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Presentació
No hi ha prou amb que les dones reivindiquin els seus drets i les
administracions públiques prenguin mesures per arribar a assolir la
igualtat. S'han aconseguit molts avenços, però no ha existit un
reconeixement efectiu dels drets de les dones per part dels homes.
Aquests segueixen relegant a les dones i el seu treball a un segon pla.
Per això, perquè els canvis siguin efectius, els homes han de prendre
consciència i han d'assumir que l'altra part de la humanitat existeix i
que a més té els seus mateixos drets.
Si pretenem assolir la igualtat d'oportunitats i de drets per a totes i
tots hem de fer-ho en solidaritat i compartint, replantejant el model
de treball femení i masculí, el model de família, el model de relacions
entre dones i homes..., per eradicar d'una vegada per totes les
desigualtats per raó de gènere.
Es fa necessari un canvi estructural, i aquest coincideix amb l'avanç
de les dones en la societat i amb la introducció en molts aspectes de
la nostra vida de la perspectiva de gènere.
Per aconseguir aquests canvis és necessari: compartir les
responsabilitats familiars, per deixar enrere la divisió de rols en funció
del gènere i la socialització sexista, desenvolupar noves formes de
convivència, eliminar les discriminacions a l'àmbit laboral, garantir la
presència de les dones en tots els àmbits (sindical, laboral, polític,
social, cultural, econòmic, etc), promoure canvis legislatius que no
siguin discriminatoris i que contemplin la realitat de les dones...
Desitgem que aquesta guia us sigui d'utilitat per a aprofundir en la
lluita per la igualtat a l'àmbit laboral.
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1.- VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN L'ÀMBIT LABORAL:
ASSETJAMENT SEXUAL - ASSETJAMENT MORAL

VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN L’ÀMBIT LABORAL:
ASSETJAMENT SEXUAL - ASSETJAMENT MORAL.
La Violència contra les dones és “tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat
un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per a les dones fins i tot les amenaces d’aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat tant si es produeix en la vida pública o privada “. Article 1 de la Declaració sobre l’Eliminació de la Violència contra
la Dona de les Nacions Unides. 1979.
Les formes de violència de gènere més generalitzades en l’àmbit laboral són l’assetjament sexual i l’assetjament moral (mòbing).

ASSETJAMENT SEXUAL
CONCEPTE
L’Assetjament Sexual a la feina és tota conducta verbal o física de naturalesa sexual, desenvolupada en l’àmbit de l’organització i direcció d’una empresa, o en relació o com a conseqüència d’una relació de treball, realitzada per un subjecte que sap, o ha de saber que és
ofensiva i no desitjada per la víctima, determinant una situació que afecta l’ocupació i les condicions de treball i/o creant un entorn laboral ofensiu, hostil, intimidatori o humiliant.
Es manifesta a través de:
- Contacte físic no desitjat que suposa una vexació per a qui el pateix tocaments innecessaris, copets, frecs, etc. Fins i tot intents de
violació.
- Conductes verbals (proposicions, requeriments, acudits, bromes, insinuacions sexuals molestes, etc.).
- Conductes no verbals (gestos, xiulets, exhibició de cartells o fotografies de contingut sexual en el centre de treball, etc.).
Hi ha dos tipus d’assetjament sexual:
1.- Assetjament Sexual de Xantatge o Intercanvi: es basa en un abús de poder, que sol ser exercit per aquelles persones que tenen
una posició jeràrquica superior a l’empresa i tenen l’autoritat suficient com per poder perjudicar laboralment a la treballadora o treballador (acomiadament, no renovació del contracte, obstaculitzar la promoció professional, empitjorament de les condicions laborals), que no
vol sotmetre’s als seus requeriments sexuals.
Exemples: proposicions sexuals, amenaces, xantatge sexual (amb l’objectiu d’obtenir un favor sexual a canvi de millores en les condicions laborals), incursions no desitjades en l’espai físic (frecs, tocaments, pessics ...).
2.- Assetjament sexual ambiental: suposa un entorn laboral hostil, humiliant i intimidatori per a la persona que el pateix. En aquest cas,
l’assetjador pot ser una persona de rang superior, els companys i companyes de treball, clients, professors i professores, etc. No existeix
una íntima connexió entre el requeriment sexual i el condicionament laboral.
Exemples: bromes persistents i greus, insinuacions o comentaris al•lusius a la intimitat, comentaris sobre la vestimenta, etc.
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DETECCIÓ
• Augment de l’absentisme laboral i de les baixes per malaltia.
• Increment de l’estrès i nerviosisme en el lloc de treball.
• Apatia i desinterès.
• Sol•licitud de trasllat a un altre lloc o centre de treball.
• Negativa o rebuig a treballar amb algun company o companya.
• Abandonament del lloc de treball o acomiadament sense motiu aparent.

EFECTES
• Por i inseguretat a la feina.
• Absentisme per malaltia.
• Abandonament del lloc de treball.
• Por a provocar situacions incòmodes al lloc de treball.
• Por a denunciar.
• Traumes emocionals.
• Estrès físic i emocional.
• Depressió.
• Baixa autoestima.
• Sensacions d’incomoditat, amenaça, fàstic, impotència, por ...
• Insomni
• Nàusea.
• Mal de cap.
• Pressió sanguínia alta.
• Úlceres.

