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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/1225/2021, de 13 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord
derivat del Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya (codi de
conveni núm. 79100215012020).
Vist el text de l'acord derivat del Conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament i formació no reglada de
Catalunya, subscrit per la Comissió negociadora en data 12 de novembre de 2020, relatiu a la creació d'una
Comissió permanent negociadora i al desenvolupament mínim necessari que han de contemplar els plans
d'igualtat de les empreses afectades pel conveni, d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret
legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors;
l'article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis, acords col·lectius
de treball i plans d'igualtat; el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, i l'article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

--1 Disposar la inscripció de l'acord derivat del Conveni esmentat al Registre de convenis, acords col·lectius de
treball i plans d'igualtat de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut
Laboral, amb notificació a la Comissió negociadora.

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels
tràmits pertinents.

Barcelona, 13 d'abril de 2021

Enric Vinaixa Bonet
Director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Traducció del text original signat per les parts

Acord derivat del Conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament i formació no reglada de Catalunya

Reunides telemàticament les organitzacions signants del Conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament i formació
no reglada de Catalunya, el dia 12 de novembre de dos mil vint, a les 10:00 i donant compliment a l'establert
a la Disposició Addicional Desena, es crea la Comissió negociadora, per les persones i organitzacions indicades
a continuació:
CATFORMACIÓ: Ferran Niñerola, Josep Benet, Alberto Tobal
CCOO: Heiko Puechel, Celeste Attias
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UGT: Cristina Martín
USOC: Pere Forga, Leandra Belzunces
Ordre del dia:
1.- Creació de la Comissió negociadora del I Conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament i formació no reglada
de Catalunya i establiment del contingut mínim necessari que han de contemplar els plans d'igualtat.
2.- Nomenament de les persones signatàries de l'acta.
3.- Designació del responsable de Gestió.

1.- Creació de la Comissió negociadora del I Conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament i formació no reglada
de Catalunya i establiment del contingut mínim necessari que han de contemplar els plans d'igualtat.
D'acord amb l'establert en el paràgraf 2n de la citada Disposició Addicional, acordem per a les empreses
afectades per aquest Conveni, el desenvolupament mínim necessari que han de contemplar en els Plans
d'Igualtat.

Plans d'Igualtat

Article 1
Principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats
Les organitzacions signants del Conveni col·lectiu d'ensenyament i formació no reglada de Catalunya, es
comprometen a promoure el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes per ser un dret
bàsic de les persones treballadores, amb la finalitat que aquest dret fonamental sigui real i efectiu.
El dret a la igualtat de tracte entre dones i homes ha de suposar l'absència de tota la discriminació, directa o
indirecta, per raó de sexe, i, especialment, les derivades de la maternitat, l'assumpció d'obligacions familiars i
l'estat civil. El dret a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes suposa, així mateix, la seva equiparació en
l'exercici dels drets i en el compliment de les obligacions de tal manera que existeixin les condicions
necessàries per a que la seva igualtat sigui efectiva en el treball i l'ocupació.
Es reconeix la idoneïtat dels procediments establerts a la Comissió tècnica i de mediació en igualtat de gènere i
no discriminació del Tribunal Laboral de Catalunya com a mecanisme de solució extrajudicial de conflictes i
d'anàlisi o assessorament en l'elaboració de plans i mesures d'igualtat.

