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¿Què és? 

Tot i els grans avenços que s'han produït en les últimes dècades en l'àmbit 
laboral a Espanya, el camí que queda per recórrer en matèria d'igualtat de 

gènere és encara molt llarg. Ho demostra l'última dada que va presentar l’any 
2020 la Unió General de Treballadors (UGT) en relació amb les diferències 

retributives: les dones d'Espanya estarien treballant 51 dies gratis a l'any en 
comparació amb els homes. Això es tradueix en una bretxa salarial del 14%. 

✓ ¿Què és la bretxa salarial de gènere? Tal com es defineix al portal 
web del Parlament Europeu, "és la diferència que existeix de mitjana 

entre els ingressos bruts per hora entre dones i homes". Segons explica 
en l'article del Diari de Tarragona ¿Igual trabajo, distinto salario? 
Georgina González, advocada de polítiques d'igualtat de Pimec, cal 

distingir entre: 

• Bretxa salarial ajustada: són les diferències retributives que es 
donen en posicions anàlogues. 

• Bretxa salarial no ajustada: són les diferències retributives que es 
calculen establint una comparació que no té en compte les 

característiques personals o del lloc de treball. Algunes de les 
qüestions que expliquen aquesta bretxa són el major nombre de 
dones que treballen a jornada reduïda o el major pes de les dones en 

els llocs de treball pitjor retribuïts. 

✓ Per garantir la igualtat salarial a Espanya, el Consell de Ministres va 
aprovar el passat mes d'octubre el Reial Decret 902/2020, de 13 
d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes, que entrarà en 

vigor el 14 d'abril de 2021. 

• Amb quins objectius s'han impulsat les noves mesures? En 
l'article Los beneficios del nuevo plan de Igualdad Retributiva, publicat 
a Observatorio de Recursos Humanos, s'exposen les principals 

millores que s’aconseguiran amb la implementació de la nova 
normativa: 

❖ Eliminació immediata de la bretxa salarial: el Decret 
estableix diversos mecanismes que serviran perquè les 

organitzacions duguin a terme una valoració objectiva dels llocs 
de treball, la qual cosa ha de servir per garantir que la 
retribució és la mateixa en els llocs d'igual valor. A més, amb 

aquesta normativa s'obligarà les empreses a ser més 
transparents pel que fa als salaris i als complements. Això es 

tradueix en què homes i dones percebran el mateix salari si 
realitzen tasques equiparables. 

 

https://www.publico.es/politica/mujeres-espana-51-dias-gratis.html
https://www.publico.es/politica/mujeres-espana-51-dias-gratis.html
https://www.publico.es/politica/mujeres-espana-51-dias-gratis.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200109STO69925/comprender-la-brecha-salarial-de-genero-definicion-y-causas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200109STO69925/comprender-la-brecha-salarial-de-genero-definicion-y-causas
https://www.diaridetarragona.com/economia/Igual-trabajo-distinto-salario-20201115-0007.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215
https://www.observatoriorh.com/diversidad-conciliacion-e-igualdad/los-beneficios-del-nuevo-plan-de-igualdad-retributiva.html
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❖ Suport legal en els actes judicials per discriminació de 
sexe: en els litigis de discriminació per raó de sexe, serà 
suficient amb apel·lar a un document que l'empresa haurà 

d'haver elaborat. En el mateix s'ha de justificar quines de les 
tasques del lloc de treball són susceptibles de percebre un salari 

inferior. 

❖ Reducció del sostre de vidre després d'una baixa 
maternal: les empreses estan obligades a elaborar i a posar en 
marxa un pla d'igualtat que faciliti l'equilibri entre la conciliació 

familiar i les probabilitats de promoció interna. 

❖ Accés equitatiu a les oportunitats de desenvolupament 
laboral disponibles: actualment, un 34% dels càrrecs de 
responsabilitat en les organitzacions són ocupats per dones. 

S'espera que aquesta nova legislació afavoreixi encara més que 
les dones tinguin accés als llocs d'alta direcció. 

❖ Suport de l'empresa en matèria d'igualtat: en el mateix 
article d’Observatorio de Recursos Humanos s'explica que, a 

través d'aquesta normativa, les empreses es poden convertir en 
un suport sòlid per a les dones, emparant-les en cas que 
pateixin algun tipus de discriminació.  

