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1. ANTECEDENTS 

Cooperativa Jovent va néixer l’any 1984 quan un grup de joves (dones i homes) 

entre 17 i 25 anys decidiren crear una entitat per intentar donar solucions a 

l'incipient atur juvenil de les barriades perifèriques de Palma, una ciutat que en 

els anys 80 sofria greument aquesta problemàtica.  

Al llarg d'aquests 36 anys l’entitat ha desenvolupat diversos projectes 

socioeducatius: de formació ocupacional, certificats de professionalitat, 

itineraris d'inserció sociolaboral, treball amb infants i famílies, intercanvis 

metodològics amb entitats estatals i europees i treball en xarxa, i allò que ha 

distingit el seu treball ha estat sempre la recerca d’una veritable qualitat de vida 

de les persones, especialment d'aquelles que són més vulnerables. Amb 

aquesta finalitat l’empresa treballa des de diferents àmbits: assistencial, social, 

cultural, educatiu... i s'intenten articular mecanismes per a compensar les 

desigualtats.  

Aquest esperit es trasllada també al tracte amb el personal treballador, i, 

encara que l’entitat té molt en compte qüestions com la  situació familiar i/o 

personal de cada dona i home que forma part de la plantilla, i, que en la mesura 

d’allò possible, es pacten mesures de conciliació, etc., l’esperit crític i de 

constant millora dur a plantejar-se una anàlisi de la situació per a comprovar 

que és equilibrada i igualitària, i, en cas de detectar-se algun desequilibri o 

desigualtat, abordar-lo i implantar millores.  D’aquesta manera l’any 2019 i 

acollint-se al punt 5 de l’Article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 

per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes sobre la voluntarietat d’aplicació 

de plans d’igualtat, Cooperativa Jovent inicià una revisió de la situació de 

l’entitat en qüestions relatives als processos de selecció, contractació, 

retribucions, desenvolupament laboral, formació i  mesures de conciliació. 

També es van sondejar les opinions del personal sobre la igualtat entre dones i 

homes. 

D’aquest diagnòstic resulta el Pla d’Igualtat actual.  



  

Página 4 de 30 
                PLA D’IGUALTAT 
SOCIETAT COOPERATIVA D’INICIATIVA  
SOCIAL I FORMACIÓ OCUPACIONAL JOVENT 

 
 

El present document recull el compromís de l’entitat amb la igualtat 

d’oportunitats, les conclusions del diagnòstic, els objectius i les accions 

plantejades, la temporització i els objectius d’avaluació i seguiment de les 

accions. S’inclou també, com Annex, el Protocol contra l’assetjament sexual i 

per raó de sexe, que es va elaborar i difondre a la plantilla entre abril i juny de 

l’any 2019.  
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2. COMPROMÍS DE L’ENTITAT AMB LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

La Societat Cooperativa d’Iniciativa Social i Formació Ocupacional Jovent, 

declara el seu compromís amb l’establiment i desenvolupament de polítiques 

que integrin la igualtat de tracte i oportunitats  entre dones i homes, sense 

discriminar directa o indirectament per raó de sexe, així como en l’impuls i 

foment de mesures per aconseguir la igualtat real en el si de la nostra 

organització, establint la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un 

principi estratègic de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans, 

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 els que se desenvolupa l’activitat d’aquesta 

entitat, des de la selecció, passant per la política salarial, la formació, les 

condicions de treball i ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps de feina i 

la conciliació, assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, 

atenent de forma especial a la discriminació indirecta, entenent aquesta com “la 

situació en que una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres, posa a 

una persona d’un sexe en desavantatge particular respecte de persones de 

l’altre sexe”. 

Respecte a la comunicació, tant interna como externa, s’informarà de  les 

decisions que s’adoptin a aquest respecte i es projectarà una imatge de l’entitat 

d’acord amb el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

Els principis enunciats es duran a la pràctica a través del foment de mesures 

d’igualtat i mitjançant la implantació d’un Pla d’Igualtat que suposin millores 

respecte a la situació present, arbitrant-se els corresponents sistemes de 

seguiment i amb la finalitat d’avançar en la consecució de la igualtat real dones 

i homes en la nostra entitat i, per extensió, en el conjunt de la societat. 

La nostra proposta és que sigui una clau estratègica de l’organització i que 

formi part de la nostra identitat corporativa, incorporant transversalment la 
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perspectiva de gènere i integrant la igualtat d’oportunitats en la gestió dels 

recursos humans i en la gestió de tota l’activitat de l’empresa. 
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3. CONCLUSIONS DIAGNÒSTIC 

La recollida de dades s’ha dut a terme entre l’1 de febrer de l’any 2019 i el 31 

de gener de 2020. S’han recollit dades qualitatives i quantitatives sobre les 

característiques generals de l’entitat i la plantilla, les polítiques de selecció i 

contractació, retribucions, formació, conciliació de la vida familiars i personal, 

comunicació i salut laboral. La informació s’ha reunit mitjançant qüestionaris 

emplenats per tot el personal i mitjançant documentació relativa a tots els 

processos de RRHH. El resum de les conclusions es reflecteix al següent 

quadre: 

Fortaleses i debilitats en qüestió d’igualtat d’oportunitats. 

