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POLÍTIQUES D’IGUALTAT 

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos 

textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre 

l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, aprovat per 

l’Assemblea General de Nacions Unides el desembre de 1979 i ratificada per Espanya 

el 1983. En aquest mateix àmbit és procedent evocar els avanços introduïts per 

conferències mundials monogràfiques, com la Conferència mundial per a l’examen i 

l’avaluació dels assoliments del decenni de les Nacions Unides per a la dona: igualtat, 

desenvolupament i pau, el 1985 a Nairobi, i la Quarta conferència mundial sobre la 

dona, celebrada a Beijing el 1995.  

La igualtat és, així mateix, un principi fonamental en la Unió Europea. Des de l’entrada 

en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i homes 

i l’eliminació de les desigualtats entre uns i els altres són un objectiu que ha d’integrar-

se en totes les polítiques i les accions de la Unió Europea i els seus integrants.  

Dins l’ordenament jurídic espanyol es reconeix i es regula el dret a la igualtat entre 

homes i dones en diferents texts legals, i s’ha creat una llei específica en aquest sentit, 

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

Així doncs, l’evolució del concepte d’igualtat ha suposat una ampliació del mateix 

englobant tant l’òptica subjectiva com la visió estructural que hi confereix un caràcter 

multidimensional. La igualtat efectiva entre homes i dones inclou les dimensions 

següents: 

- Igualtat formal, entesa com a afirmació de la igualtat de dret entre dones i 

homes en la normativa. 

- Igualat de tracte entesa com a absència de tota discriminació directa i indirecta 

per raó de sexe. 

- Igualtat d’oportunitats, entesa com a compensació de les desigualtats existents 

en les condicions i posicions de dones i homes. 

- Equitat de gènere, entesa com a compensació de la diversitat i les diferències 

entre dones i homes. 

Els principis d’actuació que regiran la nostra política de gestió són: 

a) Compromís amb la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació, amb la creença 

ferma que és l’única via per aconseguir una societat més justa i humanitzada.  

b) Coresponsabilitat de tot l’equip professional.  

c) Transversalitat com a concepte clau per incorporar la perspectiva de gènere a 

tota la gestió del Servei que permeti treballar en la consecució real i efectiva de 

la igualtat i la no-discriminació.  
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d) Realisme perquè només des d’una visió realista de la situació es poden definir 

uns objectius assolibles. 

Formen part de l’equip professional persones especialitzades en polítiques d’igualtat i 

violència de gènere que s’encarreguen d’implantar les següents accions: 

• Incorporació d’un enfocament transversal de gènere en la política de gestió de 

les línies d’actuació i projectes. 

• Adoptar mesures per fomentar la igualtat entre homes i dones en la gestió dels 

recursos humans. 

• Redissenyar el sistema de retribució des de la perspectiva de gènere (referent 

a hores extres). 

• Aplicació d’un sistema de quotes en la selecció de personal, quan sigui 

necessari. 

• Assegurar que els plans de promoció professional garanteixen la igualtat 

d’oportunitats per a homes i dones. 

• Dissenyar i implantar protocols de prevenció i denúncia de l’assajament sexual 

o tracte discriminatori per raó de gènere 

• Fer un esforç real per a l’aplicació i el foment de mesures de conciliació de la 

vida familiar i laboral i  de coresponsabilitat dels i de les professionals. 

• Incloure la perspectiva de gènere en la gestió de les nostres intervencions. 

• Actualització de la formació del equip professional en matèria igualtat i la 

capacitació per a la integració de la perspectiva de gènere en els processos 

dels diferents serveis. 

• Tenir en compte la conciliació familiar, personal i laboral a l’hora d’establir 

horaris i dates de formació, reunions d’equip i altres acciones de coordinació 

interna. 

• Afavorir programes de formació per als col·lectius beneficiaris dels nostres 

serveis, en educació no sexista i no discriminatòria, relacions afectivo-sexuals, 

prevenció de la violència de gènere i repartiment de responsabilitats. 

• Establir una política de comunicació no sexista tant en la comunicació interna 

com externa. 

• Utilització d’un llenguatge no sexista (visual i escrit) que sigui inclusiu i que faci 

visible tant a les dones com als homes. 

• Vetllar per la seguretat de les víctimes de violència de gènere i dels seus 

infants, així com evitar la victimització secundària. 
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