 

Eines 

El Reial Decret 902/2020 recull que les empreses hauran d'aplicar el principi 
d'igualtat retributiva i, per fer-lo efectiu, caldrà integrar el principi de 

transparència. En l'article de Jesús Lahera Forteza Nueva normativa 
reglamentaria en igualdad de género en el trabajo: Planes de igualdad e 

igualdad retributiva, publicat també a Observatorio de Recursos Humanos, es 
detallen les principals eines que contempla la nova normativa per garantir la 
transparència retributiva: 

✓ Registre retributiu: s'exigirà a totes les empreses, independentment de 
quina sigui la seva dimensió, que comptin amb un registre salarial que 
permeti que la representació legal dels/de les treballadors/es tingui accés 
a la informació retributiva desglossada i mitjana de l'organització. 

Aquests registres han d'incloure a la totalitat de la plantilla. És a dir, 
també es podrà consultar la informació relativa al personal directiu i als 

alts càrrecs. 

https://observatoriorh.com/revista/161/planes-de-igualdad-e-igualdad-retributiva
https://observatoriorh.com/revista/161/planes-de-igualdad-e-igualdad-retributiva
https://observatoriorh.com/revista/161/planes-de-igualdad-e-igualdad-retributiva
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• Quina informació ha d'incloure concretament aquest registre? 
El Reial Decret 902/2020 estableix que aquest registre ha d'incloure 

"els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les 
percepcions extrasalarials de la plantilla desagregades per sexe". A 

més, les organitzacions han d'establir "la mitjana aritmètica i la 
mitjana d’allò realment percebut per cada un d'aquests conceptes en 
cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol 

altre sistema de classificació aplicable. Al seu torn, aquesta informació 
ha d'estar desagregada en atenció a la naturalesa de la retribució." 

• Qui podrà accedir a la informació? Qualsevol persona de la 
plantilla tindrà dret a sol·licitar-la. Tanmateix, existiran diferències 

entre els casos en què l'empresa compti amb representació legal de 
les persones treballadores i els que no. Si és el/la treballador/a, per 
inexistència de representació legal, qui sol·licita l'accés al registre, 

únicament se li podrà facilitar la informació relativa a "les diferències 
percentuals que hi hagi a les retribucions mitjanes d'homes i dones". 

En canvi, quan sigui el/la representant legal de la plantilla qui vulgui 
accedir al registre, se li permetrà conèixer el seu contingut íntegre. 

✓ Auditoria retributiva: la realització d'aquesta auditoria, que serà 
obligatòria per a totes les empreses de 50 treballadors/es o més, ha de 

servir per comprovar si el sistema retributiu de l'organització compleix 
amb el principi d'igualtat entre dones i homes en matèria salarial. És 
també una eina per corregir aquells aspectes que no funcionen 

adequadament, prevenir possibles dificultats i obstacles i garantir la 
transparència. 

✓ Sistema de valoració de llocs de treball: segons s'exposa en el Reial 
Decret, una correcta valoració requereix que s'apliquin els criteris 

següents: 

• Adequació: que els factors rellevants en la valoració estiguin 
relacionats amb l'activitat. 

• Totalitat: que es tinguin en compte totes les qüestions que 
singularitzen el lloc de treball.  

• Objectivitat: que hi hagi mecanismes clars que identifiquin els 
factors que s'han tingut en compte en la fixació d'una determinada 

retribució. 

✓ Dret d’informació dels/de les treballadors/es.  

La manca de registre o auditoria retributiva o l'elaboració d'aquests sense 
complir amb el que s’estableix al Reial Decret, es considera un indici de 
discriminació salarial. En cas de denúncia, les empreses hauran de demostrar la 
inexistència de bretxa de gènere. 
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La dada 

Tal com explica la periodista Ana Muñoz Vita a l'article La brecha de género en 
el empleo resta al PIB 200.000 millones, publicat a Cinco Días, dues de les 

principals i més visibles causes de la bretxa de gènere són: 

✓ La desigual incorporació de la dona al mercat laboral: tot i que la 
xifra de dones en edat de treballar és un 5,4% superior a la dels homes, 
l’any 2018 la taxa d'ocupació d'aquestes va ser d'un 44%, mentre que en 

el cas dels homes va ser d'un 56%. 

✓ El major grau de parcialitat de les dones: el 24% de les dones 
treballa a jornada parcial enfront d'un 7% dels homes. Això vol dir que 
per cada home amb un horari reduït hi ha 3,5 dones. 

