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Aquest Pla Municipal d’Igualtat per a la ciutadania del municipi de Llaurí, s’ha elaborat per part de 

l’Agent d’Igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, l’any 2021. 

 

I perquè conste, als efectes oportuns, se signa per part de la persona encarregada de la seua redacció. 

 

 

 



3 
 

Índex 

 

1- Introducció…………………………………………………………………………..…………………Pàg. 5 

 

2- Principis de treball del I Pla Municipal de Llaurí……………..…………..……..…..Pàg. 8 

 

3- Objectiu general i específics…………….…………………………………………..……….Pàg. 11 

 

4- Marc jurídic……………………………………………………………………………….…………Pàg. 13 

 

5- Pretensions del Pla Municipal d’Igualtat……………………………..……………….Pàg. 22 

 

6- Metodologia…………………………………………………………………………….………….Pàg. 24 

 

6.1 Accions prèvies……………………………………………………………….……………..Pàg. 24 

 

6.2. Recursos per a la seua posada en marxa…………………………..…………..Pàg. 25 

 

7- Diagnòstic i anàlisi situacional…………………………………………………….……….Pàg. 26 

 

7.1 Objectius del diagnòstic………………………………………………………….……..Pàg. 28 

 

7.2 Anàlisi quantitativa…………………………………………………….………………….Pàg. 29 

 

7.2.1 Estudi sociodemogràfic del municipi de Llaurí……….………..Pàg. 30 

 

7.2.2 Qüestionaris personal ajuntament……………………..…………..Pàg. 45 

 

7.2.3 Enquestes poblacionals…………………………………………………..Pàg. 64 

 

7.3 Anàlisi qualitativa…………………………………………………..…………………….Pàg. 86 



4 
 

8- Mesures per àrees…………………………………………..………………….….………….Pàg. 89 

 

9- Cronograma……………………………………………………….……………….…………….Pàg. 106 

 

10- Seguiment i avaluació…………………………………………………..…………………..Pàg. 123 

 

11- Vocabulari……………………………………………………………………………….………..Pàg. 128 

 

12- Annexos……………………………………………………………………………..……………..Pàg. 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. INTRODUCCIÓ 

Volem presentar el nostre I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i 

Homes, fet per i per a la ciutadania del municipi de Llaurí. 

 

La nombrosa normativa a nivell internacional en matèria d'igualtat, així com els avanços 

que s'han aconseguit en pro de la igualtat de gènere, podrien fer-nos pensar que vivim 

en una societat igualitària, però, són nombroses les evidències que fan que vegem que 

existeix desigualtat de gènere en tots els àmbits.  

La igualtat real encara dista molt de ser aconseguida, ja que per exemple, encara és 

insuficient la corresponsabilitat de la cura de menors, els casos de violencia de gènere o 

casos d’asssetjament sexual que sempre estan molt presents. 

Encara vivim en una societat immersa en una sèrie d'estereotips i rols de gènere que 

condicionen a les persones. No obstant això, vivim així mateix en una societat crítica i 

moderna, en la qual es fonamenten i fomenten cada vegada més uns valors d'equitat i 

de respecte per la diferència. Hem de ser persones crítiques, que, reconeixent els 

estereotips de gènere, siguem capaços d'identificar-los per poder evitar-los en les 

nostres relacions tant laborals com personals diàries. 

Per tot açò, des de l’Ajuntament de Llaurí volem ser capaços d'adoptar els avanços 

perquè el nostre municipi avance amb els temps i ser un referent en temes d'igualtat.  

Gràcies a l'esforç de les persones que treballem en l’ajuntament i de tota la ciutadania 

amb la seua participació activa, pretenem evolucionanr i adaptar-nos als nous temps de 

la societat i, d’aquesta manera, donar resposta a les diferents necessitats que 

sorgisquen.  

Quant al nostre poble, Llaurí tenia 1.170 habitants segons dades de l’Institut Nacional 

d’Estadística (INE) en 2019. El terme municipal de Llaurí limita amb les següents 

localitats: Alzira, Corbera, Cullera, Favareta, Fortaleny i Sueca, totes elles pertenecients 

a la comarca de la Ribera Baixa. 
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Pel que fa a la seua economia, està basada tradicionalment en l'agricultura. La totalitat 

dels cultius són de regadiu, collint-se principalment taronges. 

Per a materialitzar aquest desig, presentem el nostre I Pla Municipal d’Igualtat com a 

fruit del compromís amb la igualtat d’oportunitats. 

Un Pla d'Igualtat és un document que ens va a ajudar a l'impuls de la igualtat de tracte i 

d'oportunitats entre dones i homes en el nostre municipi, així com a evitar qualsevol 

tipus de discriminació per raó de sexe. De fet, l’elaboració d’aquests plans està recolzat 

per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones, que en el 

seu article 46 especifica que els plans d'igualtat són, "un conjunt ordenat de mesures, 

adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a arribar a l'empresa 

la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per 

raó de sexe"1. És a dir, que la Llei afirma l'obligatorietat de dur a terme els Plan Interns 

i, encara que no és un requisit obligatori dur a terme el Pla Municipal per a la ciutadania 

de Llaurí, el nostre ajuntament ho ha considerat fonamental i hem decidit fer un pas 

més per la igualtat. Pensem que la implantació d'un Pla d'Igualtat és fonamental per 

eliminar els possibles desequilibris que puguen existir entre el veïnat del nostre poble. 

El I Pla d'Igualtat per a la ciutadania suposa dur a terme una sèrie d'accions i mesures 

per tal de garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats en tots els racons del municipi. 

Les mesures han estat dissenyades específicament després de l'anàlisi d'un diagnòstic 

previ que ha permés detectar en detall les fortaleses i les debilitats al voltant de la 

igualtat.  

Després del disseny del Pla d'Igualtat s'ha establert un calendari de les diferents 

activitats que s'implementaran al llarg dels quatre anys de durada del Pla per a una 

consecució gradual dels diferents objectius. 

Des de l’Ajuntament de Llaurí mostrem per tant, el nostre compromís i la nostra il·lusió 

amb aquest projecte, que mostra la nostra motivació i afany per treballar en pro de la 

igualtat, i que influirà de manera molt positiva en la nostra manera de treballar i de totes 

les persones que viuen en el poble. Tenim una forta convicció en què aquest pla per a la 

                                                             
1 Font: https://boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf 
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ciutadania repercutirà de forma molt positiva en tots els àmbits, sent el nostre veïnat el 

màxim beneficiari en la seua implementació. Considerem així que aquest Pla d'Igualtat 

marcarà un abans i un després en el terme municipal de Llaurí. 
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2. PRINCIPIS DE TREBALL DEL I PLA MUNICIPAL DE LLAURÍ 

Els nostres principis de treball fonamenten que la igualtat real 

siga el nostre objectiu 

 

L’Ajuntament de Llaurí aposta pel seu compromís amb la igualtat. L'objecte d'aquest 

apartat és evidenciar, per tant, la implicació de l’ajuntament amb el desenvolupament i 

la posada en marxa dels objectius i de les accions que s'estableixen en el present Pla 

Municipal d'Igualtat. La totalitat de la plantilla, així com el veïnat del nostre poble, 

mostren el seu més ferm compromís en garantir l'absència de qualsevol tipus de 

discriminació. Els principis de treball que s'assenyalen a continuació mostren els 

principis bàsics al voltant dels quals es basa el nostre I Pla Municipal d'Igualtat, perquè 

les accions que contempla el mateix siguen efectives. 

 

Responsabilitat social 

Llaurí es compromet a participar de forma activa i voluntària en els procediments, 

gestió, estratègia i implicació per a fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i 

homes del municipi, basades en el foment del benestar i de les relacions humanes, per 

mitjà d'un diàleg transparent, intentant solucionar les possibles desigualtats que hi haja 

entre els sexes, advocant per la creació d'un municipi lliure de desigualtats en tots els 

àmbits. 

 

Igualtat de tracte 

Per mitjà d'aquest principi s'identifiquen i s'eviten les possibles discriminacions per raó 

de sexe que es puguen produir. Aquest principi és un dels més importants, ja que advoca 

per la igualtat, ja no únicament de gènere, si no en relació amb desigualtats que puguen estar 

donant-se en relació amb les tipologies familiars i diversitat sexual i social, que en gran part 

continuen afectant també moltes dones. 
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Igualtat d'oportunitats 

El principi que vetlla per la igualtat d'oportunitats i, pel qual es pretén garantir, un 

ambient que done les mateixes oportunitats tant a dones com a homes, així com el 

desenvolupament dels diferents canals que garanteixen oportunitats en tots el àmbits 

de la vida de les persones que conviuen al nostre municipi. 

 

Trasnsversalitat 

A través d'aquest principi s'insta a que la perspectiva de gènere estiga present al llarg 

de tot el Pla Municipal d'Igualtat, fent que la mateixa estiga present en totes les 

activitats desenvolupades des de l’ajuntament. El principi s'encunya per primera vegada 

en la IV Conferència Mundial de la Dona, a Beijing, en 1995, i a través d'ell mateix 

s'afirma que, en totes les actuacions que portem a terme en diferents àmbits hem de 

tindre en compte les desigualtats existents entre dones i homes. Així, per a la realització 

d'aquest pla d'igualtat, els diferents àmbits d'actuació en el nostre municipi han estat 

analitzats d'aquesta manera, responent als objectius i accions que es van a dur a terme. 

 

Accessibilitat 

Entenem l'accessibilitat com un principi bàsic pel qual el nostre municipi ha de ser un 

municipi accessible a qualsevol col·lectiu, de manera tant física, pel que fa a l'urbanisme 

i infraestructures, com a informació i recursos. Donant resposta a aquest últim punt, 

pretenem que el nostre pla siga accessible per a tota la ciutadania durant les fases de 

desenvolupament i implementació, comunicant en tot moment les fases 

d'implementació i accions dutes a terme. 

 

Participació ciutadana 

Per assegurar el màxim èxit i implicació en les diferents accions del Pla d'Igualtat per 

part de tota la ciutadania, així com de l’ajuntament, s'ha de crear un ambient d'estreta 

col·laboració entre totes i tots. Una correcta disposició per involucrar-se en les accions 
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del pla i una actitud positiva davant del mateix seran essencials per a l'èxit en la 

implementació de les diferents accions i la consecució gradual dels diferents objectius. 

 

Comunicació i imatge no sexista i inclusiva 

En el nostre pla d'igualtat, així com en les accions emanades del mateix, farem ús d'un 

llenguatge no sexista i inclusiu, pel qual cap persona se senta discriminada. De la mateixa 

manera, es realitza una especial atenció de les imatges que acompanyen el nostre pla 

municipal d'igualtat i la comunicació de les diferents accions a la ciutadania, les quals 

seran no discriminatòries i lliures de sexisme. 

 

Inclusió social 

Advoquem per crear relacions més igualitàries que mostren el nostre compromís amb 

la diversitat de gènere, familiar i de persones amb diferents capacitats. Entenem que la 

pluralitat de les persones i les relacions que es generen enriqueixen el nostre poble i li 

aporten un valor afegit. 

 

Transparència 

El procés participatiu ciutadà realitzat per a la creació del nostre pla d'igualtat mostra la 

transparència de les nostres accions, basades en els diagnòstics derivats de la d’ella. Així, 

amb total transparència, les accions del nostre I Pla Municipal d'Igualtat s'adeqüen a la 

realitat del nostre municipi. 

 

Benestar 

Les persones beneficiàries del nostre pla d'igualtat és en el seu conjunt la ciutadania i, 

per tant, aquest pla d'igualtat té com a principi fonamental cercar el benestar de la 

població de Llaurí, propiciant condicions d'igualtat que generen eixe major benestar per 

a les persones que integren el nostre municipi. 
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3. OBJECTIU GENERAL I ESPECÍFICS 

 

Objectiu general: 

 Aconseguir la igualtat real, efectiva i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en 

el municipi de Llaurí. 

 

Objectius específics: 

 Detectar aspectes a millorar en matèria d’igualtat en les condicions laborals del 

personal que forma l’Ajuntament de Llaurí. 

 

 Transmetre valors d’igualtat, el concepte de perspectiva de gènere i la 

sensibilització en la plantilla i en la ciutadania de tot el poble. 

 

 Fomentar la formació en matèria d’igualtat per a les associacions presents en el 

municipi i per a la ciutadania en general. 

 

 Integrar i fomentar la participació del personal treballador i de la ciutadania en 

el procés de implantació del Pla d’Igualtat. 

 

 Aplicar la perspectiva de gènere a tots els aspectes de les polítiques, àrees, 

documents i decisions que es prenguen a l’ajuntament. 

 

 Eliminar qualsevol indici o acte de discriminació sexual o per raó de sexe. 

 Promoure en tot el veïnat la cultura d’igualtat i la consciencia de gènere. 

 

 Promoure en tota la plantilla la funció de la conciliació de la vida familiar i laboral. 

 

 Promoure l’apoderament de les dones del municipi, a través de formació i 
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conscienciació de la situació de vulnerabilitat de la que parteixen. 

 

 Fomentar la participació de la joventut en els temes d’igualtat que sorgisquen al 

municipi. 

 

 Previndre la violència de gènere amb la información i formació necessàries al 

municipi. 

 

 Fomentar i assessorar quant a la implicació de tots els agents socials en l'impuls de 

polítiques d'igualtat en el municipi 
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4. MARC JURÍDIC  

 

 

Tot Pla d'Igualtat necessita d'un marc jurídic en el qual assentar les bases del seu 

desenvolupament, justificant la necessitat de la seua elaboració i implementació. A més, 

necessitem dels mecanismes jurídics per poder assolir el principal objectiu de tot pla, 

que com bé sabem, és arribar a la igualtat real i efectiva en tots els àmbits d'actuació. 

Aquests mecanismes han de ser impulsats des del compromís del Govern i les entitats 

per tal de complir l'objectiu proposat, facilitant vies i canals per a promoure i fomentar 

la igualtat. 

Per això es fa necessari el desenvolupament d'una legislació vigent, a més de 

Recomanacions i convencio, entre altres instruments, per brindar i facilitar la consecució 

de la igualtat de tracte i la no discriminació en tots els sentits. 

A continuació, s'exposen alguns d'aquests mecanismes com a vies per poder aconseguir 

els objectius que ens hem proposat en aquest Pla Municipal d'Igualtat. 

 

 

Normativa a nivell internacional 

 

No podem començar a comentar la normativa internacional, sense nomenar lògicament 

la Declaració Universal dels Drets Humans en 1948. Les Nacions Unides és el primer 

organisme internacional que es va preocupar per desenvolupar i posar en marxa 

legislació específica sobre la protecció cap a les dones, ja que va identificar la gran 

problemàtica existent que significava la constant vulneració dels drets fonamentals en 

detriment de les dones en tots els àmbits. L'Assemblea General va proclamar la 

Declaració Universal dels Drets Humans a París. La seua importància radica en ser el 

primer reconeixement jurídic dels drets que tota persona ha de gaudir i que li 

corresponen, simplement, pel fet d'haver nascut en societat. La Declaració reflecteix, en 

els seus dos primers articles: 
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article 1 

Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets i, dotats com estan de raó i 

consciència, han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres. 

article 2 

Tota persona té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció 

de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional 

o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició. A més, no es farà cap 

distinció basada en l'estatut polític, administratiu i internacional del país o territori del qual 

depenga una persona, tant si es tracta d'un país independent, com si està sota administració 

fiduciària, no autònom o sotmès a qualsevol altra limitació de sobirania. 

 

 

De la mateixa manera, Nacions Unides ha promogut diverses Conferències Mundials 

sobre temes relacionats en aconseguir iguals drets per a les dones, que han servit per 

debatre i posar en marxa acords entre les nacions per acabar amb qualsevol tipus de 

discriminació que existisca en detriment de les dones. Aquestes conferències signifiquen 

un punt clau en la consecució de molts dels objectius per aconseguir una igualtat real i 

efectiva, ja que els representants dels països es comprometen a disposar dels 

mecanismes necessaris per a poder complir aquests objectius. Fins al moment s'han dut 

a terme quatre d'aquestes Conferències Mundials: la primera conferència es va celebrar 

el 1975, Mèxic; el 1980 a Copenhaguen; el 1985 a Nairobi i el 1995 a Beijing. 

D'entre aquestes, la conferència celebrada a Beijing és molt important per l'avanç en el 

compliment dels objectius en temes d'igualtat, ja que va ser la primera Conferència 

Mundial a la qual s'estableix una Plataforma d'accions que es materialitza en dotze àrees 

d’acció per aconseguir la igualtat de gènere a nivell global: pobresa, educació, salut, 

violència, conflictes armats, economia, poder i adopció de decisions, mecanismes 

institucionals, drets humans de les dones, mitjans de difusió, medi ambient i la xiqueta. 

Una Convenció molt important en temes de gènere que es va celebrar el 1979. Aquesta 

és la Convenció sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra la Dona 
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(CEDAW), que també inclou mesures amb les quals poder legislar per intentar combatre 

qualsevol forma de discriminació cap a les dones a nivell global i en tots els sentits. A 

més, obliga els estats membres a reformular i reformar totes les lleis relacionades amb 

aquesta temàtica. 

 

 

Normativa a nivell europeu 

 

A nivell europeu també s'han pres moltes mesures per poder aconseguir un món més 

equitatiu i just, on es compleixen els drets de totes les persones sense deixar cabuda a 

la discriminació de cap tipus. Per exemple, El 2 d'octubre de 1997 es va signar el Tractat 

d'Amsterdam, aquest declara el dret de la lliure circulació de persones, fomentant un 

espai de llibertat i de seguretat comuna. 

Deu anys després, es va ratificar la carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, 

document que recull els drets polítics, econòmics, civils i socials de tota la ciutadania 

europea, assenyalant la igualtat entre dones i homes, tal com assenyala l'article 23: 

 

"La igualtat entre homes i dones serà garantida en tots els àmbits, inclusivament en 

matèria d'ocupació, treball i retribució.  

El principi d'igualtat no impedeix el manteniment o l'adopció de mesures que ofereixen 

avantatges concrets en favor del sexe menys representat ". 

 

El present article incideix en la importància de posar en marxa mesures per acabar amb 

la discriminació, posant com a punt central les anomenades accions positives, amb 

l'objectiu d'eliminar els desequilibris de sexe i de qualsevol altre tipus en els diferents 

àmbits. 

La Directiva 2006/54 /CE del 5 de juliol, del Parlament Europeu i del Consell, concreta 

tot el relatiu amb l'àmbit de l'ocupació i el treball. Aquesta directiva té una gran 

importància, ja que realitza una fusió entre totes les directives anteriors que hi ha en 
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temes d'igualtat per poder elaborar una normativa que regule el principi d'igualtat en 

l'àmbit laboral. D'aquesta manera, prohibeix qualsevol actitud discriminatòria en l'accés 

a l'ocupació, contractació laboral, promoció i formació. Aquesta Directiva introdueix, a 

més, el concepte de discriminació directa i indirecta, diferenciant-les. 

En aquest àmbit, també hi ha pactes, com el Pacte Europeu per la Igualtat de Gènere 

(2011-2020), que intenta minimitzar les discriminacions existents, però incidint sobretot 

en l'àmbit laboral, en concret, en temes relacionats amb la conciliació laboral, personal 

i familiar. 

A més de tots els documents anteriors, el 5 de març de 2010, la Comissió va aprovar la 

Carta de la Dona per a promoure de forma més eficaç la igualtat entre dones i homes a 

Europa i en el món. Es tracta, per tant, d'un document molt important, ja que reflecteix 

el compromís jurídic i institucional que són centrals per a aconseguir la igualtat. 

El desembre de 2015, la Comissió va publicar el Compromís estratègic per a la igualtat 

de gènere 2016-2019 com a seguiment i ampliació de la seua Estratègia per a la igualtat 

entre dones i homes 2010-2015. 

El Compromís estratègic se centra en els cinc àmbits prioritaris següents: 

 

1- Augment de la participació de la dona en el mercat laboral i igual independència 

económica. 

2- Reducció de les bretxes de gènere en matèria de remuneració i pensions i, per 

consegüent, lluita contra la pobresa entre les dones. 

3- Promoció de la igualtat entre dones i homes en la presa de decisions. 

4- Lluita contra la violència de gènere i protecció i suport a les víctimes. 

5- Promoció de la igualtat de gènere i els drets de les dones a tot el món. 

 

Per últim, cal destacar que l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar el 25 

de setembre de 2015 una Resolució sobre l'agenda per al desenvolupament després de 

2015 titulada «Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al Desenvolupament 
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Sostenible». L'Agenda 2030 conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 

169 metes, que van entrar en vigor el dia 1 de gener de 2016. Els ODS es basen en els 

Objectius de Desenvolupament Del Mil·lenni (ODM). La importància d'aquesta agenda 

d'objectius és que El ODS 5, «Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar a totes les 

dones i les xiquetes», es compon de cinc metes, totes centrades en aconseguir la igualtat 

real i efectiva. Això significa que tots els països centren les seues polítiques en el 

compliment de totes aquestes metes abans de l'any 2030. 

