacional permet millorar la professionalització 

dels sectors, identificar mancances formatives, aportar valor afegit a l’organització, com 

a conseqüència de la millora de qualificació dels treballadors, i ajustar els plans de 

formació de les empreses 

 Si més no, aquest projecte és un exemple de la generació de capital humà, de 

l’aplicació del gestió del coneixement i el model de competències en la implantació de 

la perspectiva de gènere. 

 

7.1. Propostes de millora 
  

 Durant l’execució del treball de recerca, ateses les limitacions del mètode 

emprat, la temporalitat del projecte de 4 mesos i la disponibilitat de recursos, han anat 

sorgint noves preguntes de recerca  i s’han detectat buits que futures investigacions 

podrien emplenar i donar resposta. 

 

 

 Referent a les desigualtats de gènere laborals entre dones i homes es podria 

estudiar l’impacte de la crisi sociosanitària, conseqüència de la Covid-19, per analitzar 

els efectes produïts per la pandèmia i els ERTOs en les mesures d’igualtat d’oportunitats 

implantades i en si aquesta crisi ha suposat o no un retrocés en les millores 

aconseguides, tal com va succeir durant la crisi econòmica mundial de l’any 2008. 

 

 

 Ha resultat difícil trobar investigacions recents i actuals on es recullin les 

diferències en l’índex d’igualtat d’empreses que han implantat Plans d’igualtat i les que 

no.  Per aquest motiu, una altra proposta d’investigació té a veure amb un anàlisi més 
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profund sobre les mesures per afavorir la igualtat de gènere implantades a les 

organitzacions, allargant el període de temps del projecte, realitzant i administrant 

qüestionaris a una mostra més gran de dones, provinents de diferents categories 

professionals, sectors laborals i situacions personals i familiars, amb l’objecte d’obtenir 

una perspectiva més àmplia de les variables analitzades i detectar altres possibilitats a 

tenir en compte; realitzar un especial recalcament a dones que treballin als sectors de 

la indústria i tecnològics, atès són els sectors més masculinitzats.  

 També podria ésser interessant que alhora que s’autoadministra el qüestionari 

el grup de dones enquestades responguessin a una Enquesta d’activitat diàries. 

Aquesta eina podria permetre complementar la informació recollida sobre l’àmbit laboral 

amb informació de l’àmbit familiar. 

 

 

 D’altra banda  seria interessant conèixer la perspectiva dels i les professionals 

de la Promoció d’igualtat efectiva entre dones i homes, a través de l’administració del 

qüestionari i, inclús, d’entrevistes més elaborades. 

 Una altra proposta d’investigació, en base als resultats obtinguts a través 

d’aquest treball, seria la realització d’un estudi, molt més rigorós, per a l’elaboració del 

perfil competencial del professional de la Promoció d’igualtat efectiva entre dones i 

homes, a través de la col·laboració d’un grup nombrós de professionals del sector, 

definint el seu perfil professional, objectius generals i específics, competències 

professionals i competències transversals.  

 I, d’aquesta manera, obtenir resultats empírics i fiables per avaluar si els estudis 

acadèmics estan orientats a l’adquisició i desenvolupament de competències, tant 

específiques com transversals, i per què responsables d’entitats, departaments, tècnics 

i tècniques amb llarga experiència en el sector, elaboressin un perfil que inclogués 

competències instrumentals, personals i sistèmiques necessàries en l’entorn 

professional en la implantació de la perspectiva de gènere en l`àmbit laboral en particular 

i tots les vessants vitals en general. 

 

 

 Sense la constricció temporal d’aquest treball de recerca, una altra proposta 

d’investigació seria realitzar l’anàlisi i estudi d’un Procediment d’avaluació i acreditació 

de competències professionals, específic, amb una possible proposta entre els 

departaments d’Educació i Treball, Afers Socials i famílies i una entitat o organització 

rellevant de la igualtat de gènere com, per exemple, l’AIOCAT, l’Associació de 

Professionals Agents per la igualtat de gènere en Catalunya, atesa la seva implicació 
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en la consecució de donar impuls a la seva figura professional i atès s’han realitzat 

procediments específics per altres perfils professionals com per exemple formadors per 

a l’ocupació. 
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ANNEXOS 
Annex 1: Glossari 
 
Aquestes definicions, no incloses anteriorment al treball, estan extretes de la referències 

bibliogràfiques:  

 

Guzmán, N. (2019). Competències: definicions i models. UOC. 