Fortaleses Debilitats 

Compromís i interès de l’Equip de 

Gestió i del personal pel 

desenvolupament d’un pla d’igualtat a 

l’entitat. 

La composició de la plantilla és 

equilibrada:  

 41 persones 

 20 dones i 21 homes. 

L’estabilitat i la fidelització del 

personal treballador forma part de la 

cultura de la empresa.   

El 79% dels contractes són indefinits, 

corresponent el 50% a dones i 50% a 

homes. 

Les retribucions de tot el personal 

estan per damunt el conveni i atenen 

al criteri “categoria”.  

S’ha establert per al personal tècnic a 

temps complet la jornada setmanal de 

34 hores. (Grups I, personal docent 

educador, II, personal administratiu, i 

IV, titulat/ada no docent. Grups 

professionals VIII Conveni col·lectiu 

d’ensenyança no reglada. )  

Els canals on s’ofereixen llocs de 

feina són accessibles a homes i a 

La Igualtat d’Oportunitats entre dones 

i homes com a tal no està 

especificada dins els protocols de 

qualitat. 

Degut al fet que la formació que 

s’imparteix és d’oficis històricament 

considerats “masculins”, i, malgrat 

que els processos de selecció són 

oberts i no es fa discriminació per raó 

de sexe, a aquests solament es 

presenten candidatures masculines 

pel personal docent a la categoria 

professor/a tècnic titular (Grup I 

Conveni Col·lectiu de formació no 

reglada). 

Per contra als processos de selecció 

per personal educador (Grup I) la 

major part de persones que s’hi 

presenten són dones. 

Hi ha llocs de feina fortament 

feminitzats con Acollida i Orientació, o 

fortament masculinitzats, com 

Formació.  

Malgrat que les mesures conciliació a 

Cooperativa Jovent es faciliten des de 

fa anys, els termes i condicions han 

quedat, en general, entre les 

persones les quals les sol·liciten i 
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dones i es fa ús d’un llenguatge 

neutre. 

Els processos de selecció de 

personal no discriminen en funció del 

sexe. 

En aquests darrers 5-6 anys s’han 

creat nous llocs de feina i la major 

part han estat coberts per 

treballadores: Suport TIC i pedagògic, 

programes socioeducatius i altres.  

Tot el personal, inclòs l’Equip de 

Gestió ha hagut de realitzar formació 

en sensibilització cap a la igualtat 

d’oportunitats.  

Es prioritza la formació en hores 

laborals.  

El personal que ho ha sol·licitat ha 

pogut beneficiar-se de mesures de 

conciliació familiar i laboral entre les 

quals es troben::  

 Flexibilitat d’entrada i sortida. 

 Canvi d’horari. 

 Permisos no retribuïts 

 Teletreball i treball a distància 

 Reducció de jornada per motius 

personals. 

 Fragmentació de les vacances. 

 Entrada dels fills menors al 

servei d’escola d’estiu del casal 

de barri sa Midoneria. 

En 2020 s’han inclòs els ítems de 

sol·licitud de mesures de conciliació 

en els registres del sistema de 

qualitat. 

S’ha establert i difós a tota la plantilla 

el protocol contra l’assetjament 

sexual i per raó de sexe. 

S’han revisat amb formes inclusives 

els procediments, registres i perfils 

professionals del sistema de qualitat. 

S’han revisat amb formes inclusives 

els continguts dels programes 

allotjats a la web. 

l’Equip de Gestió. No estan incloses 

dintre dels protocols de qualitat, ni 

està establerta la sistemàtica per a 

sol·licitar-les i/o concedir-les.  

Fins enguany han mancat registres 

que reflecteixin que el personal ha 

pogut fer ús d’aquestes mesures. 

El 42% d’homes no han fet servei de 

cap mesura de conciliació. 

Es percep cert masclisme dins del 

clima laboral. 

Molts continguts de la pàgina web i 

les xarxes de l’entitat no estan 

redactats amb un llenguatge inclusiu. 

La major part dels documents que es 

produeixen a l’entitat, quan es 

redacten amb llenguatge inclusiu, 

l’única forma que es contempla és la 

de la forma masculina/la terminació 

del femení (Exemple educador/a). 

. 
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S’ha redactat i distribuït a tot el 

personal un document en castellà i 

català amb les formes més habituals 

de llenguatge incloent.. 

L’entitat té trajectòria amb al treball 

sobre igualtat d’oportunitats i  

violència de gènere amb l’alumnat. 

La plantilla percep  el pla d’igualtat 

com a una oportunitat de millora 

dintre cada equip i, també, del treball i 

intervenció cap a l’alumnat. 
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4. PLA D’IGUALTAT 

4.1.  Finalitat 

Un Pla d’Igualtat consisteix en un conjunt ordenat de mesures que s’adopten 

després d’haver realitzat un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir la 

igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa, i a eliminar la 

discriminació per raó de sexe (art. 46 de la Llei Orgànica 3/2007, del 22 de 

març per a la Igualtat efectiva entre Dones i Homes). 

Dins Cooperativa Jovent assumim el Pla d’Igualtat per a la nostra entitat com 

una oportunitat per a dur a terme una revisió dels processos que es 

desenvolupen amb una altra perspectiva, la de gènere, amb la finalitat de posar 

en marxa accions que incloguin la totalitat del personal treballador i de l’Equip 

de Gestió i repercuteixin en la millora del clima i la satisfacció laboral, 

redundant en una millora en el treball diari amb les persones que són usuàries 

dels nostres programes. 

