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GUIÓ DE LA XERRADA
• BLOC A: ON SOM? : les dones
al mercat de treball
• BLOC B: QUE DIU LA LLEI? :
normes jurídiques i pràctica
judicial

ÀMBITS
• Foment i accés a l’ocupació: selecció i
contractació
• Formació i promoció professionals
• Discriminació retributiva per raó de
gènere
• Conciliació de la vida familiar i laboral
• Assetjament per raó de sexe i
l’assetjament sexual

FOMENT I ACCÉS A
L’OCUPACIÓ
1.- Augment de l’ocupació femenina
2.- La taxa d’ocupació femenina es del 54,1 %, una de les
més baixes de la Unió Europea.

FOMENT I ACCÉS A L’OCUPACIÓ
3.- La taxa d’atur femení s’ha reduït però la distància
entre els homes i les dones segueix sent molt amplia. La
dona té un major risc d’exclusió social
4.- Les dones amb major nivell d’estudis presenten un
nivell més alt d’ocupació, però estan subocupades.
5.- El 80% de les persones amb contracte a temps parcial
són dones.
6.- La economia submergia i la temporalitat són més
altes en l’ocupació femenina.

FORMACIÓ I PROMOCIÓ
PROFESSIONALS
1.- S’està reforçant la Segregació horitzontal
tant sectorial com ocupacional.
2.- Existència de Segregació vertical.

FORMACIÓ I PROMOCIÓ PROFESSIONALS
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CONCILIACIÓ DE LA VIDA
FAMILIAR I LABORAL
1.- Dins UE, Espanya
és dels últims en
matèria d’ajudes a la
família.
2.- De les 300.000 dels
permisos de
maternitat, sols en
5.000 casos (1,6 %)
l’home va demanar
una part del permís.

CONCILIACIÓ DE LA VIDA
FAMILIAR I LABORAL
3.- Sols el 1,15 % dels convenis col·lectius
inclou entre els seus criteris organitzatius
la conciliació familiar.
4.- Les empreses desconeixen l’existència
de les mesures de conciliació familiar
(Estudi UPB)
5.- L’aplicació de la nova Llei de
Autonomia personal i de la Llei de
Igualtat.

ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE I
L’ASSETJAMENT SEXUAL
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LLEI ORGÀNICA 3/2007, DE
22 DE MARÇ, PER A LA
IGUALTAT EFECTIVA DE
DONES I HOMES

A quins àmbits afecta la Llei?
• Laboral : empresa, personal treballador, Seguretat
Social i conciliació.
• Administració pública
• Política cultural, de creació artística i esport.
• Cooperació al desenvolupament
• Educació i Salut

• Desenvolupament Rural i Habitatge
• Accés a noves tecnologies.

• Mitjans de comunicació públics i privats

CONCEPTES
1.- La discriminación directa por razón de sexo es
la situación en que una persona sea, haya sido o
pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera
menos favorable que otra en situación comparable.

2.- La discriminación indirecta por razón de sexo
es la situación en que una disposición, criterio o
práctica aparentemente neutros pone a personas de un
sexo en desventaja particular con respecto a personas
del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o
práctica puedan justificarse objetivamente con una
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha
finalidad sean adecuados y necesarios.

3.- ACCIONES POSITIVAS: Las medidas específicas
consistentes en una desigualdad de trato en favor de las
mujeres para
compensar o corregir situaciones
patentes de desigualdad de hecho respecto de los
hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto
subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables
y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido
en cada caso. Pueden ser PÚBLICAS O PRIVADAS

4.- ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE: “cualquier
comportamiento realizado en función del sexo
de una persona, con el propósito o el efecto de
atentar contra su dignidad y de crear un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo”.

5.- ASSETJAMENT SEXUAL: “comportamiento,
verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el
propósito o produzca el efecto de atentar contra
la dignidad de una persona, en particular cuando
se crea un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo.
6.- INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.“Cuando las alegaciones de la parte actora se
fundamenten en actuaciones discriminatorias
por razón de sexo, corresponderá a la persona
demandante
probar
la
ausencia
de
discriminación o la proporcionalidad de las
medidas”.

MESURES PER A LES
PERSONES TREBALLADORES
1.- SUSPENSIÓ PER RISC DURANT L’EMBARÀS:
•
•
•
•
•

Treball assalariat i autònom.
Només la dona embarassada d’alta a la S.S i sense carència.
Fins a la incorporació al treball o fins el part.
Vacances que coincideixen es gaudeixen després.
100 % de la Base.