Guzmán, N i Rojas, J. (2019). Competències: fonaments teòrics. UOC. 

Guzmán, N  i Casamitjana, C. (2019). Competències: la perspectiva de l’organització. 

UOC. 

Guzmán, N i Casamitjana, C. (2019). Competències: la perspectiva de la persona. UOC. 

Santamaría López, (2012). E. Transformacions del treball i desigualtats de gènere. 

UOC. 

Institut Català de Qualificacions professionals 

www.icqp.gencat.cat 

 

 
Acreditació de competències és el procés pel qual s'atorga un reconeixement de 

competències a una persona, per desenvolupar una professió. Les vies d'acreditació 

més usuals, en el sistema de formació professional al nostre país, són els títols de 

formació professional, els certificats de professionalitat, els certificats de formació 

ocupacional i/o contínua, i també els certificats de les accions formatives dels programes 

de garantia social i escoles taller. 

Bretxa de gènere  és la diferència que hi ha entre les dones i els homes, en qualsevol 

àmbit pel que fa als nivells de participació, accés als recursos, drets, remuneració o 

beneficis, i en el cas de l’ocupació és la diferència que hi ha entre els percentatges 

masculins i els femenins en cadascun dels indicadors laborals que es mesurin. 

Catàleg de qualificacions professionals és el conjunt de qualificacions professionals, 

ordenades segons les diferents famílies professionals i nivells de competència. 

Conciliació́ de la vida personal i laboral suposa la possibilitat d’una persona de 

compatibilitzar l’espai personal amb el familiar, el laboral i el social i poder desenvolupar-

se en els diferents àmbits. 

Context professional és el conjunt d'elements que constitueix un entorn general per a 

dur a terme la tasca professional, és a dir, els mitjans de producció, els productes i els 

resultats, la informació emprada o generada i tots els elements similars que es 

considerin necessaris. 
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Discriminació: Distinció, exclusió o restricció total basada en el sexe que tingui per 

objecte o com a resultat minvar o anul·lar el reconeixement, gaudi o exercici per la dona, 

independentment de l’estat civil que tingui, basant-se en la igualtat de l’home i la dona, 

dels drets humans i les llibertats fonamentals en les esferes política, econòmica, social, 

cultural i civil o en qualsevol altre àmbit. 

Discriminació directe per raó de sexe: Situació en què es troba una persona, que 

sigui, hagi estat o pugui ser tractada, segons el sexe a què pertanyi, de manera menys 

favorable que una altra en una situació comparable. 

Discriminació indirecte per raó de sexe: Situació en què una disposició, criteri o 

pràctica aparentment neutre posa persones d’un sexe en desavantatge particular 

respecte a persones de l’altre sexe, tret que aquesta disposició, criteri o pràctica es 

pugui justificar de manera objectiva d’acord amb una finalitat legítima i que els mitjans 

per a aconseguir aquesta finalitat siguin adequats i necessaris.  

Discriminació múltiple: Situació de desavantatge social derivada de la concurrència 

en una mateixa persona o grup social de més d’un factor que pot donar lloc a 

discriminació, que en el context de la igualtat de les dones i els homes, es refereix a 

dones o grups de dones que, a més de la discriminació per raó de sexe, pateixen altres 

discriminacions per motiu de raça, color, origen ètnic, llengua, religió, opinions polítiques 

o d’un altre tipus, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, 

edat, orientació sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

Divisió del treball deguda al gènere: Divisió del treball remunerat i no remunerat entre 

els homes i les dones, tant en la vida privada com en la vida pública, segons els rols que 

tradicionalment se’ls ha assignat.  