Així doncs el nostre pla d’igualtat és transversal, sistemàtic i dinàmic, i, durant 

el període 2020-2021 es centrarà en la revisió d’aspectes del sistema de 

qualitat, la incidència en la formació, la revisió dels canals de comunicació i 

d’imatge extens, la difusió del pla d’igualtat i la creació d’un equip de persones 

per assegurar la seva implantació en tots els nivells de l’organització i l’abast a 

tot el personal que forma la plantilla.. 

Els objectius a aconseguir, les accions, la temporització, i el sistema 

d’avaluació i seguiment es descriuen a continuació. 
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4.2. Objectius del pla d’igualtat a jovent 

 

Objectius generals 

1. Implantar el principi d’igualtat a tots els processos laborals de l’entitat. 

2. Promoure i refermar el principi d’igualtat a l’entitat.  

3. Revisar els sistemes de comunicació interns i externs (pàgina web, xarxes 

socials) amb termes d’igualtat. 

Objectius específics 

1.1. Establir el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un 

valor específic dins els processos de qualitat de l’entitat. 

1.2. Revisar els procediments laborals i, específicament, els de Selecció de 

Personal i de Formació del Personal.  

1.3. Potenciar que la plantilla desenvolupi i faci ús d’un llenguatge inclusiu i 

no sexista en els diferents registres i documents que es generen.  

2.1.  Insistir en la sensibilització de tot el personal cap a la igualtat 

d’oportunitats i en el foment de la corresponsabilitat i d’actituds no 

sexistes. 

2.2.  Formar el personal d’orientació i formació per a  intervenir en cas de 

detectar-se actituds sexistes entre l’alumnat. 

3.1.  Assegurar que el llenguatge que s’utilitza en els canals externs de 

comunicació és inclusiu. 

3.2.  Assegurar que les imatges que s’utilitzen en els canals externs de 

comunicació no discriminen por raó de sexe.
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4.3. Accions d’Igualtat. 

OBJECTIU GENERAL 1 : Implantar el principi d’igualtat en tots els processos laborals de l’entitat 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ TERMINI INDICADORS RESPONSABLE 

 
1.1. Establir el principi 

d’igualtat 
d’oportunitats entre 
dones i homes com 
a un valor específic 
dintre dels 
processos de 
qualitat de l’entitat. 
 

 

 Revisió del manual de qualitat  i inclusió en la 
missió, visió i valors, informe de l’entitat, ... de 
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Desembre 

2020 

 La Igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes com a valor 
específic. 

 El Pla d’igualtat i el Protocol contra 
l’Assetjament sexual i per raó de 
sexe com a eixos del compromís 
de l’entitat amb les persones que 

hi treballen. 

Equip de Gestió 

1.2. Revisar els 
procediments de 
Selecció i Formació 
del Personal. 

 Inclusió en el Procediment de Selecció del 
Personal (GE.GP.01) d’una clàusula de 
discriminació positiva, en cas d’igualtat de 
condicions, cap al sexe menys representat en el 
departament al que es dirigeix la selecció, 
contractació i/o canvi de lloc de treball del 
personal. 

Febrer 
2021 

 Clàusula de discriminació 
positiva cap al sexe menys 
representat en el procediment 
de selecció de personal. 
 

Equip de Gestió 

 Inclusió de la formació en igualtat dins el pla 
anual de Formació del Personal.  

Febrer 
2021 

 Pla anual de formació  
Equip de Gestió 
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1.3. Potenciar que la 
plantilla desenvolupi 
i faci ús d’un 
llenguatge inclusiu i 
no sexista en els 
diferents registres i 
documents que es 
generen. 

 

. 

 Emplenament de documents i registres d’ús 
quotidià amb llenguatge no sexista. 

Desembre
2021 

Nombre de documents on es fa ús 
de: 
 Genèrics 
 L’acció en comptes de la persona. 
 Abstractes. 
 Pronoms relatius sense gènere. 
 Determinants sense marca de gènere o 

omissió els que en tenen. 
 Formes no personals dels verbs. 

 Formes dobles (masculí i femení) 

Direccions de 
programes. Tota 
la plantilla 

OBJECTIU GENERAL 2 : Promoure i refermar el principi d’igualtat a  l’entitat 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ TERMINI INDICADORS RESPONSABLE 

2.1. Insistir amb la 
sensibilització de tot 
el personal cap a la 
igualtat 
d’oportunitats i en el 
foment de la 
coresponsabilitat i 
d’actituds no 
sexistes. 

 Programació anual de formació (interna o 
externa) en temes de sensibilització cap a la 
igualtat d’oportunitats dins cada equip de 
feina. 

Desembre 
2021 

 Nombre de sessions 
realitzades per cada equip de 
feina. 

 Reg.GE.GP.06 Valoració de la 
formació (individual). 

 Qüestionari de satisfacció del 
personal. 

 Qüestionari de continguts 
(individual) 

Direccions de 
programes/ 
Responsables 
d’Igualtat. 

2.2. Formar al personal 
d’orientació i 
formació per a 
actuar en cas de 
detectar-se actituds 

 Programació de formació específica en temes 
com els micromasclismes o la violència de 
gènere. 