Article 2
Plans d'Igualtat
Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta
finalitat, hauran d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i
homes, mesures que hauran de negociar, en el seu cas acordar, amb els representants de les persones
treballadores en la forma que es determini a la legislació laboral.
A les empreses de 50 o més persones treballadores, les mesures d'igualtat a les que es refereix l'apartat
anterior hauran de dirigir-se a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat, amb l'abast i contingut establert al
Capítol III de la Llei Orgànica 3/2007 acords, que hauran de ser, tanmateix, objecte de negociació en la forma
que es determina a la legislació laboral.
Les empreses també elaboraran i aplicaran un pla d'igualtat, prèvia negociació o consulta, en el seu cas, amb
la representació legal de les persones treballadores, quan l'autoritat hagués acordat en un procediment
sancionador la substitució de les sancions accessòries per l'elaboració i aplicació d'aquest pla, en els termes
que es fixin a l'indicat acord.
L'elaboració i implantació de plans d'igualtat serà voluntària per a la resta d'empreses, prèvia consulta a la
representació legal de les persones treballadores.
D'acord amb la redacció donada pel RDL 6/2019 de Mesures Urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i
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d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació a la Disposició Transitòria dotzena, per a l'aplicació
d'aquesta mesura s'estableix uns períodes transitoris que es computaran des de la publicació del RDL 6/2019,
de l'1 de març, al BOE, (07/03/2019), que són:
1.- Les empreses de més de 150 i fins 250 persones treballadores comptaven amb 1 any per a l'aprovació dels
plans d'igualtat. (07/03/2019).
2.- Les empreses de més de 100 i fins 150 persones treballadores disposaran d'un període de 2 anys per a
l'aprovació dels plans d'igualtat. (07/03/2019).
3.- Les empreses de més de 50 i fins 100 persones disposaran d'un període de 3 anys per a l'aprovació dels
plans d'igualtat. (07/03/2019).
Per a quantificar el número de persones treballadores de l'empresa es computarà la plantilla total de l'empresa.
Cada persona amb contracte a temps parcial comptabilitzarà com una persona més. A aquest número es
sumen els contractes de duració determinada que havent estat vigents durant els 6 mesos anteriors, s'hagin
extingit en el moment d'efectuar el còmput, de manera que cada 100 dies treballats o fracció es computarà
com una persona treballadora més.
Aquest còmput es realitzarà dues vegades l'any, l'últim dia de juny i de desembre.
Una vegada assolit el llindar de persones treballadores que facin obligatori el pla d'igualtat, neix l'obligació de
negociar i aplicar el pla, tot i que posteriorment el número de persones es situï per sota de 50, una vegada
constituïda la Comissió negociadora i fins que conclogui el període de vigència del pla d'igualtat.
En el procediment de negociació s'haurà de tenir en compte:
1.- Els terminis previstos per iniciar la negociació:
a) Les empreses amb 50 o més treballadors: en el termini màxim dels 3 mesos següents al moment en que
s'haguessin assolit les persones de plantilla que ho facin obligatori.
b) Elaboració acordada per l'autoritat laboral en un procediment sancionador en substitució de les sancions
accessòries, serà el fixat a l'acord.
En tot cas, les empreses han d'haver negociat, aprovat i presentat la sol·licitud de registre del seu pla
d'igualtat en el termini màxim d'un any a comptar des del dia següent a la data en què finalitzi, en cada
supòsit, el termini establert per a iniciar el procediment de negociació.
2.- El procediment de negociació dels plans d'igualtat, inclosos els diagnòstics previs, és el següent:
a) Constitució d'una Comissió negociadora en la qual hagin de participar de forma paritària la representació de
l'empresa i de les persones treballadores.
b) Quan no existeixi representació legal dels treballadors, ha de crear-se una Comissió negociadora pels
sindicats més representatius i pels sindicats representatius del sector i amb legitimació per formar part de la
Comissió negociadora del Conveni col·lectiu que haurà de respondre a la convocatòria de l'empresa en un
termini de 10 dies. La Comissió negociadora comptarà amb un màxim de 6 membres per cada part.
c) La Comissió negociadora pot comptar amb el recolzament i assessorament extern especialitzat en matèria
d'igualtat entre dones i homes en l'àmbit laboral, que intervindran amb veu, però sense vot. Es promourà la
composició equilibrada entre dones i homes en cadascuna de les parts, així com que els seus integrants tinguin
formació o experiència en matèria d'igualtat en l'àmbit laboral.
d) S'aixecarà acta de cadascuna de les reunions de la negociació, que hauran de ser aprovades i signades amb
manifestacions per part, si fos necessari.
e) L'acord requerirà la conformitat de l'empresa i de la majoria de la representació de les persones
treballadores que composen la comissió. En cas de desacord es pot acudir als procediments de solució
autònoma de conflictes.
f) Las persones integrants de la Comissió negociadora dels plans tenen els mateixos drets i obligacions que les
persones que intervinguin en les negociacions de convenis i acords col·lectius.
3.- La Comissió negociadora tindrà competències en:
a) Negociació i elaboració del diagnòstic, així com sobre la negociació de les mesures que integraran el pla
d'igualtat.
b) Elaboració de l'informe dels resultats del diagnòstic.
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c) Identificació de les mesures prioritàries, segons el diagnòstic, el seu àmbit d'aplicació, els mitjans materials i
humans necessaris per a la seva implantació, així com les persones o òrgans responsables, incloent un
cronograma d'actuacions.
d) Impuls de la implantació del pla d'igualtat a l'empresa.
e) Definició dels indicadors de mesura i els seus instruments de recollida d'informació necessaris per a realitzar
el seguiment i avaluació del grau de compliment de les mesures del pla d'igualtat implantades.
f) Quantes altres funcions es puguin atribuir a la normativa i el Conveni col·lectiu d'aplicació, o s'acordin per la
pròpia comissió, inclosa la remissió del pla d'igualtat que fos aprovat davant l'autoritat laboral competent a
efectes del seu registre, dipòsit i publicació.
A més a més, correspondrà a la Comissió negociadora l'impuls de les primeres accions d'informació i
sensibilització a la plantilla.
La Comissió negociadora del pla podrà dotar-se d'un reglament de funcionament intern.
4.- Els plans d'igualtat contindran un conjunt ordenat de mesures avaluables dirigides a remoure els obstacles
que impedeixin o dificultin la igualtat efectiva de dones i homes. Amb caràcter previ s'elaborarà un diagnòstic
negociat, en el seu cas, amb la representació legal de les persones treballadores, que contindrà com a mínim
les següents matèries:
a) Procés de selecció i contractació.
b) Classificació professional.
c) Formació.
d) Promoció professional.
e) Condicions de treball, inclosa l'auditoria salarial entre dones i homes de conformitat amb l'establert en el RD
902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes.
f) Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.
g) Infrarepresentació femenina.
h) Retribucions.
i) Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe.
L'elaboració del diagnòstic es realitzarà en el si de la Comissió negociadora del pla d'igualtat, per a això, la
direcció de l'empresa facilitarà totes les dades i informació necessària per elaborar el mateix en relació amb les
matèries enumerades anteriorment, així com les dades del registre d'empresa amb els valors mitjans de sous,
els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per
grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor.
A més del diagnòstic de situació, el pla d'igualtat ha d'estructurar-se atenent al següent contingut mínim.
- Determinació de les parts que ho concerten.
- Àmbit personal, territorial i temporal.
- Informe del diagnòstic de situació de l'empresa o, en el seu cas, de cadascuna de les empreses del grup.
- Resultat de l'auditoria retributiva, així com la seva vigència i periodicitat.
- Definició d'objectius qualitatius i quantitatius.
- Descripció de mesures concretes, termini d'execució i priorització de les mateixes, així com disseny
d'indicadors que permetin determinar l'evolució de cada mesura.
- Identificació dels mitjans i recursos, tant materials com humans, necessaris per a la implantació, seguiment i
evolució de cadascuna de les mesures i objectius.
- Calendari de les actuacions per a la implantació, seguiment i avaluació de les mesures del pla d'igualtat.
- Sistema de seguiment, avaluació i revisió periòdica.
- Composició i funcionament de la comissió o òrgan paritari encarregat del seguiment, avaluació i revisió
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periòdica dels plans d'igualtat.
- Procediment de modificació, inclòs el procediment per solucionar las possibles discrepàncies que poguessin
sorgir en la seva aplicació, seguiment, avaluació o revisió.
El període de vigència o duració dels plans d'igualtat, és el que es determina per les parts negociadores, tot i
que no pot ser superior a 4 anys.
Les mesures del pla d'igualtat poden revisar-se en qualsevol moment al llarg de la seva vigència amb la
finalitat d'afegir, reorientar, millorar, corregir, intensificar, atenuar o, fins i tot, deixar d'aplicar alguna mesura
que contingui en funció dels efectes que es vagin apreciant en relació amb la consecució dels seus objectius.
En els plans d'igualtat s'inclouen a totes les persones treballadores de l'empresa. Les mesures també
s'apliquen a les persones treballadores cedides per ETT durant els períodes de prestació de serveis.
Les empreses estaran obligades a inscriure els seus plans d'igualtat al Registre de Plans d'Igualtat de les
empreses creat a l'efecte i dependents de la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball, Migracions i
Seguretat Social i de les autoritats laborals de la comunitat autònoma de Catalunya. La inscripció s'ha
d'acompanyar del corresponent full estadístic.

