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Resum 

Este document conté el I Pla d'Igualtat del Consorci Espacial Valencià,  
aprovat per la seua Junta de Govern en data 7 de febrer de 2017. 
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1. Introducció 

El present document conté el I Pla d'Igualtat que des del Consorci Espacial Valencià (d'ara en 

avant VSC) s'ha elaborat. 

La Generalitat, i per tant el VSC a l'estar adscrit a ella, té entre els seus objectius prioritaris 

aconseguir la igualtat de drets entre dones i hòmens en tots els àmbits, en particular en 

matèria d'ocupació i condicions laborals.  

Es necessiten accions concretes per a fer efectiva la igualtat. Dins d'estes accions s'emmarca 

l'elaboració de plans d'igualtat com el que ens ocupa, sent una mesura que garantisca la 

igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral, tant públic com privat. La dita igualtat 

efectiva només arribarà amb l'esforç i la col·laboració de la totalitat d'agents socials.  

El major potencial d'una entitat són les persones que la integren. La participació de dones i 

hòmens en un ambient en què totes les persones tinguen les mateixes condicions i 

oportunitats redunda en una major productivitat en el treball. Unes condicions laborals que 

fomenten la igualtat beneficien no sols al rendiment de l'entitat, sinó que contribuïxen a més a 

aconseguir una societat més democràtica, més justa i més solidària.  

A pesar dels èxits aconseguits en els últims anys en matèria d'igualtat, continua havent-hi 

objectius pendents que complir perquè la igualtat entre dones i hòmens siga una realitat plena 

i efectiva, entre altres, la baixa visibilitat de la dona en la producció artística, cultural i 

esportiva, la necessitat de comptar amb un marc regulador per a la difusió de rols i patrons de 

bellesa no estereotipats, l'augment i la permanència de les dones en càrrecs i llocs de 

responsabilitat, tant en àmbits socials, laborals, polítics i sindicals, i el repartiment equilibrat 

de les responsabilitats familiars, personals i laborals.  

Des d'este punt de partida es presenta el I Pla d'Igualtat del VSC.  
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2. Legislació  

El I Pla d'Igualtat del VSC se sustenta en el següent marc jurídic: 

Àmbit Internacional 

• Conferències mundials de Nacions Unides sobre la Dona: 

o I Conferència Mundial de l'Any Internacional de les Dones (Mèxic, 1975). 

o II Conferència Mundial de la Dècada de les Nacions Unides per a les Dones 

(Copenhaguen, 1980). 

o III Conferència Mundial per a l'examen i l'avaluació dels èxits de decenni de les 

Nacions Unides per a la Dona (Nairobi, 1985). 

o IV Conferència Mundial per a la Dona (Pequín, 1995). 

o Beijing + 5-"La Dona l'any 2000: igualtat entre els gèneres, desenrotllament i 

pau en el segle XXI". Al juny de 2000, l'Assemblea General va convocar, en la 

seu de les Nacions Unides de Nova York, un període extraordinari de sessions 

per a examinar el progrés aconseguit en els cinc anys transcorreguts des de 

l'aprovació de la Plataforma d'Acció de Beijing. 

o Conferència a Nova York – Beijing +10. La revisió i avaluació de la Declaració i 

Plataforma d'Acció de Beijing (PAM) es desenrotlla a Nova York, al març de 

2005. L'objectiu d'este procés global i regional és revisar la implementació de 

la Plataforma que fóra signada per 189 governs en la IV Conferència Mundial 

sobre la Dona realitzada en Beijing, Xina, en 1995. 

o  Conferència a Nova York – Beijing +15. L'objectiu d'esta conferència va ser la 

revisió i avaluació de la Declaració i Plataforma d'Acció de Beijing (PAM), Nova 

York, març de 2010. 

• Altres conferències mundials de Nacions Unides que incidixen en qüestions sobre la 

Dona: 

o Conferència Mundial sobre Drets Humans (Viena, juny de 1993). 

o Conferència Internacional sobre Població i Desenrotllament (El Caire, 1994). 

• Tractats, acords i convenis internacionals en el marc de l'Organització de les Nacions 

Unides: 

o Carta de les Nacions Unides (SAN Francisco, 26 de juny de 1945). 
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o Declaració Universal dels Drets Humans (Assemblea General de Nacions 

Unides, 10 de desembre de 1948). 

o Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (Nacions Unides, 16 de desembre 

de 1966). 

o Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (Nacions Unides, 16 

de desembre de 1966). 

o Convenció sobre l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la 

Dona (Nacions Unides, 18 de desembre de 1979). 

o Cimera Mundial per al Desenrotllament Social (Copenhaguen 1995). 

•  Informes i resolucions de Nacions Unides sobre la Dona: 

o Resolució 1997/44 de la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides (sobre 

l'eliminació de la violència sobre la dona). 

o Informe de la 51é període de sessions de la Comissió de la Condició Jurídica i 

Social de la Dona (març de 2007). 

o Decisió de la 64a Assemblea General de les Nacions Unides per la qual es crea 

ONU DONES, entitat per a la igualtat entre els gèneres i l'apoderament de la 

dona i en la que es fusionen les quatre entitats de les Nacions Unides que 

s'ocupaven fins al moment d'assumptes de gènere (2 de juliol de 2010). 

Àmbit europeu 

• Tractats, acords i convenis internacionals en el marc del Consell d'Europa: 

o Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats 

Fonamentals (Consell d'Europa, Roma, 4 de novembre de 1950. Ratificat per 

Espanya el 24 de novembre de 1977). 

o Carta Social Europea 1961. 

o Carta Comunitària de Drets Socials Fonamentals, adoptada en el Consell 

Europeu d'Estrasburg (desembre de 1989). 

o Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea 2000. 

o Declaració Final de la Segona Cimera del Consell d'Europa, signada en 1997, a 

Estrasburg. 

• Conferències ministerials del Consell d'Europa sobre Igualtat entre dones i hòmens: 

o Conferència Ministerial Europea sobre la igualtat entre la dona i l'home, 

Estrasburg, 4 de març de 1986. 
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o II Conferència Ministerial Europea sobre la igualtat entre la dona i l'home, 

Viena, 4-5 juliol 1989. 

o III Conferència Ministerial Europea sobre la igualtat entre la dona i l'home, 

Roma, 21-22 octubre 1993. 

o IV Conferència Ministerial Europea sobre la igualtat entre la dona i l'home, 

Istanbul, 13-14 novembre 1997. 

• Dret de la Unió Europea: 

o Tractat de la Unió Europea. 

o Tractat de Funcionament de la Unió Europea. 

o Reglament de la Comissió Europea 20/2009, de 13 de gener de 2009, pel qual 

s'adopten les especificacions del mòdul ad hoc de 2010 relatiu a la conciliació 

de la vida laboral amb la vida familiar establit en el Reglament (CE) no 577/98. 

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

2006, relativa a l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats i igualtat de 

tracte entre hòmens i dones en assumptes d'ocupació i ocupació. 

o Recomanació 84/635/CEE, 13 de desembre de 1984, relativa a la promoció 

d'accions positives en favor de la dona. 

o Recomanació 92/131/CEE, de la Comissió, de 27 de novembre de 1991, 

relativa a la protecció de la dignitat de la dona i de l'home en el treball. 

o Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comité 

Econòmic i Social i al Comité de les Regions. Estratègia marc contra la 

discriminació i per la igualtat d'oportunitats per a tots.  

o Iniciativa de la Comissió Europea per la qual es declara l'any 2007 “Any 

Europeu de la igualtat d'oportunitats per a tots” (juny de 2005). 

o Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comité 

Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions - Pla de treball per a la 

igualtat entre les dones i els hòmens 2006-2010 (març 2006). 

o Quint programa d'acció comunitària per a la Igualtat d'oportunitats.   

o Declaració de Cadis (febrer de 2010). 