COM ACTUAR?
Les persones afectades:
1.- Explicar personalment o a través d’un tercer a la persona assetjadora, que la seva conducta és indesitjable i està interferint en el normal desenvolupament del nostre treball. Demanar assessorament a les secretaries de la Dona i de Salut Laboral dels Sindicats.
2.- Si per la via informal no se soluciona el conflicte, s’ha de denunciar la situació davant els organismes interns de resolució de conflictes de l’empresa. Per això és necessari establir un termini màxim de tramitació d’acord amb la legislació existent.
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3.- Un cop comprovada l’existència de l’assetjament sexual, s’ha de, entre altres mesures, realitzar l’obertura d’un expedient sancionador
a la persona assetjadora, la infracció i sanció pertinent ha d’estar clarament establerta partint de la base que es considera l’assetjament
sexual una falta molt greu i l’assetjament ambiental com a falta greu o molt greu depenent de les circumstàncies. Depenent de la gravetat de la falta s’establirà la sanció.
4.- Independentment de les accions que dugui a terme l’empresa, la persona afectada podrà emprendre accions legals davant qualsevol instància administrativa o judicial.
5.- Si finalment arribem a la via judicial, és preferible anteposar la via laboral a la penal, pel fet que la via laboral ofereix un conjunt
d’alternatives a la treballadora o treballador per a poder fer valer els seus drets, com són l’acció de nul•litat o d’indemnització, que en cas
de dubte beneficia la treballadora o treballador. A més hi ha el principi de “inversió de la càrrega de la prova” que imposa al demandat/
da l’obligació de provar que ha actuat conforme a dret. Mentre que la via penal, en cas de dubte, absol el demandat i obliga a la treballadora o treballador a provar els fets que al•lega.
Els/les empresaris/es:
1.- Els/les empresaris/es han d’elaborar una declaració de principis amb l’objectiu de mostrar al personal el compromís de l’empresa per
eliminar l’assetjament sexual.
2.- Crear una cultura d’empresa amb normes i valors clarament enfrontats a l’assetjament sexual.
3.- Informar tota la plantilla de l’empresa de les conseqüències de l’assetjament sexual perquè sàpiguen identificar-ne les conductes.
4.- Han d’establir una sèrie de normes i valors en tots els nivells jeràrquics de l’empresa per garantir que els treballadors i treballadores coneguin i comprenguin les normes.
5.- Han de millorar la responsabilitat i competència de la direcció a l’hora d’abordar conflictes, així com realitzar investigacions oportunes
que indiquin l’abast i la naturalesa del problema sense dilació en el temps, donant suport i confiança a la persona denunciant.
Els/les delegats /des sindicals i companys/es de feina:
1.- Els/les delegats /des han d’informar i formar a totes les persones de l’empresa sobre què és l’assetjament sexual, quina és la seva
importància i quines són les conseqüències d’aquest (en la salut, formació, promoció, desenvolupament del treball, etc.).
2.- Les / els delegades / es sindicals han de promoure la protecció davant l’assetjament als convenis col•lectius.
3.- Quan hi hagi una denúncia d’assetjament sexual en l’empresa, els membres de comitè d’empresa, delegats/des de personal, delegats/des sindicals o els/les responsables dels departaments o secretaries de la Dona, han de prestar suport i assessorament a la per-
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sona assetjada, realitzant un seguiment que proporcioni la protecció i, si s’escau, la repressió de les conductes assetjadores, seguint en
tot moment l’expedient i donant suport a la víctima.
4.- Han d’intervenir activament en tots aquells casos que es denunciïn a les empreses tant a nivell intern com a nivell judicial.
5.- Tant els/les delegats/des sindicals com companys/es de feina han de crear un ambient a l’empresa en què treballadors i treballadores sentin que poden presentar una denúncia i que compten amb el suport i la comprensió de tots/es els/les companys/es i representants sindicals.
6.- Totes les persones que treballen en una empresa, en qualsevol moment han de denunciar una situació d’assetjament encara que no
els afecti directament, ja que en moltes ocasions la víctima és l’ultima a reaccionar davant d’una situació d’assetjament.