Desembre 
2021 

 Nombre de sessions 
realitzades per cada equip de 
feina. 

 Reg.GE.GP.06 Valoració de la 
formació (individual). 

 Qüestionari de continguts 
(individual). 

Direccions de 
programes/ 
Responsables 
d’Igualtat 
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sexistes entre 
l’alumnat. 

 Establiment d’espais de reflexió dintre de les 
coordinacions dels diferents equips on tractar 
possibles actituds sexistes detectades en 
l’alumnat i marcar línies conjuntes d’actuació. 

 Actes de coordinació de cada 
equip o departament. 

OBJECTIU GENERAL 3 : Revisar els sistemes de comunicació interns i externs (pàgina web, xarxes socials) en termes d’igualtat 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ TERMINI INDICADORS RESPONSABLE 

3.1. Assegurar que el 
llenguatge que 
s’empra és inclusiu. 

 

 

 Revisió dels continguts pendents de la web 
de l’entitat amb llenguatge inclusiu no sexista. 

 Comprovació de la redacció de continguts 
nous amb llenguatge inclusiu. 

Desembre 
2021 

Ús de: 
 Genèrics 
 L’acció en comptes de la persona. 
 Abstractes. 
 Pronoms relatius sense gènere. 
 Determinants sense marca de gènere o 

omissió dels que en tenen. 
 Formes no personals dels verbs. 

 Formes dobles (masculí i femení)y 
femenino) 

Direcció de 
Comunicació 

 
 Revisió dels continguts de les xarxes socials 

de l’entitat (face-book, whatsapp i instagram) 
amb llenguatge inclusiu no sexista. 

 Comprovació de la redacció de continguts 
nous amb llenguatge inclusiu. 

Desembre 
2021 

3.2. Assegurar que les 
imatges que 
s’empren no 

 
 Revisió i actualització de les imatges de la 

web assegurant la no discriminació per raó de 
sexe.  

Desembre 
2021 

 Nombre d’imatges amb 
persones de cada sexe per 
programa o àmbit allotjades a 
la web.  

 

Direcció de 
Comunicació 
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discriminen per raó 
de sexe. 

 

 
 Revisió i actualització de les imatges de les 

xarxes socials de l’entitat (face-book, 
whatsapp i instagram) assegurant la no 
discriminació per raó de sexe.  

Desembre 
2021 

 Nombre d’imatges amb 
persones de cada sexe per 
programa o àmbit allotjades a 
les xarxes socials (face-book, 
whatsapp i instagram) 

 

Direcció de 
Comunicació 
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4.4. Responsables i temporització del pla. 

La direcció de RRHH i la tècnica r d’igualtat de l’entitat seran les responsables de la 

posada en marxa, el desenvolupament i el seguiment d’aquest pla. 

El període de vigència de l’actual Pla d’Igualtat comprèn el bienni 2020-2021, 

finalitzant el 31 de desembre de 2021. 

4.5. Seguiment i avaluació 

4.5.1. Seguiment 

El seguiment del desenvolupament o realització de les accions del pla d’igualtat el 

durà a terme la tècnica responsable, a través dels indicadors definits per a cada 

acció.  

El seguiment de les accions de caire més general i que impliquen actualització 

constant (com les revisions de les xarxes socials o de la web) es realitzarà 

mensualment. D’altres seguiments, com el de les formacions del personal, es 

realitzaran immediatament a la realització d’aquestes. 

Mitjançant els indicadors d’avaluació (qualitatius i/o quantitatius) s’emplenarà un 

registre, per a cada acció, en el qual es recollirà: 

- Data del seguiment  

- Identificació de l’acció i responsable/s de la seva execució 

- Desenvolupament 

- Activitats realment dutes a terme, objectius assolits i participants (desglossats per 

sexes). 

- Activitats no dutes a terme i causes 

- Resultats: Variació de la situació actual respecte a l’anterior. 

- Possibles incidències que s’hagin donat. 

Aquests registres seran la base de l’avaluació del grau de consecució dels objectius 

d’igualtat plantejats al Pla, que es durà a terme al finalitzar el període d’abast 

d’aquest, desembre 2021.  

4.5.2. Procediment d’avaluació: 
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Les responsables de l’avaluació final seran la directora de RRHH i Pla d’Igualtat, 

Mari Cruz Briz Mateos, i la tècnica del Pla d’Igualtat, Carme Quetglas Escalas.  

Com ja s’ha mencionat, l’avaluació del Pla d’Igualtat es realitzarà en finalitzar l’any 

2021. S’establirà, no obstant, una primera avaluació intermèdia el mes de juny de 

2021, per poder valorar avenços i refermar la transparència del procés, i, donat que 

diverses accions impliquen canvis en procediments del sistema de qualitat, 

l’avaluació de resultats del pla d’igualtat suposarà la difusió dels canvis al sistema de 

qualitat. 

El resultat de les avaluacions es recollirà a l’acta d’avaluació que reflectirà: 

1. La data de l’informe i la persona que l’elabora. 

2. L’avaluació dels resultats: 

- Grau d’acompliment dels objectius establerts (generals i específics) 

- Grau d’execució de tot el pla en conjunt i de les accions en concret 

3. L’avaluació del procés: 

- Recursos emprats 

- Cronograma de la feina. 

