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INTRODUCCIÓ 

 

La Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana (o Fundació 

T.A.L.), és una entitat l'objecte social de la qual i l´activitat principal, consisteix a 

atorgar suport administratiu al sistema de solució autònoma de conflictes laborals 

en la Comunitat Valenciana a través de la negociació col·lectiva, i la finalitat de la 

qual, és la solució acordada dels conflictes col·lectius laborals mitjançant els 

procediments de mediació i arbitratge, evitant a les parts afectades llargs processos 

de costosa i complexa resolució.  

Es decideix posar en marxa un Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes, en 

una aposta corporativa per la igualtat d'oportunitats en l'entitat, tal com s'entén en 

la Llei orgànica 3/2007, per a la Igualtat efectiva entre dones i homes. 

En un marc de compromisos i relacions, i en compliment de la Llei orgànica 3/2007, 

s'ha negociat i acordat el present Pla d'Igualtat entre l'entitat i els representants de 

l@s trabajador@s.  

L'entitat ha decidit apostar per la implantació de programes, procediments interns i 

mesures positives que potencien el respecte entre el personal de la plantilla, la 

igualtat d'oportunitats, la integració de la diversitat, la millora contínua i la qualitat 

en el servei.  

Com a part del procés de posada en marxa d'aquest Pla d'Igualtat, es va realitzar un 

diagnòstic per a analitzar la situació de la igualtat d'oportunitats en l'entitat, i, amb 

això, s'ha arribat a un conjunt de dades que inspiren objectius a curt i mitjà termini 

que es duran a terme a través de mesures que s'implantaran després de la redacció 

d'aquest pla. 

El Pla d'Igualtat es planteja a quatre anys (2021-2024), abastant diverses àrees 

d'intervenció (Àrea d'accés a l'ocupació, àrea de conciliació, àrea de classificació 

professional, promoció i formació, àrea de retribucions, àrea de salut laboral, àrea 

de comunicació i llenguatge no sexista), que es concreten en diferents actuacions 

planificades cronològicament al llarg de la vigència del Pla d'Igualtat. 
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2. CARACTERÍSTIQUES I OBJECTIUS DEL PLA 

2.1 NORMATIVA 
 

El Pla d'Igualtat s'emmarca dins del que s'estableix per la Llei orgànica 3/2007 de 22 

de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, el Reial decret 901/2020, de 13 

d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre, i pel Decret 

133/2007, de 27 de juliol, del Consell, Conselleria de Benestar Social de la 

Generalitat Valenciana sobre condicions i requisits per al visat dels Plans de la 

Igualtat de les entitats de la Comunitat Valenciana. 

2.2 NATURALESA 
 

El Primer Pla d'Igualtat de la Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat 

Valenciana es planteja com un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de 

realitzar un diagnòstic de la situació de l'entitat, tendents a aconseguir la igualtat de 

tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de 

sexe (LOIE, Art. 46.1; Decret 133/2007, Art.3). 

En el Pla s'estableixen els objectius generals que la Fundació Tribunal d'Arbitratge 

Laboral de la Comunitat Valenciana pretén aconseguir, les actuacions que es duran a 

terme per a aconseguir-los i el sistema de seguiment i avaluació d'aquestes, i 

l'evolució que la implantació de les mateixes tinga dins de l'organització. 

El Pla planteja objectius i actuacions concretes quant a la millora de la igualtat 

d'oportunitats en l'entitat, i quant a altres polítiques integrades en l'entitat. 

Es tracta d'un Pla la vigència del qual s'estableix per un període de quatre anys 

(2021-2024) amb objectius, mesures i actuacions que han de complir els següents 

requisits: 

- Ser viables i realistes, tant en els terminis del seu desenvolupament com en 

els recursos requerits i les metes plantejades. 

- Estar adaptats a la realitat de l'organització i del seu entorn, en particular a 

les característiques del sector. 

- Ser mesurables i concrets. 
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Es tracta d'un Pla: 

Participatiu: 

- En el desenvolupament del Pla s'implica directament la Comissió d'Igualtat 

formada per representants dels treballadors/res de l'entitat. 

- La direcció ha estat informada de totes les fases de diagnòstic i ha participat 

de manera activa en el disseny del pla. 

- En la seua implantació participen tots els departaments i nivells professionals 

de l'organització implicats. 

- En l'avaluació i seguiment del Pla tindrà un paper actiu la Comissió d'Igualtat, 

i es passaran enquestes personals de satisfacció relacionats amb mesures 

implantades a tota la plantilla de Fundació T.A.L. 

Didàctic: 

- El Pla recull, a més de la pròpia formació programada en aquest, un glossari 

terminològic en matèria d'Igualtat, Conciliació i Assetjament Laboral. 

- El Pla plasma la cultura d'igualtat que es pretén integrar en l'organització. 

Flexible, s'adaptarà a: 

- Els canvis que es vagen produint en el sector i en el mercat, a la realitat de 

l'entitat i de l'entorn. 

- Els objectius de l'organització, que es consideren compatibles amb una 

cultura d'Igualtat en aquesta. 

2.3 OBJECTIU GENERAL DEL PLA 

 

L'objectiu general de la implantació d'aquest Primer Pla d'Igualtat en la Fundació 

T.A.L. és incorporar la igualtat efectiva entre dones i homes en totes les àrees de 

l'organització, per a així millorar la qualitat de vida personal i professional de tots els 

membres de la plantilla. 

Aquest objectiu es concreta en objectius especificats en cada àrea d'intervenció. 
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2.4 ESTRUCTURA DEL PLA: ÀREES D'INTERVENCIÓ 
 

El Pla d'Igualtat de la Fundació T.A.L. s'estructura en sis àrees d'intervenció, que són 

les que s'especifiquen en l'apartat corresponent del pla. 

Per a cadascuna d'elles, el Pla estableix els objectius que es proposa aconseguir i les 

accions programades, 10 en total, per al període 2021-2024 

2.5 CONTINGUTS DEL PLA 

A. ÀMBIT D'APLICACIÓ 

 

El Pla d'Igualtat de Fundació T.A.L. amb domicili al carrer Amadeu de Savoia, 2 de 

València, serà aplicable a la totalitat de la citada entitat, vinculant a totes les 

treballadores i treballadors d'aquesta, qualsevol que siga la seua modalitat 

contractual o càrrec que ostenten.  

La Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana informarà 

aquelles entitats amb les quals treballe o col·labore de l'existència del present Pla 

d'Igualtat i de les mesures que amb la seua posada en marxa es pretenen implantar. 

El que es disposa en el Pla d'Igualtat serà aplicable a tots els centres de treball que 

l'entitat puga incorporar durant la vigència d'aquest. 

B. PARTS SUBSCRIPTORES DEL PLA 

 

L'entitat Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana i les 

traballadores/traballadors de la mateixa, es troben legitimats per a negociar i 

acordar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre 

dones i homes, i a aquest efecte subscriuen el present acord. 

Són parts subscriptores del Pla d'Igualtat per part de l'entitat Sr. Ignacio Ruiz 

Granell, gerent de la Fundació, en representació de l'entitat, i Sra. Ana Lledó García, 

tècnica responsable de València, i Sra. Miriam Jover Ramos, tècnica responsable 

d´Alacant, en representació de les treballadores/treballadors, al no existir 

Representant Legal dels Treballadors a causa de la reduïda grandària de la Fundació 

(tres treballadores/ors). 
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C. VIGÈNCIA DEL PLA 

 

La cultura d'Igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en la Fundació 

Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana és una cosa implícita a la 

pròpia filosofia de l'entitat. 