LEGISLACIÓ
Marc Internacional:
• ONU, OMS, UNESCO: Denuncien els greus efectes que produeix la violència de gènere a les dones promovent canvis socials i legislatius.
• Plataforma d’Acció de Pequín (1995)
Marc de la Unió Europea:
• Directiva 2002/73/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 de setembre de 2002.
• Directives 2000/43/CE i la 2000/78/CE.
• Recomanació relativa a la protecció de la dignitat de la dona i l’home en el treball, aprovada per la Comissió de les Comunitats Europees de 27 de novembre de 1991.
• Programa DAPHNE (1997-1999; 2000-2003).
• III (19991-1995), IV (1996-2000), V (2001-2005) Programa d’Acció Comunitària per a la Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones.
• Guia de Bones Pràctiques per pal•liar els efectes de la violència contra les dones i aconseguir la seva eradicació. 2002.
• Sentències del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea.
Marc estatal espanyol:
• Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978 (articles: 1.1, 9.2, 14, 18.1, 35.1, 53.2).
• Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.
• Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març 1995. Aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (articles: 4.2, 16.2,
17.1, 55.5).
• Llei de Funcionaris Civils de l’Estat. (Article 61.1).
• Llei 31/1995, de 8 de novembre 1995. Regula la Prevenció de Riscos Laborals (article 14).
• Reial Decret Legislatiu 5 / 2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’ordre social (ar
ticles: 8, 12, 16, 40).
• Reial Decret Legislatiu 2 / 1995, de 7 d’abril, 1995. Aprova el text refós de la Llei de procediment laboral (article 95.3, 96, 180).
• Plans Nacionals per a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
• Sentències dels tribunals espanyols.
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ASSETJAMENT MORAL
CONCEPTE
L’Assetjament moral o mòbing és un comportament negatiu entre companys/es o entre superiors o inferiors jeràrquics a causa del qual
l’afectat/da és objecte d’assetjament o atacs sistemàtics, durant molt de temps, de manera directa o indirecta, per part d’una o més persones, amb l’objectiu i/o efecte de fer-li el buit.
La finalitat del mòbing és intimidar, reduir, acovardir i consumir emocional i intel•lectualment la víctima, dificultant la comunicació amb
els seus companys i companyes, obstaculitzant el correcte exercici de la seva feina, difamant i desprestigiant les seves activitats en el
centre de treball, etc. Tot això amb la finalitat d’aïllar-la en el seu entorn laboral i aconseguir que abandoni l’empresa.
Exemples: rebaixar la persona, tot assignant-li tasques per sota de la seva capacitat professional o les seves competències habituals,
desvalorar sistemàticament el seu esforç o èxit professional o atribuir-ho a altres factors o a tercers, limitar les seves possibilitats de
parlar, separar-lo /la dels seus companys/es, no assignar-li tasques o carregar-la amb tasques absurdes o inútils, aclaparar amb una
càrrega de treball insuportable amb vistes de prostrar la persona, criticar-lo/la permanentment, calumniar-lo /la, cridar i insultar-lo/la,
amenaçar verbalment, agredir físicament, parlar malament d’ella/ell a l’esquena, difondre rumors falsos sobre la seva persona, ignorar
la seva presència, negar-li la comunicació parlant amb un tercer/a, impedir a els/les companys/es que li parlin, refusar la comunicació
amb gestos i mirades, etc.

DETECCIÓ
• Augment de l’absentisme laboral, de les baixes per malaltia i altes taxes d’abandonament professional.
• Problemes psicològics com ara depressió moderada, dèficit progressiu en l’autoestima i en la seva seguretat, fallades de memòria, sentiments de frustració, solitud i amargor.
• Problemes de salut: irritabilitat, dolors d’esquena, dolors musculars i articulars, dificultat per dormir, agressivitat, plor, problemes de
memòria, falta de gana, debilitat general, vòmits, etc.
• Increment de l’estrès i nerviosisme en el lloc de treball.
• Pèrdua d’interès per la feina.
• Sol·licitud de trasllat a un altre lloc o centre de treball.

EFECTES
Reaccions psicològiques: ansietat, depressió, disminució de la seguretat i autoestima, pèrdua d’interès per la feina, sentiments de solitud, vergonya, culpabilitat, frustració i amargor, irritabilitat, alteracions emocionals importants, dèficit atencional, idees suïcides, absentisme per malaltia.
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Reaccions físiques: alteracions alimentàries, trastorns del son, dolors musculars i articulars, insomni, alteracions cardiovasculars, disfuncions sexuals, malsons, fatiga moderada o crònica, vòmits, hipotensió, debilitat general.
Reaccions conductuals: deixar passar el temps, negar la realitat de la situació o evitar-la, analitzar de forma reiterada la situació i buscar una solució negociada, reaccions d’ira i agressivitat -tant social com familiar-, rendiment deficitari, tendència abusiva a psicofàrmacs
i altres substàncies drogodependents.