 

 

Normativa a nivell estatal 

 

La mateixa Constitució espanyola estableix, en els articles 9.2 i 14, el concepte d'igualtat 

com a principi bàsic de l'Estat Espanyol, assenyalant la importància de que no ha d'existir 

cap tipus de discriminació com a principi bàsic per a tothom. Els articles als quals ens 

referim són els que segueixen a continuació: 

 

 

"Article 9.2: Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i 

la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguen reals i efectives; remoure 

els obstacles que impedeixen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de 

tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. 

 

 

Article 14: Tots els espanyols són iguals davant la llei, sense que puga prevaler cap 

discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 

condició o circumstància personal o social ". 
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Malgrat els esforços i nomenaments de la igualtat en múltiples documents a nivell 

internacional i europeu, no és fins l'any 2004 quan sorgeix la primera llei contra la 

violència de gènere a Espanya. Aquesta és la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, 

de Mesures de Protecció Oficial contra la Violència de Gènere, que posa en marxa 

diverses mesures per combatre aquesta forma de violència, penalitzant a nivell públic el 

fet delictiu i l'estructura social i patriarcal de la nostra societat actual. La seua màxima 

importància radica en el fet de marcar l'obligatorietat per part de l'Estat, que és qui ha 

de brindar i fomentar mecanismes per combatre aquesta violència i protegir a les 

víctimes. De fet, l’article 1 expressa: 

 

Aquesta Llei té per objecte actuar contra la violència que, com a manifestació de la 

discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les 

dones, s'exerceix sobre aquestes per part de qui són o hagen sigut els seus cònjuges o 

de qui estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions similars d'afectivitat, encara 

sense convivència. 

 

També considera com a objectius principals, sensibilitzar i enfortir mecanismes de 

prevenció, garantir drets econòmics i laborals per a les dones que pateixen aquesta 

violència, així com drets a la vida laboral pública, coordinar recursos amb els poders 

públics per donar una resposta i una gestió integral a la violència de gènere i formar a 

les persones professionals que hagen d'atendre a possibles víctimes. 

La formació va ser un objectiu molt nou en la prevenció per combatre la violència de 

gènere, ja que es va considerar necessària i clau per aconseguir els objectius proposats. 

Tres anys després apareix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat 

efectiva de Dones i Homes. Aquesta llei també incideix en la necessitat d'eliminar la 

discriminació existent en l'àmbit laboral, instant a adoptar mesures i accions, sobretot 

de conciliació laboral, personal i familiar, de manera que posa l'èmfasi en les relacions 

laborals. És important destacar que proposa mesures per a l'accés a l'ocupació pública, 

per evitar les desigualtats en l'Administració Pública. Defineix els conceptes, a més, de 

discriminació directa i indirecta, així com a definir el principi d'igualtat de tracte. 
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Normativa a nivell autonòmic 

 

És important destacar, que a nivell autonòmic comptem amb la Llei 9/2003, de 2 d'abril, 

per a la igualtat entre dones i homes, que emfatitza en la necessitat d'eliminar tot tipus 

de discriminació contra les dones en el territori valencià, proposant una sèrie de 

mesures i accions concretes en tres àmbits: laboral, social i privat. És important, ja que, 

analitzant la informació, hem de saber que comptem amb una llei autonòmica que va 

sorgir un any abans que l'estatal, el que significa que, des d'ací, som pioners i pioneres 

en temes de polítiques d'igualtat i de lluita contra la violència de gènere, pel que som 

un exemple a seguir. 

 

1. En l'àmbit laboral, considerat en la present llei de màxima rellevància, es pretén 

que hi haja una major incorporació de la dona al mercat laboral, insistint en la 

necessitat d'unes condicions laborals igualitàries, com en la retribució 

econòmica, promoció professional, accés a l’ocupació, dret a la formació i 

mesures de conciliació. 

 

2. En l'àmbit privat, referint-se a l'àmbit de les relacions interpersonals i de cura, 

persones dependents, població infantil o majors d'edat, es busca un equilibri 

entre l'àmbit públic i privat. Això és així, ja que, culturalment parlant, les dones 

sempre han tingut una major dificultat per accedir al mercat laboral a causa del 

paper de cura que han hagut de dur a terme sempre. 

 

3. En l'àmbit social, es proposen mesures concretes en suport a la lluita contra la 

violència de gènere a la Comunitat Valenciana. 

 

 

De la mateixa importància és parlar de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 

Valenciana, del 25 d'abril de 2006, que en el seu II article especifica que no ha d'existir 

cap discriminació entre els dos sexes: 
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"La Generalitat, d'acord amb la Carta de Drets Socials, vetllarà en tot cas perquè les 

dones i els homes puguen participar plenament en la vida laboral, social, familiar i 

política sense discriminacions de cap tipus i garantirà que ho facen en igualtat de 

condicions. […] Es garantirà la compatibilitat de la vida familiar i laboral ". 

 

En el títol IV, article 49, la competència 26 se centra en parlar de la promoció de la dona 

concretament, pel que l'Estatut tracta directament i dedica un lloc a la dona 

materialitzant l'objectiu en competències i involucrant als poders públics en el seu 

desenvolupament. 

Finalment i no per això menys important, cal deixar constància en aquest marc normatiu 

del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i masclista a la Comunitat Autònoma. 

Aquest Pacte va ser aprovat al setembre de 2007 i impulsat pel Consell. Aquest Pacte 

reuneix les diferents institucions públiques valencianes perquè es comprometen a dur a 

terme accions i mesures per combatre la violència de gènere. Aquests organismes són: 

els cossos de justícia, universitats, partits polítics i mitjans de comunicació. 

El Pacte compta amb cinc línies estratègiques i, en cadascuna d'elles, les accions a dur a 

terme, especificant quins organismes coordinen aquesta acció i els que han de participar 

per portar-la a la realitat. 

 

Les línies estratègiques que recull el Pacte són les següents: 

 

Línia estratègica 1. Garantir una societat segura i lliure de violència masclista. 

Línia estratègica 2. Feminitzar la societat. 

Línia estratègica 3. Coordinar el treball en xarxa per a l'atenció a les dones víctimes de 

violència de gènere i masclista i als seus fills i filles. 

Línia estratègica 4. Trencar els murs que fan invisibles la violència de gènere i masclista i 

socialitzar-lo com un conflicte polític i social. 

Línia estratègica 5. Garantir la dotació pressupostària estable per poder desenvolupar i 

implementar els objectius. 
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Com a conclusió, veiem la importància que té aconseguir l'objectiu d'una igualtat real i 

efectiva en la vida social actual. El gran nombre d'exemples, parlant des de les polítiques 

d'igualtat i a través dels documents existents, indica que realment ha d'existir un 

compromís per combatre la violència de gènere en tots els sentits i àmbits de la societat, 

tant públics com privats. Des de l'Administració Pública hem de ser aquest exemple a 

seguir com a reflex polític dels nostres municipis, utilitzant i posant en marxa tots els 

recursos per brindar la consecució de l'objectiu d'aconseguir la igualtat que tant 

desitgem. 

Per tant, amb aquest Pla Municipal d'Igualtat, ens unim al compromís mostrant la nostra 

conformitat per complir els objectius proposats i dur a terme les accions que quedeen 

descrites en ell. La llei és imprescindible per aconseguir les societats igualitàries que 

busquem, societats que ofereixen tots els drets a tota persona que convisca en el 

municipi i, amb el nostre pla, intentarem complir-ho. 
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5. PRETENSIONS DEL PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT 

 

Com hem introduït, des del municipi de Llaurí ens comprometem amb diferents objectius 

per aconseguir una igualtat de sexes dins del marc legislatiu estatal i autonòmic. Per tot 

açò, després de la realització del Pla d’Igualtat intern, hem decidit marcar uns nous 

objectius que acullen a tot el municipi en el seu conjunt. 

Amb l'experiència adquirida després de la realització i posada en marxa del Pla intern, 

hem considerat que l'Ajuntament de Llaurí està preparat per a anar un pas més enllà 

quant a l’objectiu d’aconseguir la igualtat real i efectiva de la qual venim parlant en la 

redacció d'aquest I Pla Municipal d'Igualtat. D’aquesta manera, es pretén portar la 

igualtat a tots els àmbits i racons del nostre poble. És important que tot el personal de 

l’Ajuntament de Llaurí, així com la ciutadania, estiga involucrada per tenir major consens, 

i d’aquesta manera detectar les necessitats reals que es duran a terme. 

Dins del propi Pla es marquen els objectius a aconseguir en matèria d’igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes. El pla tracta tres dimensions bàsiques d’un Pla 

d’Igualtat, com són les mesures que es pretenen aplicar per aconseguir aquesta igualtat, 

les estratègies per a aconseguir-les, incloent la temporalització i els recursos necessaris 

per a aquest propòsit i, com a tercera dimensió, els mètodes d’avaluació i seguiment dels 

canvis que s’han d’anar realitzant. 

 

El   Pla   d’igualtat   consta   d’una   vigència   efectiva   de   4   anys   (2021-2025)   amb 

objectius, mesures i actuacions que necessàriament han de ser realistes i viables, tant en 

els temps com en els recursos requerits; han d’adaptar-se a la realitat de l’ajuntament i 

el seu entorn; i han de ser avaluables, per a valorar els canvis que es poden produir. 

 

Les  mesures  proposades  arran del  diagnòstic  previ  s’estructuren  en   9  àrees  

d’intervenció. 
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Aquestes àrees són: 

 

Àrea 1: Formació, educació i cultura 

Àrea 2: Associacionisme i empoderament de la ciutadania 

Àrea 3: Oci i esports 

Àrea 4: Ocupació i teixit empresarial. 

Àrea 5: Prevenció i erradicació de la violència de gènere 

Àrea 6: Inclusió de la perspectiva de gènere de manera transversal des de 

l’ajuntament 

Àrea 7: Conciliació de la vida personal, laboral i familiar 

Àrea 8: Salut i benestar social 

Àrea 9: Urbanisme, accesibilitat i igualtat 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1 Accions prèvies: 

 

Per a començar amb la realització del Pla Municipal d'Igualtat d'oportunitats entre dones 

i homes de l'Ajuntament de Llaurí, han de realitzar-se unes accions prèvies per part de 

l'Agent d'Igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa en coordinació amb 

l'ajuntament del municipi. 

 

La primera acció és una reunió inicial en la qual l'Agent d'Igualtat informa el municipi 

que durà a terme el Pla Municipal, comentant diferents qüestions d'importància per a 

poder començar amb la fase de diagnòstic.  

 

Una vegada realitzada la primera reunió, l’agent d’igualtat seleccionarà les ferramentes 

més adequades per a poder recollir tota la informació necessària. Les ferramentes més 

útils per a recollir aquesta informació seran tant enquestes personals, entrevistes ja siga 

personals o en grup. 

 

Per altra part, a l’Ajuntament de Llaurí es crearà la Comissió d’Igualtat, amb la 

representació de totes les parts implicades al Pla, que es centrarà en assessorar i ajudar 

en els possibles casos de discriminació que es puguen donar i atendre de la millor 

manera aquestes situacions de desigualtat entre homes i dones. També serà 

l’encarregada de comprovar si es porten a cap les mesures presentades al pla i si hi ha 

alguna modificació o canvi.  

 

La Comissió d'Igualtat estarà formada de manera paritària i preferentment les persones 

que la integren hauran de tenir formació en relació amb la igualtat i l'assetjament sexual 

o per raó de sexe, del contrari, podran rebre aquesta formació. És important que reben 

aquesta formació i mitjans per a poder realitzar les seues funcions adequadament i 

garantir la seua protecció i la dels altres. 
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6.2 Recursos per a la seua posada en marxa: 

 

Per a desenvolupar i dur a terme totes les accions i mesures que presenta el pla 

d’igualtat serà necessari una sèrie de mitjans i recursos que ajuden a complir tots els 

objectius plantejats a priori. Aquests mitjans i recursos poden ser tant personals, 

materials com econòmics. 

 

Recursos personals: 

La tècnica d’igualtat que forma el departament d’Igualtat, encarregada de l’elaboració i 

plantejament del pla d’Igualtat municipal diagnosticant la realitat i de les mesures i 

accions a desenvolupar. La seua funció també serà la de difondre els punts del pla en 

tota la plantilla i si fora necessari algun tipus de formació i col·laboració amb el 

seguiment del pla d’Igualtat. 

 

Creació de la Comissió d’Igualtat, la qual estarà formada per persones de la plantilla, 

sent important que algunes d’elles almenys tinguen llocs de treball directius, formació 

en igualtat i que estiga representat per persones d’ambdós sexes, posat que aquesta 

serà l’encarregada de dur a terme les mesures del pla i serà la imatge referent a la 

igualtat entre dones i homes a l’Ajuntament de Llaurí. 

 

Recursos econòmics: 

Cost de la contractació de l’Agent d’Igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa. 
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7. DIAGNÒSTIC I ANÀLISI SITUACIONAL 

 

Aquesta és la fase del Pla Municipal d’Igualtat en la qual es realitza l’estudi i l’anàlisi del 

municipi en el seu conjunt. És a dir, que al tractar-se d’un Pla Municipal, han de tindre 

cabuda totes les persones que formen part del veïnat de Llaurí. D’aquesta forma es 

proposa un pla d’acció que s’adeqüe totalment a la realitat del poble i, així, complir amb 

els objectius que hens hem proposat. A continuació, farem referència al procés que s’ha 

dut a terme per a crear el pla d’igualtat i les ferramentes utilitzades. Tenint en compte 

les àrees en les quals se centra el Pla Municipal d’Igualtat, s’ha dut a terme una part 

d’anàlisi quantitativa i una altra qualitativa per a poder recaptar una informació més 

completa. 

Una de les àrees que contempla el Pla és per a l’ajuntament, per la qual cosa en la fase 

de diagnòstic també s’han dissenyat i elaborat els instruments de recollida de dades en 

els quals han participat totes les persones de la plantilla, tant funcionariat com personal 

laboral. 

Per a les altres àrees s’han elaborat altres instruments que s’han utilitzat per a la 

participació de les associacions del municipi com per a la ciutadania en general, ja que 

és important obtindre la màxima participació possible per a una major eficàcia en 

l’elaboració del mateix Pla Municipal d’Igualtat. 

Per altra part, cal destacar que aquesta metodologia te com a finalitat involucrar a tot 

el personal de l’Ajuntament de Llaurí, així com a tota la ciutadania, amb la intenció de 

sensibilitzar sobre la importància d’eliminar la desigualtat existent en la nostra societat 

entre dones i homes, de manera que realitzen un autoanàlisi i s’adonen de la realitat de 

gènere i quins aspectes i actituds es poden modificar i millorar. 

Per a la realització de la recollida de dades s’utilitzen principalment elements 

quantitatius mitjançant el qüestionari i l’estudi de dades del portal d’estadística de la 

Generalitat Valenciana, però també s’han dissenyat alements qualitatius com les 

entrevistes estructurades o semiestructurades i reunions. 
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L’elecció del qüestionari com a instrument de recollida d’informació es justifica pel fet 

de ser una mesura de coneixements i habilitats de caràcter personal de cadascun dels 

subjectes investigats, i amb açò, tindre la informació necessària per a ajudar i oferir 

pautes o mesures d'intervenció adequades. Per altra part, l'elecció de l'entrevista com 

a mitjà de recollida d'informació es deu a que es tracta d'una manera senzilla de 

recopilar molta informació i al mateix temps poder preguntar qüestions en el mateix 

moment de la realització d'aquesta. 

 

Aquests instruments de recollida d'informació són de disseny propi, de manera que 

l’Agent d’Igualtat podrà obtindre els resultats que li siguen d’interès per al seu posterior 

anàlisi dels resultats i mesures d'intervenció. 

 

D'altra banda, assenyalar que per al disseny del qüestionari s’ha considerat adequat i 

necessari establir una sèrie de dimensions o blocs, sent un total de 39 preguntes. 

D'aquesta forma es manté una bona organització clara de tots els ítems i de la finalitat 

de les respostes, a més de les dades personals i un apartat final amb observacions i 

suggeriments. 

 

Per a la recollida de dades de la població, també s'ha optat pel qüestionari, ja que és una 

forma molt senzilla d'obtindre la participació de les persones que viuen al poble. 

 

Per a això, es donarà una gran difusió i es podrà contestar tant online com en paper, que 

es disposarà d'exemplars en el mateix ajuntament. D'aquesta manera, s'assegura la 

participació de persones que no tinguen accés a la tecnologia o preferisquen aquesta 

segona modalitat. 

 

Per altra part, cal dir que el Pla ha de ser divulgat perquè totes les persones tinguen 

coneixement dels resultats obtinguts i les tasques a realitzar, de manera que puga traure 

les seues pròpies conclusions en matèria d’igualtat. El Pla d’Igualtat també ha de ser 

públic en la pàgina web per complir amb el principi de transparència, i fer que qualsevol 
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persona puga conéixer-lo. Es podran publicar estadístiques, taules i gràfiques per a 

plasmar els resultats obtinguts en la recollida d’informació per al diagnòstic. 

De la mateixa manera és imprescindible que el Pla siga flexible i dinàmic per a adaptar-

se als posibles canvis i a les necessitats, demandes i possibilitats de millora que observen 

tant l’agent d’igualtat com qualsevol persona. 

 

7.1 Objectius del diagnòstic: 

 

Amb el diagnòstic de situació del I Pla Municipal d’Igualtat entre dones i homes podrem 

arribar a unes conclusions que ajudaran a realitzar una proposta de les futures mesures 

i accions que s’aplicaran per aconseguir una igualtat efectiva al municipi de Llaurí. 

L’objectiu del present diagnòstic és conèixer la situació de l’ajuntament i de la ciutadania 

en general, en quant a igualtat efectiva entre dones i homes. Amb aquest pretext es 

pretén també: 

 

➔ Establir un estudi sociodemogràfic del municipi per saber la població que habita, 

desagregada per sexe, per grups d'edat... 

➔ Realitzar un estudi socioeconòmic i d'empresa per a saber els sectors presents de 

comerç, si existeixen sectors feminitzats i masculinitzats, població en atur, afiliacions a 

la seguretat social... 

➔ L’obtenció de dades desagregades per sexe sobre l’organització i distribució de la 

plantilla per departaments, l’edat, l’antiguitat en el lloc de treball, el nivell d’estudis, 

l’horari laboral, etcètera. 

➔ Conéixer la percepció sobre la igualtat de gènere que té la plantilla de l’ajuntament 

als llocs de treball, incloent l’opinió sobre igualtat de retribució, igualtat de promoció i 

igualtat d’oportunitats i de formació i, d’aquesta manera, detectar les discriminacions 

per raó de sexe que es puguen produir. 

➔ Conéixer quina és la realitat del municipi i saber quins serveis proporciona: policia 

local, col·legis, biblioteca, associacions... 

➔ Determinar la pertinença d’aplicar mesures positives en qualsevol àmbit del municipi. 
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➔ Observar l’ús que es fa del llenguatge no sexista a les ordenances municipals, així com 

en campanyes de sensibilització, imatges inclusives... 

 

En definitiva, el que es pretén amb aquest diagnòstic sobre la realitat és poder observar 

com es troba l’ajuntament i tot el municipi en el seu conjunt en relació a totes les àrees 

a tractar dins del pla municipal d’Igualtat i, d’aquesta manera, també servirà com una 

ferramenta que ajudarà a observar els canvis produïts arran del següent pla d’Igualtat. 

 

7.2 ANÀLISI QUANTITATIVA 

 

Com ja hem introduït, en aquesta part del diagnòstic es recollirà i s’analitzaran dades 

quantitatives relatives tant a la plantilla de l'Ajuntament, ja que és una de les àrees 

contemplada en el pla municipal, com a la ciutadania en el seu conjunt i una mostra 

seleccionada dels centres educatius, tant professorat com alumnat. 

Però, en primer lloc, és fonamental realitzar un estudi sociodemogràfic i laboral del 

municipi per a començar a saber quines diferències existeixen entre dones i homes a 

Llaurí. És fonamental conéixer les dades d'aquest estudi, ja que, en gran manera, les 

actuacions i activitats que s'aniran realitzant en el municipi han de tindre en 

consideració aquests resultats per a promoure el canvi que es busca amb la realització 

d'aquest I Pla Municipal d'Igualtat.  