Enquesta sobre usos de temps: Mesurament de l’ús que les persones fan del temps, 

especialment en relació amb el treball remunerat i no remunerat, les activitats mercantils 

i no mercantils, el temps dedicat al lleure i el temps dedicat a si mateixos.  

Entorn professional: Element de la qualificació professional on s’indica, amb caràcter 

orientador, l’àmbit professional, els sectors productius i les ocupacions o llocs de treball 

que s’hi relacionen. 

Estadística desagregada per sexe: Recollida i desglossament de dades i d’informació 

estadística per sexes, per a poder-ne fer una anàlisi comparativa.  

Feminització de la pobresa: Procés d’empobriment de les dones arreu del planeta, 

conseqüència directa dels mecanismes econòmics, polítics i socials desencadenats per 

les pràctiques del capitalisme, especialment per la globalització econòmica i els ajustos 

estructurals que en alguns països comporten la pèrdua de qualitat de vida i en d’altres, 

perpetuar o fins i tot augmentar els nivells d’empobriment extrem cada vegada més 

dramàtics.  
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Igualtat de gènere és la possibilitat que dones i homes puguin desenvolupar- se en 

igualtat de condicions i oportunitats en qualsevol àmbit de la seva vida, així ́com en la 

seva presa de decisions, conferint el mateix valor i consideració́ als diferents 

comportaments, a les aspiracions i a les necessitats de dones i d’homes. 

Igualtat formal existeix quan normes i lleis estableixen drets iguals per a les dones i els 

homes. 

Igualtat real existeix quan es produeix una igualtat efectiva que canvia els costums i les 

estructures de desigualtat que hi ha entre dones i homes.  

Mesures d’acció́ positiva són mecanismes orientats a aconseguir la igualtat 

d’oportunitats de les dones, mitjançant la correcció́. Això̀ implica, en igualtat de 

condicions, prevaler una dona per sobre d’un home. 

Plans d’igualtat són un conjunt endreçat de mesures, adoptades després de realitzar 

un diagnòstic de situació́, tendents a arribar a l’empresa a la igualtat de tracte i 

d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació́ per raó́ de sexe. 

Principi d’igualtat suposa l’absència de tota discriminació́, directa o indirecta per raó 

de sexe i, especialment, les derivades de la maternitat, l’assumpció́ d’obligacions 

familiars i l’estat civil. 

Qualificació professional: És l'especificació oficial de competència, apropiada per a la 

producció i l'ocupació, que acredita la competència als posseïdors. 

Realitzacions professionals: Elements de la competència que expressen la capacitat 

que es mobilitza en un entorn professional determinat, a partir d'uns recursos propis i 

externs, per tal d'assolir uns resultats preestablerts. 

Reconeixement de competències: Determinació dels coneixements i capacitats 

adquirits mitjançant una formació o experiència professional i, en el cas adient, la seva 

validació formal per part de les institucions facultades. 

Rol i estereotip en funció del sexe: Conjunt de pautes d’acció i comportament 

assignades als homes i les dones, respectivament, i també inculcades i perpetuades.  

Segregació en el treball: Concentració de dones i homes en tipus i nivells diferents 

d’activitat i d’ocupació, en què les dones es veuen confinades a una varietat més petita 

d’ocupacions que els homes o a llocs de treball inferiors. 

Segregació horitzontal: Concentració de dones i d’homes en sectors i ocupacions 

específics. 

Segregació vertical: Concentració de dones i d’homes en graus i nivells específics de 

responsabilitat o de llocs de treball. 

Sostre de vidre: Concepte especialment utilitzat en l’àmbit laboral que fa referència a 

la barrera invisible que resulta d’un complex entramat d’estructures en organitzacions 

dominades per homes, que impedeix que les dones accedeixin a llocs importants.  
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Terra enganxifós: Concepte especialment utilitzat en l’àmbit laboral que fa referència 

a la concentració de les dones en els graons més baixos de les piràmides empresarials 

i organitzatives.  