Àmbit estatal 

• Constitució Espanyola de 1978 (art 1.1, 14, 9.2, 10.2). 

• Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i hòmens. 
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• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

• Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 

• Llei 30/2003, d'11 d'octubre, sobre mesures per a incorporar l'impacte de gènere en 

les disposicions i normatives. 

Àmbit de la Comunitat Valenciana 

• Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

Modificada per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril. 

• Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre dones i hòmens. 

• Decret 167/2011, de 4 de novembre, del Consell, pel qual es crea la Comissió 

Interdepartamental de Família i Igualtat d'Oportunitats entre dones i hòmens. 

• Decret 232/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es crea l'Observatori 

de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana. Modificat per Decret 177/2011, 

de 2 de novembre, del Consell. 

• Decret 20/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat pel qual es crea 

l'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana. Modificat per Decret 153/2011, 

de 14 d'octubre, del Consell. 

• Decret 133/2007 de 27 de juliol, sobre condicions i requisits per al visat de plans 

d'igualtat de les empreses de la Comunitat Valenciana. 

• Orde de 25 de juliol de 1997, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea el 

Consell Valencià de la Dona. Modificada per Orde 5/2011, de 30 de setembre, de la 

Conselleria de Justícia i Benestar Social. 
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3. Justificació 

L'elaboració del I Pla d'Igualtat del VSC té la seua justificació en: 

El compliment de la legalitat vigent 

Dins del marc de la Constitució Espanyola i de l'Estatut dels Treballadors, la legislació és 

nombrosa i de diferent índole i rang normatiu. Hi ha un gran nombre de normes i 

recomanacions comunitàries, estatals i autonòmiques, totes elles amb el mateix objectiu: «la 

lluita contra la discriminació en totes les seues manifestacions, i fer que la igualtat entre dones 

i hòmens siga efectiva». 

La qualitat 

L'excel·lència es constituïx en l'atenció no sols del nostre servici públic sinó per l'atenció 

ambiental, la seguretat laboral i la sensibilitat social que porta implícita l'atenció i respecte al 

nostre personal, a les persones que ens proveïxen i a la nostra societat. 

La responsabilitat social 

Suposa hui un concepte fonamental de l'excel·lència. Internament comprén una gestió 

responsable dels Recursos Humans que ha d'integrar obligatòriament la igualtat d'oportunitats 

entre dones i hòmens en l'accés a l'ocupació, la retribució i la promoció professional, 

procurant la conciliació personal i laboral i facilitant la coresponsabilitat familiar.  

A més, externament també s'ha de promoure estos valors d'igualtat amb l'entorn en què 

desenrotllem la nostra activitat, als que ens devem. 

La satisfacció personal 

Perquè es té la possibilitat de millorar les condicions de l'entitat i les de les persones que en 

ella treballen. 
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4. Objectius 

Els objectius generals de la implantació del I Pla d'Igualtat del VSC són: 

• Promoure la defensa i aplicació efectiva del principi d'igualtat entre hòmens i dones, 

garantint les mateixes oportunitats en l'àmbit laboral. 

• Adoptar mesures concretes que integren els principis i valors definits a favor de la 

igualtat de tracte, la no-discriminació, la diversitat i la integració. 

• Garantir l'aplicació de la perspectiva de gènere de forma transversal en totes les 

polítiques, els processos i les decisions que afecten les persones del VSC. 

• Corregir i/o previndre les desigualtats de gènere que es puguen detectar tant en la 

fase de diagnòstic com durant la fase d'implantació del Pla d'Igualtat. 

• Aconseguir un impacte tant en el personal del VSC com en la societat en el seu conjunt 

que potencie la ruptura dels rols i estereotips de gènere a través de la pròpia activitat 

professional. 

• Generar un pla d'actuació dinàmic i flexible, obert a canvis i noves mesures en funció 

de les necessitats que puguen anar sorgint com a conseqüència de la implantació del 

Pla d'Igualtat. 

• Fomentar la participació i el dialogue com a principi i ferramenta de treball de totes les 

parts. 
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5. Àmbit d'aplicació i vigència 

Basant-se en el que disposa l'article 46.3 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva entre dones i hòmens (d'ara en avant la LOI), el I Pla d'Igualtat del VSC serà 

aplicable a tota la seua plantilla.  

El present Pla d'Igualtat tindrà una vigència de quatre anys, compresos entre gener de 2017 i 

desembre de 2020, entrant en vigor amb plens efectes des de la data de la seua firma per la 

Comissió d'Igualtat amb l'aprovació prèvia de la Junta de Govern del VSC. El seu contingut es 

mantindrà vigent llevat que la Comissió d'Igualtat determine la seua modificació. 

Transcorregut este termini s'iniciarà el disseny del II Pla d'Igualtat del VSC. 
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6. Parts subscriptores 

Tenint en compte que la plantilla del VSC és reduïda, consta únicament de 6 treballadors, 

s'acorda que tot el personal subscriga el present Pla d'Igualtat i s'incorpore al mateix les 

possibles noves incorporacions que hi haja, tot això encaminat a negociar, i si és el cas acordar, 

mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i hòmens. 

La composició de la Comissió d'Igualtat que subscriu el present Pla d'Igualtat és la següent:  

Nom Càrrec 

David Argilés Ortiz Director gerent i responsable de RRHH 

Maria José Pastor Gimeno Unitat de suport administratiu 

Laura Esteve Corbalán Enginyera de laboratori 

María Rocío Moreno Cambronero Enginyera de laboratori 

Òscar Monerris i Belda Enginyer de laboratori 

Davide Smacchia Enginyer de laboratori 

S'identifica a Maria José Pastor Gimeno com a coordinadora de la Comissió d'Igualtat, que serà 

la responsable de convocar les reunions, alçar acta de les mateixes, de la seua remissió per 

correu electrònic a les altres persones de la Comissió d'Igualtat i de gestionar el registre i 

l'arxiu de tota la documentació generada durant la vigència del Pla d'Igualtat. 

La Comissió d'Igualtat serà la responsable de la gestió del I Pla d'Igualtat del VSC, les funcions 

de la qual consistiran concretament en: 

• Vetlar pel compliment dels objectius del Pla d'Igualtat i per l'execució de les accions. 

• Participar en el desenrotllament de les accions i col·laborar en la implantació de les 

mateixes, quan siga necessari. 

• Planificar anualment el calendari de treball identificant la denominació de les accions, 

persones responsables, implicades i destinatàries, període d'execució, indicadors 

d'avaluació i el nivell d'execució. 

• Possibilitar una bona transmissió d'informació entre les àrees i les persones 

involucrades, de manera que el Pla d'Igualtat es puga ajustar als seus objectius. 

• Analitzar l'adequació dels recursos, metodologies, procediments i indicadors 

d'avaluació, de la posada en marxa del Pla d'Igualtat. 
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• Garantir la realització del seu seguiment i avaluació, i la redacció dels informes 

d'avaluació. 