A continuació, es troben les dades a través del disseny d'uns gràfics i de l'explicació de 

cadascun d'ells: 
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7.2.1 Estudi sociodemogràfic del municipi de Llaurí 

 

 

Font: Institut Nacional d'Estadística (INE) 

 

En aquesta primera gràfica podem observar com ha anat canviant la població de Llaurí 

d'any en any amb dades desagregades per sexe. La població de dones és tots els anys 

lleugerament inferior a la d'homes. Aquesta dada és molt important, ja que és bàsic per 

a proposar les mesures a realitzar en el municipi i hem de saber a qui ens dirigim. 

 

 

Font: Institut Nacional d'Estadística (INE) 

 

En aquest segon gràfic, cal destacar que la població d’homes és major en els primers tres 

grups d’edat. No obstant això, per als últims grups, són les dones les més nombroses a 
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partir dels 60 anys. Això pot significar que les dones tenen major esperança de vida una 

vegada s’arriba una certa edat. 

 

 

Notes: La categoria Unió Europea no inclou Espanya. 
 

Font: Institut Nacional d'Estadística (INE). Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

 

En el gràfic número tres, observem que la població de Llaurí és majorment espanyola, 

encara que hi ha 19 dones i 19 homes immigrants de la Unió Europea. Quant a altres 

països, hi ha 3 homes en el municipi de països d’Europa no comunitària, 4 homes d’Àfrica 

i 7 persones d’Amèrica, de les quals són 3 homes i 4 dones. Es tracta d’una dada poc 

significativa, ja que no és un alt percentatge de la població, però encara que siguen unes 

mostres de població molt reduïdes, cal atendre-les a l’hora de proposar activitats en les 

quals es treballe la diversitat i la igualtat de gènere en diferents cultures. 
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Font: Institut Nacional d'Estadística (INE). Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

 

 

Per a aquesta taula, comentarem els indicadors demogràfics a tindre en compte. S'han 

seleccionat diversos anys per a veure l'evolució d'aquests indicadors, encara que és 

important centrar-se en les dades més actuals. Quant a la taxa de dependència, veiem 

que s’ha mantingut més o menys igual, baixant una mica tant en la dependència de 

menors de 16 anys com de majors de 64 anys de l’any 2018 al 2019. Quant a la 

longevitat, es manté més o menys igual. Quant a la taxa de maternitat i l'índex 

d’envelliment, són majors l'any 2019 respecte de l’any 2018, per la qual cosa cal atendre 

aquests indicadors quan es proposen les activitats a realitzar. L'índex de tendència 

veiem que ha augmentat considerablement respecte de l’any 2018 i la taxa de renovació 

de població activa ha anat disminuint progressivament a mesura que han anat passant 

els anys, únicament va créixer l’any 2017 respecte del 2016. 
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Font: LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. 

 

Aquest gràfic conté dades molt significatives, ja que s'observa que són contractats en 

molt major número els homes que les dones en tots els anys. Això significa que en la 

població de Llaurí hi ha dones que es troben en situació d’atur o que es dediquen a les 

tasques de la llar, dada important per a proposar les mesures dins del Pla Municipal 

d'Igualtat. 

 

 

Font: LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació 

 

El sector d'activitat per al qual es realitzen més contractes és el sector serveis i després 

el d’agricultura. En el sector de la construcció no es duu a terme quasi contractació de 

personal, com també per al sector de la indústria, sent el sector amb la puntuació més 
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baixa. Els únics sectors que han crescut respecte de l’any 2018 és, justament, 

l’agricultura. 

 

 

Notes: La categoria Altres es referix als contractes del servici de la llar familiar regulats pel Reial Decret 1620/2011, 
de 14 de novembre, que poden ser indefinits o de duració determinada. 

 
Font: LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. 

 

Quant al tipus de contractes que més es duen a terme en el municipi són, com era 

d'esperar, contractes temporals, ja que hui dia és complicat fer un contracte indefinit. 

De fet, els contractes indefinits són mínims i els temporals han anat baixant 

considerablement de l’any 2018 al 2019. Els contractes indefinits arriben als 10 punts 

mentre que els temporals superen els 150 punts. 

 

 

Notes: Dades a 31 de març. 
 

Font: LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació 
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Per a la taula de persones demandants d'ocupació desocupades, veiem que hi ha sempre 

més dones en situació d’atur que els homes, a més sent aquesta una diferència molt 

significativa. Es tracta d'una situació que està afectant les dones, ja que es troben en una 

situació vulnerable de partida que els dificulta trobar ocupació. 

 

 

Persones demandants actives desocupades segons grans grups d'edat i sexe 

 

 

Notes: Dades a 31 de març. 
 

Font: LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació 

 

L'any 2019, la tendència de demanda d’ocupació en les dones és major per a tots els 

grups d’edat, seguint la tendència actual. El que significa que les dones demanden més 

ocupació per trobar-se en una situació de desavantatge social per la qual tenen més 

dificultat en l’accés a un lloc de treball. 
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Notes: Dades a 31 de març. 
 

Font: LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació 

 

Per a aquesta taula, observem que són sempre les dones les que demanden ocupació. 

Per a persones menys de 25 anys les demandes solen estar més equiparades, encara 

que seria interessant saber el nivell d’estudis de la població jove perquè pot ser que els 

homes busquen treball més prompte, ja que en línies generals i estadístiques, les dones 

arriben en major número a la universitat. Per a majors de 25 existeix una diferència 

major, sent superior en les dones la demanda, el que significa que els contractes són 

majors en els homes que dones. 

 

 

Notes: Dades a 31 de març. 
 

Font: LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació 
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Seguint el patró dels anys anteriors, el segon trimestre de l'any 2020 es manté la 

tendència, ja que les persones que més demanden ocupació són les dones, partint d'una 

situació social de desavantatge en l'àmbit laboral. No obstant això, també s'observa una 

diferència important que cal comentar i és el fet que, per al segon grup d’edat, són els 

homes els que més demanden ocupació. És una dada interessant a tindre en compte a 

l’hora de redactar el pla d’acció. 

 

 

Afiliacions a la Seguretat Social segons edat i sexe 

 

 
Font: Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i Institut Social de la Marina (ISM) Conselleria d'Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

 

Quant a les afiliacions a la seguretat social, és a dir, persones que estan donades d'alta, 

veiem una gran diferència entre les cotitzacions entre dones i homes. Els homes sempre 

superen al grup de dones, sent aquests els que solen estar donats d'alta en la seguretat 

social. Això significa que, en la majoria d'ocasions, estan treballant amb contracte o 

cobrant de l'atur per haver treballat anteriorment, mentre que les dones no accedeixen 

a les mateixes oportunitats laborals. Únicament canvia aquesta tendència en el grup 

d’edat de 40 a 44 anys, on els homes són 31 i les dones 35. 
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Afiliacions a la seguretat social segons règim i sexe 

 

 

Notes: El Règim General no inclou els Sistemes Especials Agrari i Empleats de la Llar. 
 

Font: Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i Institut Social de la Marina (ISM) Conselleria d'Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

 

 

 

Notes: El Règim General no inclou els Sistemes Especials Agrari i Empleats de la Llar. 
 

Font: Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i Institut Social de la Marina (ISM) Conselleria d'Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
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mentre que el sector més afectat és el de persones que es contracten per a la realització 

de treballs en l'àmbit domèstic, siga de neteja o de cures de persones dependents, un 

sector que al nostre país està feminitzat. Això significa que, majoritàriament, són les 

dones les que treballen en aquest sector, ja que són les que es dediquen en major temps 

a cura de terceres persones o a la neteja de les llars. Les afiliacions són quasi nul·les, la 

qual cosa significa que moltes d'elles treballen sense contracte o amb pagaments en 

diner negre. Tot això, fa que el sector no estiga regulat i no tinguen uns certs drets 

laborals, la qual cosa cal tindre quan per a la implementació del Pla d'Igualtat Municipal 

de Llaurí i per a proposar les actuacions que es realitzaran cada any. No obstant això, és 

important destacar que per al règim general, són més les dones les que estan afiliades 

a la seguretat social. 

 

 

Notes: El Règim General no inclou els Sistemes Especials Agrari i Empleats de la Llar. 
 

Font: Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i Institut Social de la Marina (ISM) Conselleria d'Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

 

 

En aquesta taula s'observa el mateix que les taules anteriors amb dades més actuals. El 

règim més comú és el de persones que treballen de manera autònoma. El sistema 

especial agrari i de persones emprades de la llar, són els règims més danyats, on molt 

possiblement i com hem analitzat anteriorment, es treballa sense contracte i fins i tot 

cobrant en negre. En aquest trimestre de l’any ha canviat una dada molt significativa, ja 
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que per al règim general és la mateixa tendència que per als gràfics anteriors, sent les 

dones les que més estan afiliades a la seguretat social. 

 

 

Afiliacions a la seguretat social segons sector d’activitat i sexe 

 

 

Font: Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i Institut Social de la Marina (ISM) Conselleria d'Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

 

 

En aquest gràfic hi ha diverses coses a comentar. El sector d'activitat en el qual més es 

produeix contractació de personal és el de serveis, seguit del sector de l'agricultura. Les 

afiliacions són majors en els homes en el sector de l'agricultura i en el de construcció, 

aquest últim una dada molt significativa, ja que no hi ha cap dona afiliada enfront de 13 

homes. No obstant això les afiliacions són majors en les dones en els sectors de serveis 

i indústria. Seria interessant conéixer quins treballs exerceixen les dones en aquest 

sector. El sector serveis és un sector feminitzat, per la qual cosa era d'esperar que les 

majors afiliacions foren dones, sent aquestes 63, i 54 homes. 
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Font: Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i Institut Social de la Marina (ISM) Conselleria d'Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

 

Per a l'any 2019 es pot analitzar, que els contractes que es duen a terme, 

majoritàriament, en el sector serveis, són més contractades les dones que els homes, 

sent diferent per als altres sectors i canviant la tendència en la indústria respecte de 

l’any anterior. Per exemple, en construcció i agricultura, les diferències són 

significatives, demostrant que són sectors masculinitzats que cal tindre en compte a 

l'hora de proposar canvis en el Pla Municipal d'Igualtat de Llaurí. 

 

 

Notes: Existixen afiliacions que no estan assignades a cap municipi ni comarca, però sí s'inclouen en les dades 
provincials i de Comunitat Valenciana. 

 
 

Font: Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i Institut Social de la Marina (ISM) Conselleria d'Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
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Per al segon trimestre de l'any 2020, s'observa que es continua complint el mateix patró 

segons sector d'activitat. En construcció, hi ha 12 homes i una dona, la qual cosa 

continua sent molt significativa. A agricultura passa el mateix, ja que afiliats a la 

seguretat social hi ha 28 homes, però en canvi, únicament hi ha 5 dones. A més, en el 

cas de sector serveis ha canviat la tendència, sent els homes també el sexe més afiliat a 

la seguretat social. Recordem que estem parlant de mitjan any 2020. 

 

 

Afiliacions seguretat social segons tipus de contracte i sexe 

 

 

Notes: Esta taula sols inclou les afiliacions a la Seguretat Social en el Règim General, excepte els Sistemes Especials 
Agrari i Empleats de la Llar. 

 
Font: Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i Institut Social de la Marina (ISM) Conselleria d'Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
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Notes: Esta taula sols inclou les afiliacions a la Seguretat Social en el Règim General, excepte els Sistemes Especials 
Agrari i Empleats de la Llar. 

 
Font: Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i Institut Social de la Marina (ISM) Conselleria d'Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
 

 

Quant al tipus de contracte relacionat amb el sexe, són més nombrosos els contractes 

temporals que els indefinits. El primer a destacar, és que per al quart trimestre de 2019 

es contractaren més dones amb contractes temporals que homes, la qual cosa és molt 

diferent de la norma general i és una dada que cal tindre molt en compte. Per als 

indefinits, ocorreix el mateix que per als temporals, ja que són les dones les més 

contractades, excepte per a altres contractes que no sabem exactament quin tipus és i 

al qual es va contractar una dona i a un home, sent la mateixa xifra.  

 

 

 
 

Notes: Esta taula sols inclou les afiliacions a la Seguretat Social en el Règim General, excepte els Sistemes Especials 
Agrari i Empleats de la Llar. 

 
Font: Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i Institut Social de la Marina (ISM) Conselleria d'Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 
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Per a l'any 2020, es continua mantenint la tendència dels altres gràfics. No obstant això, 

hi ha més diferència entre els contractes temporals que per als indefinits. Podria 

significar que es prefereix contractar temporalment més a les dones que als homes, ja 

que la diferència entre els contractes indefinits és molt menor. 

 

 

Font: Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i Institut Social de la Marina (ISM) Conselleria d'Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

 

Quant a les afiliacions a la seguretat social de les persones estrangeres, també és una 

dada important, ja que moltes vegades les persones immigrants es troben en una 

situació de desemparament. Ací, la variable sexe, també cal analitzar-la, ja que com en 

les altres ocasions, són les dones les que parteixen d'una situació social de desavantatge, 

pel fet que les afiliacions són bastant menors en elles en l’any 2019. No obstant això, 

l’any 2018 va ser completament diferent i per a l’any 2020, no hi ha dades concretes per 

a poder fer una avaluació. 
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7.2.2 Qüestionaris personal ajuntament 

 

En el municipi de Llaurí han participat 9 persones del personal de l’ajuntament. Aquests 

qüestionaris serveixen per a identificar possibles mesures a proposar en el pla d’acció.  

La importància radica en el fet que un pla municipal també contempla l’àrea de 

l’ajuntament, ja que proporciona molta informació al voltant de la manera de treballar, 

les polítiques públiques que es porten endavant, la conciliació, el compromís polític i la 

necessitat de realitzar aquest pla entre altres qüestions a analitzar. 

A continuació, s’exposen tots els gràfics segons les respostes de les persones 

participants desagregades per sexe. 

 

 

DADES PERSONALS: 

 

 

Per a aquest primer gràfic, es reflecteix el nombre de dones i homes que han contestat 

al qüestionari. En aquest cas, han participat 9 dones, sent el 100% de les enquestades. 

Aquesta data pot significar que la plantilla de l’Ajuntament de Llaurí està dotada de més 

dones que homes, que han sigut les dones les que més han participat o que la plantilla 

està totalment feminitzada. 
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Quant a les edats de les persones participants, la majoria tenen una edat compresa entre 

31 a 45 anys, seguit d’edats compreses de 18 a 30 anys. Únicament una persona té entre 

46 i 60 anys. Com veiem, la plantilla és molt jove. 

 

 

Segons l’antiguitat, la majoria de persones de la plantilla de l’ajuntament té menys d’un 

any d’experiència. Dues dones tenen experiència d’1 a 5 anys i altres dues de 6 a 15 

anys. A soles una persona té entre 16 i 25 anys. Tres de les quatre persones que tenen 

menys experiència, tenen entre 18 i 30 anys, el que denota que la gent més jove és la 

que menys experiència té.  
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Quant al nivell d’estudis, la majoria de la plantilla està compresa en els estudis de 

llicenciatura, a més de dues dones que tenen estudis secundaris. No obstant això, hi ha 

gent de formació professional, grau i diplomatura.  

Sis de les nou dones tenen estudis universitaris, mentre que les tres persones que tenen 

estudis d’FP i secundaris. En aquest cas, no podem veure una diferència respecte del 

sexe, ja que tota la plantilla són dones o han contestat dones. En aquest cas, veiem que 

la majoria de dones tenen estudis superiors. 

 

 

Quant a aquesta qüestió, hi ha diferències en les hores a la setmana que la gent treballa. 

No existeixen diferències significatives, ja que hi ha persones que treballen a jornada 

completa, encara que només són tres de nou. Totes les altres tenen una jornada parcial 

amb contracte temporal, però en ser totes dones no podem fer una anàlisi desagregada 

per sexe en aquest sentit. 
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Per a aquesta qüestió, veiem que la plantilla treballa tan de matí com de vesprada, 

encara que hi ha quatre persones que treballen a soles de matí. 

 

 

Quant a la relació laboral amb l’administració pública, trobem que la majoria de 

persones són contractades amb jornada parcial i temporal. Hi ha tres persones que són 

funcionàries. No hi ha diferències significatives entre l’edat i el contracte, encara que es 

pot dir que la gent més jove és la que en la seua majoria té contracte a temps parcial i 

temporal. 
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Per a la jornada, la majoria de persones tenen jornada parcial i temporal com ja hem 

analitzat en els gràfics anteriors, mentre que hi ha quatre persones que tenen la jornada 

completa.  

 

 

En aquest gràfic, observem les responsabilitats familiars de la plantilla treballadora. Un 

20% té fills o filles majors de 14 anys i un altre 20% fill o filles entre 3 i 7 anys. Açò 

significa que el 40% de persones tenen càrregues familiars i cal atendre molt de prop la 

conciliació laboral, familiar i personal, encara que no es pot analitzar si la conciliació és 

més utilitzada per les dones que pels homes. Una altra qüestió és si la persona amb 

càrregues familiars és la persona que s’encarrega o que té el paper de cura de les 

relacions familiars, que tampoc es pot fer una anàlisi desagregada per sexe. 
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ÁREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ 

 

 

Per al tema de la contractació, en 2020, hi ha hagut diverses respostes. Tres persones 

ha contestat que la contractació ha sigut per a una o dues persones (33%); dues 

persones han contestat que hi ha hagut entre 2 i 5 contractacions; les altres dues entre 

5 i 8. Aquestes respostes no són concloents, encara que pot ser que la plantilla no siga 

coneixedora de les noves incorporacions, sent una dada important a tindre en compte 

en el pla d’acció. 

 

 

Pel que fa a aquesta qüestió, ha hagut ofertes de treball en 2020. Encara que les opinions 

són diverses, la plantilla coincideix en el fet que s’han dut a terme noves incorporacions. 

Les opinions estan entre algunes i bastants. Únicament hi ha una persona que no ha 

contestat o no sap la resposta. És una dada que també cal tindre en compte. 
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Totes les persones estan d’acord en el fet que les ofertes de treball han sigut publicades 

i han sigut coneixedores de la seua oferta. No obstant això, existeix un percentatge que 

no sap o no contesta a la qüestió, l’11%, sent únicament una persona. 

 

 

Per a aquesta qüestió, el 67% de la plantilla ha contestat que sí. Açò es pot deure al fet 

que la plantilla està feminitzada al 100% i, per tant, són més dones amb contracte 

temporal. No obstant això, el 22% de la plantilla pensa que no i una persona no ha sabut 

la resposta o no ha contestat. 

 

 

8; 89%

1; 11%

Publicació ofertes

Si No NS/NC

6; 67%

2; 22%

1; 11%

Hi ha més dones amb contracte temporal?

Si No NS/NC

5; 56%3; 33%
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Quantes promocions han tingut lloc durant aquest lloc?

Cap Entre 1-3 Més de 3 NS/NC
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Quant a les promocions, el 56% de les persones enquestades han contestat que no hi ha 

hagut cap promoció en l’ajuntament, encara que tres persones han contestat que d’una 

promoció a tres. No tenim dades suficients per a determinar si hi ha discriminació per 

raó de gènere en la promoció, ja que a soles han contestat dones a l’enquesta. 

 

 

Com que per al gràfic anterior no hi ha hagut cap promoció en 2020, excepte per a tres 

persones, per a aquest gràfic la resposta majoritària ha sigut que no saben o no han 

contestat. Hi ha dues persones que han contestat que les promocions s’han fet per prova 

selectiva i una altra per antiguitat. Aquesta dada és important, ja que la plantilla no té 

informació sobre les promocions que hi ha hagut. 

 

 

Un 56% de la plantilla ha contestat a aquesta pregunta que hi ha Igualtat d’oportunitats 

per a dones i homes en l’accés i promoció en el treball. No obstant això, hi ha un 44% 

1; 11%

2; 22%

6; 67%

Mitjançant quina metodologia s'han produït aquestes 
promocions?

Antiguitat Prova selectiva Decisió Ajuntament NS/NC

5; 56%

4; 44%

Creus que hi ha igualtat d'oportunitats per a homes i 
dones pel fet que fa a la promoció o l'accés a la feina?

Si No NS/NC
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que no ha contestat o no sap si existeix. És important atendre a aquesta qüestió, ja que 

hi ha un percentatge de la gent que no té clara la resposta. 

 

 

Per a aquesta qüestió, el 78% de la plantilla ha contestat que veu les mateixes 

possibilitats d’aconseguir un lloc directiu tant si eres un home com una dona. Un 11% 

no sap o no ha contestat i una persona considera que no existeixen les mateixes 

oportunitats. 

 

 

Quant a la creació d’un protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe, el 56% de la 

plantilla considera que no és imprescindible desenvolupar-lo, mentre que un 22% 

considera que sí i un altre 22% es manté neutral. Aquesta dada és important, ja que un 

22% pot no saber de què es tracta aquest protocol. 

 

7; 78%

1; 11%
1; 11%

Veus les mateixes possibilitats per a homes i dones 
d'aconseguir lloncs directius?