- Eines de seguiment 

- Dificultats trobades al llarg de cada període avaluat i solucions i/o modificacions 

adoptades. 

4. L’avaluació de l’impacte sobre 

- La imatge de l’entitat. 

- La comunicació dins i fora de l’entitat. 

- La contractació i la formació. 

- La sensibilització del conjunt de la plantilla i el clima laboral. 
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5. Establiment de la conveniència o no de continuar amb cada una de les accions 

del Pla d’Igualtat: 

Es donarà continuïtat a accions:  

- Perquè han estat efectives però no s’han assolit els objectius prevists. 

- Perquè són estratègiques i han de continuar 

- No s’han iniciat o conclòs 

No es donarà continuïtat a accions:   

- Perquè ha estat una acció puntual. 

- S’han assolit els objectius 

- No ha estat efectiva. 

- La seva execució presenta dificultats insalvables 

- S’ha hagut de modificar per poder implantar-la. 

6. Identificació de noves necessitats que podrien sorgir com a conseqüència dels 

canvis produïts a la plantilla amb el desenvolupament del Pla d’Igualtat o que no 

haguessin estat detectades al diagnòstic previ. 

7. Propostes de millora pel futur desenvolupament del Pla d’Igualtat. 

En el cas de l’Informe d’Avaluació Final la informació serà el punt de partida per a 

establir, de nou, quina és la situació de l’entitat en matèria d’igualtat entre dones i 

homes i, per a la qual, s’iniciarà un nou Pla d’Igualtat. D’aquesta manera la 

informació es retro-alimenta d’una forma dinàmica i esdevé una eina per a la millora 

continua de l’organització i el clima laboral de l’entitat. 
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ANNEX: PROTOCOL CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE 
 

INTRODUCCIÓ 

La Constitució Espanyola en el seu l’article 14 proclama que tots els espanyols són iguals 

davant la llei, sense que pugui prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, 

sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

L’Estatut dels Treballadors a la seva Secció 2 (Drets i deures laborals bàsics), art. 4 (Drets 

laborals) punt 2 exposa que: En la relació de feina, els treballadors tenen dret: ... e) al 

respecte de la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat, compresa la 

protecció en front ... de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. 

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes 

estableix al seu article 7 que:  

1. Sense perjudici del que estableix el Codi penal als efectes d’aquesta Llei 

constitueix assetjament sexual qualsevol comportament, verbal o físic, de 

naturalesa sexual que tingui el propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la 

dignitat d’una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant 

o ofensiu. 

2. Constitueix assetjament per raó de sexe qualsevol comportament realitzat en funció 

del sexe d’una persona, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat 

i de crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu. 

3. Es consideren sempre discriminatoris l’assetjament sexual i l’assetjament per raó 

de sexe. 

4. El condicionament d’un dret o d’una expectativa de dret a l’acceptació d’una 

situació constitutiva d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe, també 

es considera acte de discriminació per raó de sexe. 

I en el seu art. 48 sobre Mesures específiques per prevenir l’assetjament sexual i 

l’assetjament per raó de sexe a la feina: 

1. Les empreses han de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament 

sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per 

prevenir-los i per donar curs  a les denúncies o reclamacions que puguin formular 

els qui n’hagin estat objecte. 
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Amb aquesta finalitat es poden establir mesures que s’han de negociar amb els 

representants dels treballadors, com ara l’elaboració de codis de bones pràctiques, 

la realització de campanyes informatives o accions de formació. 

2. Els representants dels treballadors han de contribuir a prevenir l’assetjament sexual 

i l’assetjament per raó de sexe a la feina, mitjançant la sensibilització dels 

treballadors i les treballadores davant d’aquests i la informació a la direcció de 

l’empresa de les conductes o els comportaments de què tinguin coneixement i que 

ho puguin propiciar. 
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DECLARACIÓ DE PRINCIPIS DE L’ENTITAT 

La violència contra les dones constitueix la manifestació més devastadora de la 

discriminació de gènere i és un atemptat contra altres drets fonamentals, com són la 

dignitat, la integritat física i moral, la llibertat sexual i el dret al treball. 

La Constitució Espanyola, les normatives europees, l’Estatut dels Treballadors i la 

normativa autonòmica garanteixen el dret a la igualtat i a la no-discriminació, a la integritat 

moral, a la intimitat i al treball, i a la salvaguarda de la dignitat.  

La SOCIETAT COOPERATIVA D’INICIATIVA SOCIAL I FORMACIÓ OCUPACIONAL 

JOVENT és una entitat sense ànim de lucre que promou la igualtat d’oportunitats, la 

millora de la qualitat de vida i la integració social i laboral de joves i d’altres col·lectius que 

presenten factors de vulnerabilitat. Entre el seus valors fonamentals es troba la defensa 

dels drets humans perquè són l’exponent més clar de la dimensió social de la justícia 

social i que han de ser reconeguts i protegits pels poders públics (representants de la 

societat). En aquesta línia fa públic el seu rebuig contra qualsevol tipus de violència i 

afirma el compromís amb el foment i el manteniment d’un entorn de treball segur i 

respectuós amb la dignitat, la llibertat i els drets fonamentals de totes les persones que 

formen part de l’organització. 