El present Pla tindrà una vigència de quatre anys: de gener de 2021 a desembre de 

2024. 

A partir del primer any d'aplicació del Pla d'Igualtat i amb caràcter anual l'entitat 

realitzarà un informe o avaluació per a valorar l'abast de les mesures i programar 

l'estratègia de l'any següent. 

* La data de posada en aplicació és gener de 2021. 

D. MITJANS I RECURSOS PER A LA SEUA POSADA EN MARXA 

Per a la correcta elaboració i implantació del Pla d'Igualtat se li assignaran els 

recursos econòmics, materials i humans necessaris. S'estima que la posada en 

marxa del Pla d'Igualtat, seguiment del mateix i implantació de les accions previstes 

en cadascuna de les àrees indicades, comportarà per a l'entitat uns costos directes i 

indirectes de DEU MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS (10.275,00€). Veure 

desglossament en Annex 2. 

El Pla d'Igualtat s'impulsa dins de l'entitat a través de la creació d'un Comité 

d'Igualtat, que serà l'encarregat d'analitzar, comunicar, programar, implementar i 

realitzar el seguiment i l'avaluació d'aquest. 

El Comité d'Igualtat estarà format per: Sr. Ignacio Ruiz Granell (gerent de la 

Fundació) en representació de l'entitat i Sra. Ana Lledó García (tècnic responsable 

de València) i Sra. Miriam Jover Ramos (tècnica responsable d´Alacant) en 

representació de les treballadores/treballadors. 

Aquest Comité es compromet a impulsar les accions d'informació, formació i 

sensibilització de la plantilla en matèria d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i 

homes, donant suport a les mesures proposades en el Pla d'Igualtat i duent a terme 

un seguiment i avaluació d'aquest, a més de plantejar les propostes de millora que 

estimen oportunes. 
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E. SISTEMES I INDICADORS D'AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 

Per al seguiment de les accions implantades, es dissenyaran eines específiques 

senzilles adaptades a cada acció i indicadors per a cadascuna d'aquestes, que 

permeten conéixer i deixar constància del grau de realització o aplicació de 

cadascuna, del nivell de satisfacció aconseguit, de la percepció, de la utilitat de la 

mesura, etc., bé a través de fitxes d'execució, de qüestionaris de satisfacció o 

d'opinió, o d'una combinació d'aquests. 

Els indicadors d'avaluació que s'assenyalen en cadascuna de les àrees són aplicables 

a tot el personal de la plantilla sense discriminació, ni cap biaix per raó de sexe. Per 

tant, són beneficiàris potencials de qualsevol mesura que es proposa en qualsevol 

de les àrees del Pla d'Igualtat totes les dones i homes que integren la plantilla de 

l'entitat Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana i el 

desglossament de la qual, consta en la taula d'anàlisi de la plantilla. 

La fase de seguiment i avaluació permetrà conéixer el grau de desenvolupament del 

Pla i els resultats obtinguts en les àrees d'actuació establides durant i després del 

seu desenvolupament i implementació. 

La fase de seguiment es realitzarà regularment de manera programada i facilitarà 

informació sobre possibles necessitats i/o dificultats sorgides en la implantació del 

Pla. D'aquesta manera, el Pla es dotarà de flexibilitat per al seu èxit. 

Serà el Comité d'Igualtat l'encarregat de l'avaluació i el seguiment del Pla d'Igualtat. 

Les funcions del Comité seran: controlar l'efectivitat de les mesures aplicades i 

pendents d'aplicació, detectar els possibles problemes que es puguen donar a l'hora 

d'aplicar-les (per a modificar o corregir) i analitzar-les periòdicament informant la 

plantilla de l'evolució del Pla d'Igualtat. 

La Comissió de Seguiment i Avaluació del Pla d'Igualtat durà a terme reunions 

semestrals, excepte convocatòria extraordinària a sol·licitud d'alguna persona 

participant en la Comissió, havent de mediar un termini de 15 dies entre la 

sol·licitud i la reunió. 

El seguiment i l'avaluació de cadascuna de les accions correspondran al 

departament i/o a les persones a les quals s'haja encomanat la coordinació 

d'aquestes, inclosa l'elaboració dels suports necessaris, per a això podrà comptar 
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amb l'ajuda del Comité d'Igualtat. La redacció dels informes de les avaluacions 

intermèdies i de l'avaluació final serà responsabilitat d'aquest Comité d'Igualtat i de 

les persones dins d'aquest, triades per a fer aquesta tasca, amb la intervenció 

d'assessors externs si l'entitat ho considera oportú. 
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F. ÀREES D'INTERVENCIÓ 

- Àrea de Conciliació 

  
 
 

DIAGNÒSTIC 
 

L'entitat Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana es regeix pel que 

es disposa en el Conveni Col·lectiu d'Oficines i Despatxos de la Província de València. 

Segons l'especificat en el Conveni, la jornada de treball serà de 40 hores setmanals, sense que 

es puga superar la jornada anual que s'establisca en el Conveni Col·lectiu per a cada exercici. 

L'entitat, per a facilitar la Conciliació de la vida personal i laboral de tot el personal d'aquesta, 

està oberta a permetre, quan això siga possible i en funció de l'activitat i el normal 

funcionament de l'entitat, la flexibilitat dels horaris laborals i les vacances, establits quan això 

siga possible de manera individual, de manera que es millore la qualitat de vida de la plantilla i 

els seus familiars. 

Quant a permisos, llicències, reduccions de jornada i règim d'excedències, s'estarà al que es 

disposa en el Conveni Col·lectiu i en l'Estatut dels treballadors, mostrant l'entitat la seua 

disposició a millorar aquests aspectes fins al punt que les condicions organitzatives de la 

mateixa ho permeten.  

Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana per a facilitar la conciliació 

entre la vida personal, familiar i laboral de les treballadores i treballadors de l'entitat té previst 

en el context del present Pla d'Igualtat establir polítiques concretes de flexibilitat horària quant 

a l'adaptació d'horaris per a l'atenció i cura de fills menors a càrrec i flexibilitat en la 

programació vacacional de la Plantilla perquè coincidisca amb les vacances de la seua família el 

major temps possible, com a millora de l'especificat en la legislació a nivell laboral i el propi 

conveni col·lectiu d'entitat. 

 

OBJECTIU GENERAL 

Promoure les condicions organitzatives perquè la plantilla puga conciliar la seua vida personal 

i laboral i informar sobre les diferents mesures conciliadores de les quals les treballadores i 

treballadors de l'entitat es puguen beneficiar, quant a la flexibilitat horària, adaptació, d'horaris 

per a la cura de fills menors i activitats lúdiques en les quals puguen participar les filles i fills de 

les treballadores i treballadors incorporant a la família en l'activitat de l'entitat. 

ÀREA DE CONCILIACIÓ 
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Nom de l'acció                                                    Informar a tota la plantilla de les novetats legislatives i 
altres millores introduïdes per la fundació en matèria de 
conciliació, reduccions de jornada, excedències per cura 
de persones dependents, permisos, etc. més enllà de la 
legislació vigent. 