Si No NS/NC
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necessària la creació d'un protocol contra l'assetjament 

sexual i per raó de sexe?
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Un 89% està d’acord en el fet que les dones tenen accés real a la presa de decisions de 

l’ajuntament. Una persona, en concret l’11% no sap o no contesta. Aquesta resposta es 

pot deure perquè la plantilla està feminitzada. 

 

 

Un 44% de la plantilla pensa que es valora més el temps de permanència en l’ajuntament 

que el compliment d’objectius, mentre que un altre 33% considera que no. La resta no 

sap o no contesta, sent el 22%.  

 

8; 89%

1; 11%

Creus que les dones tenen accés real a la presa de 
decisions a l'Ajuntament?

Si No NS/NC

4; 45%

3; 33%
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Un 22% de la plantilla considera que el personal laboral no té les mateixes possibilitats 

de promoció que el personal fix, mentre que un 33% sí. Aquesta dada és important, ja 

que un 44% de la plantilla no sap o no ha contestat i és imprescindible que totes les 

persones coneixen els seus drets laborals, siguen funcionariat o laborals fixos o 

temporals. 

 

 

ÀREA DE FORMACIÓ 

 

 

Un 44% de la plantilla no ha rebut, durant l’any 2020, formació, però l’altre 44% sí. 

Aquesta dada és important, ja que quasi la meitat de la plantilla ha rebut formació. 

 

 

3; 33%

2; 22%

4; 45%

Té el personal laboral les mateixes possibilitats de 
promoció que el fix?

Si No NS/NC

4; 45%

4; 44%

1; 11%

Has rebut algun tipus de formació durant aquest any?
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Per a aquesta qüestió, hi ha tres persones que ha fet la formació presencial i una altra 

semi-presencial. Aquesta dada és interessant, ja que han pogut formar-se de manera 

independent o l’haja ofert el mateix ajuntament. No obstant això, hi ha quatre persones 

que no han contestat, ja que el més probable és que no hagen rebut formació. 

 

 

Quasi totes les formacions han sigut d’una durada de 0 a 80 hores, encara que una 

persona ha rebut una formació de més de 200 hores. 

 

3; 33%

1; 11%

5; 56%

La formació que s'ha realitzat és de caràcter…

Presencial Semi-presencial On-line NS/NC

4; 45%

1; 11%

4; 44%

Quantes hores has dedicat a la formació?

0-80 hores 80-120 hores 120-180 hores 180-200 hores Més de 200 hores NS/NC
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Quasi la totalitat de la plantilla està d’acord en el fet que els cursos de formació per a la 

promoció interna són igualment accessibles per a homes i dones, per la qual cosa segons 

la resposta, no existeix discriminació de gènere quant a la promoció interna o la 

formació per a tindre eixa oportunitat. 

 

 

Quant a la formació relativa a temes d’igualtat, el 67% de la plantilla ha contestat que 

veu necessària la impartició de tallers, xarrades, etc. Un 22% no ho veu necessari i l’11% 

s’ha mantingut neutral. Per tant, és una dada que cal atendre, ja que es veu una 

demanda en temes de formació en Igualtat dins de l’ajuntament. 

5; 56%

4; 44%

Veus les mateixes possibilitats per a homes i dones 
d’accedir a cursos de formació destinats a la finalitat de 

promoció interna cap a llocs directius?

Si No NS/NC
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forme en Igualtat?
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Aquest gràfic reflecteix que la formació s’imparteix sempre dins de l’horari laboral sent 

un 33%. No obstant això, un 67% ha contestat que no ho sap o no ha volgut contestar.  

Aquesta dada és de suma importància, ja que les dones segueixen tenint el pes en el 

treball domèstic i, per tant, si la formació es fa dins del treball, significa que totes les 

persones poden formar-se amb Igualtat de condicions. En aquest cas, la majoria no han 

sabut respondre, el que significa que potser no han rebut formació des de l’ajuntament. 

 

 

Aquesta qüestió és important, ja que si els cursos formatius són fora de l’horari laboral 

ha d’oferir-se facilitats i compensacions. El 67% de la plantilla no sap si té eixos drets. El 

22% ha contestat que han tingut alguna compensació o facilitat per a fer-lo, mentre que 

un 11% ha contestat que no. Caldria analitzar aquesta dada per a proposar mesures en 

el pla d’acció encaminades a informar amb relació a aquests drets. 

 

 

 

3; 33%

6; 67%

S’imparteix sempre la formació dins l’horari laboral?

Si No NS/NC

2; 22%

1; 11%
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són fora de l’horari laboral?
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ÀREA DE RETRIBUCIONS 

 

 

Quant al salari mensual, la plantilla rep una dotació econòmica d’acord amb el grup 

laboral establit per al funcionariat. 

 

 

El 33% de la plantilla ha rebut algun tipus de paga extra durant l’any 2020, mentre que 

el 56% no ho ha rebut. Al tractar-se de totes les respostes per part de dones, no es pot 

detectar discriminació per raó de sexe a l’hora de les pagues extra.  

 

1; 11%

2; 22%

3; 34%1; 11%

1; 11%
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Quin es el teu salari mensual?
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El 44% ha contestat que si, mentre que un altre 44% ha contestat que no. Cal ficar 

atenció en aquestes repostes, ja que hi ha una diferència d’opinió significativa. A més, 

hi ha una persona que, en realitat, no sap si hi ha plusos o beneficis, sent l’11%. 

 

 

ÀREA DE CONCILIACIÓ FAMILIAR 

 

 

Quant a la qüestió de si les treballadores i treballadors utilitzen tots els dies de 

conciliació que tenen, a soles un 22% ha contestat que si, mentre que un 44% ha 

contestat que no i un altre 11% que només alguns. És significatiu que un 22% de la 

plantilla no haja contestat o no sàpiga que tenen dret a eixos dies, per la qual cosa es fa 

imprescindible informar sobre els drets de conciliació que existeixen en l’ajuntament. 

4; 45%

4; 44%

1; 11%

Hi ha plusos o beneficis socials als quals només tenen 
accés determinats professionals o per als quals s’exigeix 
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Aquest gràfic és molt important, ja que es reflecteix que el 44% de la plantilla pensa que 

no opta a altres mesures mestre treballen, mentre que únicament un 11% sap que hi ha 

altres mesures de conciliació i un altre 44% no ho sap directament. 

 

 

El 67% de la plantilla no ha observat discriminació directa o indirecta en el cas d’una 

companya embarassada. És una dada interessant, ja que no observar situacions de 

discriminació és molt positiu per a la plantilla. No obstant això, hi ha una persona que 

ha contestat que si ho ha detectat, i altres dues no saben o no contesten. Açò fa que 

siga una dada important a tindre en compte, ja que encara que siga un 11% de la 

plantilla, s’ha detectat algun tipus de discriminació que cal atendre. 

 

 

 

1; 11%

4; 45%

4; 44%

Existeix un altre tipus de mesura per a la conciliació?

Si No NS/NC
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ÀREA DE SALUT LABORAL, ASSETJAMENT I LLENGUATGE, COMUNICACIÓ 

 

 

Únicament un 11% de la plantilla pensa que l’ajuntament té un protocol d’actuació 

enfront de casos d’assetjament, per la qual cosa es fa necessari informar a la plantilla de 

si el tenen i, si no, realitzar un protocol d’actuació. A més, un 67% ha contestat que no 

ho sap i un 22% que pensa que no. 

 

 

Per altra banda, quan es pregunta per si sabrien actuar en casos d’assetjament, la 

resposta majoritària és que sí. No obstant això, si no es té o no es coneix el protocol a 

seguir, és molt difícil actuar correctament en aquests casos, ja que cal tractar-los amb la 

professionalitat indicada perquè cap persona es veja perjudicada. 

 

1; 11%
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6; 67%
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Sabries com actuar davant d’un cas d’assetjament?

Si No NS/NC



63 
 

 

Per a aquesta qüestió, la plantilla de l’ajuntament veu necessària la formació en casos 

d’assetjament i de llenguatge inclusiu, sent el 44%. Un altre 44% no considera necessària 

la formació i un 11% que es mostra neutral davant aquesta proposta. En aquest cas, hi 

ha molta diferència en les opinions, per la qual cosa cal trindre-ho en compte en el pla 

d’acció. 

 

 

En aquest gràfic es mostra la necessitat d’implantació d’un pla municipal d’igualtat, ja 

que un 56% de la plantilla manifesta eixa necessitat al davant d’un 44%.  

 

 

4; 45%

4; 44%

1; 11%

Creus que és necessària la formació contra l’assetjament 
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Els mitjans més utilitzats per a la comunicació entre les persones que componen la 

plantilla, són el correu electrònic i el telèfon, seguit de reunions de departament i 

reunions generals. És important conéixer aquests mitjans per a poder posar en marxa el 

pla municipal, així com les accions de l’àrea de l’ajuntament. Hi ha dues persones que 

han assenyalat altres maneres de comunicació en l’ajuntament. 

 

 

7.2.3 Enquestes poblacionals 

 

En un pla d’igualtat municipal, és a dir, que tinga en compte a tota la població d’un 

municipi, és un objectiu central saber quines opinions té la gent respecte del seu poble. 

Tot açò és primordial per saber en quin punt de partida, respecte dels temes d’igualtat, 

hi ha en el poble. S’ha de saber la conscienciació existent en violència de gènere, si hi ha 

casos actius, les activitats municipals que s’han fet, si les associacions són participatives, 

etc. 

Perquè un pla municipal complisca amb els objectius proposats, totes aquestes opinions 

han de ser analitzades per poder implementar un pla amb mesures que es relacionen 

directament amb l’anàlisi realitzada. Per això, per a aquest pla municipal, s’han 

dissenyat unes enquestes perquè la gent puga participar lliurement. 

5; 16%
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7; 22%

2; 6%
1; 3%

2; 6%

8; 25%
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A través de quins mitjans us soleu comunicar?
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Plantilles Intranet Tauler anuncis

Telèfon Altres NS/NC



65 
 

A continuació, s’exposen les dades més significatives després de la realització de la 

pertinent anàlisi amb les enquestes poblacionals del municipi de Llaurí. Per a les dades, 

es presenten diversos gràfics amb les dades numèriques i percentatges. En els 

comentaris dels gràfics també apareixen les dades desagregades per sexe per tindre un 

major coneixement de les possibles diferències existents entre dones i homes. 

 

 

Per a aquest primer gràfic, es pot observar la part de la població que ha participat en 

l’enquesta. En total, han participat 80 persones, de les quals 58 són dones i 22 homes. 

Al costat de les dades podem observar quin percentatge correspon a cada sexe. 

 

MOVILITAT I URBANISME 

 

 

Per a aquest segon gràfic, s’ha preguntat si les persones són coneixedores dels serveis 

públics de transport. El 82% de les persones els coneix, sent 19 homes i 47 dones. 

22; 27%

58; 73%

Sexe de les persones participants

Homes Dones

66; 82%

11; 14% 3; 4%

Coneixes tots els serveis de transport públic del teu 
municipi?

SI NO NS/NC
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Mentre, un 14% no els coneix, sent 3 homes i 8 dones. També es pot observar que hi ha 

un 4% que no ho sap o no ha contestat (les tres són dones). 

 

 

Per a la qualificació d’aquests serveis públics, la major part de la gent pensa que són 

regulars, sent un 44%, 22 dones i 11 homes. A més, un altre 41% pensa que són dolents 

o molt dolents, sent 5 homes i 25 dones. Aquesta dada és fonamental per al pla d’acció. 

 

 

Per a aquesta qüestió, el 81% de la gent pensa que hi ha accessibilitat per a persones 

amb mobilitat reduïda tant als edificis municipals com en l’entorn urbà, sent una dada 

molt positiva. En aquest cas, aquesta resposta ha sigut donada per 17 homes i 48 dones. 

Un 9% pensa que no hi ha (6 dones i 1 home) i 8 persones no han contestat o no han 

sabut contestar (4 homes i 4 dones). 
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Per a la qualificació de les infraestructures de mobilitat al municipi, hi ha moltes 

opinions. Un 42% de les persones enquestades opina que les infraestructures regulars, 

sent 24 dones i 9 homes. Mentre, un 43% opina que són bones o molt bones, sent 24 

dones i 10 homes. Un 15% de les opinions se centra a dir que són dolentes o molt 

dolentes, 3 homes i 9 dones.  

 

 

Un 61% pensa que les voreres no són el suficientment amples, sent 11 homes i 38 dones. 

L’altre 25% pensa que si, sent 10 homes i 10 dones. 
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POLÍTIQUES D’IGUALTAT 

 

 

Un 56% de les persones enquestades coneix les associacions de dones presents al 

municipi, sent 14 homes i 31 dones. Mentre, un 36% no les coneix, sent 8 homes i 21 

dones. 

 

 

A part de conéixer aquestes associacions, s’ha preguntat per la participació en les seues 

activitats. Hi ha 4 persones que diuen que no hi ha associacions de dones, mentre que 

hi ha 13 dones que participen activament. Aquesta dada és també molt significativa, ja 

que soles ser les dones les que més participen en aquestes associacions. 
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Quant a la qüestió de si es coneix l’àrea o unitat d’igualtat de l’ajuntament, únicament 

un 20% ha contestat que si, sent 2 homes i 14 dones. 

 

 

Únicament un 5% ha recorregut aquests serveis, sent totes dones. 

 

 

Per a la qüestió de conéixer la mancomunitat, un 74% ha contestat que sí, dada molt 

positiva. D’aquest 74%, són 16 homes i 43 dones. 
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Si la qüestió se centra més en l’àrea d’igualtat de la mancomunitat, el percentatge de la 

gent que coneix el recurs és molt menor. De les persones que coneixen el recurs, un 

45%, hi ha 7 homes i 29 dones. 

 

 

Més concretament, a soles un 5% ha necessitat el servei, sent totes dones. 

 

 

36; 45%

44; 55%
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Quan es pregunta per si la gent coneix què és un pla d’igualtat, la resposta majoritària 

és que si, sent el 51%, sent 12 homes i 29 dones. 

 

 

Per a l’àmbit de priorització en temes d’igualtat, un 49% de la gent opina que l’educació 

és el més important i on cal incidir. Un 19% per a la formació i un 17% per a les famílies. 

Els àmbits menys valorats han sigut les polítiques públiques municipals amb un 9% i un 

6% per a les associacions. 

 

 

Quant al coneixement de la realització d’activitats municipals en temes d’igualtat, el 13% 

de la gent les coneix, sent 2 homes i 8 dones. És una dada molt baixa, per la qual cosa és 

imprescindible tindre en compte al pla d’acció la comunicació amb la població. 
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ASSOCIACIONISME I ESPORTS 

 

 

Únicament un 24% de la gent enquestada participa en alguna associació municipal, sent 

8 homes i 11 dones. 

 

 

De les persones que han contestat que si (54%), són 15 homes i 28 dones. Mentre que 

les que no (40%), hi ha 6 homes i 26 dones. Aquesta dada és important, ja que en moltes 

ocasions les opcions per a molts esports feminitzats és mínima. 

 

 

 

 

 

19; 24%
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VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 

Qüestions fetes a dones que tenen o han tingut parella home: 

 

D’ací fins al final del qüestionari, únicament es pot tindre en compte l’opinió de 60 

participants, ja que les altres 20 persones que han contestat l’enquesta en paper a 

l’ajuntament no tenien aquesta part del qüestionari per motius desconeguts. 

 

 

Aquest gràfic mostra una dada molt interessant, ja que un 60% de les dones 

enquestades ha sentit incomoditat per l’actitud d’un desconegut pel carrer. És una dada 

que cal contemplar en el pla d’acció. 

 

 

La freqüència és molt variable, però és molt important atendre al 26% d’aquestes dones, 

ja que ho han sentit més de 10 vegades i un 26% entre 4-7 vegades. Encara que no 

apareix al gràfic, hi ha 20 dones que no han contestat aquesta pregunta. 

28; 60%

19; 40%
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Un 19% de les dones enquestades ha contestat que sí. No és un percentatge molt alt, 

però és una conducta que cal atendre en l’àrea de prevenció de la violència de gènere. 

 

 

Per a aquesta conducta, un 13% ha contestat que sí. És un percentatge que cal atendre. 
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les xarxes socials i en la teua vida personal per evitar 

molestar al teu nuvi/marit?

SI NO NS/NC

7; 15%

40; 85%

Alguna vegada has tingut la sensació de que la teua 
parella et controla a l'hora d'eixir o a través de les 

xarxes socials?

SI NO NS/NC
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Un 15% de les dones enquestades ha contestat que sí. Un altre percentatge el 

suficientment preocupant per al pla d’acció. 

 

 

Un 26% de les dones ha contestat que sí. 

 

 

Un 21% ha contestat que si s’ha sentit humiliada, una conducta molt utilitzada en la 

violència psicològica. 

 

12; 26%

35; 74%

Alguna vegada has sentit que la teua parella 
anteposa la seua voluntat o interessos als teus?

SI NO NS/NC

10; 21%

37; 79%

En alguna ocasió t'has sentit humiliada per part de 
la teua parella?

SI NO NS/NC



76 
 

 

Un 28% de les dones enquestades ha contestat que sí. 

 

 

Per a aquest gràfic, un 32% ha contestat que ha sentit que ha sigut assejada alguna volta, 

reflectant un alt percentatge de les dones enquestades, per la qual cosa és també una 

dada a tindre en compte. 

 

 

Un 60% de les enquestades coneix algun cas pròxim de violència de gènere, sent més de 

la meitat, dada imprescindible a tractar al pla d’acció. 

13; 28%

34; 72%

En alguna ocasió has patit agressió física o verbal?

SI NO NS/NC

15; 32%

32; 68%

Has sentit que t'han assejat alguna vegada?

SI NO NS/NC

28; 60%

19; 40%

Coneixes algun cas pròxim de violència de gènere?

SI NO NS/NC
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Quant a la qüestió d’interposar denúncia, un 32% de les dones ha contestat que si al 

davant d’un 40% de les que coneixen un cas pròxim de violència de gènere, el que 

reflecteix que en gran part de les ocasions no s’arriba a la denúncia. 

 

Qüestions fetes a homes: 

 

 

La mostra d’homes que han contestat l’enquesta ha sigut poca, per la qual cosa els 

resultats no poden ser significatius per a la població d’homes del municipi de Llaurí. De 

totes maneres les seues respostes són importants per conéixer les seues opinions.  

Per a aquest gràfic 11 dels 13 homes participants ha contestat que no i 1 que si ho ha 

fet. 

 

15; 32%

19; 40%

13; 28%

En cas d'haver viscut alguna de les situacions anteriors o 
haver sigut testimoni, has interposat denúncia?

SI NO NS/NC

1; 8%

11; 84%

1; 8%

En alguna ocasió has llançat algun comentari ofensiu 
cap a una dona o grup de dones?

SI NO NS/NC SI, i no em pareix ofensiu
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Per a aquesta pregunta, 12 dels 13 homes ha contestat que no i l’altre no ha contestat. 

 

 

Quant a l’existència de la igualtat, únicament un 23% pensa que existeix igualtat, mentre 

que un 69% han dit que no existeix encara. 

 

 

12; 92%

1; 8%

Alguna vegada has revisat les xarxes socials de la teua 
parella sense el seu permís?

SI NO NS/NC

3; 23%

9; 69%

1; 8%

Consideres que ja existeix la igualtat entre homes i 
dones?

SI NO NS/NC

3; 23%

9; 69%

1; 8%

Coneixes algun cas pròxim de violència de gènere?

SI NO NS/NC
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Un 23% dels homes enquestats ha contestat que coneix un cas de violència de gènere, 

dada important a considerar en el pla d’acció. 

 

Qüestions per a homes i dones: 

 

 

Quant als serveis i recursos en matèria de violència de gènere, únicament un 21% de les 

persones enquestades els coneix. Per a alguns si i altres no, han contestat 12 persones. 

 

 

Per a la valoració dels recursos, hi ha una persona que considera que són dolents, sent 

1 home, per a molt dolents han contestat 2 persones, sent 1 home i 1 dona. Per a 

l’etiqueta de regular, han contestat 2 homes i 8 dones (17%). Entre bons i molt bons, 

que són un 32% en conjunt, són 3 homes i 16 dones. 

 

12; 21%

32; 55%

12; 21%
2; 3%

Coneixes els serveis i recursos municipals existents en 
matèria de violència de gènere?

SI NO Alguns si i altres no NS/NC

2; 3%
1; 2%

10; 17%

18; 30%

1; 2%

28; 46%

Valora aquests serveis i recursos

Molt dolents Dolents Regulars Bons Molt bons NS/NC
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CONCILIACIÓ LABORAL, FAMILIAR I PERSONAL 

 

 

Un 73% de les persones enquestades coneix els seus drets laborals en temes de 

conciliació, sent 7 homes i 31 dones. Per a alguns si i altres no, 3 homes i 8 dones. Encara 

que la mostra no siga suficient, les dones solen conéixer més aquests drets, ja que 

socialment tenen el pes en les relacions de cura dels i les familiars així com dels i les 

menors. És important fomentar la conciliació per al grup d’homes. 