Transversalitat de gènere (gender mainstreaming) es defineix com la incorporació́ de 

l’enfocament de gènere a totes les polítiques i accions, per tal de tenir en compte les 

necessitats i els interessos tant de les dones com dels homes, atenent als diferents 

components socials i culturals que defineixen el gènere. 
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Annex 2: Model de qüestionari 
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Annex 3: Declaració consentiment informat  
 

DECLARACIÓ DE CONSENTIMENT INFORMAT 

TREBALL FINAL DE màster UNIVERSITARI EN Ocupació i mercat de treball: 
intervenció i coaching en l’àmbit laboral 

Aquest document vol informar-vos sobre un treball (d’ara en endavant en direm “Estudi”) al que us 
convidem a participar. Aquest Estudi el duu a terme un/a estudiant en el marc de l’assignatura Treball 
final de màster i ha sigut aprovat pel professorat responsable de l’assignatura. La nostra intenció és que 
rebeu la informació correcta i suficient per a què pugueu decidir si accepteu o no participar en aquest 
Estudi. Us demanem que llegiu aquest document amb atenció i que ens formuleu els dubtes que tingueu. 
 
Títol de l’estudi: Qualificacions professionals i avaluació competències en la gestió de la igualtat de 
gènere. 
 
Objectiu de l’estudi: En aquest Estudi el que volem és estudiar el model de gestió per competències en 
els plans d’igualtat de gènere. Per a fer-ho, volem analitzar les mesures d’igualtat implantades a les 
empreses. 
 
Responsable de l’estudi: Maria Amparo Agudo 
 
 
 
Jo, el Sr./la Sra. _____________ major d’edat, amb DNI número ______________ i correu electrònic  
______________, actuant en el meu propi nom i representació, mitjançant el present document, 
 

MANIFESTO QUE HE ESTAT INFORMAT/DA DE LES QÜESTIONS SEGÜENTS RELACIONADES AMB L’ESTUDI: 

● La meva participació en aquest estudi és voluntària i, si en qualsevol moment desitjo canviar la meva 
decisió, puc retirar el meu consentiment en qualsevol moment.  

● La participació en aquest estudi consisteix en [explicar aquí què faran concretament els participants 
a l’estudi i el tipus de dades que es recolliran] La persona Responsable del tractament de les meves 
dades personals és [nom de l’estudiant]   

● Les meves dades personals seran recollides i tractades amb finalitats exclusivament docents i 
d’investigació i sense ànim de lucre.  

● Les meves dades seran anonimitzades, de manera que no es podrà conèixer la meva identitat a partir 
de les dades que es recullin. 

● Es guardarà secret sobre la informació personal que facilito, i només es farà servir amb finalitat 
docent i d’investigació en el marc d’aquest Estudi, de manera que no se’m pugui identificar en els 
resultats de l’estudi.   

● Seguint el principi de minimització, només es recolliran les dades mínimes que siguin necessàries per 
portar a terme l’Estudi, i una vegada hagi acabat la finalitat docent o de recerca que es derivi 
d’aquest estudi, es destruirà tota la informació de caràcter personal que hagi facilitat de forma 
definitiva. 

● He estat informat/da mitjançant [explicar aquí de quina manera s’ha informat al participant sobre 
l’objectiu i la metodologia de l’estudi, per exemple, si s’ha fet arribar un document] sobre l’Estudi, 
sobre la seva finalitat i sobre les dades que es recolliran, i he consentit a participar en aquest Estudi.  

● En el cas que l’estudi requereixi recollir dades d’imatge/so/vídeo [escollir l’opció més adient], 
aquestes dades es recolliran a través dels mitjans de gravació que utilitzi l’estudiant, i només es faran 
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servir amb la finalitat de realitzar la investigació en el marc de l’Estudi. Aquestes gravacions només 
duraran el temps necessari i indispensable per a l’elaboració del treball, i no rebré cap 
contraprestació econòmica. 

● En el cas que l’estudi requereixi recollir dades d’imatge/so/vídeo [escollir l’opció més adient], 
aquestes dades d’imatge/so/vídeo es faran servir per a l’Estudi respectant la normativa aplicable i 
en cap cas suposaran una intromissió il·legítima ni una vulneració dels drets al meu honor, intimitat 
personal i pròpia imatge. 