2.- SUSPENSIÓ PER MATERNITAT:
•
•
•

•

Treball assalariat i autònom.
Gaudiment per la mare si treballa; el pare només si la mare treballa i
“renuncia”.
16 setmanes (6 setmanes post-part obligatòries per la mare). Dos
setmanes més per cada fill a partir del segon. El permís de maternitat
tindrà dues setmanes més si la criatura pateix alguna discapacitat. Es
podrà ampliar fins a 13 setmanes addicionals el permís de maternitat en
cas de parts prematurs i quan el nadó necessiti hospitalització.
Gaudiment a temps parcial, simultani o successiu.

•

•
•

•

•

En cas de mort de la mare, amb independència que aquesta treballés o no,
l’altra progenitor pot fer ús de la totalitat, o de la part que manqui del
període de baixa, computat des de la data del part i sense descomptar la
part que la mare hagués pogut gaudir abans d’aquest.
En el cas de defunció de la criatura, el període de baixa no es veurà reduït.
En cas de part prematur o hospitalització de la criatura el període de
suspensió podrà computar-se a partir de l’alta hospitalària.
Si el període de vacances coincideix amb el de maternitat, aquest es podrà
gaudir una vegada acabada la baixa maternal encara que també hagi acabat
l’any natural.
Nous períodes de cotització per tenir dret al subsidi de maternitat (100 % de
la Base):
• <21 anys; no hi ha període mínim.
• De 21 a 26; 90 dies dins dels 7 anys anteriors (o 180 dies en tot la
seva vida laboral)
• >26 anys: 180 dies en els 7 anys anteriors

•

Subsidi no contributiu per maternitat: en cas de no tenir cotitzat el període
mínim, serà el 100% de l’IPREM vigent per 42 dies naturals a comptar des
del part

•

La protecció de les persones treballadores amb contractes formatius
s'equipara a la resta de treballadors/ores.

•

Bonificació del 100% de la quota que es paga a la SS per a les treballadores
autònomes durant la seva baixa maternal.

3.- SUSPENSIÓ PER PATERNITAT:
• Treball assalariat i autònom.
• 13 dies a més dels 2 dies ja existents (2 dies més per cada
fill en cas de part o adopció múltiple). La suspensió per
paternitat tindrà dues setmanes més si la criatura pateix
alguna discapacitat . Després de 6 anys de la llei serà de 4
setmanes.
• Independent del de maternitat. Només un progenitor.
• Gaudiment simultani o successiu amb la maternitat
• Potser a temps complert o parcial (acord empresari).
• 100 % de la Base.
4.- PERMÍS PER LACTÀNCIA:
•
•
•
•
•

Treball assalariat.
Per fill menor de 9 mesos.
Un hora que es pot dividir en dos mitges hores o reduir la jornada
en mitja hora. També es pot acumular-lo en jornades complertes
(negociació col·lectiva o acord amb l’empresari ).
Gaudiment per la mare si treballa; el pare només si la mare
treballa.
Permís retribuït per l’empresa o l’Administració Pública.

5.- SUSPENSIÓ PER RISC DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL:
•
•
•
•
•

Treball assalariat i autònom.
Només la dona embarassada d’alta a la S.S i sense carència.
Fins a la incorporació al treball o fins 9 mesos.
Vacances que coincideixen es gaudeixen després.
100 % de la Base.

6.- REDUCCIÓ DE JORNADA:
•
•
•
•

Treball assalariat.
Només qui treballa, tant la dona com l’home.
Assalariat: Reducció de jornada i de sou.
Entre un mínim del 1/8 (12,5%) i un màxim del 1/2
(50% ) per guarda legal
d’una persona menor fins 8 anys o que pateix alguna discapacitat sense
activitat retribuïda o per la cura d’un familiar directe fins a segon grau que per
raons de salut no pugui valdràs per si mateix.

•

Dintre de la jornada ordinària (nova interpretació segons STC 15 de gener
2007)

•

Preavis amb 15 dies d’antelació a la incorporació a la jornada complerta.

•

Mesures per evitar conseqüències negatives del gaudiment (prestació per atur
i indemnització per acomiadament)

7.- DRETS EN CAS DE HOSPITALITZACIÓ DEL FILL/FILLA RECENT
NASCUT/DA:
• El pare o la mare podran absentar-se un hora durant la jornada de
treball ( igual retribució)
• Podran reduir la jornada fins a dos hores (disminució de salari).