 

 

En aquest gràfic es pot observar el comentari anterior, ja que de les persones 

enquestades, un 22% ha fet ús dels seus drets laborals, sent 1 home i 12 dones. 

 

38; 73%
3; 6%

11; 21%

Coneixes els teus drets laborals en matèria de 
conciliació?

SI NO Alguns si i altres no

13; 22%

37; 61%

10; 17%

Has fet ús d'alguns dels drets laborals en matèria de 
conciliació?

SI NO NS/NC
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Quant a l’adopció de rols de cures, un 40% ha contestat que si, sent 3 homes i 21 dones. 

Normalment, són més les dones les que agafen baixes i permisos per tal de cuidar altres 

persones. 

 

 

En temes de coneixement al voltant de les novetats legislatives en temes de conciliació, 

únicament un 39% les coneix, sent 4 homes i 19 dones. 

 

 

 

 

 

 

24; 40%

10; 17%

26; 43%

Adoptes el rol de les cures principals de les persones en 
situació de dependència?

SI NO NS/NC

23; 39%

32; 53%

5; 8%

Coneixes les novetats legislatives en temes de 
conciliació laboral?

SI NO NS/NC
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SALUT I BENESTAR 

 

 

Per al tema de salut, les persones enquestades han qualificat el seu estat de salut l’últim 

any. Les respostes se centren a dir que ha sigut regular (50%), sent 8 homes i 22 dones. 

Quant a la resposta amb l’etiqueta mal, han sigut 1 home i 4 dones. Per a molt bé, han 

sigut 4 homes i 21 dones. 

 

 

Per al nivell d’autoestima, la major part de les respostes ha sigut molt bona, sent 8 

homes i 25 dones. Per a dolent, ha contestat 1 home i per a regular, 5 homes i 20 dones. 

 

25; 42%

30; 50%

5; 8%

Com qualificaries el teu estat de salut durant l'últim 
any?

MOLT BE REGULAR MAL

33; 56%
25; 42%

1; 2%

Com qualificaries el teu nivell d'auto estima?

MOLT BO REGULAR DOLENT
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Un 50% de les persones enquestades ha contestat que es compta amb elles, sent 5 

homes i 25 dones. No obstant això, hi ha 7 homes i 17 dones que opinen que no. 

 

 

Un 36% han contestat que sí, sent 2 homes i 20 dones. 

 

30; 50%24; 40%

6; 10%

Consideres que el teu municipi compta amb les 
instal·lacions necessàries per a la teua salut i benestar?

SI NO NS/NC

22; 36%

37; 62%

1; 2%

Coneixes accions que s'han portat a terme des de 
l'ajuntament per tal d'afavorir el benestar de la 

ciutadania?

SI NO NS/NC
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Quant a accions que se centren en la salut de les dones, un 20% ha contestat que les 

coneix, sent 10 homes i 26 dones. 

 

 

Per a finalitzar, es recullen les conclusions més importants a les que s’ha arribat després 

de l’anàlisi quantitativa de la població de Llaurí. Es recorda que la mostra ha sigut poca 

per fer una diagnòsi el total de la població o la tendència general, però es poden traure 

algunes idees com: 

- Les dones utilitzen més les infraestructures del poble en el seu dia a dia, ja que 

es dediquen més a les activitats domèstiques. Per això, les seues respostes es 

centren en la renovació de les estructures municipals com ampliar les voreres, 

etc. 

- Les dones participen més activament en les activitats i associacions del poble, 

sobretot en les de dones, pel que cal fomentar una major participació dels 

homes. 

- Les dones coneixen més les unitats i recursos d’igualtat, per la qual cosa s’ha de 

fomentar la informació encara més i per als homes del municipi. 

- Es coneixen molts casos de violència de gènere pel que cal treballar en aquest 

àmbit per a tota la ciutadania. 

- La gent, en general, fa esport i participa en aquestes activitats. És important 

fomentar tots els esports i donar força a les infraestructures del poble. 

12; 20%

46; 77%

2; 3%

Coneixes accions que s'han portat a terme des de 
l'ajuntament per tal d'abordar infermetats i dolències 

que tenen major incidència en dones?

SI NO NS/NC
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- En temes de conciliació, són les dones les que més utilitzen els seus drets pel fet 

que encara es dediquen més a les relacions de cura. És important fomentar l’ús 

entre els homes del poble. 
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7.3 ANÀLISI QUALITATIVA 

 

Per a l’anàlisi qualitativa s’ha optat per fer unes entrevistes conjuntes tant per a Alcaldia 

com per a la Regidoria d’Igualtat, per tal d’obtindre una informació més detallada en 

temes d’igualtat en relació amb el municipi. 

L’entrevista proporciona una informació més àmplia per conéixer el punt de partida del 

municipi i que el pla d’acció siga molt més complet. Es tracta d’una entrevista 

semiestructurada, amb la qual s’han pogut fer preguntes que no estaven contemplades 

en el guió, ja que dona l’opció de tindre molta més informació que sorgeix en el moment.  

A continuació es presenta l’entrevista feta: 

 

DADES IDENTIFICACIÓ 

 
Municipi: Llaurí 
Persona 
entrevistada: 

Alcaldia i regidoria 

Data: 13/05/2021 
Lloc: Despatx alcaldia 
 

POBLACIÓ 
Total:  Nº Dones:   Nº Homes:  

 
Nº PERSONAL AL SERVICI DE L’AJUNTAMENT 

  Dones Homes Dones Homes  
Alcaldía 1 0   

Tinent Alcaldía 1 2   

Polítics Org. Govern 3 2   

Polítics Oposició 1 3   

Personal eventual 1 0   

Personal amb beques 0 0   

Personal Tècnic 9 2   

Personal Administratiu 5 0   

Personal laboral 3 2   

Total 24 11   
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Qüestions: 

 

1. Quan apareix la regidoria d’igualtat en l’Ajuntament? 

 

Apareix en 2019. Abans estava inclosa en benestar social. Quan vàrem formar el 

nou equip de govern, veiérem que era un tema amb molt de pes social, per la 

qual cosa decidirem que estiguera separada. 

 

2. Es disposa de personal tècnic en temes d’igualtat? 

 

Creiem que no. El personal va molt carregat de feina, per la qual cosa en aquests 

temes tenim els serveis de la manco, es per això que la Mancomunitat ens dona, 

als pobles xicotets, moltes més possibilitats de fer coses. 

 

3. Existeix Comissió d’Igualtat? Quan es va crear? 

 

Si, existeix pel Pla Intern que es va fer en 2018. La comissió s’ha reunit dues 

voltes, però amb la pandèmia tot s’ha paralitzat. També som un poble amb molt 

poc personal, ja que som 1.100 habitants. De fet, ací a l’ajuntament som més 

dones que homes i no tenim policia, està de baixa. 

 

4. Serveis Igualtat: ATENPRO, VIOGEN… 

 

El policia utilitza viogen i serveis socials atenpro. 

 

5. Activitats en temes d’igualtat realitzades des de l’Ajuntament. 

 

La dificultat és que en ser un poble menut, no trobem molta participació per part 

de la població. 

 

Sempre fem coses per al 8M i 25N i col·laborem amb l’associació ames de casa, 

les persones jubilades també són participatives. 
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Per altra banda, ens coordinem amb el centre educatiu i hem fet activitats com 

murals, documentals, monòlegs, samarretes per a l’àmbit de l’esport, etc. La 

gent ja no participa en les formacions com a tal perquè volen coses més 

dinàmiques. 

 

6. Formació a la plantilla en temes d’igualtat. 

 

No s’ha fet mai. 

 

7. Pressupost regidoria Igualtat. 

 

Tenim un pressupost global per a totes les regidories. El més comú és que per a 

fer activitats sol·licitem subvencions de tots els àmbits. Ara mateix, no som 

municipi protegit contra la violència de gènere i ens agradaria. 

 

8. Compromís polític en l’Ajuntament. 

 

Seré, com alcaldessa, molt sincera. La gent té encara molt establits uns 

estereotips de gènere, jo vaig ser la primera dona i jove en ser alcaldessa de 

Llaurí i la gent pensava que no podia confiar en mi pel fet de ser dona i jove. Ara 

mateix som, en el nostre equip, tres dones i dos homes i entre nosaltres no hi ha 

problemes. No obstant això, hi ha altres partits que no donen llocs de 

responsabilitat a dones. 

 

Les dones ens impliquem molt en aquests temes i crec important donar visibilitat 

a què nosaltres també podem estar en llocs de molta responsabilitat. Des de 

l’ajuntament, sempre hem intentat tindre paritat, complir les lleis, perquè 

encara hi ha molt masclisme en el poble. La nostra imatge pot fer sentir 

identificades a moltes dones i crec que és important tot el que es relaciona amb 

el món laboral. Hem de ser un exemple per a tots els col·lectius, els comerços del 

poble, etc. La conclusió és que volem que aquest ajuntament siga un exemple. 
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8- MESURES PER ÀREES: 

 

En aquest apartat del Pla Municipal, es disposa del pla d’acció a seguir, presentant les 

diferents mesures per les àrees establides en l’apartat de les pretensions del pla. 

 

Totes les àrees presenten una introducció del que es va a tindre en compte i els objectius 

específics dins de cada temàtica establerta, de manera que se separa dins d’una mateixa 

àrea les mesures depenent de l’objectiu al que es refereixen. 

 

 

1- Àrea de formació, educació i cultura: 

 

 

En aquesta àrea es pretén dur a terme mesures i accions encaminades a la sensibilització 

i conscienciació de la necessitat d'establir iguals oportunitats per a tothom. Per a això, 

aquest tema s'ha de treballat des de les escoles, educant i formant des d'edats molt 

primerenques i sempre adaptant-ho a l'edat de cada grup d'edat. A més, des de 

l'ajuntament, establim la necessitat d'inclusió de les famílies i del personal docent, ja que 

la comunitat de mares i pares, així com del professorat, és fonamental en la consecució 

de la igualtat de gènere. 

 

A part dels centres educatius, també es considera com a eix central la formació de les 

persones de la tercera edat, com a grup fonamental de canvi per a les noves generacions, 

ja que són elles i ells la veu de l'experiència i, en aquest sentit, es fa fonamental 

conscienciar i sensibilitzar a aquesta part de la població. 

 

A més, incloem l'àrea de cultura, un àmbit central del municipi des del qual es pot dur a 

terme la conscienciació i sensibilització de col·lectius i altres grups d'edat. 
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Objectiu específic 1: Introduir la perspectiva de gènere des de la infància i la joventut, a 

través de la formació i impartició de tallers des de les escoles. 

 

Acció 1: Desenvolupar tallers de coeducació dirigits a l'alumnat de primària. 

 

Acció 2: Incloure temàtica sobre igualtat de gènere en els tallers de lectura inclusiva 

dirigits a la infància. 

 

Acció 3: Realitzar tallers sobre resolució pacífica de conflictes dirigits a l'edat infantil. 

 

Acció 4: Realitzar tallers de sensibilització en perspectiva de gènere per a l'alumnat de 

5é i 6é i com la socialització de gènere influeix en les nostres eleccions. 

 

Acció 5: Impartir tallers, a través d'associacions, on víctimes de violència de gènere 

expliquen la seua pròpia experiència amb l'objectiu de sensibilitzar l'alumnat de 5é i 6é 

de primària. 

 

Acció 6: Elaboració de tallers sobre música igualitària, de manera que s'analitzen cançons 

de tots els gèneres musicals a nivell d'imatges i lletres que indueixen a la normalització 

del maltractament cap a les dones. 

 

 

Objectiu específic 2: Incloure a les famílies en els tallers impartits a la infància per educar 

mares i pares en temes relatius a la igualtat i al personal docent. 

 

Acció 7: Realització de tallers d'introducció a la perspectiva de gènere per a mares i pares 

per tal de conscienciar i sensibilitzar a les famílies. 

 

Acció 8: Dotar a les famílies d'eines en igualtat perquè puguen utilitzar-les en l'educació 

de menors com contes infantils en igualtat, pel·lícules, música, etc. 

 

Acció 9: Implementar tallers sobre sexualitat per a pares i mares de l'alumnat de 5é, 6é 
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de primària. 

 

Acció 10: Realitzar una campanya de sensibilització de joguines, jocs i contes no sexistes 

amb una guia per a les famílies. 

 

Acció 11: Realitzar una campanya sobre disfresses no sexistes i igualitàries. 

 

Acció 12: Realitzar els tallers d'introducció de la perspectiva de gènere per al professorat. 

 

Acció 13: Dotar d'eines al professorat per treballar els temes d'igualtat de gènere. 

 

Acció 14: Impartir tallers de sensibilització per al professorat sobre prostitució i tracta. 

 

 

Objectiu específic 3: Dotar el municipi de la perspectiva de gènere en establiments com 

la biblioteca, casa de la cultura, etc. 

 

Acció 15: Proporcionar a la biblioteca d'un "racó violeta" amb obres i llibres sobre 

igualtat de gènere i feminisme. 

 

Acció 16: Difondre un díptic i un cartell sobre les noves obres adquirides del "racó 

violeta". 

 

Acció 17: Realitzar tallers sobre dones en la història per a tota la població. 

 

Acció 18: Organitzar un certamen juvenil de "relats per la igualtat i la diversitat". 

 

 

Objectiu específic 4: Introduir la perspectiva de gènere en la tercera edat. 

 

Acció 19: Incorporar d'accions o continguts específics d'igualtat en la programació dels 

cursos oferts per a gent gran del municipi. 
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Acció 20: Impartir tallers d'informàtica per pal·liar la bretxa digital present a les persones 

de la tercera edat des de la perspectiva de gènere. 

 

Acció 21: Desenvolupar cursos sobre perspectiva de gènere per a la vida quotidiana. 

 

Acció 22: Desenvolupar tallers sobre empoderament per a les dones i empatia per als 

homes del municipi. 

 

Acció 23: Realitzar de tallers de lectura, adreçat a majors de 65 anys, en matèria 

d'igualtat i sobre dones apoderades i importants en la història. 

 

Acció 24: Visionar pel·lícules i curtmetratges sobre igualtat de gènere amb un debat final 

per a tota la població, de qualsevol edat, que vulga participar. 

 

 

 

2- Àrea d'associacionisme i empoderament de la ciutadania: 

 

 

En aquesta segona àrea s'estableix la importància que tota la ciutadania participe de 

manera activa en la implementació de el Pla d'Igualtat, ja que són elles les protagonistes 

i a les que va dirigit aquest document. 

 

Les associacions són primordials en l'objectiu de conscienciació social sobre les 

desigualtats existents, de manera que són un col·lectiu central en el desenvolupament 

del pla municipal. 

 

Objectiu específic 1: Assegurar la participació social de les dones de diferents grups 

d'edat. 

 

Acció 25: Realitzar accions d'informació i formació en matèria d'igualtat a les 

associacions veïnals. 
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Acció 26: Organitzar una trobada de cuidadores no professionals de persones en situació 

de dependència per establir criteris d'actuació i bones pràctiques. 

 

Acció 27: Realitzar una trobada intergeneracional sobre igualtat en el qual dones de la 

tercera edat expliquen les seues experiències a la gent jove i viceversa, establint un espai 

de debat i reflexió. 

 

Acció 28: Realitzar actuacions de sensibilització, informació i formació en igualtat de 

gènere dirigides a dones en situació d'exclusió social. 

 

Acció 29: Realitzar tallers sobre prostitució i tracta per conscienciar sobre aquests temes 

per a la població i el teixit associatiu. 

 

 

Objectiu específic 2: Informar totes les persones sobre els canvis introduïts i novetats en 

el municipi sobre les accions que s'estan duent a terme a conseqüència de la posada en 

marxa de el Pla Municipal d'Igualtat. 

 

Acció 30: Elaborar una versió del Pla d'Igualtat Municipal en metodologia de lectura fàcil. 

 

Acció 31: Repartir la versió de lectura fàcil de el Pla Municipal entre el teixit associatiu 

del municipi. 

 

Acció 32: Difondre informació rellevant a través de la pàgina web de l'ajuntament i de 

jornades formatives i informatives de caràcter presencial sobre el Pla Municipal 

d'Igualtat. 

 

Acció 33: Establir un servei d'informació i assessorament per a tot el municipi, que es 

portarà des de la unitat d'igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, sobre el Pla 

Municipal d'Igualtat vigent. 

 

Acció 34: Establir xerrades presencials sobre el Pla Municipal d'Igualtat entre el teixit 
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associatiu de la localitat i per a tota la població. 

 

 

 

3- Àrea d’oci i esports: 

 

 

En l'esport i l'oci està implícita la violència de gènere, donant pas a situacions constants 

de discriminació pel que, des de l'ajuntament, es té en compte aquesta àrea com un dels 

eixos centrals sobre els quals treballar en la igualtat d'oportunitats per a totes les 

persones que conviuen al municipi. 

 

 

Objectiu específic 1: Col·laborar des de l'ajuntament a la inclusió de la perspectiva de 

gènere en el món de l'esport. 

 

Acció 35: Signar acords amb mitjans de comunicació per garantir espais de difusió de 

l'esport femení. 

 

Acció 36: Analitzar la participació de la dona en l'àmbit esportiu local i realització de 

propostes. 

 

Acció 37: Analitzar les oportunitats esportives a través de l'observació de les 

infraestructures i instal·lacions esportives del municipi. 

 

 

Objectiu específic 2: Fomentar la igualtat d'oportunitats en el municipi, a través de la 

realització d'activitats esportives en les que puguen participar de manera activa les 

dones de la localitat. 

 

Acció 38: Incorporar categories mixtes en activitats esportives que ho permeten. 
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Acció 39: Coordinació amb el departament de Joventut de la Mancomunitat per 

incorporar la perspectiva de gènere en les activitats juvenils. 

 

Acció 40: Realitzar accions per fomentar la continuïtat de la pràctica esportiva en les 

esportistes entre 17 i 18 anys a través de la col·laboració amb els clubs locals. 

 

Acció 41: Organitzar curses populars amb diferents categories d'edat per a dones amb 

motiu del dia contra el càncer de mama. 

 

Acció 42: Eliminar criteris sexistes en l'elecció de les figures representatives de les festes 

en l'àmbit esportiu i en els premis que es puguen atorgar. 

 

 

 

4- Àrea d'ocupació i teixit empresarial: 

 

 

L'objectiu general d'aquest apartat, és incloure a les empreses i negocis del municipi, en 

la participació activa en temes d'igualtat que es realitzen des de l'ajuntament, acollint el 

sector de mercat que és tan important per al foment d'accions en igualtat. 

 

 

Objectiu específic 1: Realitzar formació en el sector de l'empresa i l'ocupació perquè les 

dones i homes tinguen les mateixes oportunitats d'accés al mercat laboral. 

 

Acció 43: Realitzar tallers d'informació juridicolaboral sobre drets i deures laborals, atur 

i Seguretat Social. 

 

Acció 44: Realitzar tallers en matèria d'ocupació i creació d'empreses amb perspectiva 

de gènere, estimulant la creació de plans d'igualtat empresarials com a eina de 

desenvolupament i innovació. 
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Acció 45: Realitzar formació en tecnologies de la informació i comunicació per disminuir 

la bretxa digital de gènere. 

 

Acció 46: Realitzar tallers d'inserció laboral per a dones que es troben en situació d'atur 

del municipi, especialment dones amb algun tipus de diversitat funcional i/o majors de 

40 anys. 

 

Acció 47: Facilitar l'atenció i informació a dones sobre els ajuts i subvencions a les quals 

puguen acollir-se per dur a terme un projecte empresarial o comercial al municipi. 

 

 

Objectiu específic 2: Afavorir la implantació d'iniciatives en benefici de la igualtat en les 

empreses i els comerços de la comarca. 

 

Acció 48: Realitzar campanyes de sensibilització i formació sobre plans d'igualtat per a la 

joventut emprenedora i per a empreses i comerços que manifesten interès. 

 

Acció 49: Difusió del servei d'assessorament i informació sobre plans d'igualtat per a les 

entitats de la comarca, que es portarà des de la unitat d'igualtat de la Mancomunitat de 

la Ribera Baixa. 

 

Acció 50: Creació dels premis anuals específics del municipi "La Ribera Baixa amb la 

igualtat empresarial" per premiar aquelles persones i entitats que hagen realitzat els 

seus plans d'igualtat i hagen complit amb els objectius proposats. 