COM ACTUAR?
Les persones afectades:
1.- Prendre consciència de la situació.
2.- Localitzar l’assetjador/a i investigar i analitzar quin poder té i com l’ha obtingut.
3.- Analitzar els recursos disponibles (suport familiar, social, sindical, legal, terapèutic ...).
4. Demanar assessorament a les secretaries de la Dona i de Salut Laboral dels Sindicats.
5.- Demanar ajuda de forma ordenada a companys/es de confiança, persones amb influència sobre l’assetjador/a, Comitè de Seguretat i
Salut o al delegat/da de prevenció i Servei de Vigilància a la Salut.
6. Si per la via informal no se soluciona el conflicte, s’ha de comunicar per escrit la situació a l’empresari/a i als/les representants sindicals.
7.- Independentment de les accions que dugui a terme l’empresa, la persona afectada podrà emprendre accions legals davant qualsevol
instància administrativa o judicial (Inspecció de Treball i Tribunals de Justícia).
Els/les empresaris/es:
1.- Els/les empresaris/es tenen la responsabilitat de prevenir i sancionar l’assetjament moral als centres de treball.
2.- Han d’aplicar les corresponents sancions disciplinàries quan hi hagi trencament de la bona fe i l’abús de poder o de confiança per part
dels seus treballadors/es.
3.- S’han de comprometre a establir una correcta tipificació del mòbing en els Convenis Col•lectius, establint el procediment disciplinari i les seves sancions corresponents.
4.- Han de vetllar per l’existència d’un adequat clima laboral.
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Els/les delegats/es sindicals i companys/es de feina:
1.- Representants sindicals han d’actuar com a mediadors/es entre l’empresa i la persona víctima d’assetjament moral.
2.- S’ha de donar suport i confiança a la persona denunciant, realitzant la investigació dels fets sense demora en el temps. A més s’ha
d’exigir a l’empresa que adopti les mesures sancionadores que estiguin estipulades al conveni col•lectiu. Si l’assetjament moral no estigués recollit en el conveni, s’haurà de procedir per la via judicial (Inspecció de Treball o Tribunals de Justícia).
3.- Els i les delegades han d’informar i divulgar entre els seus companys/es què és l’assetjament moral i com es preveu.
4.- La resta de treballadors/es d’una empresa, han de vetllar perquè no es permetin situacions d’assetjament, ja que en moltes ocasions
són els propis companys qui perceben una situació d’assetjament molt abans que la persona afectada.

LEGISLACIÓ
Actualment no hi ha una legislació específica pel que fa a l’assetjament moral o mòbing, encara que en la Carta Social Europea del 3
de maig de 1996, es recull el deure de “promoure la sensibilitat d’informació i prevenció en matèria d’actes condemnables o explícitament hostils o ofensius , dirigits de manera sobtada contra tot assalariat en el lloc de treball, i adoptar les mesures apropiades per protegir les persones treballadores contra aquests comportaments “. No obstant això, a nivell comunitari, l’estat francès i Suècia ja disposen de legislació sobre mòbing.
L’assetjament moral o mòbing no es regula en la legislació espanyola, però sí que hi ha estudis científics, resolucions doctrinals i jurisprudència que ens permeten comprovar l’existència d’aquest fenomen i la gravetat dels seus efectes sobre la persona que el pateix.
L’assetjament moral actualment no es regula en els convenis col•lectius, però donada la importància que està adquirint en les últimes
dues dècades, es fa necessària la seva regulació, per a la qual la negociació col•lectiva és l’eina fonamental en la resolució d’aquests
conflictes, mitjançant la incorporació de l’assetjament moral als respectius règims disciplinaris dels convenis col•lectius com a falta greu
o molt greu, acompanyat del procediment sancionador corresponent.

BONES PRÀCTIQUES
Política sindical:
• Difondre la documentació, bibliografia i normativa existent en matèria de violència de gènere dins de l’estructura sindical i als delegats
i delegades sindicals.
• Formar i sensibilitzar a les persones amb responsabilitats sindicals de la importància d’intervenir i actuar en contra de qualsevol manifestació de la violència de gènere en l’entorn laboral.
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• Establir al sindicat accions o plans conjunts d’actuació a nivell nacional català i sectorial en aquesta matèria.
• Promoure la implicació per part dels delegats i les delegades sindicals en l’elaboració de propostes i estratègies a emprendre al sindicat i a l’àmbit empresarial.
• Establir mesures disciplinàries per a aquelles persones afiliades que cometin qualsevol acte de violència, com són l’assetjament sexual o moral.
• Proporcionar assistència jurídica i sindical a tota aquella persona que manifesti haver estat objecte d’assetjament sexual o moral. En
el cas que fos la presumpta persona assetjadora la qual sol•licités l’assistència jurídica o sindical, aquesta se li proporcionarà prèvia
investigació dels indicis.

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA: RECOMANACIONS GENERALS A INCORPORAR ALS CONVENIS COL·LECTIUS O ACORDS
ESPECÍFICS.
• Incorporar la definició d’assetjament sexual i moral en els convenis col•lectius.
• Formar els treballadors i treballadores sobre l’assetjament moral i sexual, amb l’objectiu de sensibilitzar-los sobre la naturalesa del problema, la seva prevenció, formes d’actuació i procés sancionador.
• Regular els procediments preventius i sancionadors a seguir en els supòsits d’assetjament sexual i moral, incloent en el règim discipli
nari la qualificació de falta greu o molt greu i l’obligatorietat d’un procediment especial d’obertura d’un expedient d’investigació.
• Assegurar la confidencialitat, l’agilitat de les denúncies i el suport necessari a les víctimes, evitant qualsevol tipus de represàlies.
EXEMPLES DE CLÀUSULES SOBRE ASSETJAMENT SEXUAL I MORAL A INCLOURE ALS CONVENIS COL•LECTIUS
Exemple 1:
Concepte: “L’Assetjament Sexual en el treball és tota conducta verbal o física de naturalesa sexual, desenvolupada en l’àmbit de
l’organització i direcció d’una empresa, o en relació o com a conseqüència d’una relació de treball, realitzada per un subjecte que sap , o
ha de saber, que és ofensiva i no desitjada per a la víctima, determinant una situació que afecta l’ocupació i les condicions de treball i /
o creant un entorn laboral ofensiu, hostil, intimidatori o humiliant.”.
“Totes les treballadores i treballadors seran tractats amb la dignitat que correspon a la persona i sense discriminació per raó de sexe, no
permetent l’assetjament sexual, ni les ofenses basades en el sexe, tant físiques com verbals. En qualsevol cas, aquestes situacions es
tractaran amb la màxima discreció i confidencialitat, excepte quan la víctima manifesti el seu desig de fer-ho públic “.
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“En línia amb la Recomanació de la Comunitat Europea 92 (131), relativa a la protecció de la dignitat de la dona i l’home en el treball,
l’empresa es compromet a garantir un ambient laboral exempt d’assetjament sexual, sent la seva obligació prevenir aquestes situacions
i sancionar quan succeeixin. “.