Article 3
Prevenció dels actes discriminatoris a la feina
Les empreses hauran de promoure condicions de treball que evitin l'assetjament sexual, per raó de sexe i
discriminatori arbitrant procediments específics per a la seva prevenció i per donar curs a les denúncies o
reclamacions que puguin formular els qui hagin estat objecte del mateix.
Els representants de les persones treballadores hauran de contribuir a la prevenció de tot tipus d'assetjament
mitjançant la sensibilització de les persones treballadores enfront del mateix i la informació a la direcció de
l'empresa de les conductes o comportaments que tinguessin coneixement i que poguessin propiciar-lo.
Amb la mateixa finalitat d'acord amb la direcció de l'empresa podran establir-se mesures com l'elaboració i
difusió de codi de bones pràctiques, la realització de campanyes informatives o accions de formació.
1.- Assetjament sexual i per raó de sexe: als efectes de la Llei Orgànica 3/2007 constitueix assetjament sexual
qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual que tingui el propòsit o produeixi l'efecte
d'atemptar contra la dignitat d'una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o
ofensiu.
Constitueix assetjament per raó de sexe qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d'una persona,
amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la seva dignitat i crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.
2.- Discriminació directa i indirecta: es considera discriminació directa per raó de sexe la situació en la que es
troba una persona que sigui, hagi estat o hagués pogut ser tractada, en atenció al seu sexe, de manera menys
favorable que una altra en situació comparable.
Es considera discriminació indirecta per raó de sexe la situació en la que una disposició, criteri o pràctica
aparentment neutres posa a persones d'un sexe en desavantatge particular amb respecte a altres persones de
l'altre, tret que aquesta disposició, criteri o pràctica puguin justificar-se objectivament en atenció a una
finalitat legítima i que els mitjans per a aconseguir aquesta finalitat siguin necessaris i adequats.
3.- Actes discriminatoris: també tindran la consideració d'actes discriminatoris, qualsevol comportament
realitzat per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat, orientació sexual o malaltia
quan es produeixin dins l'àmbit empresarial o com a conseqüència de la relació laboral amb la finalitat
d'atemptar contra la dignitat de les persones creant un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o
ofensiu.
Seran objecte de dipòsit voluntari les mesures, acordades o no, que siguin adoptades conforme als articles
45.1 i 48 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a prevenir la discriminació entre dones i homes, així
com les mesures específiques per a prevenir l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe en la feina.