 

Acció 51: Afavorir la publicitat i difusió d'empreses i comerços que siguen reconeguts 

per les seues bones pràctiques en igualtat de gènere i diversitat de la comarca de la 

Ribera Baixa. 
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Objectiu específic 3: Desenvolupar mesures d'acció positiva des de l'ajuntament per a 

fer visible la importància de les dones en el sector de l'empresa i l'ocupació. 

 

Acció 52: Reconéixer, des de la localitat, a l'emprenedora de l'any, dins dels 

reconeixements a dones que es realitzen en la commemoració de el 8 de març. 

 

Acció 53: Realitzar contractacions d'empreses que asseguren una paritat en la seua 

plantilla i que tramite l'ajuntament. 

 

Acció 54: Tenir un criteri de baremació per a les empreses que presenten un pla d'igualtat 

en vigor en els contractes externs de l'ajuntament. 

 

Acció 55: Mantenir i reforçar procediments de selecció de personal no discriminatoris. 

 

Acció 56: Incloure els continguts de la Llei 9/2003 de el 2 d'abril per a la igualtat entre 

dones i homes de la Comunitat Valenciana en els processos de selecció de personal. 

 

 

Objectiu específic 4: Fomentar la professionalització de les dones per poder obtindre 

majors oportunitats en l'accés a l'ocupació. 

 

Acció 57: Impulsar la participació de dones en la formació ocupacional organitzada per 

l'ajuntament i més en els sectors en els quals es troben infrarepresentades. 

 

Acció 58: Realitzar accions formatives i informatives per a la millora de la qualificació 

professional de les dones del municipi. 

 

Acció 59: Realitzar accions, com exposicions o xerrades de testimonis, que posen de 

rellevància el paper de la dona en sectors masculinitzats. 
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5- Àrea de prevenció i eradicació de la violència de gènere: 

 

 

En aquesta àrea l’objectiu és realitzar accions específiques en temes de violència de 

gènere, que van a anar dirigides a tots els col·lectius presents al municipi, incentivant 

l'eradicació i la sensibilització de tota la població. 

 

Acció 60: Difondre el servei d'assessorament i informació per a dones víctimes de 

violència de gènere i de tota aquella persona interessada que es durà a terme des de la 

unitat d'igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa. 

 

Acció 61: Realitzar accions d'informació i sensibilització sobre violència de gènere i 

diferents formes de violència contra les dones, dirigides a diferents col·lectius i agents 

socials. 

 

Acció 62: Realitzar campanyes d'informació i sensibilització per a la prevenció 

d'agressions sexuals entre la població jove. 

 

Acció 63: Difondre recomanacions de conductes preventives de la violència de gènere a 

través de diferents mitjans. 

 

Acció 64: Establir un punt violeta en els espais festius del municipi. 

 

Acció 65: Realitzar una campanya de sensibilització per al 25 de novembre com "Dia 

Internacional contra la Violència de Gènere". 

 

Acció 66: Afavorir que se sumen, a la commemoració del 25N, tot tipus de col·lectius del 

municipi, així com les entitats educatives i sanitàries. 

 

Acció 67: Donar a conéixer el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista i 

promoure que la ciutadania i els diferents col·lectius del municipi se sumen a aquest. 
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6- Àrea d'inclusió de la perspectiva de gènere de manera transversal 

des de l'ajuntament: 

 

 

En aquesta àrea busquem treballar accions i mesures que hem de realitzar des del propi 

consistori, per seguir fent del municipi un lloc pioner en temes d'igualtat i un model a 

seguir pel veïnat. Per a això, és important realitzar accions encaminades a fomentar la 

participació de la ciutadania, així com establir canvis impulsats per la plantilla de 

l'ajuntament. 

 

 

Objectiu específic 1: Introduir l'ús d'un llenguatge inclusiu i no sexista a les dependències 

de l'ajuntament, per a adoptar mesures i accions encaminades a la realització de 

campanyes amb un llenguatge inclusiu, sent un exemple en l'ús d'aquest llenguatge. 

 

Acció 68: Emprar un ús no sexista del llenguatge i imatges en totes les comunicacions 

internes i externes de l'ajuntament. 

 

Acció 69: Difondre a tot el personal de l'ajuntament del punt de consulta i de material 

informatiu sobre ús no sexista del llenguatge perquè siga emprat de forma generalitzada 

en les comunicacions internes i externes. 

 

Acció 70: Elaborar una guia inclusiva i no sexista per a l'ajuntament a la qual puguen 

donar publicitat i qualsevol persona puga consultar. 

 

Acció 71: Penjar la guia de llenguatge inclusiu i no sexista al web de l'ajuntament per a 

una major difusió entre la població. 

 

Acció 72: Impartir un taller pràctic sobre llenguatge inclusiu i no sexista per a tot el 

personal de l'ajuntament. 
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Acció 73: Realitzar una auditoria interna i externa en llenguatge inclusiu i no sexista de 

tota la documentació de l'ajuntament, entenent com a documentació externa les 

sol·licituds i peticions que rep la ciutadania. 

 

 

Objectiu específic 2: Fer partícip a la ciutadania amb veu i vot en les accions que 

s'implementen a través del Pla d'Igualtat perquè proposen continues millores. 

 

Acció 74: Incorporar qüestionaris d'avaluació i/o satisfacció a realitzar per les persones 

participants en les accions del pla que siguen susceptibles d'això. 

 

Acció 75: Incorporar la variable sexe en la recollida d'informació sobre visitants, 

assistents i persones usuàries en els espais culturals de la localitat. 

 

Acció 76: Obrir un espai de suggeriments al web de l'ajuntament i en paper en les seues 

dependències, on les persones que viuen al municipi puguen expressar les seues 

opinions i idees sobre noves accions que podrien incorporar-se al Pla d'Igualtat i 

propostes de millora. 

 

Acció 77: Elaborar un cartell informatiu sobre la consulta del pla d'igualtat amb les dades 

del servei d'assessorament en temes d'igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa. 

 

 

Objectiu específic 3: Procurar la presència equilibrada de dones i homes en els espais de 

decisió i representació. 

 

Acció 78: Formar jurats amb una composició equilibrada entre dones i homes, 

especialment en els actes de les festes que requereixen de la seua existència. 

 

Acció 79: Compondre jurats en les actuacions de l'àrea de participació ciutadana, 

procurant una representació equilibrada entre dones i homes. 
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Objectiu específic 4: Reforçar el compromís amb la igualtat des de l'ajuntament. 

 

Acció 80: Commemorar el dia 8 de març, dedicant-de manera especial cada any a una 

temàtica de rellevància. 

 

Acció 81: Commemorar el 25N elaborant activitats per a totes les persones i de diferents 

edats, així com recordar la gravetat de la violència de gènere. 

 

Acció 82: Commemorar el Dia Internacional de la Dona Rural (15 d'octubre), fent visible 

la contribució de la dona a l'economia i societat del medi rural. 

 

Acció 83: Incloure un mòdul de formació en igualtat d'oportunitats entre dones i homes 

en la formació que es programa per al personal de l'ajuntament. 

 

Acció 84: Realitzar un llistat de noms de dones rellevants per a la possible denominació 

de carrers, places o edificis a la localitat. 

 

Acció 85: Utilitzar el logotip Pla d'Igualtat en l'elaboració de la publicitat i comunicació 

en campanyes turístiques. 

 

Acció 86: Convocar un concurs per a l'elecció d'un Slogan sobre Igualtat en l'entorn de 

les fires i festes de la localitat. 
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7- Àrea de conciliació de la vida laboral, personal i familiar: 

 

 

En aquesta àrea hem considerat important establir la igualtat de gènere en el tema de la 

coresponsabilitat de les tasques domèstiques i de les mesures de conciliació a què tota 

la plantilla de l'ajuntament, com la ciutadania en el seu conjunt, poden optar sense cap 

tipus de discriminació. 

 

Acció 87: Realitzar una campanya de sensibilització en matèria de conciliació de la vida 

laboral, familiar i personal dirigida a empreses i a comerços de la localitat. 

 

Acció 88: Realitzar una campanya de sensibilització per fomentar l'harmonització de 

responsabilitats laborals i familiars dirigida a la ciutadania. 

 

Acció 89: Realitzar accions enfocades a homes, amb l'objecte d'informar, sensibilitzar i 

formar sobre l'exercici d'una paternitat igualitària i corresponsable. 

 

Acció 90: Realitzar tallers de sensibilització en matèria de conciliació adreçats a 

professorat del centre educatiu. 

 

Acció 91: Incorporar cursos oferits a la joventut que contribueixen a la presa de 

consciència en matèria de conciliació ia l'autonomia personal. 

 

Acció 92: Crear els dies de conciliació a l'ajuntament. 
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8- Àrea de salut i benestar social: 

 

 

Dins d’un Pla d’Igualtat Municipal, és fonamental contemplar un àrea de salut, ja que les 

dones parteixen d’una situació més vulnerable. Els centres de salut són centrals en la 

detecció de situacions de violència de gènere i els seus equips han de tindre, en 

conseqüència, formació en aquest tipus de violència. A més, és necessari conscienciar 

en aquest àmbit a tot el personal de salut.  

 

 

Objectiu específic 1: Conscienciar als equips sanitaris sobre la violència de gènere i la 

seua actuació. 

 

Acció 93: Elaborar materials de prevenció de la violència de gènere per al centre de salut. 

 

Acció 94: Tallers informatius per al personal sanitari en prevenció de la violència de 

gènere. 

 

Acció 95: Elaborar un protocol d'actuació per al centre de salut en cas de coneixement 

de situació de violència de gènere. 

 

 

Objectiu específic 2: Introduir la perspectiva de gènere en el centre de salut del municipi. 

 

Acció 96: Realitzar una campanya de sensibilització sobre malalties que afecten a les 

dones. 

 

Acció 97: Repartir fullets sobre prevenció de la violència de gènere en el centre de salut, 

així com el contacte de la unitat d'igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa. 
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Objectiu específic 3: Sensibilització i conscienciació per a la ciutadania sobre la 

necessitat de donar importància a la salut de les dones. 

 

Acció 98: Impartir tallers de sensibilització sobre la salut sexual i reproductiva de les 

dones. 

 

Acció 99: Campanyes de conscienciació i sensibilització sobre malalties que afecten a les 

dones. 

 

Acció 100: Campanya de sensibilització sobre la prevenció de les diferents ITS (infeccions 

de transmissió sexual). 

 

Acció 101: Desenvolupar campanyes per conscienciar sobre la "taxa rosa" en els 

productes d'higiene i salut específics de la dona i sobre les possibilitats d'ús de productes 

alternatius més sostenibles. 

 

 

9- Àrea d’urbanisme, accesibilitat i igualtat: 

 

 

Per últim, al ser un tema transversal, es també necessari introduir la perspectiva de 

gènere en l’àmbit d’urbanisme, tant en tema de infraestructures com d’accesibilitat a 

tots el serveis del poble. Per això, es considera de gran importància establir una sèrie de 

mesures i accions per a aquesta àrea. 

 

Objectiu específic 1: Sensibilitzar a la ciutadania sobre el foment d'espais urbans més 

accessibles i igualitaris. 

 

Acció 102: Impulsar un procés d'estudi urbanístic amb perspectiva de gènere del 

municipi, assenyalant les zones que haurien de ser modificades. 

 

Acció 103: Fer públics els resultats de l'estudi entre la ciutadania. 
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Acció 104: Realitzar una consulta ciutadana sobre la millora i modificació de barreres 

arquitectòniques, i de carrers i zones urbanes en general per a la introducció de la 

perspectiva de gènere al municipi. 

 

Acció 105: Realitzar una "marxa exploratòria" amb dones del municipi per realitzar un 

estat d'identificació de les zones que poden ser problemàtiques (seguretat i 

accessibilitat). 

 

 

Objectiu específic 2: Modificar estructures del municipi per dotar aquest d'una major 

inclusió i d'una major perspectiva de gènere. 

 

Acció 106: realitzar les millores de les opcions que hagen obtingut una major puntuació 

en la consulta ciutadana i segons els resultats de la marxa exploratòria seguint els criteris 

d'igualtat i accessibilitat. 

 

Acció 107: Eliminar els llocs que, per les seues circumstàncies, puguen considerar-se 

insegurs i innecessaris, sobretot per a l'activitat nocturna. 

 

Acció 108: Revisió de la il·luminació municipal per a una major adequació de llocs i 

horaris segons la perspectiva de gènere. 

 

Acció 109: Impulsar la nomenclatura en femení dels nous carrers i edificis públics del 

municipi. 

 

Acció 110: Incorporar, en zones segures i accessibles al municipi, zones de trobada per a 

gent gran, amb aparells de realització d'activitat física, i aparells per a persones amb 

diversitat funcional, zones d'ombra, etc. 

 

Acció 111: Modificar les zones comunes infantils incloent gronxadors accessibles per a 

xiquetes i xiquets amb diferents capacitats. 
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9- CRONOGRAMA 

 

En aquest apartat es presenta un cronograma diferenciat per colors, per a cadascuna de 

les àrees del pla municipal d'igualtat, establint quan es faran per cada any de vigència i, 

dins de cada any, per trimestres. 

 

El cronograma que es presenta és indicatiu, i les accions que s'assenyalen 

s'implementaran seguint la relació de treball que es destaca. 

 

I PLA MUNICIPAL 

D'IGUALTAT 

D'OPORTUNITATS DE 

DONES I HOMES 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

FORMACIÓ, EDUCACIÓ I 

CULTURA 

1

T 

2

T 

3

T 

4

T 

1

T 

2

T 

3

T 

4

T 

1

T 

2

T 

3

T 

4

T 

1

T 

2

T 

3

T 

4

T 

1

T 

2

T 

3

T 

4

T 

1.- Desenvolupar tallers de 

coeducació dirigits a l'alumnat de 

primària. 

                    

2.- Incloure temàtica sobre igualtat 

de gènere en els tallers de lectura 

inclusiva dirigits a la infància. 

                    

3.- Realitzar tallers sobre 

resolució pacífica de conflictes 

dirigits a l'edat infantil. 

                    

4.- Realitzar tallers de 

sensibilització en perspectiva de 

gènere relatives a l'elecció de la 

carrera universitària per a 

l'alumnat de 5é i 6é i com la 

socialització de gènere influeix en 

les nostres eleccions. 
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5.- Impartir tallers, a través 

d'associacions, on víctimes de 

violència de gènere expliquen la 

seua pròpia experiència amb 

l'objectiu de sensibilitzar 

l'alumnat de 5é i 6é. 

                    

6.-Elaboració de tallers sobre 

música igualitària, de manera que 

s'analitzen cançons de tots els 

gèneres musicals a nivell 

d'imatges i lletres que indueixen a 

la normalització del maltractament 

cap a les dones. 

                    

7.- Realització de tallers 

d'introducció a la perspectiva de 

gènere per a mares i pares per tal 

de conscienciar i sensibilitzar a 

les famílies. 

                    

8.- Dotar a les famílies d'eines en 

igualtat perquè puguen utilitzar-

les en l'educació de menors com 

contes infantils en igualtat, 

pel·lícules, música, etc. 

                    

9.- Implementar tallers sobre 

sexualitat per a pares i mares de 

l'alumnat de 5é, 6é de primària. 

                    

10.- Realitzar una campanya de 

sensibilització de joguines, jocs i 

contes no sexistes amb una guia 

per a les famílies. 

                    

11.- Realitzar una campanya 

sobre disfresses no sexistes i 

igualitaris. 

                    

12.- Realitzar els tallers 

d'introducció de la perspectiva de 

gènere per al professorat. 

                    

13.- Dotar d'eines a l'professorat 

per treballar els temes d'igualtat 

de gènere. 
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14.- Impartir tallers de 

sensibilització per al professorat 

sobre prostitució i tracta. 

                    

15.- Proporcionar a la biblioteca 

d'un "racó violeta" amb obres i 

llibres sobre igualtat de gènere i 

feminisme. 

                    

16.- Difondre un díptic i un 

cartell sobre les noves obres 

adquirides del "racó violeta". 

                    

17.- Realitzar tallers sobre dones 

en la història per a tota la 

població. 

                    

18.- Organitzar un certamen 

juvenil de "relats per la igualtat i 

la diversitat". 

 

                    

19.-Incorporar accions o 

continguts específics d'igualtat en 

la programació dels cursos oferts 

per a gent gran del municipi. 

                    

20.- Impartir tallers d'informàtica 

per pal·liar la bretxa digital 

present a les persones de la 

tercera edat des de la perspectiva 

de gènere. 

 

                    

21.-Desenvolupar cursos sobre 

perspectiva de gènere per a la 

vida quotidiana. 

                    

22.- Desenvolupar tallers sobre 

empoderament per a les dones i 

empatia per als homes del 

municipi. 
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23.-Realitzar de tallers de lectura, 

adreçat a majors de 65 anys, en 

matèria d'igualtat i sobre dones 

apoderades i importants en la 

història. 

                    

24.- Visionar pel·lícules i 

curtmetratges sobre igualtat de 

gènere amb un debat final per a 

tota la població, de qualsevol 

edat, que vulga participar. 

                    

 

 

I PLA MUNICIPAL 

D'IGUALTAT 

D'OPORTUNITATS DE 

DONES I HOMES 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

ASSOCIACIONISME I 

APODERAMENT DE LA 

CIUTADANIA 

1

T 

2

T 

3

T 

4

T 

1

T 

2

T 

3

T 

4

T 

1

T 

2

T 

3

T 

4

T 

1

T 

2

T 
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T 

4

T 

1 
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2 

T 

3 

T 

4 

T 

25.-Realitzar accions 

d'informació i formació en 

matèria d'igualtat a les 

associacions veïnals. 

                    

26.-Organitzar una Trobada de 

cuidadores no professionals de 

persones en situació de 

dependència per establir criteris 

d'actuació i bones pràctiques. 

 

                    

27.-Realitzar una trobada 

intergeneracional sobre igualtat 

en el qual dones de la tercera 

edat expliquin les seves 

experiències a la gent jove i 

viceversa, establint un espai de 

debat i reflexió. 

                    

28.-Realitzar actuacions de 

sensibilització, informació i 

formació en igualtat de gènere 

dirigides a dones en situació 

d'exclusió social. 
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29.-Realitzar tallers sobre 

prostitució i tracta per 

conscienciar sobre aquests temes 

per a la població i el teixit 

associatiu. 

                    

30.-Elaborar una versió del Pla 

d'Igualtat Municipal en 

metodologia de lectura fàcil. 

                    

31.-Repartir la versió de lectura 

fàcil de el Pla Municipal entre el 

teixit associatiu del municipi. 

                    

32.-Difondre informació rellevant 

a través de la pàgina web de 

l'ajuntament i de jornades 

formatives i informatives de 

caràcter presencial sobre el Pla 

Municipal d'Igualtat. 

                    

33.-Establir un servei 

d'informació i assessorament per 

a tot el municipi, que es portarà 

des de la unitat d'igualtat de la 

Mancomunitat de la Ribera 

Baixa, sobre el Pla Municipal 

d'Igualtat vigent. 

 

                    

34.-Establir xerrades presencials 

sobre el Pla Municipal d'Igualtat 

entre el teixit associatiu de la 

localitat i per a tota la població. 
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I PLA MUNICIPAL 

D'IGUALTAT 

D'OPORTUNITATS DE 

DONES I HOMES 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

OCI I ESPORTS 
1

T 

2

T 

3

T 

4

T 

1

T 

2

T 

3

T 

4

T 

1

T 

2

T 

3

T 

4

T 

1

T 

2

T 

3

T 

4

T 

1 

T 

2 

T 

3 

T 

4 

T 

35.-Signar acords amb mitjans de 

comunicació per garantir espais de 

difusió de l'esport femení. 

                    

36.- Analitzar la participació de la 

dona en l'àmbit esportiu local i 

realització de propostes. 

                    

37.- Analitzar les oportunitats 

esportives a través de l'observació 

de les infraestructures i 

instal·lacions esportives del 

municipi. 

                    

38.-Incorporar categories mixtes en 

activitats esportives que ho 

permeten. 

                    

39.-Coordinació amb el 

departament de Joventut de la 

Mancomunitat per incorporar la 

perspectiva de gènere en les 

activitats juvenils. 

                    

40.-Realitzar accions per fomentar 

la continuïtat de la pràctica 

esportiva en les esportistes entre 17 

i 18 anys a través de la 

col·laboració amb els clubs locals. 

                    

41.-Organitzar curses populars 

amb diferents categories d'edat per 

a dones amb motiu del dia contra 

el càncer de mama. 

                    

42.-Eliminar criteris sexistes en 

l'elecció de les figures 

representatives de les festes en 

l'àmbit esportiu i en els premis que 

es puguen atorgar. 
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I PLA MUNICIPAL 

D'IGUALTAT 

D'OPORTUNITATS DE 

DONES I HOMES 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

OCUPACIÓ I TEIXIT 

EMPRESARIAL 

1 
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T 
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T 
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T 

4 

T 

43.- Realitzar tallers d'informació 

juridicolaboral sobre drets i 

deures laborals, atur i Seguretat 

Social. 