• Facilitar el coneixement dels efectes que el Pla d'Igualtat ha tingut en l'entorn del VSC, 

de la pertinència de les actuacions a les necessitats de la plantilla, i finalment de 

l'eficiència del Pla d'Igualtat.  

• Disenyar les mesures correctores necessàries per a garantir la consecució dels 

objectius plantejats. 
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7. Seguiment i avaluació 

L'article 46.1 de la LOI disposa que els plans d'igualtat fixaran els concrets objectius d'igualtat a 

aconseguir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seua consecució, així com 

l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats. 

En este apartat es descriu el sistema de seguiment i avaluació que es va a utilitzar amb la 

posada en marxa del I Pla d'Igualtat del VSC, sent la Comissió d'Igualtat qui es responsabilitzarà 

d'assumir esta comesa.  

Este procés s'articularà a través de la celebració de reunions periòdiques. Les dites reunions 

hauran de celebrar-se 3 vegades a l'any amb caràcter ordinari: la primera d'elles coincidint 

amb l'inici de l'anualitat, la segona transcorregut el primer semestre de cada any i l'última amb 

motiu de l'elaboració de l'informe d'avaluació anual, coincidint a la fi de l'anualitat. 

En cada una d'estes reunions es plantejaran els següents objectius: 

• En la primera reunió, que tindrà lloc en el primer trimestre de cada anualitat: 

o Elaborar el calendari de treball, identificant les accions corresponents a 

l'anualitat, les persones responsables, implicades i destinatàries, el període 

d'execució, els indicadors d'avaluació i el nivell d'execució. 

o Programar les accions a implantar durant el primer semestre. 

o Identificar possibles barreres o impediments en l'aplicació de les accions, a fi 

de corregir o modificar els aspectes necessaris. 

• En la segona reunió, que tindrà lloc a la fi del segon trimestre de cada anualitat: 

o Realitzar el seguiment de les accions implantades durant el primer semestre. 

o Programar les accions a implantar durant el segon semestre. 

o Identificar possibles barreres o impediments en l'aplicació de les accions, a fi 

de corregir o modificar els aspectes necessaris. 

• En la tercera reunió, que tindrà lloc en el quart trimestre de cada anualitat: 

o Realitzar el seguiment de les accions implantades durant el segon semestre. 

o Identificar possibles barreres o impediments en l'aplicació de les accions a fi de 

corregir o modificar els aspectes necessaris per a la següent anualitat. 

o Programar el treball, distribuir responsabilitats i realitzar l'Informe d'avaluació 

anual. 
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Qualsevol persona integrant de la Comissió d'Igualtat, podrà sol·licitar una reunió amb caràcter 

extraordinari, havent de mediar un termini de 10 dies entre la sol·licitud i la reunió. 

Per al seguiment de les accions contingudes en el Pla d'Igualtat, s'utilitzaran les ferramentes 

següents: 

• Calendari de treball, que s'utilitzarà per a organitzar el treball anual i repartir 

responsabilitats, tal com s'ha indicat anteriorment. 

• Fitxa d'execució per cada una de les accions, que servirà per a facilitar el seguiment del 

desenrotllament de les accions, identificar les dificultats trobades i arreplegar les 

modificacions adoptades. 

• Acta de reunió, que permetrà deixar constància de les actuacions realitzades i dels 

compromisos acordats. 

Al terme dels quatre anys d'execució del Pla, es redactarà un informe d'avaluació final del 

mateix, que reflectirà els canvis succeïts des de la situació de partida fins a la situació en el 

moment de finalitzar-se el període d'execució del Pla. Per a això, a més de la informació dels 

informes d'avaluació, es podran utilitzar ferramentes complementàries de consulta del 

personal del VSC per a obtindre informació qualitativa sobre l'impacte real de les mesures 

desenrotllades. 

Basant-se en els resultats obtinguts en l'avaluació final, es formularan recomanacions de 

millora, noves mesures o canvis en les existents que podran incorporar-se en el II Pla d'Igualtat 

del VSC. 
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8. Mitjans i recursos per a la posada en marxa 

L'aplicació del I Pla d'Igualtat del VSC necessita, per a la seua correcta elaboració, implantació, 

seguiment i avaluació, de l'assignació dels recursos necessaris per a garantir la posada en 

marxa de les mesures en ell articulades.  

Conscient d'això, el VSC es compromet a posar a disposició del I Pla d'Igualtat els mitjans 

suficients per a la seua efectiva aplicació, facilitant els recursos materials, econòmics, humans 

o de qualsevol altre tipus necessaris. Com a prova d'això, tota la plantilla del VSC participarà en 

la Comissió d'Igualtat. 
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9. Diagnòstic  

El Pla d'Igualtat part d'una avaluació inicial, que és el diagnòstic de la situació d'igualtat 

d'oportunitats entre dones i hòmens en el VSC.  

És un anàlisi detallat que permet analitzar la situació real de la igualtat d'oportunitats entre 

dones i hòmens. Per a això, s'ha omplit totes les taules proporcionades i s'ha seguit tots els 

passos indicats en el capítol de diagnòstic de la “Guia per a l'elaboració i obtenció del visat de 

Plans d'Igualtat de les empreses de la Comunitat Valenciana”.  

A continuació, s'oferixen algunes dades més rellevants sobre la plantilla del VSC i els resultats 

del diagnòstic realitzat. 

Àrea d'accés a l'ocupació 

 Dones Hòmens Total 

Menys de 20 anys    

20 - 29 anys    

30 - 39 anys 2 3 5 

40 - 49 anys    

50 i més anys 1  1 

Total 3 3 6 

Distribució de la plantilla per edats 

 Dones Hòmens Total 

Sense estudis    

Estudis primaris    

Estudis secundaris    

Estudis universitaris 3 3 6 

Total 3 3 6 

Distribució de la plantilla per nivell d'estudis 
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 Dones Hòmens Total 

Personal directiu  1 1 

Personal directiu intermedi    

Personal qualificat 2 2 4 

Personal no qualificat    

Personal administratiu 1  1 

Total 3 3 6 

Distribució de la plantilla per categories professionals 

 Dones Hòmens Total 

Indefinit    

Temporal 3 3 6 

Pràctiques    

Altres    

Total 3 3 6 

Distribució de la plantilla per tipus de contracte 

 Dones Hòmens Total 

Menys de 20 hores    

De 35 a 39 hores 3 3 6 

Més de 40 hores    

Total 3 3 6 

Distribució de la plantilla per jornada laboral setmanal 

 Dones Hòmens Total 

Direcció  1 1 

Personal tècnic 2 2 4 

Administració 1  1 

Total 3 3 6 

Distribució de la plantilla per departaments i nivells jeràrquics 
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 Nombre d'ingressos Nombre de baixes 

Anys Dones Hòmens Total Dones Hòmens Total 

2014       

2013       

2012 1  1    

2011 1 2 3    

2010 1 1 2    

Total 3 3 6    

Moviments de personal 

 Dones Hòmens Total 

0 3 1 4 

1  2 2 

2    

Total 3 3 6 

Responsabilitats familiars – nombre de filles i fills 

 Dones Hòmens Total 

Menys de 3 anys  2 2 

De 4 a 6 anys    

Total  2 2 

Responsabilitats familiars – edats de filles i fills 

 Dones Hòmens Total 

0 3 3 6 

1    

2    

Total 3 3 6 

Responsabilitats familiars – altres persones a càrrec 
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 Total Hòmens %Hòmens Dones %Dones 