Exemple 2:
1.- Les organitzacions signants d’aquest Conveni, conscients de la seva responsabilitat en l’organització del treball, garantint la pràctica efectiva tant del principi d’igualtat i no discriminació reconeguts en els articles 14 de la Constitució Espanyola i 17.1.de l’Estatut dels
Treballadors/es, com els supòsits previstos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, acorden l’adopció de la següent clàusula que impedeixi actituds i actuacions en l’entorn laboral susceptibles de ser considerades discriminatòries per raó de sexe, raça, cultura o religió,
sancionant comportaments de segregació, intolerància, menyspreu o abús de poder.
2.- Per això, les parts regulen expressament la problemàtica de l’assetjament en les relacions laborals, per afectar a drets fonamentals
com el de no discriminació, el dret a la intimitat, a la seguretat, a la salut i integritat física i moral i el dret a la dignitat de les persones
(Articles 14, 18, 1, 17, 15 i 10.l. de la Constitució Espanyola).
3.- La protecció davant aquests drets ha d’estar plenament garantida, sancionant aquells comportaments d’assetjament, concebut aquest
com una imposició indesitjada i humiliant, bé sigui mitjançant proposicions sexuals o pressions psicològiques, en el context d’una relació
de poder desigual, que es pot exercir tant sobre dones com sobre homes.
4.- No obstant això, es constata que l’assetjament discrimina fonamentalment al grup de dones, que ocupen socialment posicions desiguals-asimètriques en relació amb els homes, reconeixent que les conductes d’assetjament són conductes de poder, i que la discriminació per raó de sexe les fa més vulnerables a aquest tipus de conductes.
5.- Es consideraran conductes d’assetjament laboral, les proposicions o requeriments desitjats de naturalesa sexual, l’assetjament psicològic en les seves múltiples manifestacions (proporcionar una relació adjunta de possibles comportaments susceptibles de ser qualificats d’assetjament psicològic), sempre que es donin en el marc de les relacions laborals de l’empresa, i que resultin indesitjades, humiliants, irraonables i ofensives per a les víctimes, afectant la seva salut i seguretat en el treball, o les condicions i expectatives del seu
lloc de treball (xantatge o assetjament d’intercanvi).
6.- Entenent que l’assetjament laboral és una conducta d’abús de poder, les persones que ocupen posicions superiors en l’escala jeràrquica i tinguin poder de decisió sobre les condicions de treball de la víctima, seran més fàcilment subjectes actius d’assetjament -amo
de l’empresa, directius, comandaments intermedis-. En aquests casos, l’assetjament sol portar implícit el xantatge.
7.- No obstant això, es poden detectar conductes d’assetjament ambiental, de conseqüències menys evidents per no afectar les expectatives de l’ocupació de manera directa. En aquesta situació, altres empleats sense càrrec de direcció es converteixen també en subjectes
actius d’assetjament -companys, proveïdors, o clients -. En aquests casos el comportament ofensiu, irrespectuós, intimidatori, hostil o
humiliant, contamina l’ambient de treball en general, i produeix en particular un efecte negatiu per a la salut i el rendiment habitual de la
persona assetjada, en sotmetre-la a una pressió psicològica irracional que li arriba a crear una situació laboral i personal insostenible “.
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2.- CONEIXEMENTS BÀSICS SOBRE NORMATIVA A NIVELL
INTERNACIONAL, EUROPEU I ESTATAL RESPECTE A
CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I LABORAL

CONEIXEMENTS BÀSICS SOBRE NORMATIVA A NIVELL INTERNACIONAL,
EUROPEU I ESTATAL RESPECTE A CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I LABORAL

