
 

 
 

ENLLAÇOS A NORMATIVA I RECURSOS  

Normativa 

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/recursos/normativa/ 
 

Guies per la elaboració d’un Pla d’Igualtat a les empreses 

Guia per al disseny i la implantació d’un pla d’igualtat d’oportunitats a les empreses 
Núm. 4. Col·lecció 'Eines' de l'Institut Català de les Dones, 2006 

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_eines04.pdf 
 

Les 6 “i” de la igualtat Mètode de gestió de la igualtat d’oportunitats a les empreses, 
Subdirecció General de Programes d’Igualtat entre dones i homes en el treball, 2009 

http://treball.gencat.cat/web/.content/24_igualtat/Recursos/Eines/Metodologies_igualtat/Do 
cuments/les_6_i_de_la_igualtat_.pdf 

 

Guia de gestió del canvi pel foment de l’equitat de gènere al tercer sector social de Catalunya, 
La Confederació i DDiPAS, juny 2018 

http://xarxanet.org/sites/default/files/guia_gestio_canvi_genere.pdf 
 

Indicadors d’Igualtat a les empreses 

Indicadors d’igualtat per a les empreses Recull d’indicadors per a l’elaboració de plans 
d’igualtat, Subdirecció General de Programes d’Igualtat entre dones i homes en el treball, 2010 

 

http://treball.gencat.cat/web/.content/24_igualtat/Recursos/Eines/Metodologies_igualtat/Do 
cuments/indicadors_igualtat_cat.pdf 

 
Protocols per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó 
de sexe a l’empresa 

Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa, 
Consell de Relacions Laborals de Catalunya, 2015 

http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_- 
_recursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de- 
lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa_DEF.pdf 

 
Guia d’elaboració del protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó 
de sexe a l’empresa, Consell de Relacions Laborals de Catalunya, 2017 

http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_- 
_recursos/publicacions/Decaleg_i_guia_assetjament_/Guia/Guia_Protocol_Assetjament_CAT_ 
Interactiu_DEF.pdf 
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Decàleg de tolerància zero amb l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa, Consell de 
Relacions Laborals de Catalunya, 2017 

http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_- 
_recursos/publicacions/Decaleg_i_guia_assetjament_/Decaleg/Decaleg_Tolerancia_Zero_Asse 
tjament_CAT_DEF.pdf 

 

Ús no sexista del llenguatge 

Guia d’un ús no sexista del llenguatge, Ajuntament de Barcelona, desembre 2018 

http://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/sites/default/files/decaleg- 
llenguatgeinclusiu-v20.pdf 

 

Guia de comunicació inclusiva, Ajuntament de Barcelona, juny 2019 

https://ajuntament.barcelona.cat/guia-comunicacio-inclusiva/pdf/guiaInclusiva-ca.pdf 

Recomanacions per a una publicitat igualitària. Els beneficis d’incloure la perspectiva de 
gènere en la comunicació publicitària, Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Institut Català de 
les Dones i Col·legi de Periodistes de Catalunya, juny 2019 

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/sensibilitzacio/mitjans_comunicacio/publici 
tat_igualitaria/Recomanacions_publicitat_igualitaria_CA.pdf 

 

Experiències i bones pràctiques 

Registre públic de plans d’igualtat 

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/plans/registre/consulta/ 
 

Experiències en l'organització del temps de treball a les empreses de Catalunya, Direcció 
General d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball, 2010 

http://treball.gencat.cat/web/.content/24_igualtat/Recursos/Eines/Experiencies/Documents/ 
Experiencies_organitzacio_temps_treball_cat.pdf 

 

Noves organitzacions de temps de treball a Catalunya, Direcció General d'Igualtat 
d'Oportunitats en el Treball i Ajuntament de Barcelona, 2010 

http://treball.gencat.cat/web/.content/24_igualtat/Recursos/Eines/Experiencies/Documents/ 
noves_organitzacions_temps_treball.pdf 

 

Guia de bones pràctiques per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a les empreses 
gironines, Ajuntament de Girona, projecte Equal, 2009 

http://www2.girona.cat/documents/11622/261407/xifres_guia_bonespractiques.pdf 
 

Mesures, recursos i bones pràctiques sobre gestió democràtica, transparència, igualtat de 
gènere i conciliació a les cooperatives de treball, la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya, novembre 2016 

https://www.cooperativestreball.coop/sites/default/files/materials/d_2n_inf_mrbb_gdtgc.pdf 
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'Igualdad y RSE. Guía para a pimes', Secretaria d'Estat d'Igualtat del Ministeri de Sanitat, 
Política Social i Igualtat i Forética 

http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/sites/default/files/igualdad_y_rse_guia_para_p 
ymes.pdf 

Recull de bones pràctiques per a la gestió ètica i la igualtat d'oportunitats, Ajuntament de 
Barcelona, 2005 

http://www.bcn.cat/plansigualtat/nova/pdf/recull/recull.pdf 
 

Mesures de conciliació i gestió del temps, La Xarxa NUST - Nous Usos Socials del Temps, 
Ajuntament de Barcelona 

http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/mesures-de-conciliaci%C3%B3-i- 
gesti%C3%B3-del-temps 

 
 

Més informació: 
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