ACCIONS A REALITZAR:                                         ÀREA DE CONCILIACIÓ 

Objectius específics Que el personal estiga informat de la normativa legal i 
altres mesures proposades per l'entitat en matèria de 
conciliació de la vida personal, laboral i familiar així com 
facilitar l'accés a aquestes. Obtindre feedback de tot el 
personal de la plantilla a fi d'establir un principi de millora 
contínua aplicable a tot el període de vigència del Pla 
d'Igualtat. 

Personal a qui va dirigida l'acció                 L'acció va dirigida a tota la plantilla 

Personal i/o Departament responsable   Comité d'Igualtat 

Procediment Serà el Comité d'Igualtat el responsable de dur a terme 
aquesta tasca, qui confeccionarà un document en el 
qual es recolliran els diferents permisos retribuïts i les 
mesures de conciliació i flexibilització del temps de 
treball que estableix la legislació vigent així com les 
millores proposades per l'entitat respecte a aquesta, i 
la manera de poder accedir i beneficiar-se d'aquestes. 
Per a això s'obtindrà informació actualitzada sobre 
drets laborals i de seguretat social en matèria de 
conciliació de la vida familiar, personal i laboral i sobre 
les necessitats de les treballadores i treballadors en tal 
sentit. Així mateix, en el citat document es recolliran 
aquelles millores que l'entitat establisca respecte a la 
legislació vigent i al propi conveni de l'entitat. 

RR.HH., mitjans i materials                          Els mitjans i materials previstos per a la realització 
d'aquesta acció són la documentació que es redacte a 
aquest efecte i el material utilitzat per a la seua impressió 
(folis, impressora, etc), així com el temps dedicat pel 
personal de l'entitat en la realització d'aquest, i en 
l'atenció al personal per a facilitar l'accés de manera 
individual. 

                                                                                       Els recursos materials que s'utilitzaran seran, a més dels 
indicats, l'Estatut dels Treballadors, la Llei General de 
Seguretat Social, la Llei d'Igualtat, el conveni col·lectiu 
d'aplicació, i altra normativa que afecte aquesta acció. 

 
                                                                                   Cost estimat: 1.500,00 euros 
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Indicadors d´avaluació                            Xicotetes enquestes a les treballadores i treballadors de la 
plantilla, dins de les possibilitats de l'entitat, i realitzades 
de manera informal, per a analitzar les possibles 
necessitats d'avaluació i intentar adaptar-se a aquestes.    

 

Temporalització                                                  Gener 2021-Desembre 2024 
                                                                                       Aquesta mesura es posarà en marxa en 2021 i la seua 

vigència serà durant tot el pla, ja que la informació 
concernent a aquesta acció s'haurà d'actualitzar cada 
vegada que hi haja canvis en la normativa legal o cada 
vegada que l'entitat introduïsca millores respecte a la 
legislació vigent. 

Difusió  S'informarà d'aquesta acció a tota la plantilla a través de 
circulars internes que s'enviaran per correu electrònic i a 
través de reunions que se celebren en l'entitat. 
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- Àrea d'Accés a l'ocupació 

 

Diagnòstic 

La Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral és l'entitat que atorga personalitat jurídica i suport 

administratiu al sistema de solució autònoma de conflictes laborals en la Comunitat Valenciana. El 

Patronat de la Fundació està compost per la Generalitat Valenciana i les organitzacions sindicals i 

empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana: CCOO-PV, UGT-PV i CEV. 

És un mecanisme propi de solució de conflictes laborals del qual s'han dotat els agents socials i 

econòmics de la Comunitat Valenciana a través de la negociació col·lectiva.  

Així doncs, la seua finalitat i activitat principal és la solució acordada dels conflictes col·lectius 

laborals mitjançant els procediments de mediació i arbitratge, evitant a les parts afectades llargs 

processos de costosa i complexa resolució. 

 

En l'actualitat la Fundació la componen un total de 3 persones en plantilla, de les quals 2 són 

dones i 1 és home. Addicionalment, i a causa de la peculiar composició de la Fundació (és una 

entitat de caràcter públic, per la qual cosa l'accés a l'ocupació es realitza a través d'Oferta pública 

d'ocupació – OPO), des de l'exercici 2007 en què es va realitzar l'última incorporació no s'han 

realitzat noves contractacions. 

És per això, que l'accés a l'ocupació es realitza de manera objectiva i imparcial, i l'objectiu és 

continuar mantenint una representació equilibrada entre dones i homes dins de l'entitat i eliminar 

obstacles per a garantir la igualtat d'oportunitats no sols en l'accés a l'ocupació, sinó també quant 

a potenciar l'accés de les dones a posicions organitzatives de responsabilitat.  

Pel que fa al Pla d'Igualtat, i atés que no hi ha previstes contractacions, i d'haver-les es realitzarien 

per OPO, centrarem aquesta àrea en la contractació d'empreses que presten serveis a la Fundació.  

OBJECTIU GENERAL 

Garantir que tant a nivell de contractació i selecció com de prestació de serveis per part 

d'empreses externes a la Fundació se segueixen unes polítiques d'igualtat d'oportunitats per a 

dones i homes. 

ÀREA D'ACCÉS A l'OCUPACIÓ 
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Nom de l´acció                                           Foment en les Contractacions Externes d'Empreses que 
donen prioritat a la inclusió de mesures d'Igualtat i/o a 
posar en marxa Plans d'Igualta. 

 

ACCIONS A REALITZAR:                                         ÀREA D'ACCÉS A l'OCUPACIÓ  

Objectius específics - Garantir la neutralitat dels processos de selecció per a        
                                                                                    la contractació d'empreses externes, incentivant la 
                                                                                    contractació d'aquelles en les quals existisquen 
                                                                                    polítiques d'Igualtat actives. 

Personal a qui va dirigida l'acció          L'acció va dirigida al personal responsable de la 
contractació de serveis d'empreses (siga extern o 
intern) 

Personal i/o Departament responsable                      Departament d´Administració 

Procediment  Serà el Departament d'Administració el responsable de 
dur a terme aquesta tasca, qui revisarà tota la 
documentació utilitzada fins al moment en els 
processos de selecció. En cas que es detecte algun biaix 
de gènere es modificarà i s'utilitzarà un llenguatge 
neutre.  
En cas de contractar amb entitats externes serveis se'ls 
informarà que es valorarà l'existència de mesures 
actives d'igualtat en aquestes. 

RR.HH, mitjans i materials                              Aquesta acció serà responsabilitat del Departement 

d'Administració. 

Els mitjans i materials previstos per a la realització 

d'aquesta acció són la documentació relativa als 

processos de selecció i publicació d'ofertes. 

Cost Estimat: 900,00 euros 

Indicadors d´avaluació - Presentació d'un document on conste el procediment 
de selecció en l'entitat i eines utilitzades així com els 
canvis introduïts respecte als anteriors exercicis. 

Temporalització 2021-2022 

Difusió  S'informarà d'aquesta acció a totes les persones que 
formen part de l'entitat, així com a aquelles entitats 
externes amb les quals l'organització contracte algun 
servei, a través de circulars internes que s'enviaran per 
correu electrònic i a través de reunions que celebre 
l'entitat, en les quals s'informarà de la posada en marxa 
d'aquesta mesura. 
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-Àrea de Retribucions 

  
 

Diagnòstic 
 

L'estructura salarial del personal de la Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat 

Valenciana es regeix pel que s'estableix en el Conveni Col·lectiu d'Oficines i Despatxos de la 

Província de València.  