La vida en parella afavoreix més els homes que a les dones, és àmpliament constatable. El nucli familiar és
també una font innegable de generació de plusvàlua, de la qual els grans beneficiaris són els homes, ja que
les tasques domèstiques a les quals els homes només dediquen cinc minuts diaris, són realitzades en la seva
gran majoria per les dones, la qual cosa facilita que els seus companys, en estar descarregats de la realització de les mateixes, no només perquè dediquen molt poc temps, sinó perquè a més el que dediquen ho fan
sota el suggeriment, orientació o supervisió de les seves companyes, i en qualsevol cas no es senten responsables últims de la seva realització.
Aquesta no responsabilitat dels homes, o aquest desentendre’s pel que fa a la bona marxa de la llar familiar,
els permet afrontar la seva activitat laboral en condicions òptimes, ja que traslladen a la feina les preocupacions i l’estrès propis de les dones i poden, per tant, centrar totalment la seva atenció en el que realitzen sense distraccions. Poden dedicar al treball remunerat tot el temps que sigui necessari i estan, per tant, en millors
condicions per competir per llocs de major responsabilitat, i aconseguir millors condicions econòmiques.
El fet de tenir garantit el treball reproductiu en l’entorn de la llar, permet als homes dedicar, com abans dèiem
de la feina, a l’activitat organitzativa el temps que sigui necessari, posant-los en situació de ser millors candidats per ocupar llocs de responsabilitat i representació.
La família és, per tant, un altre espai on es consolida l’explotació de les dones, per dues raons: en primer lloc,
perquè posa als homes en situació privilegiada a l’hora d’assumir qualsevol tipus de responsabilitat pública, ja
sigui laboral o social, sense la càrrega afegida de les responsabilitats domèstiques. En segon lloc, perquè la
seva absència facilita la invasió dels espais públics de manera que impedeix a les dones competir.

LA VIDA EN PARELLA AFAVOREIX MÉS ELS HOMES QUE A LES DONES, ÉS ÀMPLIAMENT CONSTATABLE. EL NUCLI
FAMILIAR ÉS TAMBÉ UNA FONT INNEGABLE DE GENERACIÓ DE PLUSVÀLUA, DE LA QUAL ELS GRANS BENEFICIARIS SÓN
ELS HOMES, JA QUE LES TASQUES DOMÈSTIQUES A LES QUALS ELS HOMES NOMÉS DEDIQUEN CINC MINUTS DIARIS,
SÓN REALITZADES EN LA SEVA GRAN MAJORIA PER LES DONES, LA QUAL COSA FACILITA QUE ELS SEUS COMPANYS,
EN ESTAR DESCARREGATS DE LA REALITZACIÓ DE LES MATEIXES, NO NOMÉS PERQUÈ DEDIQUEN MOLT POC TEMPS,
SINÓ PERQUÈ A MÉS EL QUE DEDIQUEN HO FAN SOTA EL SUGGERIMENT, ORIENTACIÓ O SUPERVISIÓ DE LES SEVES
COMPANYES, I EN QUALSEVOL CAS NO ES SENTEN RESPONSABLES ÚLTIMS DE LA SEVA REALITZACIÓ.

La incorporació de la dona al mercat de treball i la seva progressiva participació en els espais públics, han fet
que les relacions laborals, socials i familiars canviïn de manera significativa. No obstant això, i malgrat que
s’han aconseguit indubtables avenços pel que fa a la legislació laboral, les dones continuen exercint el rol que
tradicionalment se les ha atribuït; les responsabilitats familiars i domèstiques, compaginant-les amb la seva
activitat professional.

Aquesta situació de superioritat que poden permetre’s els homes, és profundament insolidària amb les dones, ja que dificulta que surtin de la seva situació d’invisibilitat i ocupin espais de presa de decisions. L’home
“supertreballador”, que pot optar a aconseguir alts llocs i alts sous, i el “supermilitant”, que pot ocupar llocs
de gran responsabilitat i representació, ho aconsegueixen en gran mesura a costa de tenir companyes de vida
que assumeixen la major part de les responsabilitats familiars i que acaben realitzant treballs de menor responsabilitat dels que les correspondria per qualificació, per fer-ho compatible amb la vida familiar.

Per aquestes raons persisteixen les desigualtats per a les dones treballadores, desigualtats que repercuteixen negativament en les seves
possibilitats d’accedir a l’ocupació, menor reconeixement de les seves qualificacions professionals, deteriorament de la salut, major precarietat en l’ocupació femenina, retribucions salarials inferiors a les dels homes...
Per aconseguir la veritable conciliació de la vida personal i laboral caldria millorar la normativa legal existent, concebre la negociació
com a instrument per dur els canvis legislatius a les empreses i l’assumpció per part dels membres de les famílies del repartiment de
les tasques de la llar.
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Es fa necessari un canvi estructural, i aquest coincideix amb l’avanç de les dones en la societat i amb la introducció en molts aspectes de la nostra vida de la perspectiva de gènere.
Per aconseguir aquests canvis és necessari: compartir les responsabilitats familiars, per deixar enrere la divisió de rols
en funció del gènere i la socialització sexista, desenvolupar noves formes de convivència, eliminar les discriminacions a
l’àmbit laboral, garantir la presència de les dones en tots els àmbits (polític, social, cultural, etc), promoure canvis legislatius que no siguin discriminatoris i que contemplin la realitat de les dones, etc.
En el marc legislatiu espanyol, la Constitució Espanyola de 1978 estableix en els articles 14 i 9.2 la prohibició de qualsevol discriminació, i en el seu article 39 fa referència específica a la protecció de la vida privada i familiar de les treballadores i treballadors.
Pel que fa a la conciliació de la vida familiar i laboral en l’ordenament jurídic espanyol, la Llei 39/1999 de 5 de novembre per a la conciliació de la vida familiar i laboral, conjuntament amb lleis anteriors i posteriors, promou la conciliació
de la vida familiar i laboral de les persones treballadores. Aquesta llei ha suposat un avenç en alguns dels temes relacionats amb la regulació de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre treballadores i treballadors, fonamentalment
amb la “conciliació” de la vida privada i l’activitat professional.

LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES HAN DE PROMOURE, A TRAVÉS DE POLÍTIQUES DE BENESTAR SOCIAL, ELS
MITJANS NECESSARIS, COM ARA GUARDERIES ADAPTADES A L’HORARI LABORAL DE LES PERSONES TREBALLADORES,
CENTRES DE DIA, RESIDÈNCIES, SERVEIS D’ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA, AIXÍ COM LA REORGANITZACIÓ DEL TREBALL
ORIENTADA AL REPARTIMENT DEL TREBALL (TANT EL QUE ES REALITZA EN LA FAMÍLIA COM EL QUE ES REALITZA
FORA), AL REPARTIMENT DEL TEMPS DE LLEURE, ETC.

Les administracions públiques han de promoure, a través de polítiques de benestar social, els mitjans necessaris, com ara
guarderies adaptades a l’horari laboral de les persones treballadores, centres de dia, residències, serveis d’assistència domiciliària, així com la reorganització del treball orientada al repartiment del treball (tant el que es realitza en la família com el que
es realitza fora), al repartiment del temps de lleure, etc.
Totes aquestes accions fan que les dones i homes puguin compatibilitzar la seva vida familiar i professional. Però no n’hi
ha prou amb que les dones reivindiquin els seus drets i les administracions públiques prenguin mesures per arribar a
assolir la igualtat. S’han aconseguit molts avenços, però, no ha existit un reconeixement efectiu dels drets de les dones
per part dels homes. Aquests segueixen relegant a les dones i el seu treball a un segon pla. Per això, perquè els canvis siguin efectius, els homes han de prendre consciència i han d’assumir que l’altra part de la humanitat existeix i que
a més té els seus mateixos drets. Si pretenem assolir la igualtat d’oportunitats i de drets per a totes i tots hem de ferho en solidaritat i compartint, replantejant el model de treball femení i masculí, el model de família, el model de relacions entre dones i homes..., per eradicar d’una vegada per totes les desigualtats per raó de gènere.

Aquesta Llei ha estat completada posteriorment amb algunes de les mesures que s’han adoptat a través del Reial decret llei 5/2001, de
2 de març, de Mesures Urgents de Reforma del Mercat de Treball per l’increment de l’ocupació i la millora de la seva qualitat, així com
el Reial Decret Llei 1/2000, de 14 de gener, sobre determinades millores de la protecció familiar de la Seguretat Social i el Reial Decret
1368/2000, de 19 de juliol, de desenvolupament de les prestacions econòmiques de pagament únic per naixement de tercer o successives filles o fills i per part múltiple.
Finalment, la Llei 12/2001, de 9 de juliol, ha vingut a contemplar per primera vegada en l’ordenament laboral de l’estat espanyol, la situació de les mares i pares amb filles i/o fills prematurs o que requereixen hospitalització.
Són nombrosos els aspectes de la relació laboral en què es reflecteixen les situacions familiars o privades de treballadores i treballadors. No comptem amb una única norma que reguli aquesta diversitat de qüestions, sinó que, la mateixa “llei de conciliació”
presenta un contingut que introdueix reformes i ampliacions en múltiples normes ja existents. Igualment, per comptar amb un
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marc normatiu complet, s’ha d’atendre tant a la normativa laboral com a la de Seguretat Social, Processal i de Prevenció de Riscos Professionals.
L’ordenament jurídic estatal espanyol, pel que fa a conciliació de la vida familiar i laboral, ha experimentat grans canvis en els darrers
anys, d’una banda per integrar les lleis de la perspectiva de gènere, i d’altra banda, per adequar el nostre ordenament intern a les pautes que es marquen en el context de la Unió Europea.
La Llei de Conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores, va introduir canvis i mesures que es van quedar en una
mera declaració d’intencions, ja que la llei deixa sense regular aspectes com ara:
1.- La possibilitat que el permís de maternitat/paternitat sigui consecutiu amb el període de vacances. En el cas d’una incapacitat transitòria per risc durant l’embaràs, la mare percep un 75% en lloc d’un 100% de la seva base reguladora.
2.- Les parelles de fet queden excloses del règim de permisos i excedències per a la cura de familiars, en estar limitat aquest permís a
les relacions de consanguinitat i afinitat. No es preveuen permisos per a l’acompanyament de familiars a l’assistència sanitària.
3.- El permís parental es concedeix en detriment del període a què la mare té dret.
Així podríem seguir enumerant qüestions o llacunes que la Llei de Conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores
no contempla, tot i que els sindicats van realitzar propostes de millora a la mateixa abans de l’aprovació, que tan sols van ser recollides a part .
D’aquesta manera, la negociació col•lectiva es converteix en l’instrument per aconseguir la regulació de les llacunes existents, relacionades amb els drets que afecten a la conciliació de la vida personal i laboral.