                    

44.- Realitzar tallers en matèria 

d'ocupació i creació d'empreses 

amb perspectiva de gènere, 

estimulant la creació de plans 

d'igualtat empresarials com a eina 

de desenvolupament i innovació. 

                    

45.- Realitzar formació en 

tecnologies de la informació i 

comunicació per disminuir la 

bretxa digital de gènere. 

                    

46.- Realitzar tallers d'inserció 

laboral per a dones que es troben 

en situació d'atur del municipi, 

especialment dones amb algun 

tipus de diversitat funcional i/o 

majors de 40 anys. 

 

                    

47.- Facilitar l'atenció i 

informació a dones sobre els ajuts 

i subvencions a què puguen 

acollir-se per dur a terme un 

projecte empresarial o comercial 

al municipi. 

                    

48.- Realitzar campanyes de 

sensibilització i formació sobre 

plans d'igualtat per a la joventut 

emprenedora i per a empreses i 

comerços que manifesten interès. 
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49.- Difusió de el servei 

d'assessorament i informació 

sobre plans d'igualtat per a les 

entitats de la comarca, que es 

portarà des de la unitat d'igualtat 

de la Mancomunitat de la Ribera 

Baixa. 

                    

50.- Creació dels premis anuals 

específics del municipi "La 

Ribera Baixa amb la igualtat 

empresarial" per premiar 

aquelles persones i entitats que 

hagin realitzat els seus plans 

d'igualtat i hagen complit amb 

els objectius proposats.  

 

                    

51.- Afavorir la publicitat i 

difusió d'empreses i comerços 

que siguen reconeguts per les 

seues bones pràctiques en 

igualtat de gènere i diversitat de 

la comarca de la Ribera Baixa. 

 

                    

52.- Reconéixer, des de la 

localitat a l'emprenedora de l'any, 

dins dels reconeixements a dones 

que es realitzen en la 

commemoració del 8 de març. 

                    

53.- Realitzar contractacions 

d'empreses que asseguren una 

paritat en la seua plantilla que 

tramite l'ajuntament. 

                    

54.- Tenir un criteri de baremació 

per a les empreses que presenten 

un pla d'igualtat en vigor en els 

contractes externs de l'ajuntament. 

                    

55.- Mantindre i reforçar 

procediments de selecció de 

personal no discriminatoris. 
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56.- Incloure els continguts de la 

Llei 9/2003 de el 2 d'abril per a la 

igualtat entre dones i homes de la 

Comunitat Valenciana en els 

processos de selecció de 

personal. 

                    

57.- Impulsar la participació de 

dones en la formació ocupacional 

organitzada per l'ajuntament i 

més en els sectors en els quals es 

troben infrarepresentades. 

                    

58.- Realitzar accions formatives 

i informatives per a la millora de 

la qualificació professional de 

les dones del municipi. 

 

                    

59.- Realitzar accions, com 

exposicions o xerrades de 

testimonis, que posen de 

rellevància el paper de la dona 

en sectors masculinitzats. 

                    

 

 

I PLA MUNICIPAL 

D'IGUALTAT 

D'OPORTUNITATS DE 

DONES I HOMES 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

PREVENCIÓ I ERADICACIÓ DE 

LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
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60.-Difondre el servei 

d'assessorament i informació per a 

dones víctimes de violència de 

gènere i de tota aquella persona 

interessada que es durà a terme des 

de la unitat d'igualtat de la 

Mancomunitat de la Ribera Baixa. 

                    

61.-Realitzar accions d'informació i 

sensibilització sobre violència de 

gènere i diferents formes de 

violència contra les dones, dirigides 

a diferents col·lectius i agents 

socials. 
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62.-Realitzar campanyes 

d'informació i sensibilització per a 

la prevenció d'agressions sexuals 

entre la població jove. 

 

                    

63.-Difondre recomanacions de 

conductes preventives de la 

violència de gènere a través de 

diferents mitjans. 

                    

64.- Establir un punt violeta en els 

espais festius del municipi. 

                    

65.-Realitzar una campanya de 

sensibilització per al 25 de 

novembre com "Dia Internacional 

contra la Violència de Gènere". 

                    

66.-Afavorir que se sumen, a la 

commemoració del 25N, tot tipus 

de col·lectius del municipi, així 

com les entitats educatives i 

sanitàries. 

 

                    

67.-Donar a conéixer el Pacte 

Valencià Contra la Violència de 

Gènere i Masclista i promoure que 

la ciutadania i els diferents 

col·lectius del municipi se sumen a 

aquest. 
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I PLA MUNICIPAL 

D'IGUALTAT 

D'OPORTUNITATS DE 

DONES I HOMES 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

INCLUSIÓ PERSPECTIVA DE 

GÈNERE TRANSVERSAL DES 

DE L'AJUNTAMENT 
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T 

4 

T 

68.-Emprar un ús no sexista del 

llenguatge i imatges en totes les 

comunicacions internes i externes 

de l'ajuntament. 

                    

69.-Difondre a tot el personal de 

l'ajuntament del punt de consulta i 

de material informatiu sobre ús no 

sexista de el llenguatge perquè 

siga emprat de forma generalitzada 

en les comunicacions internes i 

externes. 

                    

70.-Elaborar una guia inclusiva i 

no sexista per a l'ajuntament a la 

qual puguen donar publicitat i 

qualsevol persona puga consultar. 

 

                    

71.-Penjar la guia de llenguatge 

inclusiu i no sexista al web de 

l'ajuntament per a una major 

difusió entre la població. 

                    

72.-Impartir un taller pràctic sobre 

llenguatge inclusiu i no sexista per 

a tot el personal de l'ajuntament. 

                    

73.-Realitzar una auditoria interna 

i externa en llenguatge inclusiu i 

no sexista de tota la documentació 

de l'ajuntament, entenent com a 

documentació externa les 

sol·licituds i peticions que rep la 

ciutadania. 
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74.-Incorporar qüestionaris 

d'avaluació i/o satisfacció a 

realitzar per les persones 

participants en les accions del pla 

que siguen susceptibles d'això. 

                    

75.-Incorporar la variable sexe en 

la recollida d'informació sobre 

visitants, assistents i persones 

usuàries en els espais culturals de 

la localitat. 

                    

76.-Obrir un espai de suggeriments 

al web de l'ajuntament i en paper en 

les seues dependències, on les 

persones que viuen al municipi 

puguen expressar les seues 

opinions i idees sobre noves 

accions que podrien incorporar-se 

al Pla d'Igualtat i propostes de 

millora. 

                    

77.-Elaborar un cartell informatiu 

sobre la consulta d'el pla d'igualtat 

amb les dades del servei 

d'assessorament en temes d'igualtat 

de la Mancomunitat de la Ribera 

Baixa. 

                    

78.-Formar jurats amb una 

composició equilibrada entre 

dones i homes, especialment en els 

actes de les festes que requereixen 

de la seua existència. 

                    

79.-Compondre jurats en les 

actuacions de l'àrea de participació 

ciutadana, procurant una 

representació equilibrada entre 

dones i homes. 

                    

80.- Commemorar el dia 8 de 

març, dedicant-de manera especial 

cada any a una temàtica de 

rellevància. 
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81.- Commemorar el 25N 

elaborant activitats per a totes les 

persones i de diferents edats, així 

com recordar la gravetat de la 

violència de gènere. 

                    

82.- Commemorar el Dia 

Internacional de la Dona Rural (15 

d'octubre), fent visible la 

contribució de la dona a 

l'economia i societat de l'medi 

rural. 

                    

83.- Incloure un mòdul de 

formació en igualtat d'oportunitats 

entre dones i homes en la formació 

que es programa per al personal de 

l'ajuntament. 

                    

84.- Realitzar un llistat de noms de 

dones rellevants per a la possible 

denominació de carrers, places o 

edificis a la localitat. 

                    

85.- Utilitzar el logotip Pla 

d'Igualtat en l'elaboració de la 

publicitat i comunicació en 

campanyes turístiques. 

                    

86.- Convocar un concurs per a 

l'elecció d'un Slogan sobre Igualtat 

en l'entorn de les fires i festes de la 

localitat. 
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I PLA MUNICIPAL 

D'IGUALTAT 

D'OPORTUNITATS DE 

DONES I HOMES 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

CONCILIACIÓ VIDA 

PERSONAL, LABORAL I 

FAMILIAR 
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87.-Realitzar una campanya de 

sensibilització en matèria de 

conciliació de la vida laboral, 

familiar i personal dirigida a 

empreses ia comerços de la 

localitat. 

                    

88.-Realitzar una campanya de 

sensibilització per fomentar 

l'harmonització de responsabilitats 

laborals i familiars dirigida a la 

ciutadania. 

                    

89.-Realitzar accions enfocades a 

homes, amb l'objecte d'informar, 

sensibilitzar i formar sobre 

l'exercici d'una paternitat igualitària 

i corresponsable. 

 

                    

90.-Realitzar tallers de 

sensibilització en matèria de 

conciliació adreçats a professorat 

del centre educatiu. 

                    

91.- Incorporar cursos oferits a la 

joventut que contribueixen a la 

presa de consciència en matèria de 

conciliació ia l'autonomia personal. 

                    

92.- Crear els dies de conciliació a 

l'ajuntament. 
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I PLA MUNICIPAL 

D'IGUALTAT 

D'OPORTUNITATS DE 

DONES I HOMES 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

SALUT I BENESTAR SOCIAL 
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93.-Elaborar materials de 

prevenció de la violència de 

gènere per al centre de salut. 

                    

94.-Tallers informatius per al 

personal sanitari en prevenció de 

la violència de gènere. 

                    

95.-Elaborar un protocol 

d'actuació per al centre de salut en 

cas de coneixement de situació de 

violència de gènere. 

                    

96.-Realitzar una campanya de 

sensibilització sobre malalties que 

afecten a les dones. 

                    

97.-Repartir fullets sobre 

prevenció de la violència de 

gènere en el centre de salut, així 

com el contacte de la unitat 

d'igualtat de la Mancomunitat de 

la Ribera Baixa. 

                    

98.- Impartir tallers de 

sensibilització sobre la salut sexual 

i reproductiva de les dones. 

                    

99.- Campanyes de conscienciació 

i sensibilització sobre malalties 

que afecten a les dones. 

                    

100.- Campanya de sensibilització 

sobre la prevenció de les diferents 

ITS (infeccions de transmissió 

sexual). 

                    

101.- Desenvolupar campanyes 

per conscienciar sobre la "taxa 

rosa" en els productes d'higiene i 

salut específics de la dona i sobre 

les possibilitats d'ús de productes 
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alternatius més sostenibles. 

 

I PLA MUNICIPAL 

D'IGUALTAT 

D'OPORTUNITATS DE 

DONES I HOMES 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

URBANISME, 

ACCESSIBILITAT I IGUALTAT 
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102.-Impulsar un procés d'estudi 

urbanístic amb perspectiva de 

gènere del municipi, assenyalant 

les zones que haurien de ser 

modificades. 

                    

103.-Fer públics els resultats de 

l'estudi entre la ciutadania. 

                    

104.-Realitzar una consulta 

ciutadana sobre la millora i 

modificació de barreres 

arquitectòniques, i de carrers i 

zones urbanes en general per a la 

introducció de la perspectiva de 

gènere al municipi. 

                    

105.-Realitzar una "marxa 

exploratòria" amb dones del 

municipi per realitzar un estat 

d'identificació de les zones que 

poden ser problemàtiques 

(seguretat i accessibilitat). 

                    

106.-Realitzar les millores de les 

opcions que hagen obtingut una 

major puntuació en la consulta 

ciutadana i segons els resultats de 

la marxa exploratòria seguint els 

criteris d'igualtat i accessibilitat. 
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107.- Eliminar els llocs que, per les 

seues circumstàncies, puguen 

considerar-se insegurs i 

innecessaris, sobretot per a 

l'activitat nocturna. 

                    

108.- Revisió de la il·luminació 

municipal per a una major 

adequació de llocs i horaris segons 

la perspectiva de gènere. 

                    

109.- Impulsar la nomenclatura en 

femení dels nous carrers i edificis 

públics del municipi. 

                    

110.- Incorporar, en zones segures 

i accessibles al municipi, zones de 

trobada per a gent gran, amb 

aparells de realització d'activitat 

física, i aparells per a persones amb 

diversitat funcional, zones 

d'ombra, etc. 

                    

111.- Modificar les zones comunes 

infantils incloent gronxadors 

accessibles per a xiquetes i xiquets 

amb diferents capacitats. 
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10- SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA MUNICIPAL 

D’IGUALTAT DE LLAURI 

 

El període d'implementació, desenvolupament i vigència del I Pla Municipal de Llaurí és 

de quatre anys, de 2021 a 2025: 

 Primer any d'implementació: octubre de 2021 a octubre 2022. 

 Segon any d'implementació: octubre 2022 octubre 2023. 

 Tercer any d'implementació: octubre 2023 a octubre 2024. 

 Quart any d'implementació: octubre 2024 a octubre 2025. 

 

Amb aquesta calendarització, busquem aconseguir un gran impacte i èxit en la 

implantació de les accions presents en aquest pla, de manera que es fa imprescindible 

comptar amb aquesta planificació i organització, intentant que les accions es compleixen 

dins el temps estimat per a cadascuna de les fases del nostre pla. Per afavorir el 

compliment de les accions, hem d'aconseguir que siguen concises, precises, realistes i 

enfocades a aconseguir una igualtat real i efectiva en el municipi, així com realitzar un 

seguiment de cadascuna d'elles per a tindre consciencia de l'impacte real. L'objectiu de 

la fase de seguiment es porta a terme a través de la realització d'informes, un per cada 

any de vigència i implementació de Pla. Un cop acabat el període de vigència, es 

realitzarà un informe d'avaluació final que reculla tots els anteriors. 

La calendarització del seguiment i avaluació del I Pla de Llaurí es realitzarà de la següent 

manera: 

 

Primer informe de seguiment  Octubre 2021 - octubre 2022 

Segon informe de seguiment Octubre 2022 - octubre 2023 

Tercer informe de seguiment Octubre 2023 - octubre 2024 

Quart informe de seguiment Octubre 2024 - octubre 2025 

avaluació final octubre 2025 
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Procediment de seguiment del I Pla Municipal d'Igualtat de Llaurí 

 

S'elaborarà un informe per cada any que finalitzi el període d'implementació. Aquest 

informe recollirà totes les accions que s'hagen realitzat, els objectius que s'han assolit, 

sempre tenint una sèrie de criteris que descrivim a continuació: 

 

1.- Accions realitzades en cada any de vigència del Pla (a tenir en compte en cada un dels 

informes de seguiment) 

 

S'avaluarà la totalitat de les accions que s'hagin dut a terme, tenint en compte el 

següent: 

- Eficàcia de l'acció: en aquest punt valorarem si l'acció ha beneficiat o no a 

l'municipi.  

- Metodologia utilitzada per a l'acció: s'avaluarà el procés metodològic que s'ha 

utilitzat per a la posada en marxa de cadascuna de les accions realitzades, tenint 

en compte l'opinió de les persones participants en totes elles. 

- Impacte de l'acció: s'avaluarà l'efecte que l'acció haja pogut produir i l'abast de 

difusió. 

- Recursos humans: es confrontaran els mitjans humans per a la correcta 

implementació i èxit de les mateixes. 

- Materials empleats: S'analitzarà els mitjans que s'han posat en marxa per 

realitzar cadascuna de les accions, per veure si han estat els materials correctes 

o si cal canviar-los o modificar l'acció. 

- Temporalització: s'analitzarà si el temps de realització per a cada acció ha sigut 

l'adequat o si cal reorganitzar i modificar aquests temps. 
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 Objectius assolits: 

 

- Objectiu general de cadascuna de les accions de Pla: S'avaluarà si l'objectiu 

marcat s'ha pogut complir, basant-nos en criteris de resultats obtinguts, eficàcia 

de cadascun dels objectius proposats i l'impacte que s'ha aconseguit. 

 

La realització d'aquests informes es fa imprescindible, ja que, gràcies a ells, sabem si els 

objectius proposats s'han assolit i de quina manera i, sobretot, si les accions han sigut 

plantejades de forma correcta, han estat assolibles, es pot avaluar l'impacte que han 

aconseguit i si estan sent efectives. Els informes de seguiment permeten modificar i 

proposar millores en aquest sentit, de manera que es justifica la importància de dur-los 

a terme. És a dir, amb ells es comparen els resultats positius i es poden revertir els 

efectes o resultats negatius que hajan pogut aparéixer i reformular les posteriors accions 

que es vagen a posar en marxa. 

 

De fet, l'objectiu principal de la realització d'aquest tipus d'informes és servir-nos per 

detectar, no només els èxits, sinó també els punts febles i, com venim dient, proposar 

millores, el que fa del Pla un document viu, ja que no és un document tancat o de 

consulta, això significa que pot introduir nous canvis sempre que siga necessari. 
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Informe d'avaluació final de el Pla Municipal de Llaurí 

 

L'informe d'avaluació final és el document que tanca els quatre anys de vigència del Pla 

d'igualtat. És a dir, es realitza una única vegada un cop finalitzats els quatre anys 

d'implementació. És l'informe que recull tots els anteriors, els tres informes anteriors de 

seguiment, un per cada any d'implementació del Pla. La finalitat central de realitzar 

aquest document resideix en poder assenyalar els efectes que s'han pogut generar al 

municipi després de la realització de totes les accions proposades. El procés d'avaluació 

suposa la reflexió de si s'ha implementat de forma correcta, al qual hauran de respondre 

els diferents agents implicats en la seua elaboració i desenvolupament. D'aquesta 

manera, es podrà identificar el grau de compliment dels objectius i l'avaluació de 

l'impacte. 

La informació que es genere en aquest informe d'avaluació serà vital, no únicament per 

a futures accions en pro de la igualtat que es generen, sinó per a futurs plans d'igualtat 

que puguen elaborar-se en Llaurí. 

 

Aquest informe avaluarà, per tant: 

 

 Resultats del I Pla Municipal d'Igualtat pel que fa als objectius 

Es tindran en compte els següents criteris: 

- Consecució i abast dels diferents objectius. 

- Eficàcia i eficiència del pla d'igualtat. 

- Agents socials implicats en el desenvolupament i elaboració del pla. 

 

 Resultats del I Pla Municipal d'Igualtat pel que fa a les accions 

Es tindrà en compte el següent: 

- Impacte de les diferents accions. 

- Transversalitat de les mateixes. 
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- Eficiència i eficàcia. 

- Qualitat de les accions implementades. 

 

 Resultats del I Pla d'Igualtat pel que fa a l'impacte 

 

- Impacte del pla d'igualtat al municipi. 

- Factors externs que han afavorit la implementació del pla. 

- Factors externs que han dificultat la implementació del pla. 

 

 Resultats del I Pla Municipal d'Igualtat pel que fa a propostes de millora 

 

- Propostes de millora en objectius. 

- Propostes de millora en les accions. 

- Propostes de millora en la metodologia. 

- Propostes de millora en l'accessibilitat de les accions. 

- Propostes de millora per a una major eficàcia. 

 

 Resultats del I Pla Municipal d'Igualtat pel que fa a la sostenibilitat 

 

- Viabilitat dels objectius del pla d'igualtat finalitzada la implementació. 
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11- VOCABULARI 

 

PERSPECTIVA DE GÈNERE: 

Enfocament des del qual s'analitza una determinada realitat i metodologia d'intervenció 

per a la promoció del principi d'igualtat d'oportunitats, basada a considerar 

sistemàticament les diferències, especificitats i experiències de partida d’homes i dones 

en l'accés i control dels recursos materials i simbòlics, per a detectar i eliminar les causes 

i els obstacles que impedeixen la consecució de la igualtat real. 

 

PRINCIPI D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS: 

Principi fonamental de les societats democràtiques basat en el dret fonamental segons 

el qual totes les persones som iguals davant la llei i mereixem el mateix tracte al mateix 

temps que es reconeixen les nostres diferències. Defensa la presència i participació 

equilibrada de dones i homes en tots els àmbits i a tots els nivells de la vida. 