Segons s'exposa en l'article i en base a un informe elaborat per la consultora 
PwC, si s'eliminés aquesta bretxa de gènere el PIB espanyol s'incrementaria en 

201.913 milions d'euros. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL: PRIMER PAS  

Amb l'objectiu de detallar i comparar l'acompliment que exigeixen les tasques 

vinculades a cadascun dels llocs de treball d'una organització i establir, d'aquesta 
manera, el salari corresponent, es recomana a les empreses que realitzin un 
procediment de valoració dels llocs de treball. Tal com s'exposa en el post al blog 
de Bizneo Valoración de puestos de trabajo. 9 sistemas, per avaluar un lloc de treball les 

empreses han de començar per: 

• Avaluar i reconèixer les necessitats: s'ha d'analitzar el lloc de treball per 

determinar quines característiques ha de tenir la persona treballadora que aspiri 
a ocupar-lo. D'aquesta manera, es podrà establir un perfil professional i es 
coneixerà no només quines són les habilitats i les competències necessàries, sinó 
també les condicions de treball que requereix (qualitat d'espais, seguretat, etc.). 

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/21/fortunas/1582309834_302551.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/21/fortunas/1582309834_302551.html
https://www.bizneo.com/blog/valoracion-de-puestos-de-trabajo/
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SISTEMES DE VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

Cada empresa pot adaptar aquest procés d'avaluació dels llocs de treball a les seves 
necessitats i interessos, i poden optar per diferents mètodes: 

• Sistema de valoració de llocs per jerarquització: ordena els llocs de 

treball des del de més rang fins al que té menor jerarquia. Generalment, 
aquesta valoració la realitza un comitè que s'encarrega de determinar la 
importància de cada lloc de treball. 

• Sistema de valoració de llocs per graus o mètode d'escala: es 

classifiquen els llocs en funció de la càrrega de responsabilitat i treball 
associada a cadascun d'aquests, que s'ha establert amb anterioritat. 

• Sistema de valoració de llocs per comparació de factors: es tracta d'un 

mètode quantitatiu que compara els llocs entre ells "contrastant els factors de 
forma individual i atorgant-los un valor monetari específic", tal com s'explica 
en el post Valoración de puestos de trabajo. 9 sistemas. 

• També hi ha d’altres mètodes d'avaluació de llocs de treball més 

moderns, que s'expliquen detalladament al post de blog de Bizneo. 

VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL: GESTIÓ DEL TALENT 

        A continuació, s’exposen les següents etapes d’aquest procés:  

• Advertir problemes: al post de blog de Bizneo s'explica que, si l'empresa 
presenta problemes relacionats amb les metes plantejades, probablement 
l'origen d'aquests es trobi en un problema de rendiment. Per això, cal preguntar-
se si el/la treballador/a que ocupa un determinat lloc de treball està capacitat 

per fer front a les responsabilitats que aquest comporta i si està complint amb 
les seves funcions. Com es pot respondre a aquestes qüestions? Amb un sistema 

d'avaluació d'acompliment. 

• Valorar possibles solucions: un cop s'han detectat els problemes, cal trobar 
maneres de resoldre'ls. Hi ha la possibilitat que el/la empleat/a necessiti un 

temps d'adaptació o que sigui necessari que realitzi una determinada formació. 
Si no funciona cap d'aquestes solucions, s'haurà d'obrir un altre procés de 
reclutament per trobar a altres candidats/es. 

• Revisar: arribats a aquest punt, els diferents llocs de treball ja estan ocupats 

per persones que tenen les habilitats i competències necessàries. No obstant 
això, és convenient avaluar-los de forma periòdica per conèixer el seu rendiment 
i efectivitat. 

https://www.bizneo.com/blog/valoracion-de-puestos-de-trabajo/
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L’experiència 

Cal destacar que les dues experiències aquí presentades són prèvies a 
l'aprovació per part del Consell de Ministres del Reial Decret 902/2020, de 13 

d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes, que entrarà en vigor a 
l'abril de 2021. 

 

L'Ajuntament de Barcelona és l'administració pública que s'encarrega 
d'atendre tots els assumptes municipals que afecten la ciutadania de la capital 

catalana. Tenint en compte que és un ens públic i que s'ocupa de qüestions 
molt diverses, la seva plantilla és nombrosa i variada. Al maig de 2019, estava 

conformada per 6.848 treballadors/es (2.431 dones i 4.417 homes). 

✓ L'Ajuntament va presentar l'any 2017 un informe que pretenia conèixer 
l'impacte de gènere en el pressupost. És a dir, es volia saber si la 
despesa del consistori tenia incidència en la igualtat de gènere (si 

l’augmentava o la disminuïa). Aquest estudi, titulat Informe d’impacte de 
gènere del pressupost. Anàlisi preliminar, va reflectir que els homes 

cobraven un 13,4% més que les dones a l'Ajuntament. 