De l'anàlisi salarial s'aprecia que no hi ha diferències de salari sobre la base de criteris de 

gènere, únicament contemplant-se diferències sobre la base de criteris individuals per 

responsabilitat, disponibilitat o nombre d'hores treballades, entre altres. 

Cal assenyalar que, de l'anàlisi realitzada en el diagnòstic, es conclou que la totalitat de la 

plantilla de la Fundació percep salaris que es troben per damunt dels establits en el Conveni 

d'aplicació per a les seues categories i jornades.  

A més dels complements regulats pel Conveni, les treballadores i treballadors de la Fundació 

perceben els següents complements, derivats de criteris de responsabilitat i disponibilitat: 

• Complement de disponibilitat horària 

• Complement de responsabilitat 

• Plus de Prolongació de la jornada. 

 

El Conveni Col·lectiu defineix de manera objectiva i precisa tots i cadascun dels conceptes 

retributius previstos, duent a terme una política retributiva transparent, no existint categories 

professionals masculinitzades o feminitzades, sent el salari mitjà dins d'una mateixa categoria 

professional igual per a dones que per a homes. 

OBJECTIU GENERAL: 
 
Aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes a nivell retributiu no permetent cap 
situació de discriminació salarial. 
 
 
 
 

ÀREA DE RETRIBUCIONS  

ACCIONS A REALITZAR: ÀREA RETRIBUCIONS 

Nom de l´acció  Realització periòdica d'anàlisis estadístiques sobre les 
retribucions mitjanes de dones i homes en la 
Fundació. 
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Objectius específics  - Detectar possibles situacions de discriminació 
 salarial directa o indirecta. 
 -Analitzar classificació de categories 
 professionals de la totalitat de la plantilla. 
 -Analitzar conceptes salarials contemplats  

Personal a qui va dirigida l'acció L'acció va dirigida a tota la plantilla 

Personal y/o Departament responsable Departament d´Administració 

Procediment  Serà el Departament d'Administració, al no existir 
departament de RRHH, el responsable de l'elaboració 
del quadre de categories professionals i salaris. Per a 
això, es recolzarà en un equip extern expert  en 
nòmines i en matèria d'Igualtat. Es vetlarà perquè no 
es produïsquen situacions discriminatòries directes 
o indirectes per raó de sexe, i en el qual les 
diferències existents es deguen a criteris objectius i 
justificats. 

 El Quadre haurà de ser actualitzat cada vegada que 
es produïsca algun canvi substancial. 

RR.HH, mitjans i materials La tasca es durà a terme per personal  extern 
expert  en nòmines i en matèria d'igualtat. 

 Els mitjans i materials previstos per a la  realització 
d'aquesta acció seran la  documentació corresponent 
a contractes,  nòmines, material d'oficina i 
recursos  informàtics.                                                                                      
Cost Estimat: 800,00 euros. 

 
Indicadors d´avaluació -Núm. de dones i homes per categoria  professional 
 -Núm. de dones i homes per banda  salarial 

Temporalització 2022-2024  

Difusió Administració 
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-Àrea de Clasificació Profesional, Promoció i Formació 

  
 
Diagnòstic 
 
En l'àrea de Classificació Professional, Promoció i Formació s'incideix concretament en l'àrea 

de formació, ja que, segons les enquestes realitzades respecte a l'àrea en qüestió, es detecta 

que, segons les persones enquestades, la subàrea de Formació té manques que s'han 

d'esmenar. No ocorre el mateix, no obstant això, en les subàrees de Classificació Professional i 

Promoció, ja que tant les categories com els grups professionals que engloben els diferents 

llocs de treball, són neutres i es defineixen independentment del gènere. 

• Existeixen càrrecs de responsabilitat exercits per dones. 

• No s'aprecien categories o grups professionals feminitzats o masculinitzats.  

• La relació entre el nivell d'estudis i categoria professional és la mateixa per als 

treballadors que per a les treballadores. 

Entenent per tant aquesta part que, segons el Diagnòstic inicial i sobre la base de les enquestes 

realitzades, la incidència en l'àrea global de Classificació Professional, Promoció i Formació ha 

de centrar-se en el subàrea de Formació ja que les altres dues subàrees compleixen tots els 

requisits en matèria d'Igualtat. 

El sistema de classificació professional de Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la 

Comunitat Valenciana s'estructura sobre la base del que s'estableix en el Conveni Col·lectiu 

d'Oficines i Despatxos de la Província de València.  

Els requisits que es tenen en compte a l'hora de promocionar al personal són, l'aptitud per al 

lloc de treball (Coneixements, experiència i acompliment de la labor) i l'actitud (Implicació, 

responsabilitat, actitud positiva, afany de superació, capacitat relacional…). No obstant això, i a 

causa de la xicoteta estructura laboral de l'empresa (tres treballadors), els llocs de treball es 

troben definits, sense opcions de modificació a mitjà termini, tal com s'ha indicat en l'anàlisi 

d'altres àrees. 

La Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana és conscient de la 

importància que per als propis treballadors i per a l'entitat té la formació i no sols en els 

aspectes tècnics relacionats de manera directa amb l'activitat de l'entitat, sinó en molts altres 

aspectes i activitats formatives, que de manera indirecta afecten positivament a la plantilla de 

l'entitat. 

Pel que fa al Pla d'Igualtat, l'entitat durà a terme durant la vigència del mateix accions 
formatives relacionades amb Igualtat i Conciliació i altres cursos en diferents matèries 
d'Habilitats Socials i Riscos Psicosocials, on immediatament s'incorporarà un mòdul d'Igualtat 
entre dones i homes. Durant la vigència del Pla, està previst portar diferents accions 
formatives, que es duran a terme de manera presencial, en les instal·lacions de l'entitat (o 

ÀREA DE CLASIFICACIÓ PROFESIONAL, PROMOCIÓ I FORMACIÓ 
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telepresencial, en streaming per a adaptar-se a la situació actual) intentant que la major part 
del temps dedicat a formació ho siga en horari laboral per a així facilitar la conciliació de les 
treballadores/és. Amb l'aprovació del Pla d'Igualtat, s'aprova simultàniament un Pla de 
Formació, que s'incorpora a aquest, dins d'aquesta mateixa àrea. Abans de la finalització de 
cada exercici s'analitzarà el compliment dels objectius reflectits en el Pla de Formació, bé per a 
verificar el seu compliment, bé per a adaptar-los en cas d'existir o detectar-se noves 
necessitats.  
 
OBJECTIU GENERAL 
 
Afavorir l'accés de tota la plantilla a la formació, no sols tècnica i relacionada amb l'activitat, 

sinó també amb la formació específica en Igualtat, Conciliació, Riscos Psicosocials i Habilitats 

emocionals, potenciant al seu torn mesures que faciliten una classificació i promoció 

professional clara, accessible i igualitària entre dones i homes. 
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Nom de l´acció                                                     Informació a la plantilla sobre el sistema de classificació 
professional i promoció de la Fundació i de les 
diferents mesures conciliadores aplicables per a cada 
categoria. 

ACCIONS A REALITZAR:                     ÀREA DE CLASIFICACIÓ, PROMOCIÓ I FORMACIÓ 

Objectius específics Promoure les condicions organitzatives necessàries 
perquè la plantilla puga conciliar la seua vida 
personal i laboral i informar la mateixa sobre les 
diferents mesures conciliadores, de les quals, les 
treballadores i treballadors de l'entitat es poden 
beneficiar sense distinció per categoria. 