D’acord amb aquest compromís SOCIETAT COOPERATIVA D’INICIATIVA SOCIAL I 

FORMACIÓ OCUPACIONAL JOVENT declara que les actituds d’assetjament sexual i 

d’assetjament per raó de sexe representen un atemptat greu contra la dignitat de les 

persones i els seus drets fonamentals i es compromet a  no permetre ni tolerar, sota cap 

concepte, comportaments, actituds o situacions d’assetjament sexual ni per raó de sexe a 

l’empresa, i a establir un mètode, mitjançant el present protocol, que serveixi per a 

prevenir aquesta  problemàtica a través de la formació i la informació, com també per a 

resoldre amb les degudes garanties, les queixes i denúncies que puguin ser presentades.  

Per a la consecució efectiva d’aquest compromís exigeix a totes i cada una de les 

persones que integren de les persones que formen la plantilla del personal i de l’equip de 

gestió, que assumeixin la responsabilitat de evitar comportaments, actituds o accions que 

són o puguin ser ofensives, humiliants, degradants, molestes, intimidatòries o hostils, i  
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d’actuar adequadament enfront aquests comportaments o accions, no ignorant-los, no 

tolerant-los, manifestant el seu desacord, impedint que es repeteixin o agreugin, 

comunicant-los a les persones designades a tal efecte, així com donant suport a les 

persones que els sofreixen. 

També insta a tot el personal a tractar totes les persones amb les que es mantenen 

relacions amb motiu del nostre treball (personal gestor, personal treballador, companyes, 

companys,  usuàries, usuaris i els seus familiars, estudiants en pràctiques, educadors i 

educadores externs, proveïdors/es, ...) amb respecte a la seva dignitat i drets 

fonamentals. 
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DEFINICIÓ DE CONCEPTES CLAU 

Què és l’assetjament sexual? 

És assetjament sexual tota conducta de naturalesa sexual, que pot ser verbal, no verbal o 

física. Aquests comportaments es donen dins l’àmbit de l’organització del treball d’una 

empresa i tenen com a conseqüència la creació d’un entorn laboral ofensiu, hostil, 

intimidatori o humiliant per a una persona, atemptant contra la seva dignitat i posant en 

perill el seu treball. 

Són alguns exemples d’aquestes conductes: 

- Comentaris grollers sobre el cos de la treballadora o el treballador. 

- Mirades al cos fora de to. 

- Observacions i insinuacions de contingut sexual. 

- Ús d’imatges, fotografies o dibuixos de contingut sexual. 

- Difusió de rumors sobre la vida sexual de les persones. 

- Abraçades o besades no desitjades. 

- Gests o comentaris obscens. 

- Contacte físic innecessari, fregades o apropament físic excessiu o innecessari. 

- Cartes, notes o correus electrònics de caràcter ofensiu amb contingut sexual. 

- Invitacions persistents per participar a activitats socials encara que la persona 

objecte d’aquestes hagi deixat clar que no està interessada. 

- Demandes de favors sexuals i amenaces de represàlies en cas de no accedir a 

elles. 

En l’assetjament sexual sempre hi ha una intencionalitat de caire sexual per part de la 

persona assetjadora. 

Un únic incident pel seu caràcter summament ofensiu o delictiu pot constituir per si sol un 

cas d’assetjament sexual. 

Què és l’assetjament per raó de sexe? 

Constitueix assetjament per raó de sexe (o també per raó d’orientació sexual) un 

comportament no desitjat, relacionat amb el sexe o l’orientació sexual d’una persona, amb 

la intenció o l’efecte de produir un entorn de treball intimidatori, hostil, degradant, ofensiu o 

humiliant, atemptant contra la dignitat de la persona.  
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A diferència de l’assetjament sexual que es cenyeix a l’àmbit sexual, l’assetjament per raó 

de sexe suposa que es crea un ambient negatiu per a la persona afectada amb motiu del 

seu sexe. La intencionalitat de burla i degradació va dirigida al fet de ser dona u home o 

no respondre als estereotips. 

Són alguns exemples d’aquestes conductes assetjadores: 

- Utilitzar formes verbals que denigren l’altra/e per adreçar-se a persones d’un sexe 

determinat o una orientació sexual determinada. 

- Utilitzar humor sexista. 

- Ridiculitzar i menysprear la capacitat intel·lectual i les habilitats de les dones. 

- Fer el mateix del punt anterior amb persones lesbianes, gais, transsexuals i 

bisexuals. 

- Assignar tasques a una persona contradictòries, sense sentit o impossibles 

d’assolir, per raó del seu sexe o orientació sexual. 

- Fer desqualificacions públiques i continuades sobre la persona i la seva feina pel 

fet de pertànyer a un sexe o tenir una determinada orientació sexual. 

- Denegar arbitràriament permisos als quals té dret una persona, sols per raó del seu 

sexe o la seva orientació sexual. 

- Avaluar la feina d’una persona de forma esbiaixada o injusta en funció del seu sexe 

o orientació sexual. 

- Aïllar i incomunicar una persona pel fet del seu sexe o la seva orientació sexual. 

- Tractar desfavorablement una persona a causa d’estar embarassada o ser mare. 