Nombre de persones que han rebut 

formació en l'últim any 
6 3 100 3 100 

Formació: en habilitats directives      

Formació: tècnica especialitzada 6 3 100 3 100 

Formació: en igualtat d'oportunitats      

Metodologia: on-line      

Metodologia: presencial 6 3 100 3 100 

Lloc: en el centre de treball 6 3 100 3 100 

Lloc: fora del centre de treball      

Horari: durant la jornada laboral 6 3 100 3 100 

Horari: fora de la jornada laboral      

Formació en l'últim any 

 Dones Hòmens Total 

0 3 3 6 

1    

2    

Total 3 3 6 

Promoció professional - nombre de persones que han ascendit en l'últim any 

 Salari base Complements salarials 

Categoria profesional Dones Hòmens Dones Hòmens 

Personal directiu  A1  28E50 

Personal qualificat A1 A1 20E35 20E35 

Personal no qualificat     

Personal administratiu C1  20E26  

Retribucions 
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La major part de la plantilla es troba en el rang de 30 a 39 anys, amb estudis universitaris i la 

mateixa situació laboral temporal. El departament d'administració compta amb un home i una 

dona, el departament tècnic (enginyeria) compta amb dos hòmens i dos dones. En este últim 

departament no hi ha diferències salarials entre els dos hòmens i les dos dones, a l'exercir el 

mateix lloc de treball amb les mateixes funcions i responsabilitats. Els empleats que exercixen 

el mateix lloc de treball tenen les mateixes oportunitats formatives sense cap tipus de 

discriminació per raó del sexe. 

Tots els ciutadans tenen dret d'accés a l'ocupació pública d'acord amb els principis 

constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.   

El VSC selecciona el seu personal per mitjà de procediments en què es garantix els principis 

constitucionals abans expressats, així com els establits a continuació: 

a) Publicitat de les convocatòries i de les seues bases en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana i en la pàgina web del VSC. Els processos selectius tenen caràcter obert i 

garantixen la lliure concurrència. 

b) Transparència total. 

c) Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. Els òrgans de 

selecció vetlen pel compliment del principi d'igualtat d'oportunitats entre sexes, 

encara que no tenen formació específica per a això. S'empra un sistema de codificació 

de dades que no permet identificar la candidatura amb anterioritat a l'entrevista 

personal. 

d) Independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció. 

e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a 

desenrotllar. Els procediments de selecció cuiden especialment la connexió entre el 

tipus de proves a superar i l'adequació a l'exercici de les tasques dels llocs de treball 

convocats, incloent-hi, si és el cas, les proves pràctiques que siguen necessàries. Ni en 

els temaris ni en els mèrits a valorar s'inclou fins a la data res relacionat amb la igualtat 

de gènere. 

f) Agilitat, sense perjuí de l'objectivitat, en els processos de selecció. 
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Àrea de conciliació 

L'horari habitual de treball és de 9:00 a 13:30 i de 14:30 a 17:30. El personal es regix pel que 

disposa el II conveni col·lectiu del Personal Laboral al servici de l'Administració Autonòmica així 

com per la resta de normativa de la Generalitat per la qual es regula tot allò que s'ha relacionat 

amb permisos i llicències. Se cita a continuació les més destacades en relació a la conciliació 

familiar: 

• Reduccions de jornada: 

o Tindrà dret a una disminució de fins a la mitat de la seua jornada de treball, 

amb reducció proporcional de les seues retribucions, el personal que, per 

raons de guarda legal, tinga a càrrec seu algun xiquet o xiqueta de 12 anys o 

menor, o familiars que requerisquen especial dedicació, o que tinga al seu 

càrrec algun disminuït físic, psíquic o sensorial amb una minusvalidesa igual o 

superior al 33 per cent, acreditada per òrgan competent i no exercisca 

activitats retribuïdes que superen el salari mínim interprofessional. 

o El personal que haja d'atendre l'atenció del cònjuge, parella de fet o d'un 

familiar de primer grau per raó de malaltia molt greu que requerisca 

hospitalització en institució sanitària o domiciliària, podrà disfrutar d'una 

reducció de fins al 50% de la jornada laboral, de caràcter retribuït, durant el 

termini d'un mes. 

o Les empleades víctimes de violència sobre la dona, per a fer efectiu el seu dret 

a l'assistència social integral, tindran dret a la reducció de la seua jornada, amb 

disminució proporcional de la retribució, prèvia acreditació de la situació de 

violència exercida sobre elles durant el temps que els servicis socials o de 

salut, segons siga procedent, acrediten. Quan la reducció no supere l'hora 

diària no generarà deducció de retribucions. 

• Permisos: 

o Es concediran els permisos per maternitat i paternitat regulats segons 

legislació d'aplicació vigent. 

o Es concediran permisos al personal pel temps indispensable per a l'assistència 

a la realització d'exàmens prenatals i cursos de tècniques per a la preparació al 

part que hagen de realitzar-se dins de la jornada laboral, així com l'assistència 
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a tractaments basats en tècniques de fecundació assistida, pel temps necessari 

i amb la justificació prèvia. 

o En cas de naixement de fills prematurs o en els que, per qualsevol motiu, estos 

hagen de romandre hospitalitzats després del part, el permís podrà començar 

a computar-se, a instància de la mare o, en el cas que ella muira, del pare, a 

partir de la data de l'alta hospitalària del xiquet o xiqueta. El pare també podrà 

fer ús d'este dret quan la mare es trobe incapacitada per a exercir l'opció. 

o El personal, per lactància d'un menor de 12 mesos o per acolliment o adopció 

en idèntic supòsit, tindrà dret a una hora diària d'absència del treball, que 

podrà dividir en dos fraccions. Este permís podrà ser disfrutat indistintament 

per la mare o pel pare, en el cas que ambdós treballen. 

o El personal podrà acudir durant la seua jornada laboral, per necessitats pròpies 

o de menors, ancians o discapacitats físics, psíquics o sensorials a càrrec seu, a 

consultes, tractaments i exploracions de tipus mèdic durant el temps 

indispensable per a la seua realització. 

o Per malaltia greu del cònjuge o parella de fet o d'un familiar de primer grau, en 

línia directa, per consanguinitat o afinitat, es tindrà dret a un permís de 4 dies. 

Si el fet causant ocorreguera a més de 100 quilòmetres de la localitat de 

residència del personal, el permís serà de 6 dies. 

o Per malaltia greu d'un familiar de segon grau en línia directa o col·lateral, per 

consanguinitat o afinitat, es tindrà dret a un permís de 3 dies. Si el fet causant 

ocorreguera a més de 100 quilòmetres de la localitat de residència del 

personal, el permís serà de 5 dies. 

El personal del VSC està al corrent de tota la normativa laboral que li és d'aplicació, estant a la 

seua disposició en la intranet personal. Des del VSC no es disposa de capacitat legal per a 

millorar els drets legalment establits per la Generalitat en relació amb la flexibilitat horària i 

condicions de treball.  

La flexibilitat horària s'implementa amb la participació activa dels treballadors.   

No hi ha un agent d'igualtat per a detectar noves mesures necessàries a implantar, garantir la 

seua correcta execució i l'avaluació de les mateixes. 
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No es du a terme formació específica en matèria de conciliació, encara que com s'ha 

mencionat anteriorment, sí s'ha informat tota la plantilla de les disposicions legals d'aplicació 

quant a permisos i reduccions de jornada. 