8.- EXCEDÈNCIES:
• Treball assalariat.
• Només qui treballa, tant la dona com l’home.
• Pèrdua de retribució
• Màxim 3 anys per cura de fill/filla.
• Mínim 3 mesos i màxim 2 anys per cura de familiar fins segon grau.
• Possibilitat de gaudiment fraccionat.
• Reserva del seu mateix lloc de treball durant el primer any i si es tracta
de família nombrosa normal fins a 15mesos i si és família nombrosa
especial fins a 18 mesos . Després lloc de treball del seu grup
professional o categoria equivalent.
• Es cotitzarà a la S.S com si es treballés.
9.- FLEXIBILITAT LABORAL.
• El personal assalariat té dret a adaptar la duració i la distribució de la
jornada per fer efectiu el seu dret a la conciliació laboral, personal i
familiar segons els Convenis Col·lectius o els acords amb l’empresa.

10.- ACOMIADAMENT NUL:
• Quan hi ha discriminació i, en cas, d’embaràs, permisos de maternitat,
paternitat, excedències,...
• Dret als salaris de tramitació i a la readmissió immediata.

11.- INDEMNITZACIONS PER DISCRIMINACIÓ:
• Els Jutges establiran les indemnitzacions independentment de les que
correspongui per altres motius com l’extinció de la relació laboral.

12.- DISCRIMINACIÓ EN L’ACCÈS A L’OCUPACIÓ
•

•

Es considera discriminatòries les ofertes referides a un dels sexes ( menys
quan es tracti un requisit professional essencial i determinant de l’activitat a
desenvolupar) o en que l’oferta contingui exigències relacionades amb l’esforç
físic.
Els gestors intermediaris laborals laboral tenen l’obligació de comunicar al
oferent del treball el caràcter discriminatori de l’oferta.

MESURES PER A LES
EMPRESES
1.- Es crearà un distintiu per a les empreses que es destaquin en
l’aplicació de polítiques d’igualtat d’oportunitats.
2.- L’empresa estarà exempta de pagar les quotes empresarials a
la Seguretat Social de la persona que causa baixa per
maternitat o paternitat.
3.- Bonificació del 100 % en els quotes empresarials a la Seguritat
Social dels contractes t’integrin-te per substituir a les
treballadors/eres durant la maternitat, la paternitat, adopció o
acolliment.
4.- Les empreses de més de 250 treballadors/ores hauran
d’elaborar i aplicar un Pla d’Igualtat (mesures adoptades a
partir d’una diagnosi per aconseguir igualtat de tracte i
d’oportunitat a l’empresa). La resta hauran d’adoptar mesures
adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral
entre dones i homes.

5.- Les empreses hauran de promoure condicions de treball
que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de
sexe i arbitrar procediments específics per a la seva
prevenció i també per donar resposta a les denúncies o
reclamacions formulades.
6.- La participació de les dones en els consells d’administració
de les societats mercantils haurà de ser equilibrada (període
d’adaptació de 8 anys). No més del 60% ni menys del 40 %
7.- Obre la possibilitat que les bases reguladores de les
subvencions
o contractacions que atorguen les
administracions públiques puguin incloure la valoració de
les actuacions de les entitats sol·licitants que suposin un
efectiu assoliment de la igualtat d’oportunitats.
8.- Pèrdua de Bonificacions quan hi hagi infraccions laborals
en matèria de discriminació per raó de sexe.
9.- Es podrà substituir les sancions laborals per l’elaboració i
l’aplicació d’un Pla d’Igualtat a la Empresa.

ALTRES MESURES
1.- Integració del principi d’igualtat als
currículums educatius i als cursos del
professorat.
2.- Ajudes a la creació artística i intel·lectual
d’autoria femenina i promoure la presencia
equilibrada en l’oferta artística i cultural
pública.
3.- Fomentar la investigació científica de la
salut de les dones.
4.- Fomentar el esport femení i afavorir
l’obertura de determinades disciplines a les
dones.

5.- Fomentar l’accés a l’habitatge a les dones
en situacions de necessitat o en risc
d’exclusió socials.
6.- Els mitjans de comunicació utilitzaran un
llenguatge no sexista i adoptaran codis de
conducta que afavoreixen la igualtat i la
imatge adequada de la dona.
9.- En L’accés a bens i serveis no es pot
indagar sobre la situació d’embaràs.
10.- En les assegurances i els serveis
financers el sexe no pot ser un factor per
determinar les primes o la seva concessió.

7.- Totes les probes per a l’accés a la
funció pública contemplaran l’estudi
del principi d’igualtat
8.- En les Administracions Públiques es
reservaran un 40 % del cursos de
Formació a las funcionaries
9.- En tots els Ministeris hi haurà una
Unitat d’Igualtat.
10.- El Instituto de la Mujer és
l’organisme encarregat informa i
atendre a les víctimes de discriminació
i realitzar les estadístiques i
investigacions necessàries.

