
 

Febrer de 2021 

 

Benvolgut client, 

BCB Gestors vol oferir-los un NOU SERVEI que cada cop és més necessari per les organitzacions i per adaptar les 

seves estructures als nous requeriments socials i legals. 

El 14 de gener va entrar en vigor el RD 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els Plans d'Igualtat i el seu 

registre, i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords 

col·lectius de treball. Aquest RD introdueix novetats importants: 

- Obligació per a totes les empreses a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats amb l’àmbit laboral 

entre dones i homes. 

- Obligació per a totes les empreses de més 50 persones de disposar d'un pla d'igualtat. 

- Creació d’una comissió negociadora per a l'elaboració del pla d'igualtat que, entre altres funcions, té la de 

participar en l'elaboració del pla i negociar-lo. Aquesta comissió ha de ser paritària entre sindicats i 

empresa, i pot comptar amb assessorament extern. 

- Fins el 14 d'abril de 2021 per tenir constituïda la comissió negociadora. 

- Continguts del pla d'igualtat: diagnòstic; objectius; pla d'acció; mitjans i recursos; cronograma; i sistema 

de seguiment, revisió i avaluació. 

- Detall de les matèries que s'han d'abordar en cadascun dels àmbits de la diagnosi, que ja havien estat fixats 

pel RD 6/2019 d'1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones 

i homes en l'ocupació, i que es concreten en els següents: procés de selecció i contractació; classificació 

professional; formació; promoció professional; condicions de treball, inclosa l'auditoria salarial; exercici 

corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral; infrarepresentació femenina; i prevenció 

de l'assetjament sexual i per raó de gènere. 

- 12 mesos per disposar del pla d'igualtat. 

- Inscripció obligatòria en un registre públic (Registre de convenis, acords col·lectius de treball i plans 

d'igualtat) que cal formalitzar en el termini de 15 dies a partir de la signatura del pla. 

 

Així doncs, per donar compliment a aquest Reial Decret, cal constituir la comissió negociadora, elaborar i negociar 

el pla d’igualtat que necessàriament ha de constar de diagnòstic; objectius; pla d'acció; mitjans i recursos; 

cronograma; i sistema de seguiment, revisió i avaluació.  Cal tenir en compte que el pla d’igualtat pot tenir una 

vigència màxima de 4 anys i que cal dur a terme una avaluació intermèdia i una final.  

 

Per assessorar-los en l’elaboració del pla d’igualtat, hem acordat amb  Daleph, empresa amb 25 

anys d’experiència en la seva elaboració i en la realització d’avaluacions de gènere, unes 

condicions preferents pels nostres clients https://daleph.com/ca/serveis/igualtat/   

Poden demanar informació sense cap compromís al telèfon 93 218 88 82 identificant-se com a clients de BCB 

Gestors. També ho poden fer adreçant-se a  Montserrat Parramon, mp@daleph.com. 

Ben cordialment,  

Jordi Adell 

Director 

BCB GESTORS                                                                                             
 



 

 

Terminis i novetats en els Plans d'Igualtat 

El 14 de gener va entrar en vigor el RD 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els Plans 

d'Igualtat i el seu registre, i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit 

de convenis i acords col·lectius de treball. Aquest RD introdueix novetats importants en els plans 

d'igualtat, entre aquestes, les següents: 

- Obligació per a totes les empreses de més 50 persones de disposar d'un pla d'igualtat. 

- Continguts del pla d'igualtat: diagnòstic; objectius; pla d'acció; mitjans i recursos; cronograma; i 

sistema de seguiment, revisió i avaluació. 

- Matèries que s'han d'abordar en cadascun dels àmbits de la diagnosi, que ja havien estat fixats 

pel RD 6/2019 d'1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i oportunitats 

entre dones i homes en l'ocupació, i que es concreten en els següents: procés de selecció i 

contractació; classificació professional; formació; promoció professional; condicions de 

treball, inclosa l'auditoria salarial; exercici coresponsable dels drets de la vida personal, 

familiar i laboral; infrarepresentació femenina; i prevenció de l'assetjament sexual i per raó de 

gènere. 

- Obligació de crear una comissió negociadora per a l'elaboració del pla d'igualtat que, entre 

altres funcions, té la de participar en l'elaboració del pla i negociar-lo. Aquesta comissió ha de 

ser paritària entre sindicats i empresa. 

- 4 anys de vigència com a màxim del pla d’igualtat. 

- Fins el 14 d'abril de 2021 per tenir constituïda la comissió negociadora. 

- 12 mesos per disposar del pla d'igualtat. 

- Inscripció obligatòria en un registre públic (Registre de convenis, acords col·lectius de treball i 

plans d'igualtat) que cal formalitzar en el termini de 15 dies a partir de la signatura del pla. 

Per preparar aquesta tasca BCB GESTROS ha acordat amb  Daleph,  empresa amb 25 anys d’experiència en 

l’elaboració de Plans d’igualtat i la realització d’avaluacions de gènere, unes condicions preferents pels nostres 

clients. 

A Daleph fa més de 20 anys que desenvolupem projectes d’igualtat d’oportunitats. Actualment estem 

assessorant a clients públics i privats en l’elaboració del seu pla d’igualtat. Coneix els serveis que oferim 

a igualtat https://daleph.com/ca/serveis/igualtat/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Auditories retributives i plans d'igualtat 

 

El 14 d'abril entra en vigor el Reial Decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones 

i homes. Aquest RD es basa en dos principis: 

- Transparència retributiva. 

- Obligació d'igual retribució per treball d'igual valor. 

La transparència retributiva persegueix la identificació de discriminacions derivades de la percepció d'una 

retribució inferior quan es realitza un treball d'igual valor. S'entén per treball d'igual valor el que és 

equivalent a un altre per la naturalesa de les funcions o activitats a desenvolupar; per les condicions 

educatives, professionals o de formació que es requereixen; pel desenvolupament que s'exigeix o per 

les condicions laborals en que s'han de dur a terme les funcions i activitats encomanades, entre aquestes, 

penositat, reiteració, destresa, polivalència, aïllament, responsabilitat, habilitats socials, habilitats de cura 

o capacitat organitzativa. 

 

La transparència retributiva s'ha d'aplicar a través de diferents instruments, entre els quals, les auditories 

retributives, que formen part dels plans d'igualtat. 

 

Mitjançant l'auditoria retributiva es comprova si el sistema retributiu compleix amb el principi d'igualtat 

entre dones i homes. Per això es dur a terme un diagnòstic de la situació retributiva i un pla d'actuació 

orientat a la correcció de les eventuals desigualtats identificades. 

 

Fins el 7 de març de 2021 disposen de temps les empreses d'entre 151 i 250 persones per a realitzar les 

auditories retributives, fins el 7 de març de 2022, les que tenen una plantilla d’entre 101 i 150 persones,  

i a partir del 7 de març de 2022 les de més de 50 treballadores i treballadors. 

 

 

Per preparar aquesta tasca BCB GESTORS ha acordat amb  Daleph,  empresa amb 25 anys 

d’experiència en l’elaboració de Plans d’igualtat i la realització d’avaluacions de gènere, unes 

condicions preferents pels nostres clients. 

 

 

25 anys treballant per la igualtat.  

Coneix els nostres serveis en igualtat https://daleph.com/ca/serveis/igualtat/ 

 

 