Àrea de classificació professional, promoció i formació 

Pel que fa a la classificació professional: 

• La plantilla del VSC està formada per 6 empleats: un directiu, dos enginyeres, dos 

enginyers i una unitat de suport administratiu. El nombre de treballadors per tant és el 

mateix en un sexe i en un altre. 

• Els llocs de treball han sigut definits, per a les mateixes funcions, independentment del 

gènere. 

• El règim de classificació professional ve determinat per les escales vigents en la funció 

pública, no havent-hi diferències entre hòmens i dones per a les mateixes funcions i 

responsabilitats exercides. Els dos enginyers i les dos enginyeres tenen la mateixa 

classificació professional, funcions, i per tant retribucions. 

• No hi ha grups professionals feminitzats o masculinitzats. De fet, el grup professional 

més ampli, el d'enginyeria, té el mateix nombre de dones que d'hòmens.  

• El nivell d'estudis en hòmens i dones també és el mateix per als mateixos llocs de 

treball. 

Pel que fa a la promoció: 

• Les corresponents lleis de Pressupostos de la Generalitat dels últims anys establixen el 

següent: les retribucions del personal al servici de les distintes entitats públiques 

valencianes no podran experimentar cap increment respecte a les vigents el 31 de 

desembre de l'any anterior, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de 

comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix. 

• Adicionalment, els llocs de treball van ser dotats en el seu origen per mitjà de 

concursos públics en què es va fixar la retribució (escala i complements). La dita 

classificació dels llocs de treball, i per tant les seues retribucions, encara sense tindre la 

limitació pressupostària establida en el punt anterior, no podrien ser modificades 

lliurement. Qualsevol promoció passaria per convocar novament concursos públics 

oberts en el DOGV per als llocs de treball amb la nova classificació a què podria 

concórrer lliurement la ciutadania en igualtat de condicions. 
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Pel que fa a la formació: 

• El VSC establix a principi d'any, en col·laboració amb tota la seua plantilla, un pla de 

formació en què s'acorden les prioritats formatives tant tècniques com generals.  

• Els cursos s'han organitzat sempre dins de l'horari laboral, no afectant per tant a la 

conciliació familiar. Si en un futur s'organitzara algun curs fora de l'horari laboral es 

compensarà el temps empleat en formació fora de l'horari. 

• Les possibilitats d'accés a la formació són exactament les mateixes per a dones que per 

a hòmens. En particular, la formació proporcionada durant els últims anys a tota la 

plantilla ha sigut: 

o Formació tècnica relacionada amb el lloc de treball com per exemple en 

instrumentació de laboratori, sistemes de testeig de components de 

comunicacions espacials, etc. 

o Formació en matèria de prevenció de riscos laborals generalista. 

o Formació en extinció d'incendis. 

o Formació en el maneig i manipulació de càrregues. 

o Formació en el maneig de fonts radioactives. 

o Formació en idioma estranger: anglés 

• S'ha flexibilitzat l'horari d'una enginyera perquè puga cursar el Màster en Tecnologies, 

Sistemes i Xarxes de Telecomunicació en la Universitat Politècnica de València, sense 

que això haja suposat una reducció en la seua dedicació horària. 

• L'equip directiu no ha rebut fins a la data cap formació específica en matèria d'igualtat 

d'oportunitats. 

Àrea de retribucions 

El conveni laboral a què està adscrit el personal del VSC establix de manera clara i objectiva els 

diferents conceptes retributius la quantia dels quals s'actualitza anualment en la Llei de 

Pressupostos de la Generalitat per a tots els treballadors. En concret, els dits conceptes són el 

salari base, complement de destinació, complement específic, i triennis.   

La política retributiva és totalment transparent, publicant-se en la pàgina web del VSC, secció 

transparència, la relació de llocs de treballs i  les retribucions de tot el personal 

(anonimitzades). 
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El salari mitjà de les treballadores i treballadors és igual per a la mateixa categoria 

professional, funcions i responsabilitats, com és el cas d'enginyeria, on hi ha dos dones i dos 

hòmens amb  les mateixes funcions i per tant les mateixes retribucions. No hi ha plusos ni 

altres beneficis econòmics en VSC que puguen ser objecte de discriminació per raó de sexe.  

Del diagnòstic es desprén que no hi ha discriminació salarial ni econòmica en VSC. 

Àrea de salut laboral 

Hi ha una plantilla de tres treballadores i tres treballadors en la qual predomina un bon 

ambient de treball, cordialitat i abans que res respecte als companys.  

No es produïxen comentaris irònics ni burlaners en relació a l'aspecte físic, vestimenta ni 

tendència sexual, i no s'exhibix cap cartell de caràcter sexista.  

El VSC forma part del Sector Públic Instrumental pel que s'apliquen les disposicions legals 

vigents en la Generalitat pel que fa a l'assetjament per raó de sexe, assetjament sexual o 

assetjament moral.   

Totes les treballadores són conscients que en cas d'embaràs han de comunicar a la direcció del 

VSC esta situació perquè les seues funcions i lloc de treball siga adaptat conseqüentment a les 

noves circumstàncies. En concret, quan una treballadora comunica que està embarassada, 

s'activa un protocol pel qual: 

• La treballadora no entra en el laboratori quan els amplificadors d'alta potència estan 

encesos, o hi ha presència de fonts radioactives.  

• La treballadora no participa en operacions de laboratori que requerisquen postures 

forçades o incòmodes. Es minimitza el temps de la treballadora en el laboratori. 

• La treballadora assumix més responsabilitats en la redacció tècnica de propostes, 

elaboració d'informes, busca d'ofertes per a la compra d'equips o fungibles, i altres 

treballs d'oficina que afavorisquen la millor evolució possible de l'embaràs. 

• Se li sol·licita a la treballadora que extreme les precaucions al màxim a fi d'evitar 

qualsevol incident que puga posar en perill el seu embaràs.  

Es complix estrictament la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, on es preveu 

avaluacions, valoracions, informació i formació, així com vigilància de la salut i entrega 

d'equips de protecció individual (EPI´s) dels que fa ús tota la plantilla.  
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Quant a la vigilància de la salut, amb caràcter anual, tota la plantilla se sotmet a les analítiques 

i avaluacions corresponents efectuades per un servici de prevenció de riscos i vigilància de la 

salut alié, el qual a més també s'encarrega del disseny i redisseny de llocs i equips de treball 

(pantalla, teclat, cadira) així com de verificar que les condicions ambientals, de ventilació i 

il·luminació són adequades. 

Fins a la data no s'ha tingut coneixement de cap situació de discriminació sexual, ni 

assetjament sexual o per raó de sexe, ni hi ha hagut cap tipus de reclamació o denúncia davant 

de la direcció ni davant de la Inspecció de Treball per motius relacionats amb este assumpte.  

No es disposa d'un protocol d'actuació específic en matèria d'assetjament dins de VSC ni s'ha 

realitzat fins a la data cap acció específica formativa en matèria de prevenció de l'assetjament. 