 
Personal a qui va dirigida l'acció                    L'acció va dirigida a tota la plantilla 

Procediment                                                     Serà el Departament d'Administració el que 
s'encarregarà de realitzar l'anàlisi i posterior 
desenvolupament dels llocs. 

RR.HH, Mitjans i materials Temps dedicat pel personal de RRHH per a l'anàlisi i 
mitjans materials d'oficina per a la seua posterior 
divulgació (ordinador, impressora, folis), no existint 
així un cost explícit. 

Indicadors d´avaluació - Enquestes  

Temporalització 2023-2024 
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Nom de l´acció                                              Formació específica a la plantilla en matèria d'Igualtat 
d'oportunitats, incloent una definició dels llocs de 
l'entitat i dels sistemes de classificació professional, 
en tots dos casos des de la perspectiva de gènere.  

ACCIONS A REALITZAR:                     ÀREA DE CLASIFICACIÓ, PROMOCIÓ I FORMACIÓ 

Objectius específics Formar a la plantilla en matèria d'Igualtat 
                                                                                  d'Oportunitats, introduint els conceptes bàsics en 
                                                                                  aquesta matèria i la regulació legal, i posant-ho en 
                                                                                  relació amb la classificació professional en la propia 
                                                                                  Fundació. 

Personal a qui va dirigida l'acció                 L'acció va dirigida a tota la plantilla 

Procediment                                                        Procediment: Serà el Comité d'Igualtat, a través d'una 
empresa externa especialitzada en Igualtat, el que 
promourà aquesta acció formativa, que resulta 
bàsica per a poder posar en marxa adequadament la 
resta de mesures i objectius en aquesta matèria. 

RR.HH, mitjans i materials L'acció formativa específica en matèria d'Igualtat 
seran dutes a terme per una empresa externa, 
relacionada prèviament per l'entitat, i que serà la 
que indique quins materials són necessaris per a la 
realització del curs. 

                                                                          
                                                                                     Cost estimat: 500,00 euros. 
 
Indicadors d´avaluació - Enquesta d'Igualtat completada per la plantilla 

Temporalització  2021 
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Nom de l´acció                                              Activitats formatives específiques en matèria de 
Conciliació, Riscos Psicosocials, Habilitats Socials i 
emocionals, Creativitat, Resolució i Desactivació de 
conflictes i Mediació. 

ACCIONS A REALITZAR:                     ÀREA DE CLASIFICACIÓ, PROMOCIÓ I FORMACIÓ 

Objectius específics Formar a tota la plantilla en aquelles àrees 
formatives directament relacionades amb la 
Conciliació, el Benestar físic i emocional dels 
treballadors, potenciant la prevenció de Riscos 
Psicosocials com l'Assetjament psicològic. 

 
Personal a qui va dirigida l'acció            L'acció va dirigida a tota la plantilla i, en cas de 

considerar-ho oportú, a aquelles empreses que 
treballen de manera habitual amb la Fundació. 

Procediment                                                   Serà el Comité d'Igualtat el que seleccionarà a nivell 
extern a les entitats de formació que hauran 
d'impartir els cursos, marcant les pautes i continguts 
que hagen de seguir els mateixos en funció d'horaris, 
nombre d'assistents i matèries a impartir. 

RR.HH, Mitjans i materials Les accions formatives seran dutes a terme per 
entitats externes, relacionades prèviament per 
l'entitat i que seran les que indicaran que materials 
són necessaris per a la realització de cada curs de 
forma òptima. 

                                                                                        Cost estimat: 3.500,00 euros. 

Indicadors d´avaluació -Núm. assistents als cursos 
 -Enquestes de qualitat 

Temporalització  2022-2024 
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PLA DE FORMACIÓN EN EL MARC D´APLICACIÓN DEL PLA D'IGUALTAT 

El conjunt d'accions formatives estan dirigides a la totalitat de la plantilla, per a ser realitzades al 
llarg de la duració del Pla, començant pel curs general d'Igualtat d'oportunitats, per ser el mes 
rellevant i tractar els conceptes bàsics, que seran ampliats amb mòduls específics en la resta 
d'accions previstes en el Pla de Formació. Els cursos o tallers seran de duració breu (2 hores) i 
presencials (o en streaming), fomentant la participació, comprensió i diàleg en aquests, a més de 
facilitar pautes relacionades amb tots els àmbits de la seua activitat. 

1. IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES. 

o Àrea: Clasificació professional, promoció i formació. 

o Objectius: Reflexionar sobre de conceptes bàsics associats al principi d'igualtat 
entre dones i homes, així com dels biaixos de gènere, mites, realitats i estadístiques 
sobre igualtat i conciliació.  

2. TALLER PRÀCTIC D'ABORDATGE DEL ESTRÉS LABORAL I SALUT LABORAL ACTIVA.  

o Àrea: Salut Laboral.  

o Objectius: Facilitar pautes bàsiques que permeten abordar de manera conscient el 
estrés laboral i previndre de manera efectiva les seues conseqüències.  

3. CONCILIACIÓ LABORAL I BENESTAR PERSONAL I PROFESSIONAL. 

o Àrea: Clasificació profesional, promoció i formació.  

o Objectius: Analitzar des d'un punt de vista realista la conciliació associada als 
estereotips de gènere, i com conciliar de manera adequada pot millorar la qualitat 
de vida de les persones a nivell personal i professional. 

4. RISCOS LABORALS DE CARÀCTER PSICOSOCIAL ASSOCIATS A LA PERSPECTIVA DE 
GÈNERE. 

o Àrea: Clasificació profesional, promoció I formació.  

o Objectius: Plantejar de manera pràctica els principals riscos psicosocials que 
afecten les treballadores/ors en general, i quins d'ells incideixen de manera 
concreta en aspectes relacionats amb la igualtat de gènere. 

5. DESACTIVACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN MATÈRIA D'IGUALTAT.  

o Àrea: Clasificació profesional, promoció I formació.  

o Objectius: Analitzar els aspectes fonamentals dels conflictes més comuns en 
matèria d'igualtat i facilitar pautes per a desactivar-los o resoldre'ls de manera 
efectiva. 
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-Àrea de Salut Laboral 

  
 
 
Diagnòstic 
 
La Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la Salut es gestiona amb una entitat externa, que 

informa a través del Pla de Prevenció de Riscos Laborals dels riscos potencials en general i 

específics de l'activitat als quals està exposada la plantilla a nivell físic, ergonòmic i psicosocial. 

L'entitat no ha registrat cap denúncia per situacions d'assetjament o discriminació ni ha sigut 

sancionada per conductes d'aquest tipus. La mateixa en el Pla d'Igualtat defineix les bases del 

Protocol d'Actuació per a casos d'assetjament moral, sexual i/o per raó de sexe en el treball, 

que serà desenvolupat com una de les accions dins d'aquesta àrea. 

La Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana té com a filosofia una 
política aplicable a dones i homes quant a la protecció de la maternitat i la lactància, donant 
publicitat suficient i concreta dels drets i possibilitats existents en l'entitat en tals situacions, 
analitzant els llocs de treball i els riscos inherents als mateixos que puguen afectar la salut de 
les dones durant l'embaràs per a previndre o corregir tal infracció i evitar l'exposició al risc. 
 