S’ha de tenir en compte que 

Condicionar un dret o una expectativa de dret a l’acceptació d’una situació constitutiva 

d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe, únicament pot ser produït per 

aquelles persones amb capacitat decisòria sobre la seva continuïtat a la feina o les seves 

condicions de treball (salari, funcions, formació, ...). En canvi la generació d’un entorn 

ofensiu, intimidatori, humiliant i/o hostil pot ser provocada per qualsevol persona/es de 

l’entorn laboral de la persona afectada (superiors, companys/es, ...).  
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OBJECTIUS DEL PROTOCOL 

Aquest Protocol pretén ser una eina per a prevenir, tractar i eradicar, en cas que es 

produeixi,  qualsevol tipus d’assetjament sexual i/o per raó de sexe, assumint l’entitat la 

seva responsabilitat envers la constitució d’un entorn de treball segur i lliure de conductes 

contràries a la dignitat de les persones i als valors de l’entitat.  

En aquest sentit en el Protocol es consideren dos aspectes fonamentals: la prevenció de 

l’assetjament sexual i per raó de sexe i el tractament de possibles denúncies. 

Conseqüentment es consideren dos tipus d’actuacions: 

1. Establir mesures amb les quals Cooperativa Jovent pretén prevenir i evitar 

comportaments i situacions susceptibles d’assetjament sexista. 

2. Establir un procediment d’actuació intern en cas què, malgrat les mesures de 

prevenció fixades, es produeixi alguna queixa o denúncia per part d’una 

treballadora o treballador o de qualsevol persona relacionada amb l’activitat laboral 

de l’empresa.  
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MESURES PER PREVENIR L’ASSETJAMENT SEXUAL I L’ASSETJAMENT PER RAÓ 

DE SEXE 

Per dur a terme el seu compromís amb un entorn de treball lliure de conductes i violència 

sexista SOCIETAT COOPERATIVA D’INICIATIVA SOCIAL I FORMACIÓ OCUPACIONAL 

JOVENT establirà les següents mesures: 

- Elaboració del protocol de prevenció i actuació enfront l’assetjament sexual i 

l’assetjament per raó de sexe. 

- Difusió i distribució entre totes les persones treballadores d’aquest protocol. 

- Realització d’accions informatives, formatives i de sensibilització per a tota la 

plantilla en matèria de prevenció de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de 

sexe, així com també per al personal de nova contractació. 

- Crear una Comissió de Tramitació de Denúncies: Nomenar la responsable de 

RRHH de l’empresa i la tècnica responsable d’igualtat, per a la recepció, tramitació 

i resolució de les queixes, reclamacions i denúncies  que es puguin produir en 

aquesta matèria.  

- Redacció del pla d’igualtat per a l’entitat on s’incloguin les mesures establertes al 

protocol de prevenció de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. 

- Avaluació i seguiment, amb caràcter periòdic, del desenvolupament, funcionament i 

efectivitat del present protocol. 
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PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DAVANT UNA QUEIXA O DENÚNCIA 

D’ASSETJAMENT SEXUAL O D’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE O ORIENTACIÓ 

SEXUAL. 

L’entitat garanteix l’activació del procediment intern d’actuacions quan una persona 

presenti una queixa o denunciï l’existència d’assetjament sexual i/o per raó de sexe, o de 

fets que puguin ser susceptibles ser-ho. 

Davant qualsevol conducta ofensiva o inadequada serà fonamental que la persona 

afectada o altres persones que tinguin coneixement de la situació formulin la queixa o 

denunciïn el cas per a poder actuar cap a la l’eliminació d’aquestes conductes. 

Principis rectors del procediment d’actuació 

Aquest procediment es regeix pels següents principis: 

1. Tramitació de manera rigorosa i ràpida totes les queixes, reclamacions i 

denúncies que es puguin produir.  

2. Compromís de confidencialitat de les persones que rebin i tramitin les queixes 

i/o denúncies. 

3. Garantia de seguretat, confidencialitat, imparcialitat i dret de defensa de les 

persones implicades. 

4. Indicació expressa a les persones que intervinguin de l’obligació de guardar 

secret sobre el tema i no divulgació de cap informació. 

5. Garantia de cap tipus de represàlia ni contra les persones que formulin queixes, 

ni contra aquelles que participin en el seu procés de resolució. 

6. Adopció i aplicació de mesures necessàries per a acabar amb les conductes 

inadequades, incloses les de caràcter disciplinari, a les persones que assetgin 

en funció de la seva actitud o comportament i les circumstàncies en què 

aquests es produeixin.   
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TIPUS DE PROCEDIMENT 

1. Procediment informal 

L’objectiu del procediment informal és resoldre el problema de manera extra-oficial. Fer 

visible al presumpte agressor les conseqüències d’ofensa o intimidació que les seves 

conductes generen a l’altra persona, a vegades, és suficient per a aturar-les i que no es 

tornin a produir.   

El procediment serà urgent i confidencial, protegint en tot moment la intimitat i la 

dignitat de les persones afectades. 

S’iniciarà quan la persona afectada o altres persones facin arribar la queixa o la denúncia 

al departament de Recursos Humans. La comunicació podrà ser de forma verbal o per 

escrit i s’exposaran els motius que l’originen.  

El departament de RRHH notificarà aquesta denúncia a la Comissió de Tramitació de 

Denúncies i es designarà a una persona, per a què sigui l’encarregada de gestionar el cas 

i fer d’intermediària entre les parts. La seva funció serà donar objectivitat a la situació i 

proposar les mesures i actuacions que estimi convenients per a aclarir la situació, que la 

conducta no desitjada acabi i solucionar el conflicte amb una solució acceptada per 

ambdues parts.  