Àrea de comunicació i llenguatge no sexista 

En matèria de comunicació, en el VSC podem distingir entre comunicació interna, on els 

interlocutors habituals són els integrants de la plantilla, i comunicació amb tercers, que sol 

donar-se amb ciutadans o amb altres professionals del sector en projectes en què el VSC 

participa. En els dits projectes, quasi en la totalitat de les ocasions, la llengua de treball que 

s'empra és l'anglés a causa de la component internacional de les activitats que es realitza en el 

VSC. Els impresos, formularis i comunicacions que es dirigixen al públic en general, empren 

llenguatge neutre o termes femenins i masculins en la majoria de les ocasions. 

Les comunicacions internes entre els integrants de la plantilla poden ser objecte de millora 

quant a la no utilització de llenguatge sexista que siga d'ús tradicional. No es disposa d'un 

document de bones pràctiques per a la comunicació no sexista. La documentació interna que 

es maneja es troba principalment en anglés. La resta de documentació en castellà o valencià 

presenta llenguatge no sexista en la majoria de les ocasions. 

En les accions de promoció dutes a terme (elaboració de tríptics promocionals, vídeos de 

difusió de les activitats, etc.) mai s'ha utilitzat cap imatge basada en estereotips de gènere. 

No s'ha realitzat fins a la data formació específica en usos no sexistes del llenguatge. 

No es disposa en la intranet d'un lloc de consulta específic del Pla d'Igualtat. 
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10. Eixos d'actuació 

1. Àrea d'accés a l'ocupació. 

1.1. Ampliar els canals de difusió de les ofertes d'ocupació que s'utilitzen en el VSC. 

Data inici Gener 2017 

Data fi Desembre 2020 

Objectius 

Ampliar els canals de comunicació que s'utilitzen en selecció de personal, de manera 
que permeta disposar d'un nombre més gran de candidatures d'ambdós sexes per a 
les ofertes d'ocupació disponibles. 
Informar de les ofertes disponibles tant al personal com a la societat en general a 
través del DOGV i altres canals d'ocupació online. 

Descripció 

Fins al moment, els canals de difusió utilitzats per a comunicar les ofertes d'ocupació 
són a través del DOGV i de la pàgina web del VSC. 
Amb el desenrotllament d'esta mesura, es pretén per un costat consolidar i millorar 
l'ús dels canals utilitzats actualment, que són els preceptius, així com fer ús d'altres 
canals addicionals a nivell extern com són les plataformes d'ocupació online i els 
centres de formació principalment universitaris. 

Responsables Direcció de RRHH. 

Destinataris Ciutadania interessada a concórrer a un procés de selecció en VSC. 

Indicadors de 
seguiment i 

avaluació 
Nombre i descripció dels canals empleats per a la difusió de les ofertes. 

 

1.2. Formar en igualtat d'oportunitats i donar a conéixer el contingut del Pla d'Igualtat del VSC a les 
persones que intervinguen en els processos de selecció. 

Data inici Gener 2017 

Data fi Desembre 2018 

Objectius 
Garantir que les persones que intervenen en la selecció tinguen informació, 
formació i/o sensibilitat en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats. 

Descripció 

Amb esta acció es pretén garantir que qualsevol persona que intervinga en 
processos de selecció tinga formació vinculada amb la igualtat d'oportunitats de 
manera que permeta ampliar els seus coneixements en la dita matèria i sensibilitzar-
la davant de determinat tipus de situacions. 

Responsables Direcció de RRHH. 

Destinataris Persones que intervenen en processos de selecció. 

Indicadors de 
seguiment i 

avaluació 

Nombre i denominació de les accions formatives. 
Nombre de persones formades desagregades per sexe. 
Nombre d'hores de formació desagregades per sexe. 
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1.3. Implementar millores en la descripció de les convocatòries públiques d'ocupació i els seus 
models de sol·licitud perquè continguen llenguatge no sexista. 

Data inici Gener 2017 

Data fi Desembre 2020 

Objectius 
Emprar llenguatge no sexista en la descripció dels llocs de treball convocats i els 
corresponents models de sol·licitud. 

Descripció 

Per al desenrotllament d'esta acció es tindrà especial interés en la redacció de les 
convocatòries d'ocupació públic emeses des del VSC a fi d'emprar un llenguatge no 
sexista en la descripció dels llocs de treball i els models associats a la sol·licitud. 
Vinculat a l'eix 6. 

Responsables Direcció de RRHH i persones que intervenen en processos de selecció. 

Destinataris Ciutadania interessada a concórrer a un procés de selecció en VSC. 

Indicadors de 
seguiment i 

avaluació 

Nombre de correccions realitzades respecte a convocatòries anteriors per a llocs de 
treball equivalents. 

 

1.4. Valorar adequadament la formació prèvia en matèria d'igualtat de gènere i incloure-la en els 
temaris dels processos selectius. 

Data inici Gener 2017 

Data fi Desembre 2020 

Objectius 
Incorporar la igualtat d'oportunitats en els temaris dels processos de selecció, així 
com valorar adequadament la formació prèvia acreditable en este àmbit. 

Descripció 

Tots els programes per a les proves d'accés hauran de contemplar un contingut, 
d'acord amb el nivell de la plaça en qüestió, relatius a la igualtat de gènere. 
En els processos de selecció es valoraran els cursos en matèria d'Igualtat, per 
separat i en la mateixa mesura en què es valoren altres cursos. 

Responsables Direcció de RRHH i persones que intervenen en processos de selecció. 

Destinataris Ciutadania interessada a concórrer a un procés de selecció en VSC. 

Indicadors de 
seguiment i 

avaluació 

Nombre de convocatòries que inclouen en el seu temari i en els seus barems (en 
formació prèvia acreditable) continguts en igualtat de gènere. 
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2. Àrea de conciliació. 

2.1. Designar una persona com a agent de conciliació per a conéixer les necessitats específiques en 
matèria de conciliació del personal i poder atendre-les. 

Data inici Gener 2017 

Data fi Desembre 2017 

Objectius 
Identificar les necessitats de conciliació del personal per a poder analitzar-les i  
estudiar la seua viabilitat.  
Facilitar la conciliació de la vida professional amb la familiar i personal de la plantilla. 

Descripció 

Es designarà una persona com a agent de conciliació. 
Identificada la persona que ocupa el càrrec d'agent de conciliació, el següent pas 
consistirà a donar-la a conéixer a la plantilla. 
Es redactarà un procediment d'actuació per a la gestió de les necessitats de 
conciliació de la plantilla, sent l'agent de conciliació la persona encarregada 
d'articular el procés i de traslladar els casos atesos a la direcció del VSC per a la seua 
anàlisi i posterior presa de decisions en la Comissió d'Igualtat. 
Es comunicarà a cada una de les persones interessades la resolució acordada. 

Responsables Comissió d'Igualtat. 

Destinataris Plantilla. 

Indicadors de 
seguiment i 

avaluació 

Nombre de sol·licituds de necessitats de conciliació presentades pel personal 
desagregades per sexe. 
Nombre de resolucions amb les decisions adoptades. 
Nombre de comunicacions a la plantilla. 

 

2.2. Fomentar l'ús de mesures de conciliació a través de campanyes específiques d'informació. 

Data inici Gener 2017  

Data fi Desembre 2018 

Objectius 
Fomentar la participació més activa dels hòmens en la conciliació familiar per mitjà 
d'informació específica. 

Descripció 
Es realitzaran accions informatives per a la sensibilització en matèria de repartiment 
igualitari de qualsevol tipus de responsabilitats familiars i socials entre hòmens i 
dones. 

Responsables Direcció de RRHH. 

Destinataris Plantilla. 