● El tractament de les dades de caràcter personal de tots els participants s’ajustarà al que es disposa 
al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció 
de Dades Personals i garantia dels drets digitals. D’acord amb el que s’estableix en aquesta legislació, 
podeu exercir els drets d’accés, modificació, oposició i supressió de les vostres dades de caràcter 
personal dirigint-vos al Responsable del tractament, identificat a continuació i a través dels canals 
de contacte establerts. 

 

AUTORITZACIÓ A PARTICIPAR A L’ESTUDI: 

Autoritzo al Sr./Sra. _______________________  [nom de l’estudiant], Responsable de l’estudi, amb DNI 
número ______ i correu electrònic personal _______________ [email privat de l’estudiant], Estudiant de 
l’assignatura Treball Final de [Grau/Màster] (TFG/TFM) del Grau/Màster en [Nom del Màster/Grau] de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) perquè tracti les meves dades de caràcter personal facilitades per 
a la realització de la recerca descrita en el marc de l’Estudi indicat. A la taula següent es resumeix de 
manera esquemàtica com es tractaran aquestes dades:  
 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals 

Responsable del 
tractament 

[Nom de l’Estudiant que realitza el TFM, adreça electrònica i telèfon de contacte] 

Finalitats - Dur a terme les activitats de recerca detallades al marc de l’Estudi 
- Només si vostè ens ho autoritza, gestionar la autorització d’ús de la seva imatge i 

utilitzar el material fotogràfic i audiovisual que contingui la seva imatge i veu al marc 
de l’Estudi. 

Legitimació - Consentiment de l’interessat. 
- En cas que es recullin imatges, el seu consentiment per l’ús de la seva imatge/vídeo/so 

Destinataris Les seves dades seran utilitzades únicament per [Nom de l’Estudiant que realitza l’Estudi] 
i no es comunicaran a tercers sense el seu consentiment, excepte en el supòsits previstos 
per la llei. 

Drets dels 
interessats 

Podreu exercitar el vostre dret d’accés, rectificació, suspensió, oposició, portabilitat i 
limitació enviant un correu electrònic a [adreça electrònica de l’Estudiant], adjuntant una 
fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat. 

Informació 
addicional 

Podeu revisar la informació addicional sobre el tractament de les dades personals a 
l’apartat següent. 

 
A __________Barcelona_____, a __2_ de _desembre______ 2020 
 
El Sr./La Sra. _____________ (nom i firma) 
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AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS DE LA IMATGE/SO/VÍDEO 
 
Amb la finalitat de dur a terme la investigació en el marc de l’Estudi i l’elaboració del treball, necessitarem 
fer gravacions audiovisuals de la imatge i veu dels participants en l’Estudi. 
 
Fent una creueta al requadre següent, dono permís a _______________________[nom de l’estudiant]  
per fer ús del material audiovisual que elabori durant la realització de les activitats que formin part de 
l’Estudi en les que vostè serà partícep i on apareixi la seva imatge i, en virtut de l’Estudi, la seva veu, durant 
el temps necessari i indispensable per a l’elaboració de l’Estudi i sense cap contraprestació econòmica. 

L’estudiant es compromet a que la utilització d’aquestes imatges respecti la normativa aplicable i que en 
cap cas suposi una intromissió il·legítima ni una vulneració dels drets a l’honor, intimitat personal i pròpia 
imatge dels participants. 

☐ Autoritzo l’ús de la meva imatge en els termes indicats. 
 
 
A Barcelona, a ___ de _______ 20__ 
 
El Sr./La Sra. _____________   (nom i firma)          
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Annex 4: Respostes qüestionaris 
 

QÜESTIONARI 1 
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QÜESTIONARI 2 
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QÜESTIONARI 3 
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QÜESTIONARI 4 
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QÜESTIONARI 5 
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QÜESTIONARI 6 
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QÜESTIONARI 7 
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QÜESTIONARI 8 
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QÜESTIONARI 9 
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