• Com es va calcular aquesta bretxa salarial? És el resultat de la 
suma dels salaris i els complements de la plantilla del consistori, 
excloent als/a les treballadors/es de la Guàrdia Urbana i dels 

bombers. En l'article Los hombres cobran hasta un 13% más en el 
Ayuntamiento de Barcelona, publicat a El País, s'exposa el motiu 
pel qual aquesta dada no té en compte als cossos uniformats. "La 

Guàrdia Urbana i els Bombers tenen criteris d'adjudicació de 
retribucions directes i indirectes que estan fixats de manera més 

formalitzada", s'explica. Per això, si es té en compte al conjunt de 
la plantilla, incloent a la Guàrdia Urbana i als bombers, la bretxa es 
redueix al 5,9%. I, si únicament es té en compte a aquests dos 

cossos, aquesta és gairebé imperceptible: el 0,6%. 

• Quines eren les principals causes de la bretxa salarial? En 
l'informe s'assenyalava que en el cas del consistori la bretxa es 
trobava en els complements salarials. I els motius principals que 

s'exposaven eren el fet que les dones demanaven més reduccions 
de jornada que els homes i que continuava existint un sostre de 

vidre que feia que la direcció estigués molt masculinitzada. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/es/informe-de-impacto-de-genero-del-presupuesto-analisis-preliminar-presupuesto-2017-cat
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/es/informe-de-impacto-de-genero-del-presupuesto-analisis-preliminar-presupuesto-2017-cat
https://elpais.com/ccaa/2017/01/08/catalunya/1483890695_524010.html
https://elpais.com/ccaa/2017/01/08/catalunya/1483890695_524010.html
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• Què es va recomanar en l’informe per solucionar el 
problema detectat? Es va suggerir aplicar mecanismes que 

facilitessin l'equilibri entre homes i dones en la composició de la 
plantilla i, a més, revisar els criteris d'assignació de complements.  

 

 

Leroy Merlin és una multinacional francesa fundada l’any 1923 i especialitzada 
en jardineria, bricolatge, construcció i decoració. Actualment es troba a 13 

països i compta amb 88.500 treballadors/es a nivell global. L'any 1989 va obrir 
la seva primera botiga a Espanya, on actualment té 132 punts de venda i 

compta amb unes 14.000 persones treballadores. 

✓ Leroy Merlin vol generar un impacte positiu en la societat i, per això, 
considera clau garantir la diversitat i la paritat en les oportunitats de 
desenvolupament professional. Per això, tal com s'explica en l'article 

Leroy Merlin garantiza la igualdad retributiva de sus colaboradores, 
publicat a la pàgina web de la companyia, la seva divisió espanyola ha 
volgut assegurar-se l'adequació del sistema retributiu al principi 

d'igualtat en funció del lloc. 

• Com ho ha fet? Realitzant un anàlisi a través d'un consultor extern, 
per comptar amb una visió objectiva i sense biaixos. En concret, 
aquesta exhaustiva auditoria l’ha dut a terme l'empresa de serveis 

professionals AON i ha servit per posar de manifest que la bretxa 
salarial a Leroy Merlin és pràcticament inexistent: el 0,9%. 

Aquesta xifra queda molt per sota del límit legal que determina 
l'existència de discriminació salarial per raó de gènere. 

❖ Arantxa Oriozola, manager de Reward & Performance d'AON, 

explica en l'entrevista La brecha salarial de Leroy Merlin es 
apenas inexistente, del 0,9%, publicada a la revista Factor 

Humano, que l'auditoria retributiva "analitza les dades de tota 
la plantilla de Leroy Merlin a Espanya l’any 2019 des de dues 
perspectives: la primera analitzant el gender gap, és a dir, la 

ràtio d'homes i dones per a cada demogràfic (departaments, 
àrees, geografies, etc.) i, després, la bretxa salarial a 

cadascun d'aquests col·lectius." 

❖ A més, Oriozola explica que han treballat no només amb 
informació relativa a la retribució. També s'han tingut en 

compte molts altres factors: tipus de contractes, nivells 
d'estudis dels empleats, tipus de baixes, dades històriques de 

l'empresa, etc. D'aquesta manera, han aconseguit tenir un 
major coneixement de la companyia, que és essencial en 

https://spain.leroymerlin.com/es/actus/leroy-merlin-garantiza-la-igualdad-retributiva-de-sus-colaboradores
https://factorhumano.es/entrevista-leroy-merlin-aon-revista-factor-humano-3
https://factorhumano.es/entrevista-leroy-merlin-aon-revista-factor-humano-3


 
U n i t at  d e  C on ei x e m en t  –  I g u al t a t   

r e tr i b ut iv a  e nt r e  d on e s  i  h om e s  

Abril 2 0 2 1  
 

factorhuma.org    -9- 

aquest tipus de projectes per detectar aquelles causes menys 
visibles de la bretxa salarial. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Martínez, Carolina. Brecha salarial de género y discriminación retributiva: 
causas y vías para combatirlas. Albacete: Editorial Bomarzo, 2019. 