 
 
 
 
OBJECTIU GENERAL 

Previndre tot tipus de conductes d'assetjament moral, sexual i/o raó de sexe en l'entitat, així 
com evitar un altre tipus de riscos psicosocials en l'entitat (estrés laboral, síndrome del 
treballador cremat o burnout,…) 
 
 
 
 

ÀREA DE SALUT LABORAL 
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Nom de l´acció                                           Confeccionar i divulgar entre la plantilla el Protocol 
d'Actuació per a casos d'assetjament sexual i/o per 
raó de sexe i assetjament moral, les línies generals 
del qual es descriuen en el Pla. 

ACCIONS A REALITZAR                                              ÀREA DE SALUT LABORAL 

Objectius específics Previndre tot tipus de conductes d'assetjament 
moral, sexual i/o raó de sexe en l'entitat. 

Personal a qui va dirigida l´acció                L'acció va dirigida a tota la plantilla 

Personal i/o Departament responsable                 Comité d'Igualtat 

Procediment La Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la 
Comunitat Valenciana contractarà amb una entitat 
externa per a la confecció del Protocol d'Actuació per 
a casos d'assetjament sexual i/o per raó de sexe i 
assetjament moral. Una vegada confeccionat 
l'esmentat Protocol, l'entitat farà pública la difusió 
del mateix a través de circulars internes que es 
distribuiran per correu electrònic. 

RR.HH, mitjans i materials                     Per a confeccionar el Protocol es contractarà amb 

assessorament extern especialitzat. Els mitjans i 

materials previstos per a la realització d'aquesta acció 

seran material d'oficina i equipament informàtic. 

Cost estimat: 1.200,00 euros. 

Indicadors d´avaluació -Núm. de persones de la plantilla que han rebut el 
Protocol. 

                                                                                  -Núm. de persones de la plantilla assistents a la 
reunió on s'explique el Protocol. 

Temporalització 2022 

Difusió  La difusió es realitzarà per correu electrònic, i 
verbalment de manera que es garantisca el 
coneixement per part de tota la plantilla i 
col·laboradors de la Fundació de l'esmentat Protocol. 

                                                                                   Quan s'incorpore una persona a la plantilla o 
s'incorporen nous col·laboradors, se'ls farà lliurament 
del Protocol. 
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Nom de l´acció                                                        Realitzar un Taller de Control de l'Estrés Laboral i 
altres Riscos Psicosocials respecte al     sector al qual  
pertany l'entitat, especialment afectat. 

ACCIONS A REALITZAR                                        ÀREA DE SALUT LABORAL 

Objectius específics -Sensibilitzar en matèria de prevenció de riscos 
laborals psicosocials i com afecten la qualitat de 
vida personal i familiar de la plantilla. 

 -Desenvolupar entre els/as assistents tècniques per a 
la prevenció i control de l'estrés laboral, la prevenció i 
control de l'estrés laboral, ansietat i insatisfacció en 
el treball, potenciant la felicitat personal i 
professional, millorant la seua qualitat de vida i les 
seues relacions familiars i socials. 

Personal a qui va dirigida l´acció                        L'acció va dirigida a tota la plantilla 

Personal i/o Departament responsable                    Comité de Igualdad 

Procediment  La Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la 
Comunitat Valenciana contractarà amb una entitat 
externa per a la realització del “Taller de Control de 
l'Estrés Laboral, Altres Riscos Psicosocials i Gestió”, 
els qui s'encarregaran del disseny, elaboració i de la 
impartició d'aquest. 

RR.HH, mitjans i materials                              Informació sobre Estrés Laboral i Riscos Psicosocials, 
propostes de conscienciació i sensibilització en 
matèria de benestar físic, mental i emocional de la 
plantilla. 

                                                                                      Cost estimat: 475,00 euros 

Indicadors d´avaluació -Núm. de persones de la plantilla participants en el 
Taller desagregat per dones i homes i per categories 
professionals. 

                                                                                   -Horari de realització del curs. 
                                                                                   -Modalitat del curs (presencial/streaming) 

                                                                                      - Enquesta de satisfacció del curs. 

Temporalització  2023 

Difusió  La convocatòria d'aquesta acció formativa es 
realitzarà per correu electrònic i verbalment, de 
manera que es garantisca el coneixement de la 
realització de la mateixa per part de tota la plantilla. 
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-Àrea de Comunicació i Llenguatge No Sexista 

 

 

Diagnòstic 

Els canals de comunicació interna que s'utilitzen en l'entitat habitualment o que està previst que 

s'utilitzen per a potenciar la Igualtat i la Comunicació i el llenguatge no sexista són: 

• Reunions  

• Presentacions a la plantilla  

• Correu electrònic  

• Tauler d'anuncis 

• Qüestionaris d'obtenció d'informació  

• Fullets informàtics 

• Bústia de suggeriments 

• Intranet 

• Glossari terminològic Igualtat, Conciliació i Assetjament  

En l'entitat es transmeten els valors d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en 

presentacions d'entitat, comunicacions a clients, reunions, etc. 

La comunicació amb la plantilla es realitza majoritàriament a través del contacte personal diari, 

encara que hi ha altres canals de comunicació amb aquesta, com ara el telèfon, el correu 

electrònic, la bústia de suggeriments o incidències. 

La campanya en matèria de comunicació i llenguatge no sexista promou el respecte entre totes les 

persones que la integren, no permetent per part dels treballadors de la mateixa comentaris irònics 

o burletes en relació a l'aspecte físic, vestimenta o tendència sexual de companys i companyes, així 

com l'exhibició de cartells o imatges de caràcter sexista i bromes o acudits de caràcter misogin, 

homòfob o racista, considerant-ho com una falta molt greu. 

L'entitat facilitarà a la plantilla de la mateixa un glossari terminològic respecte a expressions 

relacionades amb la Igualtat, Conciliació o Assetjament Laboral, per a a més de la formació 

impartida en aquestes matèries, la plantilla tinga accés a aquesta informació que els pot resultar 

d'utilitat. 

ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA 
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Nom de l´acció Adequar els impresos, formularis, comunicacions, 
plataformes de comunicacions  interna o externa 
(pàgina web) que es dirigeixen al públic en general quant 
a utilització de llenguatge, imatge o continguts, en els 
quals s'inclourà la perspectiva de gènere. 

ACCIONS A REALITZAR: ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA  

Objectius específics -Fomentar la utilització d'un llenguatge neutre. 
                                                                                   -Crear una cultura interna de comunicació amb 
                                                                                   perspectiva de gènere. 

-Facilitar a la plantilla un glossari terminològic que els 
permeta familiaritzar-se amb els conceptes relacionats 
amb Igualtat, Conciliació i Assetjament Laboral. 

Personal a qui va dirigida l´acció                     L'acció va dirigida a tota la plantilla 

Personal i/o Departament responsable                   L'Àrea d'Administració serà l'encarregada de 
revisar tota la documentació o plataformes, i procedir a 
eliminar llenguatge, imatge o continguts sexistes, 
adaptant-ho a un llenguatge neutre i que incloga la 
perspectiva de gènere. 

Procediment La persona responsable, procedirà a revisar les 
 plataformes de comunicació (pàgines web, xarxes
 socials) per a procedir a adequar els impresos, i
 formularis comunicacions a un llenguatge, imatge o
 continguts que incloguen la perspectiva de gènere. 

RR.HH, mitjans i materials Els mitjans i materials previstos per a la realització 
d'aquesta acció són la documentació relativa a impresos, 
formularis i comunicacions en general, així com la pàgina 
web de l'entitat, que procediran a revisar-se i adequar-se 
a un llenguatge neutre i evitar llenguatge, imatges o 
continguts sexistes. 