Article 4
Informació
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El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha realitzat guies i protocols de bones pràctiques que
permetin superar estereotips de gènere en la contractació i promoció, en especial entre el personal amb
responsabilitats en matèria de recursos humans dins de les empreses que garanteixi una efectiva integració de
la perspectiva de gènere en les mateixes.
https://treball.gencat.cat
El que no estigui contemplat en els anteriors articles seran d'aplicació la normativa vigent i en particular:
a) Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
b) RDL 6/2019, de l'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la Igualtat de tracte i d'oportunitats
entre dones i homes en el treball i l'ocupació.
c) RD 901/2020, de 13 d'octubre, pel que es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el RD
713/2020, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.
d) RD 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes.

2.- Nomenament de les persones que signaran l'acta
Amb l'ànim de facilitar la gestió, s'acorda que la present acta es signi per una sola persona, en representació
de cadascuna de les organitzacions signants dels presents acords:
En representació de CATformació: Ferran Niñerola.
En representació de CCOO: Heiko Puechel.
En representació d'UGT: Cristina Martín
En representació d'USOC: Pere Forga.

3.- Designació del responsable de gestió
S'acorda nomenar com a responsable de gestió, amb el mandat de realitzar totes les gestions per al registre de
la regulació dels plans d'igualtat del Ir Conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament i formació no reglada de
Catalunya i posterior publicació al DOGC, a Alfonso Tobal Zapatel amb DNI 43.445.XXX

Sense més temes a tractar, finalitza la reunió a les 11:30 h. i per a que així consti als efectes oportuns, es
signa la present en la data i lloc a dalt indicats.

(21.117.001)
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