Entre les mesures que es puguin prendre en aquest procediment estan: 

- Entrevistar-se la persona ofensora. 

- Fer un retorn a la persona ofensora de la vivència que ha tingut de la seva 

conducta la persona ofesa. 

- Instar a la persona ofensora que aturi les seves conductes inapropiades 

- Informar a aquesta persona de les responsabilitats disciplinàries en les que caurà 

de seguir mantenint-les. 

- Obrir un procediment formal si els fets són suficientment greus i constitutius 

d’assetjament o no es soluciona la situació a través del procediment informal. 

Tot aquest procediment s’haurà de dur a terme en un temps màxim de 10 dies, comptats 

des del moment en el que es rep la queixa en el departament de RRHH.  
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Es reitera en el manteniment absolut de la confidencialitat, i aquelles persones que 

intervinguin tindran la indicació expressa de garantir el secret sobre el tema. 

2. Procediment formal 

Quan el fet denunciat sigui greu i constitutiu d’assetjament, o bé el procediment informal 

no ha funcionat o és insuficient, s’iniciarà el procediment formal, per a denunciar i 

investigar la situació. 

Aquest procediment començarà amb la denúncia per escrit o com a continuació del 

procés informal. Les denúncies hauran de detallar els fets que es denuncien amb 

claredat, a qui afecten i els possibles testimonis, i poden ser presentades per la víctima o 

terceres persones al departament de RRHH de l’entitat, que obrirà un expedient informatiu 

o d’investigació i ho posarà en coneixement de la Comissió en un termini de dos a quatre 

dies com a màxim.   

La Comissió activarà la fase d’instrucció nomenant una persona que practicarà quantes 

diligències, proves i actuacions consideri oportunes, per  a l’esclariment dels fets 

(entrevistes amb les persones implicades, entrevistes amb possibles testimonis...). 

Aquesta persona no ha de tenir relació amb les persones implicades i garantirà en tot 

moment el dret a la intimitat i la dignitat de tots els afectats, sota apercebiment de sanció, 

si no es respecta aquest principi. Si es considera necessari, i sempre dins la mida d’allò 

possible, es cercarà personal professional extern. La víctima de la situació d’assetjament 

tractarà, si així ho vol, únicament amb aquesta persona. 

Tots els tràmits es duran a terme en un termini màxim de 20 dies laborables i finalitzaran 

amb la redacció per part de la Comissió d’un informe de conclusions on es constatarà 

l’existència o no d’assetjament.  

Si es conclou que hi ha evidències suficients i probatòries d’assetjament l’informe 

d’investigació es traslladarà a l’Equip de Gestió de l’entitat per a què prengui les mesures 

disciplinàries que corresponguin:  obertura d’un Expedient Disciplinari, canvi de lloc de 

treball, suspensió d’ocupació i sou i/o acomiadament. 

Si es conclou que no hi ha evidències o els fets no són prou clars o no es poden provar, 

s’arxivarà l’expedient informatiu.  
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Amb independència de què l’informe sigui probatori o no, la Comissió establirà mesures 

de seguiment i control per a assegurar que la situació denunciada no es repeteix o no es 

produeix. 

Consideracions a tenir en compte 

La tramitació i gestió de tot aquest procediment serà ràpida i urgent, garantint la 

confidencialitat i el dret a la intimitat de la persona denunciant i a totes les persones 

implicades, inclosa la persona assetjadora. 

Les persones que intervinguin tindran el deure  i l’ordre expressa de mantenir el secret de 

tot allò relatiu a cada procediment que hagin de tramitar. A tal efecte hauran de signar un 

compromís de confidencialitat. 

Per a preservar la identitat i la confidencialitat de les dades els expedients d’investigació 

no inclouran dades de caràcter personal, sols codis numèrics per a identificar-los i garantir 

l’anonimat, i s’arxivaran de manera rigorosa, procedint a la seva destrucció transcorreguts, 

com a màxim, tres mesos des de la resolució de la instrucció. 

Mentre duri la fase d’instrucció la persona Instructora podrà informar a l’Equip de Gestió 

de Cooperativa Jovent per a que pugui prendre mesures cautelars com poden ser canvis 

d’horari, d’ubicació, ... per a separar la persona denunciant de la persona presumptament 

assetjadora, quan els indicis d’assetjament siguin suficients o els fets ocorreguts greus. 

Aquests canvis mentre sigui possible afectaran, preferentment, a la persona 

presumptament agressora. També es facilitarà a la persona denunciant, si ho sol·licita,  

l’atenció d’un metge adscrit al servei de prevenció de riscos laborals. 

L’entitat garanteix que no deixarà que es prenguin represàlies contra les persones que 

plantegin una denúncia d’assetjament sexual o per raó de sexe, ni contra els testimonis. 

Igualment es garantirà per a les persones instructores i que conformin la Comissió.  

No obstant el punt anterior si de la investigació s’evidencia que la persona denunciant ha 

obrat amb mala fe o amb una intenció clara de danyar la persona denunciada, l’informe 

d’investigació es traslladarà a l’Equip de Gestió de l’entitat per a què prengui les mesures 

disciplinàries que corresponguin. 