 
Cost Estimat: 800,00 euros 

Indicadors d´avaluació -Fullets informatius 
 -Sol·licituds d'ocupació  
 -Documentació interna 
 -Circulars internes  
 -Correus electrònics  
 -Pàgina web 
 -Enquestes internes 

Temporalització Gener a Desembre 2022 

Difusió  Es difondrà aquesta acció a través de circulars internes 
fullets i campanyes d'informació sobre aquest tema per 
a fomentar entre la plantilla un llenguatge, continguts i 
imatges que incloguen la perspectiva de gènere en 
comunicacions i altra documentació interna o externa. 
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Nom de l´acció                                              Elaborar un glossari terminològic quant a conceptes 
relacionats amb Igualtat, Conciliació, 
Assetjament Laboral, Sororitat i Riscos 
Psicosocials, que es facilitarà a tota la plantilla. 

ACCIONS A REALITZAR:         ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA  

Objectius específics                                            Que tota la plantilla de l'entitat es familiaritze 
amb els conceptes i terminologies relacionades 
amb la Igualtat entre dones i homes i 
Conciliació. 

Personal a qui va dirigida l´acció L´acció va dirgida a tota la plantilla 

Personal i/o Departement responsable                      Comité d'Igualtat. 

Procediment                                                         Al llarg de la vigència de tot el Pla es procedirà a 
l'actualització del glossari terminològic amb 
nous termes que es vagen incorporant en 
matèria d'Igualtat i Conciliació, facilitant còpia 
d'aquestes actualitzacions a tota la plantilla. 

RR.HH, Mitjans i materials                               Els mitjans materials previstos per a la 
realització d'aquesta acció amb la investigació i 
recopilació de la informació i nous termes que 
s'aniran incorporant al glossari. 
Cost Estimat: 600,00 euros. 

Indicadors d´avaluació -Circulars internes 
 -Correus electrònics  
 -Pàgina web 
 -Enquestes i suggeriments dels treballadors 

Temporalització  2021-2024 

Difusió  Circulars internes, fullets i campanyes 
d'informació a tota la plantilla. 
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-Cronograma 

 

Áreas de Intervención 2021 2022 2023 2024

PREVIA
0. Presentación 

interna del Plan a la 

plantilla

Área de Conciliación

Área de Acceso al Empleo

Área de Retribuciones

A.5. Formación 

específica a la 

plantilla en materia 

de Igualdad de 

Oportunidades.

A.7.Confeccionar y 

divulgar entre la 

plantilla el 

Protocolo de 

Actuación para 

casos de acoso 

sexual y/o por razón 

de sexo y acoso 

moral

A.8.Realizar  un  

Taller de Control del 

Estrés Laboral y   

otros Riesgos 

Psicosociales

A.9.Adecuar los 

impresos, 

formularios, 

comunicaciones, 

etc. Para incluir la 

perspectiva de 

género

Área de Comunicación y     

Lenguaje No Sexista

A.10. Elaborar un glosario terminológico en cuanto a  conceptos relacionados con 

Igualdad, Conciliación, Acoso Laboral, Sororidad y Riesgos Psicosociales,  que se 

facilitará a toda la  plantilla.

A.2. Fomento en las Contrataciones 

Externas de Empresas que den prioridad a 

la inclusión de medidas de Igualdad y/o la 

puesta en marcha de Planes de Igualdad.

A.1. Realizar campañas de divulgación y sensibilización dirigidas a los hombres y 

mujeres de la plantilla, de las medidas de conciliación que la ley contempla, y de las 

específicas previstas por la Fundación, haciendo especial hincapié en la 

corresponsabilidad. 

Área de Salud Laboral

Área de Clasificación Profesional, 

Promoción y Formación

A.3. Realización periódica de análisis estadísticos sobre las 

retribuciones medias de mujeres y hombres en la empresa.

A.4. Promover las condiciones organizativas 

necesarias para que la plantilla pueda 

conciliar su vida personal y laboral e 

informar a la misma acerca de las 

diferentes medidas conciliadoras, de las 

que, las trabajadoras y trabajadores de la 

entidad se pueden beneficiar. 

A.6. Realizar actividades formativas en cada uno de los ejercicios 

de implementación del Plan en materia de Conciliación, Riesgos 

Psicosociales y Resolución de Conflictos, incorporando en todos 

ellos un módulo específico de Igualdad.
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3. GESTIÓ DEL PLAN 

 

Serà el Comité d'Igualtat l'encarregat de gestionar el primer Pla d'Igualtat d'Oportunitats 
de Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana  
Aquest Comité està a nivell intern representat per: 
• Ana Lledó García i Miriam Jover Ramos, en representació de les treballadores i 
treballadors. 
• Ignacio Ruiz Granell, en representació de l'entitat. 
 
Aquest Comité està integrat de manera paritària entre la representació de l'entitat i la 
representació dels treballadors i de les treballadores de l'organització. 
 
La gestió del Pla consistirà en particular en: 
 
- Vetlar pel compliment dels objectius del Pla i per l'execució de les actuacions 
- Dissenyar, en cas necessari amb suport extern, els successius programes de treball 
anuals 
- Dissenyar i organitzar l'execució de les actuacions 
- Garantir la realització del seu seguiment i avaluació i de la redacció dels Informes 
d'Avaluació 
- Prendre les mesures correctores o complementàries necessàries per a garantir la 
consecució dels objectius plantejats. 
- Convocar i dotar de contingut les reunions de la Comissió d'Igualtat 
- Informar la direcció i a la representació de les treballadores i els treballadors de la 
marxa de les actuacions corresponents a cadascuna de les accions del Pla. 
- Dissenyar, en cas necessari amb suport extern, els successius Plans d'Igualtat. 
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4. ANNEX FUNDACIÓ 

TRIBUNAL D'ARBITRATGE 

LABORAL DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 

(2021-2024) 
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1. GLOSSARI TERMINOLÒGIC 
 

• Acció positiva: mesures dirigides a un grup determinat, amb les quals 

es pretén suprimir i previndre una discriminació o compensar els 

desavantatges resultants d'actituds, comportaments i estructures 

existents (denominades a vegades <<discriminació positiva>>). 

• Assetjament moral: (assetjament psicològic quan es dona en el 

treball). Es tracta d'una situació en la qual una persona o grup de 

persones exerceixen sobre una altra, un conjunt de comportaments 

caracteritzats per una violència psicològica. Perquè es produïsca una 

situació d'assetjament psicològic, és necessari que es produïsca en el 

treball, que la conducta siga sistemàtica i prolongada en el temps, i 

que existisca menyscapte de la integritat moral i dignitat de les 

persones. 

• Assetjament per raó de sexe: és qualsevol comportament que es 

realitze en funció del sexe d'una persona amb el propòsit o produint 

l'efecte d'atemptar contra la seua dignitat i crear un entorn 

intimidatori, degradant o ofensiu. 

• Assetjament sexual: qualsevol comportament verbal o físic, de 

naturalesa sexual, realitzat amb el propòsit o produint l'efecte 

d'atemptar contra la dignitat d'una persona, en particular quan es crea 

un entorn intimidatori, degradant o ofensiu. 

• Conciliació: suposa propiciar les condicions per a aconseguir un 

adequat equilibri entre les responsabilitats personals, familiars i 

laborals. 