 

ASSETJAMENT LABORAL: 

D'acord amb l'article 2.2 de l'Acord de 6 d'Abril de 2011 de la Taula de Negociació de 

l'Administració General de l'Estat, el mobbing o assetjament laboral es defineix com 

l'exposició  a  conductes  de  violència  psicològica  intensa,  dirigides  de  forma  reiterada  

i perllongada  en el  temps cap a  una  o més  persones,  per part d'una  altra/es que  

actuen enfront  d'aquella/s  des  d'una  posició  de  poder  –no  necessàriament  jeràrquica  

sinó  en termes psicològics–, amb el propòsit o l'efecte de crear un entorn hostil o 

humiliant que pertorbe la vida laboral de la víctima. Aquesta violència es dóna en el 

marc d'una relació de treball, però no respon a les necessitats d'organització d’aquesta; 

suposant tant un atemptat contra la dignitat de la persona, com un risc per a la seua salut. 
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DISCRIMINACIÓ EN L'OCUPACIÓ 

Qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència basada en determinats criteris com 

la raça, el color, el sexe, la religió, l'opinió política, la nacionalitat, l'origen social o altres 

criteris que tinga per efecte anular o reduir la igualtat d'oportunitats o de tracte en 

l'ocupació. 

 

ASSETJAMENT SEXUAL 

Segons  l'article  7.1  de  la  Llei  Orgànica  3/2007,  de  22  de  Març,  per  a  la  Igualtat 

efectiva  de  dones  i  homes,  l'assetjament  sexual  és  qualsevol  comportament,  verbal  

o físic, de naturalesa sexual, que tinga el propòsit o produïsca l'efecte d'atemptar contra 

la dignitat  d'una  persona,  en  particular  quan  es  crea  un  entorn  intimidatori,  

degradant  o ofensiu. 

 

 

ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE 

D'acord amb l'article 7.2 i la  Llei Orgànica 3/2007, de 22 de Març, per a la Igualtat 

efectiva  de  dones  i  homes,  l'assetjament  per  raó  de  sexe  és  qualsevol  comportament 

realitzat en funció del sexe d'una persona, amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra 

la seua dignitat i de crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu. 

 

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe són dos tipus de conducta que 

constitueixen una mostra de la desigualtat entre dones i homes en l'àmbit laboral i, com 

a tal, es qualifiquen de vulneracions del principi d'igualtat. La diferència entre ambdues 

radica en què, mentre la primera se circumscriu a l'àmbit sexual, l'assetjament per raó 

de sexe suposa un tipus de situacions laborals discriminatòries molt més àmplies, sense 

tindre perquè existir intencionalitat sexual per part de la persona agressora. En tots dos 

casos es produeix una degradació de l'ambient de treball, amb repercussions negatives 

tant en les persones treballadores com sobre la mateixa organització. 
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XANTATGE 

El produït per un superior jeràrquic o persones les decisions de les quals puguen tindre 

efectes sobre l'ocupació i les condicions de treball de la persona assetjada. El xantatge 

sexual pot ser explícit, quan hi ha una proposició directa i expressa de sol·licitud sexual 

o coacció física per açò, o implícit, quan la persona treballadora no ha sigut requerida 

sexualment, però altres persones del seu mateix sexe, en circumstàncies professionals 

similars, milloren la seua categoria o salari per acceptar condicions d'un xantatge sexual, 

la qual cosa incita implícitament a la seua acceptació. 

 

XANTATGE MASCLISTA O PER RAÓ DE SEXE 

El xantatge masclista o per raó de sexe és tota conducta gestual, verbal o comportament 

o actitud, realitzada tant per superiors jeràrquics o persones amb poder de decisió que 

té com a causa els estereotips de gènere (especialment, quan aquestes actuacions es 

troben relacionades amb l'opció sexual, amb la identitat de gènere, o amb les situacions 

de maternitat, paternitat o d'assumpció d'altres cures familiars), que es produeix en el 

marc d'una organització o en relació o com a conseqüència d'una relació laboral, que 

posa en perill l'ocupació o el desenvolupament professional o laboral de qui ho enfronta. 

 

Exposem ací uns exemples de xantatge masclista: 

 

 Sol·licitud de favors sexuals, en el cas que estiguen directament o indirectament 

relacionades amb la carrera professional, les condicions laborals o el 

manteniment del lloc de treball. 

 Suggeriments desagradables. 

 Acudits o comentaris sobre l'aspecte o la imatge de la persona. 

 Abusos verbals intencionats, amb contingut luxuriós. 

 Invitacions luxurioses o compromeses. 

 L'exposició o exhibició de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o imatges 

d'internet de contingut sexualment explícit. 

 Tocar físicament, de forma intencional, i sense que l'altra persona ho demane. 
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 Acostar-se físicament massa o sense necessitat. 

 Trucades telefòniques, cartes o missatges electrònics insultants. 

 Persecució. 

 Convidar repetidament a participar en activitats socials, encara que la persona 

en qüestió haja deixat clar que estan fora de lloc. 

 Bromes o propostes explícitament sexuals. 

 Assetjament sexual. 

 

Les manifestacions de l'assetjament i xantatge sexual o sexista no són totes de la 

mateixa intensitat. Poden presentar-se de forma gradual i combinar-se per a crear un 

ambient laboral hostil així com amenaces concretes contra l'ocupació. 

 

ASSETJAMENT AMBIENTAL 

Aquella conducta que crea un entorn laboral intimidatori, hostil o humiliant per a la 

persona que és objecte d'aquesta. En l'assetjament sexual ambiental  les conseqüències 

són menys directes; el determinant és el manteniment d'un comportament o actitud de 

naturalesa sexual de qualsevol classe que produeix un entorn de treball negatiu per a la 

persona treballadora, creant un ambient ofensiu, humiliant, intimidatori o hostil, que 

acaba per interferir en el seu rendiment habitual. L'afectat negativament ací és el mateix 

entorn laboral, entès com a condició de treball en si mateix.  
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ANNEXOS 

 

 

- Principis i objectius de la Comissió Igualtat. 

- Document de Creació Comissió d’igualtat. 

-             Reglament de la Comissió d’Igualtat 

- Compromís de l’Alcaldia amb l’equip d’igualtat. 

-             Fitxa d’avaluació de les mesures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

Comissió d’Igualtat 

 

De la gestió del Pla d'Igualtat es farà càrrec la Comissió d'Igualtat. 

La Comissió d'Igualtat es regirà pels següents principis: 

- La participació en la mateixa serà voluntària i es procurarà que hi haja una rotació dels 

seus membres. 

- Per pertànyer al mateix serà recomanable, però no obligatori, posseir una formació 

mínima en Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes o en perspectiva de gènere. 

 

La gestió del Pla consistirà en particular a: 

 

- Vetllar pel compliment dels objectius del Pla d’Igualtat i per l'execució de les actuacions. 

- Organitzar l'execució de les actuacions. 

- Garantir la realització del seu seguiment i avaluació. 

- Prendre les mesures correctores o complementàries necessàries per garantir la 

consecució dels objectius plantejats. 

- Convocar i dotar de contingut les reunions de la Comissió d'Igualtat. 
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Document de creació de la Comissió d’igualtat 

 

Acta de constitució de la Comissió d'Igualtat per a la negociació del I Pla 

Municipal d'Igualtat a [administració_pública] 

 

En [LLOC], a [DATA], a les [HORA] hores, es reuneixen les persones relacionades per 

constituir la Comissió d'Igualtat de [administració_pública] 

Reunits: 

 

I. -Per [ENTE_PÚBLICO] 

Nom: [NOM] 

DNI: [NUMERO] 

Càrrec: [NOM] 

 

Nom: [NOM] 

DNI: [NUMERO] 

Càrrec: [NOM] 

 

Nom: [NOM] 

DNI: [NUMERO] 

Càrrec: [NOM] 
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II.- Per la part social 

Nom: [NOM] 

DNI: [NUMERO] 

Portaveu de: [NOM] 

 

Nom: [NOM] 

DNI: [NUMERO] 

Portaveu de: [NOM] 

 

Nom: [NOM] 

DNI: [NUMERO] 

Portaveu de: [NOM] 

 

EXPOSEN (1) 

PRIMER. Que de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 

març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i [CONVENI 

COLECTIVO_ACUERDO_APLICABLE], i el TREBEP, les administracions públiques 

estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb 

aquesta finalitat, han d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació 

laboral entre dones i homes, mesures que hauran de negociar, i si escau acordar, amb la 

representació legal de les persones treballadores en la forma que es determine en la 

legislació laboral. 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-organica-3-2007-22-mar-igualdad-efectiva-mujeres-hombres-4406043
https://www.iberley.es/legislacion/ley-organica-3-2007-22-mar-igualdad-efectiva-mujeres-hombres-4406043
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-5-2015-30-oct-tr-ley-estatuto-basico-empleado-publico-23990291
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SEGON. Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat suficient per obligar-se en 

el present acte i el deure d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de 

discriminació social entre dones i homes en [NOM MUNICIPI]. 

 

ACORDEN 

 

PRIMER. Constitució 

La constitució de la Comissió d'Igualtat de [NOM], formant part de la seua composició 

les persones que entre les persones assistents s'indiquen, d'una banda, com a representants 

de l'ajuntament i, de l'altra, com a representants de la part social de la mateixa. 

Assumirà la presidència de l'esmentada Comissió Na: [NOM], sent secretari / a Sr./Sra: 

[NOM]. 

 

SEGON. Composició (1) 

Per a la correcta implementació del Pla Municipal d'Igualtat de [ENTE_PÚBLIC], i per 

tal de garantir que el procés d'execució de la mateixa siga un document de consens i 

representatiu de tot arreu, la Comissió d'Igualtat es configurarà en procura d'un equilibri 

social i de gènere, tenint representació tant la [ADMINISTRACIÓ] com la plantilla a 

través del personal tècnic i de la representació sindical. 

La Composició d'aquesta comissió es realitza de forma paritària, i les persones que 

configuren la mateixa són: 
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I. -Per Administració Local 

Na: [NOM], DNI: [NUMERO]. 

Na: [NOM], DNI: [NUMERO]. 

D./Dña:[NOMBRE], DNI: [NUMERO]. 

 

II.- Per la part social 

Na: [NOM], DNI: [NUMERO], Sindicat: [NOM]. 

Na: [NOM], DNI: [NUMERO], Sindicat: [NOM]. 

Na: [NOM], DNI: [NUMERO], Sindicat: [NOM]. (2) 

 

TERCER. Reunions (3) 

Aquesta comissió d'igualtat es reunirà [ESPECIFICAR], aixecant-se acta on es recolliran 

els temes tractats, els acords assolits, els documents presentats i la data de la següent 

reunió. 

La convocatòria i coordinació de les reunions correspondrà a [ESPECIFICAR], amb una 

antelació mínima de [NUMERO] dies naturals. 

En l'escrit de convocatòria han d'aparèixer els punts de l'ordre del dia que es tractaran, 

així com adjuntar la documentació necessària. 

Per a la vàlida constitució de la comissió a efectes de la celebració de reunions, 

deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència de [PERCENTATGE]% al menys 

de la representació de cada part. 
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QUART. Competències 

La comissió d’igualtat tindrà competències en: 

a) Negociació de les mesures que integraran el Pla Municipal d'Igualtat. 

b) Elaboració de l'informe dels resultats de la diagnosi. 

c) Identificació de les mesures prioritàries, a la llum de la diagnosi, el seu àmbit 

d'aplicació, els mitjans materials i humans necessaris per a la seua implantació, així com 

les persones o òrgans responsables, incloent un cronograma d'actuacions. 

d) Impuls de la implantació del pla d'igualtat. 

e) Definició dels indicadors de mesurament i els instruments de recollida d'informació 

necessaris per a realitzar el seguiment i avaluació del grau de compliment de les mesures 

del pla d'igualtat implantades. 

f) Altres (4) 

 

QUINTO.Acuerdos 

Els acords de la comissió requeriran el vot favorable de la majoria, sent vinculants aquests 

per a totes les parts. 

I perquè així conste, les parts, en la representació que ostenten, signen aquest document 

en senyal d'acceptació i fidel compliment del contingut d'aquest. 

Com a prova de la conformitat amb el que estableixen les presents actes, ambdues parts 

les subscriuen en el lloc i data assenyalats al començament de les mateixes. 
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[SIGNATURES] 

(1) Atenent a l'art. 5 Reial Decret 901/2020, de 13 d'octubre, com a regla general, participaran en la 

comissió, per part de les persones treballadores, les delegades i els delegats de personal, si escau, o les 

seccions sindicals si n'hi ha que, en conjunt, sumen la majoria de membres. 

La intervenció en la negociació correspondrà a les persones integrants de la Comissió, sempre que sumen 

la majoria de les persones presents. 

La composició de la part social en la comissió negociadora serà proporcional a la seua representativitat. 

El procediment de negociació en aquells aspectes no expressament tractats en el present reglament serà 

l'establert en l'article 89 de l'Estatut dels Treballadors. 

 (2) De considerar necessari pot establir-se la necessitat que totes les persones integrants de la Comissió 

d'Igualtat rebran formació prèvia a la implementació del Pla, en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes. 

(3) Durant el procés d’implementació, s'aixecarà acta de cadascuna de les reunions de la negociació, que 

hauran de ser aprovades i signades amb manifestacions de part, si fos necessari. 

Les parts han de negociar de bona fe, amb vista a la consecució d'un acord. Aquest acord requereix la 

conformitat de l'entitat i de la majoria de la representació de les persones treballadores que componen la 

comissió. 

En cas de desacord, la comissió negociadora pot acudir als procediments i òrgans de solució autònoma de 

conflictes, si així s'acorda, prèvia intervenció de la comissió paritària del conveni corresponent, si així s'ha 

previst en el mateix per a aquests casos. 

El resultat de les negociacions s'ha de plasmar per escrit i signar-se per les parts negociadores per a la seua 

posterior remissió a l'autoritat. 

(4) Totes les altres funcions que poguessen atribuir-li la normativa i el conveni col·lectiu d'aplicació, o 

s'acorden per la pròpia comissió, inclosa la remissió del pla d'igualtat que siga aprovat davant l'autoritat 

laboral competent a l'efecte del seu registre, dipòsit i publicació. 

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-901-2020-13-oct-reglamento-sobre-planes-igualdad-26668366?ancla=9625894#ancla_9625894
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-901-2020-13-oct-reglamento-sobre-planes-igualdad-26668366
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Reglament de la Comissió d’Igualtat 

 

 

L’ajuntament, amb l’aplicació d’aquest Pla, adapta el seu funcionament i la seua 

organització a la normativa en matèria d’igualtat. El Pla d’Igualtat serà dut a terme per 

personal de la Mancomunitat format en aquest àmbit amb la col·laboració dels 

membres del municipi, que formaran part activa en el desenvolupament i aplicació del 

Pla mitjançant la creació d’una Comissió d’Igualtat, que vetlarà per la consecució dels 

objectius proposats. Aquesta Comissió la formaran representants de l’ajuntament, 

associacions, centres educatius,etc. que tindran poder democràtic de decisió a l’hora 

d’implantar les mesures proposades, a més de dur a terme les accions seguint un 

cronograma determinat i l’avaluació d’aquestes. 

 

Cal destacar la importància de que el Pla d’Igualtat siga flexible i dinàmic amb els 

temps i les mesures proposades per a que siga adaptable als canvis suggerits i a les noves 

necessitats que sorgisquen o siguen diagnosticades pel personal de la plantilla o de la 

Comissió d’Igualtat. 

 

Reglament de la Comissió d’Igualtat: 

 

Objecte 

 

Les bases que a continuació es descriuen regulen el funcionament de la Comissió 

d’Igualtat, constituïda per a dur a terme l’avaluació, el seguiment i l’aplicació de les 

mesures acordades al Pla d’Igualtat Municipal. 

 

Finalitat 

 

La finalitat que persegueix la creació d’una Comissió d’Igualtat és la consecució efectiva 

de la igualtat entre dones i homes al municipi. 
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Per a aquesta tasca, la Comissió d’Igualtat participa en la recollida d’informació, 

l’elaboració, la posada en marxa, el desenvolupament, el seguiment i l’avaluació del Pla 

d’Igualtat. 

 

Composició 

 

La Comissió d’Igualtat la conformaran tant persones amb participació política 

com persones del municipi designades, dins d’allò possible, de forma paritària. 

 

Les persones titulars que la conformen podran autoritzar l’assistència a les 

reunions designant suplents en cas de que aquesta no siga possible per la seua part. 

 

Competències 

 

Dins de les capacitats de la Comissió d’Igualtat s’inclouen una sèrie de competències que 

persegueixen la consecució de l’objectiu primordial d’aquest Pla, la igualtat efectiva 

entre dones i homes. Sent així, la Comissió d’Igualtat té plena autoritat per a realitzar 

les funcions que es descriuen a continuació: 

 Convocar i dotar de contingut les reunions de la Comissió d'Igualtat. 

 Vetllar pel compliment del principi d’igualtat entre dones i homes a tota la ciutadania. 

 Vetllar pel l’execució de les mesures proposades al Pla d’Igualtat dins dels terminis 

establerts. 

 Avaluar el progrés dels objectius i el compliment d’aquest del Pla d’Igualtat Municipal. 

 Prendre les mesures correctores o complementàries per garantir la consecució dels 

objectius plantejats, si foren necessàries, per adaptar-lo a noves necessitats que vagen 

sorgint. 

 Recollir les modificacions i suggeriments que els trasllade per avaluar-les i sospesar la 

seua inclusió. 

 Modificar les següents bases i adaptar-les a les necessitats que es consideren adequades 

per a la correcta consecució dels objectius establerts al mateix Pla. 
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Convocatòria 

 

La Comissió d’Igualtat tindrà, al menys, una reunió ordinària anual una vegada 

comence a implantar-se el Pla d’Igualtat Municipal, sense perjudici de que es puguen 

convocar reunions ordinàries fixant altre període de temps inferior o reunions 

extraordinàries en qualsevol moment. 

 

Les reunions de la Comissió d’Igualtat es poden convocar per qualsevol de les parts. 

 

Vigència 

 

La Comissió d’Igualtat tindrà una vigència de 4 anys, coincidint amb la validesa del Pla 

d’Igualtat. 

 

Avaluació i Seguiment del Pla 

 

Per al seguiment, la recollida de dades i l’avaluació de la consecució dels 

objectius proposats per les mesures contingudes a aquest Pla Municipal d’Igualtat s’han 

dissenyat les següents fitxes que contenen tota la informació necessària per a dur a 

terme aquesta tasca. 

 

Aquesta fitxa haurà de ser recollida, encara que no necessàriament emplenada, per 

cadascun dels òrgans responsables del compliment de les diferents accions que 

remetran a la Comissió d'Igualtat per al seu seguiment. 
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Compromís polític de redacció i implementació del I Pla 

Municipal de Llaurí 

 

En [LLOC], a [DATA] 

 

[L’Ajuntament de] declara el seu compromís en l'establiment i desenvolupament de 

polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense 

discriminar directa o indirectament per raó de sexe, així com en l'impuls i foment de 

mesures per aconseguir la igualtat real en el nostre municipi, establint la igualtat 

d'oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra política, 

d'acord amb la definició d'aquest principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 

març , per a la igualtat efectiva entre dones i homes. 

En tots i cada un dels àmbits en què es desenvolupa l'activitat d'aquest ajuntament, des 

de la selecció a la promoció, passant per la política social, la formació, les condicions de 

treball i ocupació, la salut laboral i de les persones que viuen al poble, l'ordenació del 

temps de treball i la conciliació, l’educació, assumim el principi d'igualtat d'oportunitats 

entre dones i homes, atenent de manera especial a la discriminació indirecta, entenent 

per aquesta "la situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres, 

posa a una persona d'un sexe en desavantatge particular respecte de persones de l'altre 

sexe". 

Pel que fa a la comunicació, tant interna com externa, s'informarà de totes les decisions 

que s'adopten al respecte i es projectarà una imatge de l'ajuntament d'acord amb 

aquest principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 

Els principis enunciats es portaran a la pràctica a través del foment de mesures d'igualtat 

o mitjançant la implantació d'un Pla Municipal d'igualtat que suposen millores respecte 

a la situació present, arbitrant els corresponents sistemes de seguiment i avaluació, amb 
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la finalitat d'avançar en la consecució de la igualtat real entre dones i homes a 

l'ajuntament i per extensió, en el conjunt de la societat. 

Per dur a terme aquest propòsit es comptarà amb la representació social de les entitats 

i persones portaveus dels principals sectors de la població, com la policia, associacions, 

comerços i centres educatius entre altres, ja que són la representació de tot el municipi. 

I, perquè aquest compromís siga vàlid, se signa el present document com a prova de la 

necessitat de acomplir el nostre I Pla Municipal d'Igualtat i treballar en la consecució de 

les mesures per a complir amb els objectius establits. 

 

 

 

[SIGNATURA] 

Sr./Sra. [NOM]. [CÀRREC] 
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 Primer any  Segon any  Tercer any  Quart any 

 

 En execució  Realitzada  No realitzada 

Indicadors i nombre d’accions realitzades desagregades per sexe 

Dona            Home 

Dificultats trobades amb l’aplicació de la Mesura i Solucions Proposades 

 

 

Nº de la Mesura: 

Temporalització de la Mesura 

Grau d’implantació de la Mesura 
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