Díaz, Capitolina. Brecha salarial y brecha de cuidados. Madrid: Tirant 
Humanidades, 2016. 

Ballester, María Amparo. La discriminación retributiva por razón de sexo. 
Brecha salarial y desigualdades de género en el mercado de trabajo. Madrid: 
Editorial Bomarzo, 2018. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Muñoz, Pedro. “¿Por qué su empresa tiene que asegurar la igualdad 
retributiva?”. Cinco Días, 12/01/2021. 

Es tracta d'un article de Pedro Muñoz, advocat i conseller de Labeabogados, en 
el qual es fa referència a l'entrada en vigor de la nova normativa en matèria 

d'igualtat retributiva. Muñoz repassa el funcionament de les dues eines 
fiscalitzadores de la igualtat que hauran d'implantar les empreses: el registre 

retributiu i l'auditoria salarial. A més, inclou un breu podcast que recull 
informació rellevant tant per a les empreses com per als/a les treballadors/es. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/07/extras/1610020017_76352
3.html  

 

Especial reglamento igualdad retributiva entre mujeres y hombres y 
registro retributivo 

Tomarial, un despatx d'advocats i assessors tributaris, ha elaborat un informe 
on es recullen les principals novetats que han de tenir en compte les empreses 

en relació amb el reglament d'igualtat retributiva entre dones i homes. 

https://tomarial.com/el-registro-de-igualdad-retributiva-obligatorio-a-partir-de-
abril-de-2021/  

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/07/extras/1610020017_763523.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/07/extras/1610020017_763523.html
https://tomarial.com/el-registro-de-igualdad-retributiva-obligatorio-a-partir-de-abril-de-2021/
https://tomarial.com/el-registro-de-igualdad-retributiva-obligatorio-a-partir-de-abril-de-2021/
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Igualando 

Una consultoria iniciativa de l’especialista Mar Gaya, la visió de la qual parteix 
del fet que cal integrar la perspectiva de gènere en la gestió de persones. 

https://www.igualando.org/  

 

Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones  

Aquesta guia elaborada pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya l’any 
2019, ajuda a diagnosticar si hi ha bretxa salarial a l'empresa i mostra com 

dissenyar un pla d'acció, a més d'exposar els conceptes teòrics bàsics. També 
s'ofereixen recomanacions per a la negociació col·lectiva i es proporciona 

informació als/a les treballadors/es perquè puguin detectar l'existència d'una 
bretxa retributiva. 

https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/butlletins/rscat/Num_32/Guia
-aplicacio-retributiva-entre-homes-i-dones.pdf  

 

Webinar “Cómo implantar un modelo de Igualdad Retributiva entre 
mujeres y hombres” 

Webinar organitzat per Observatorio de Recursos Humanos al gener de 2021. El 
ponent d'aquest esdeveniment online va ser Josep Capell, CEO de Ceinsa, que 

va exposar el contingut del Reial Decret Llei 9/2019 i va oferir diverses 
recomanacions perquè les organitzacions abordin correctament el registre 
retributiu, l'auditoria retributiva i la valoració de llocs de treball. 

https://www.observatoriorh.com/orh-posts/visualiza-el-webinar-como-
implantar-un-modelo-de-igualdad-retributiva.html  

 

Unitats de Coneixement relacionades 

• Igualtat en els processos de selecció (2019): 
https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-blog/14372-

igualtat-en-els-processos-de-seleccio  

• Escales mecàniques de vidre (2019): 
https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-blog/14022-
escales-mecaniques-de-vidre  

https://www.igualando.org/
https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/butlletins/rscat/Num_32/Guia-aplicacio-retributiva-entre-homes-i-dones.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/butlletins/rscat/Num_32/Guia-aplicacio-retributiva-entre-homes-i-dones.pdf
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/visualiza-el-webinar-como-implantar-un-modelo-de-igualdad-retributiva.html
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/visualiza-el-webinar-como-implantar-un-modelo-de-igualdad-retributiva.html
https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-blog/14372-igualtat-en-els-processos-de-seleccio
https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-blog/14372-igualtat-en-els-processos-de-seleccio
https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-blog/14022-escales-mecaniques-de-vidre
https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-blog/14022-escales-mecaniques-de-vidre