Indicadors de 
seguiment i 

avaluació 
Nombre d'accions informatives realitzades. 
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3. Àrea de classificació professional, promoció i formació. 

3.1. Realitzar cursos o jornades de formació i sensibilització en igualtat d'oportunitats i repartiment 
de responsabilitats dirigits, en general a tot el personal del VSC, i de forma específica a determinats 
col·lectius amb responsabilitats de direcció i gestió d'equips. 

Data inici Gener 2017 

Data fi Desembre 2020 

Objectius 
Promoure i garantir la sensibilització i formació en gènere i en igualtat 
d'oportunitats. Informar sobre el Pla d'Igualtat. 

Descripció 

Es realitzaran accions formatives que tinguen com a objecte sensibilitzar i formar en 
igualtat d'oportunitats a dos nivells: el primer nivell es dirigix a persones amb 
responsabilitats de gestió d'equips i direcció, amb l'objectiu de dotar-les d'un major 
coneixement en l'àrea de la igualtat d'oportunitats, i un segon nivell dirigit a tota la 
plantilla, amb l'objectiu d'acostar-la a conceptes bàsics que li permeten reflexionar 
sobre la igualtat entre dones i hòmens en distints àmbits i donar-los a conéixer el 
contingut del Pla d'Igualtat. 

Responsables Direcció de RRHH. 

Destinataris Plantilla. 

Indicadors de 
seguiment i 

avaluació 
Nombre i denominació de les accions formatives. 

 

3.2. Facilitar informació sobre les accions formatives del pla anual de formació a qualsevol persona 
de la plantilla, encara que es troben en situació d'excedència familiar, maternitat, paternitat o 
qualsevol altre tipus d'absència laboral, especialment amb motiu de la seua reincorporació al lloc de 
treball. 

Data inici Gener 2017 

Data fi Desembre 2020 

Objectius 
Garantir l'accés a la formació en igualtat de condicions i oportunitats de tota la 
plantilla, prestant una atenció especial a les persones en situació d'absència laboral. 

Descripció 
El responsable de RRHH comunicarà el pla anual de formació acordat a tota la 
plantilla. Pel que fa a les persones que es troben en situació d'absència laboral, 
també rebran esta informació a través de correu electrònic. 

Responsables Direcció de RRHH. 

Destinataris Plantilla. 

Indicadors de 
seguiment i 

avaluació 

Nombre de dones i hòmens en situació d'absència laboral. 
Nombre de dones i hòmens que reben la comunicació. 
Nombre de dones i hòmens que participen en la formació realitzada. 
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4. Àrea de Retribucions. 

4.1. Dur a terme periòdicament revisions dels salaris que reben els treballadors i treballadores i 
aplicar mesures correctores si es detecta un desequilibri retributiu per raó de sexe. 

Data inici Gener 2017 

Data fi Desembre 2020 

Objectius 
Continuar aplicant una política salarial clara, objectiva i no discriminatòria. 
Comprovar que no hi ha diferències en les retribucions entre hòmens i dones 
ocupant els mateixos llocs de treball i amb semblants responsabilitats. 

Descripció 

Anualment s'analitzarà la política salarial, amb l'objectiu de continuar aplicant una 
política retributiva clara, objectiva i no discriminatòria. 
S'arreplegaran els registres de les bandes salarials anuals desagregades per sexe, per 
al seu posterior anàlisi.  
En cas de detectar alguna incidència s'aplicaran les mesures correctores necessàries. 

Responsables Direcció de RRHH. 

Destinataris Plantilla. 

Indicadors de 
seguiment i 

avaluació 
Nombre de mesures correctores aplicades. 

 

5. Àrea de salut laboral. 

5.1. Creació i manteniment d'un protocol d'actuació en casos d'assetjament sexual, assetjament per 
raó de sexe i assetjament moral. 

Data inici Gener 2017 

Data fi Desembre 2017 

Objectius 
Disposar d'un protocol d'actuació de referència en casos d'assetjament sexual, 
assetjament per raó de sexe i assetjament moral. 

Descripció 

Es crearà un protocol d'actuació en casos d'assetjament sexual, assetjament per raó 
de sexe i assetjament moral que servisca d'aplicació i referència a tota la plantilla del 
VSC en el cas que alguna d'estes circumstàncies poguera donar-se en un futur. 
Una vegada disponible, el protocol d'actuació serà posat en comú amb la resta de la 
plantilla per a acordar la seua redacció final i distribució a tot el personal. 
Amb periodicitat anual, el protocol serà objecte de revisió i actualització si és 
procedent. 

Responsables Direcció de RRHH. 

Destinataris Plantilla. 

Indicadors de 
seguiment i 

avaluació 

Nombre de protocols d'actuació creats. 
Nombre de modificacions realitzades en el protocol. 
Nombre de comunicacions realitzades a la plantilla. 
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5.2. Organitzar accions de formació en matèria de prevenció de l'assetjament sexual i l'assetjament 
per raó de sexe per a tota la plantilla, en les que difondre el protocol de prevenció i actuació sobre 
l'assetjament sexual o assetjament per raó de sexe. 

Data inici Gener 2018 

Data fi Desembre 2020 

Objectius 
Previndre tot tipus d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament 
moral en l'àmbit del VSC. 
Donar a conéixer els protocols de prevenció i actuació entre la plantilla. 

Descripció 

S'organitzaran accions formatives en matèria de prevenció de l'assetjament sexual, 
assetjament per raó de sexe i assetjament moral a què seran convocades el personal 
de la plantilla. 
S'aprofitarà esta formació per a continuar difonent entre el personal el contingut 
dels protocols. 

Responsables Direcció de RRHH. 

Destinataris Plantilla. 

Indicadors de 
seguiment i 

avaluació 

Nombre i denominació de les accions formatives. 
Nombre de persones participants desagregades per sexe. 
Nombre d'hores de formació desagregades per sexe. 

 

5.3. Crear una Comissió Instructora d'Assetjament, identificant una persona com a mediadora o 
responsable en matèria d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament moral. 

Data inici Gener 2018 

Data fi Desembre 2020 

Objectius 
Identificar les persones que componen la Comissió Instructora en matèria 
d'assetjament. 
Donar a conéixer les funcions i responsabilitats del dit òrgan. 

Descripció 

Es constituirà una Comissió Instructora d'Assetjament composta per un/a 
representant dels treballadors i treballadores i el director gerent del VSC, sent una 
d'estes dos persones la mediadora en esta matèria. 
El dit òrgan tindrà entre les seues funcions preventives la difusió del protocol i la 
sensibilització de la plantilla, així com l'aplicació, seguiment i avaluació del protocol.   

Responsables Comissió d'Igualtat. 

Destinataris Plantilla. 

Indicadors de 
seguiment i 

avaluació 

Nombre de comunicacions realitzades difonent la composició de la Comissió. 
Nombre de comunicacions realitzades difonent el protocol d'actuació. 
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5.4. Garantir que les revisions mèdiques anuals es realitzen incorporant la perspectiva de gènere. 

Data inici Gener 2017 

Data fi Desembre 2019 

Objectius 
Incloure la perspectiva de gènere en les revisions mèdiques. 
Atendre a les malalties típiques femenines i masculines amb la finalitat de previndre 
o pal·liar les seues conseqüències sobre la salut. 