• Corresponsabilitat: concepte que va més enllà de la mera << 

conciliació>> i que implica compartir la responsabilitat d'una situació, 

infraestructura o actuació determinada. Les persones o agents 
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corresponsables posseeixen els mateixos deures i drets en la seua 

capacitat de respondre per les seues actuacions en les situacions o 

infraestructures que estan al seu càrrec. 

• Discriminació directa: situació en què es troba una persona que en 

atenció al seu sexe és, ha sigut o poguera ser tractada, de manera 

menys favorable que una altra en situació comparable. 

• Discriminació indirecta: situació en què una disposició, criteri o 

pràctica aparentment neutres posa a persones d'un sexe en 

desavantatge particular respecte a persones de l'altre, llevat que 

aquesta disposició, criteri o pràctica puga justificar-se objectivament 

en atenció a una finalitat legítima, i que els mitjans per a aconseguir 

aquesta finalitat siguen necessaris i adequats. 

 

• Gènere: Concepte que fa referència a les diferències socials entre 

homes i dones que han sigut apreses, canvien amb el temps i 

presenten grans variacions tant entre diverses cultures com dins de la 

mateixa cultura. Mentre el sexe fa referència a les característiques 

biològiques entre dones i homes percebudes com a universals i 

immutables. 

 

• Igualtat d'oportunitats per a dones i homes: absència de barreres a la 

participació econòmica, política i social per raó de sexe. 

 

• Mentoring: ajuda que una persona proporciona a una altra perquè 

progresse en el seu coneixement, el seu treball o el seu pensament 

(Melanie Allen) 
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• Sororitat: solidaritat entre dones. 

• Sostre de cristall: barrera invisible resultant d'un complex entramat 

d'estructures en organitzacions dominades per homes, que 

impedeixen que les dones accedisquen a llocs importants. 

• Transversalitat (mainstreaming): suposa la integració de la 

perspectiva de gènere en el conjunt de polítiques, considerant, 

sistemàticament, les situacions, prioritats i necessitats respectives de 

dones i homes, amb vista a promoure la igualtat entre tots dos sexes, 

tenint en compte, activa i obertament, des de la fase de planificació, 

els seus efectes en les situacions respectives de les unes i les altres 

quan s'apliquen, supervisen i avaluen. 

• Violència de gènere: el símbol més brutal de la desigualtat existent en 

la nostra societat. Es tracta d'una violència que es dirigeix sobre les 

dones pel fet mateix de ser-ho, per ser considerades, pels seus 

agressors, mancats dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat 

de decisió. 
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1.   DEFINICIÓ RECURSOS MATERIALS ESTIMATS 

ÀREA DE CONCILIACIÓ 

•  Mitjans Materials de difusió …………………………………………………………..  150,00€ 

•  Mitjans humans de Caràcter Intern.………………………………………………1.350,00€ 

TOTAL…………………………………………………..……………………………………………1.500,00€ 

ÀREA DE SALUT LABORAL (PROTOCOL D'ASSETJAMENT) 

• Mitjans Materials de difusió …………………………………………………………..  120,00€ 

• Assessorament Extern ……………………...………………………………………………  700,00€ 

• Mitjans humans de Caràcter Intern (Personal RRHH).……………………  380,00€ 

TOTAL…………………………………………………..……………………………………………1.200,00€ 

ÀREA DE SALUT LABORAL (TALLER D'ESTRÉS I RISCOS PSICOSOCIALS) 

•  Entitat Formació Externa ……………………………………………………………..  475,00€ 

TOTAL…………………………………………………..…………………………………………… 475,00€ 

ÀREA CLASIFICACIÓ PROFESIONAL, PROMOCIÓ I FORMACIÓ  

• Mitjans Materials de difusió …………………………………………………………..  400,00€ 

•  Cursos de Formació Entitats Externes ………………………………………….. 3.600,00€ 

TOTAL…………………………………………………..…………………………………………… 4.000,00€ 

ÀREA DE RETRIBUCIONS  

• Mitjans Materials de difusió …………………………………………………………..  100,00€ 

• Mitjans humans de Caràcter Intern (Personal RRHH).……………………  700,00€ 

TOTAL…………………………………………………..…………………………………………….  800,00€ 

ÀREA D'ACCÉS A l'OCUPACIÓ 

• Mitjans Materials de difusió …………………………………………………………..  100,00€ 

• Mitjans humans de Caràcter Intern (Personal RRHH).……………………  800,00€ 

TOTAL…………………………………………………..…………………………………………….. 900,00€ 

ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA 

• Mitjans Materials de difusió …………………………………………………………..  300,00€ 

• Mitjans humans de Caràcter Intern (Personal RRHH).…………………… 1.100,00€ 

TOTAL…………………………………………………..…………………………………………… 1.400,00€ 

TOTAL GENERAL .............................................................................. 10.275,00 € 
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2. PROPOSTA DE MESURES EN EL MARC D'APLICACIÓ DEL PLA 

ÀREAS 

D´INTERVENCIÓ 
Nº MESURES PROPOSADES 

Prèvia 1 
Després de l'aprovació del Pla, realitzar una presentació interna del mateix dirigida 

a tota la plantilla per a aconseguir una transversalitat efectiva. 

Àrea de 

Conciliació 
2 

Realitzar campanyes de divulgació i sensibilització dirigides a la plantilla, de les 

mesures de conciliació que la llei contempla, i de les específiques previstes per la 

fundació, posant l'accent principalment en la corresponsabilitat. 

Àrea d'Accés a 

l'Ocupació 
3 

Foment en les Contractacions Externes d'Empreses que donen prioritat a la inclusió 

de mesures d'Igualtat i/o la posada en marxa de Plans d'Igualtat. 

Àrea de 

Retribucions 
4 

Realització periòdica d'anàlisis estadístiques sobre les retribucions mitjanes de 

dones i homes en l'empresa. 

Àrea de 

Clasificació 

Profesional, 

Promoció i 

Formació 

5 

Promoure les condicions organitzatives necessàries perquè la plantilla puga 

conciliar la seua vida personal i laboral i informar la mateixa sobre les diferents 

mesures conciliadores, de les quals, les treballadores i treballadors de l'entitat es 

poden beneficiar. 

6 

Formació específica a la plantilla en matèria d'Igualtat d'oportunitats, incloent una 

definició dels llocs de l'entitat i dels sistemes de classificació professional, en tots 

dos casos des de la perspectiva de gènere. 

7 

Realitzar activitats formatives en cadascun dels exercicis d'implementació del Pla 

en matèria de Conciliació, Riscos Psicosocials i Resolució de Conflictes, incorporant 

en tots ells un mòdul específic d'Igualtat. 

Àrea de Salut 

Laboral 

8 
Confeccionar i divulgar entre la plantilla el Protocol d'Actuació per a casos 

d'assetjament sexual i/o per raó de sexe i assetjament moral. 

9 
Realitzar un Taller pràctic d'abordatge de l'Estrés Laboral, Salut Laboral Activa i 

Riscos Psicosocials. 

Àrea de 

Comunicació i 

LLenguatge No 

Sexista 

10 
Revisió del llenguatge no sexista en publicacions i documentació interna del 

Tribunal d'Arbitratge Laboral. 

11 

Elaborar un glossari terminològic dinàmic quant a conceptes relacionats amb 

Igualtat, Conciliació, Assetjament Laboral, Sororitat i Riscos Psicosocials, que es 

facilitarà a tota la plantilla. 

 