Descripció 

En un primer moment s'analitzarà si les revisions mèdiques contemplen les malalties 
prototípiques masculines i femenines. Si no és així es valorarà la inclusió de proves 
específiques per a cada sexe amb la finalitat que els reconeixements mèdics 
atenguen de la mateixa manera a les diferències per sexe. 

Responsables Direcció de RRHH. 

Destinataris Plantilla. 

Indicadors de 
seguiment i 

avaluació 

Nombre de proves incorporades al reconeixement mèdic. 
Nombre de dones i hòmens que es beneficien. 

 

6. Àrea de comunicació i llenguatge no sexista. 

6.1. Establir un espai en la intranet corporativa, accessible per a tota la plantilla, en el que poder 
accedir a tota la informació vinculada amb el pla d'igualtat. 

Data inici Gener 2017 

Data fi Desembre 2017 

Objectius 

Facilitar l'accés al contingut del Pla d'Igualtat, per a donar a conéixer les mesures a 
implantar. 
Sensibilitzar a la plantilla sobre la importància de vetlar pel cumpliment del principi 
d'igualtat. 

Descripció 
S'habilitarà un espai específic per al Pla d'Igualtat en la intranet, on estarà disponible 
tant el propi pla com qualsevol altra documentació vinculada amb la seua 
implantació. 

Responsables Direcció de RRHH. 

Destinataris Plantilla. 

Indicadors de 
seguiment i 

avaluació 
Relació i nombre de documents disponibles en la intranet 
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6.2. Realitzar accions formatives sobre usos no sexistes en el llenguatge i la imatge. 

Data inici Gener 2017 

Data fi Desembre 2018 

Objectius 
Sensibilitzar sobre l'ús no sexista del llenguatge i de les imatges. 
Donar a conéixer Guies de Llenguatge no Sexista. 

Descripció 

S'organitzaran accions formatives sobre els usos igualitaris tant del llenguatge com 
de les imatges. 
Esta formació es dirigirà especialment a aquelles persones que habitualment 
redacten o elaboren documents a nivell extern i intern. 

Responsables Direcció de RRHH. 

Destinataris Persones que habitualment redacten o elaboren documents. 

Indicadors de 
seguiment i 

avaluació 

Nombre i denominació de les accions formatives. 
Nombre de persones participants desagregades per sexe. 

 

6.3. Adequar els impresos, formularis i comunicacions que es dirigixen al públic en general quant a 
la utilització de llenguatge neutre o termes femenins i masculins. 

Data inici Gener 2018 

Data fi Desembre 2019 

Objectius 
Eliminar els usos sexistes del llenguatge en el VSC. 
Millorar de la comunicació interna i externa. 

Descripció 

Es revisarà la documentació i les comunicacions que es dirigixen al públic en general, 
eliminant en totes elles els usos sexistes del llenguatge. Per a això, es prendran com 
a referència les recomanacions aportades en la formació sobre usos no sexistes del 
llenguatge i les imatges. 

Responsables Plantilla. 

Destinataris Societat en general. 

Indicadors de 
seguiment i 

avaluació 
Nombre de documents revisats 
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6.4. Realitzar una enquesta anual per a conéixer el nivell de satisfacció de la plantilla en relació a les 
mesures d'igualtat de gènere dutes a terme eixa anualitat. 

Data inici Gener 2017 

Data fi Desembre 2020 

Objectius 
Conéixer el nivell de satisfacció de la plantilla en relació a les mesures implantades. 
Ajustar el contingut del Pla d'Igualtat a les aportacions realitzades pel personal. 

Descripció 

Es facilitarà a la plantilla una enquesta de satisfacció per a conéixer la seua opinió 
respecte a la implantació de les mesures desenrotllades al llarg de les dos últimes  
anualitats. 
Per a això, serà necessari en primer lloc elaborar l'enquesta de satisfacció on es 
formularan una sèrie de preguntes tant obertes com tancades, de tipus test, perquè 
el personal puga expressar lliurement la seua opinió. 
Al final de cada dos anualitats, i una vegada el personal haja omplit l'enquesta i 
analitzats els resultats, es prendran com a referència per a poder ajustar les mesures 
del Pla d'Igualtat a la realitat de l'entitat. 

Responsables Comissió d'Igualtat. 

Destinataris Plantilla. 

Indicadors de 
seguiment i 

avaluació 
Nombre de persones que han omplit l'enquesta desagregat per sexe. 
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10. Cronograma 

 Acció 2017 2018 2019 2020 

1.1 Ampliar els canals de difusió de les ofertes d'ocupació 

que s'utilitzen en el VSC. 

    

1.2 Formar en igualtat d'oportunitats i donar a conéixer 

el contingut del Pla d'Igualtat del VSC a les persones 

que intervinguen en els processos de selecció. 

    

1.3 Implementar millores en la descripció de les 

convocatòries públiques d'ocupació i els seus models 

de sol·licitud perquè continguen llenguatge no 

sexista. 

    

1.4 Valorar adequadament la formació prèvia en matèria 

d'igualtat de gènere i incloure-la en els temaris dels 

processos selectius. 

    

2.1 Designar una persona com a agent de conciliació per 

a conéixer les necessitats específiques en matèria de 

conciliació del personal i poder atendre-les. 

    

2.2 Fomentar l'ús de mesures de conciliació a través de 

campanyes específiques d'informació. 

    

3.1 Realitzar cursos o jornades de formació i 

sensibilització en igualtat d'oportunitats i repartiment 

de responsabilitats dirigits, en general a tot el 

personal del VSC, i de forma específica a determinats 

col·lectius amb responsabilitats de direcció i gestió 

d'equips. 

    

3.2 Facilitar informació sobre les accions formatives del 

pla anual de formació a qualsevol persona de la 

plantilla, encara que es troben en situació 

d'excedència familiar, maternitat, paternitat o 

qualsevol altre tipus d'absència laboral, especialment 

amb motiu de la seua reincorporació al lloc de treball. 
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4.1 Dur a terme periòdicament revisions dels salaris que 

reben els treballadors i treballadores i aplicar 

mesures correctores si es detecta un desequilibri 

retributiu per raó de sexe. 

    

5.1 Creació i manteniment d'un protocol d'actuació en 

casos d'assetjament sexual, assetjament per raó de 

sexe i assetjament moral. 

    

5.2 Organitzar accions de formació en matèria de 

prevenció de l'assetjament sexual i l'assetjament per 

raó de sexe per a tota la plantilla, en les que difondre 

el protocol de prevenció i actuació sobre 

l'assetjament sexual o assetjament per raó de sexe. 

    

5.3 Crear una Comissió Instructora d'Assetjament, 

identificant una persona com a mediadora o 

responsable en matèria d'assetjament sexual, 

assetjament per raó de sexe i assetjament moral. 

    

5.4 Garantir que les revisions mèdiques anuals es 

realitzen incorporant la perspectiva de gènere. 

    

6.1 Establir un espai en la intranet corporativa, accessible 

per a tota la plantilla, en el que poder accedir a tota 

la informació vinculada amb el pla d'igualtat. 

    

6.2 Realitzar accions formatives sobre usos no sexistes en 

el llenguatge i la imatge. 

    

6.3 Adequar els impresos, formularis i comunicacions que 

es dirigixen al públic en general quant a la utilització 

de llenguatge neutre o termes femenins i masculins. 

    

6.4 Realitzar una enquesta anual per a conéixer el nivell 

de satisfacció de la plantilla en relació a les mesures 

d'igualtat de gènere dutes a terme eixa anualitat. 

    

 