BONES PRÀCTIQUES
• Millorar els permisos retribuïts per acompanyar a consultes mèdiques a fills / es menors o familiars en situació de dependència.
Exemple: “Els treballadors/es afectats/des pel present Conveni, tindran dret a permís retribuït per a l’assistència a consultori mèdic o
centre hospitalari de la Seguretat Social, pel temps indispensable a l’efecte, havent de ser aquest permís justificat posteriorment mitjançant el corresponent volant del facultatiu que l’atengui. Es procedirà de la mateixa manera, quan l’assistència sigui per als/les fills/
es menors d’edat o pares del treballador/a. Aquest dret, en el cas d’assistència a consulta de metges especialistes, es farà extensiu a
consultes privades”.
• Flexibilitzar el gaudi dels permisos retribuïts per naixement, malaltia, hospitalització o mort, de manera que, per exemple, puguin
ser utilitzats també en dies no consecutius o per hores.
Exemple: “Llicències: ... durant dos dies, que podran ampliar fins a quatre màxim quan el treballador necessiti fer un desplaçament, en
els casos d’infantament d’esposa, adopció, o de malaltia greu o mort de cònjuge, fill/a, pare, mare, nétes/es, avis/es o germans/es d’un
o altre cònjuge. En cas de malaltia o intervenció greu, aquest permís podrà prendre’s dins dels set dies des del fet causant inclòs”.
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• Introduir el que estableix la legislació vigent en relació a la reducció de jornada per guarda de menors, minusvàlids i familiars dependents i facilitar fórmules flexibles per al seu gaudi, inclosa l’extensió de l’edat dels/les fills/es.
Exemple: “Qui per raons de guarda legal tingui al seu càrrec directe algun menor de vuit anys o una persona amb minusvàlua física, psíquica o sensorial, que no desenvolupi una activitat retribuïda tindrà dret a una reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un quart i un màxim de la meitat de la durada d’aquella. Tindrà el mateix dret qui hagi de tenir cura
directa d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si
mateix/a i que no desenvolupi activitat retribuïda”.
• Incloure la possibilitat de gaudir excedències per raons familiars, en els termes establerts en la legislació vigent, o incorporant
millores pel que fa a la seva durada i temps de reserva del lloc de treball.
Exemple: “Les treballadores i treballadors tenen dret a un període d’excedència no superior a tres anys per atendre la cura de cada fill/a,
a comptar des de la data del naixement d’aquest. Aquesta excedència la pot demanar el pare o la mare quan els dos treballin i donarà
dret a la reserva del lloc de treball i que es computi a efectes d’antiguitat el període de durada d’aquesta. En aquesta situació, s’hi podrà participar en convocatòries de trasllats i ascensos, com si estigués en actiu. Els successius fills i filles donaran dret a un nou període d’excedència que, si s’escau, posarà fi al que es gaudia “.
• Establir opcions de permisos no retribuïts per cobrir altres opcions no previstes en la legislació vigent (tramitació d’una adopció, malalties familiars de llarga durada,etc).
Exemple: “El treballador o treballadora pot demanar fins a quatre dies de permís anual no retribuït, amb la justificació raonada ... Quan
la finalitat del permís sigui la realització de tràmits d’adopció o acolliment, que requereixin un desplaçament d’especial durada, el període de permís pot ser d’una durada superior”.
• Fer extensius els drets sobre permisos, llicències i excedències a les parelles de fet, per tal d’adaptar la situació laboral a la realitat social.
Exemple: “Dins del concepte d’afinitat, s’integraran les anomenades parelles de fet, que gaudiran dels mateixos drets, quan així siguin
reconegudes, mitjançant la regulació per qualsevol organisme competent”.
• Incloure clàusules de garantia de no discriminació per raons d’embaràs i maternitat en els processos de selecció, contractació, renovació de contractes i promoció professional.
Exemple: “Contractació i ocupació. Accés a l’ocupació i permanència: Es promourà que les ofertes d’ocupació i les proves de selecció no
siguin excloents per raó de sexe ni continguin criteris discriminatoris. Es garantirà que l’embaràs no sigui causa d’exclusió en la renovació de contractes”.
• Adoptar mesures sobre jornada laboral, vacances, formació i ajudes socials, que facilitin l’exercici de la maternitat / paternitat, la
conciliació de la vida laboral i familiar i previnguin davant de qualsevol forma de tracte discriminatori.
Exemple: “En els drets de les treballadores i treballadors amb fills/es i, especialment, en les circumstàncies que envolten la dona treballadora, es tindrà en compte per part de les empreses en l’organització del treball, la Llei de Conciliació de la Vida Familiar. Igualment,
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les treballadores i treballadors amb fills/es menors de tres anys d’edat tenen dret de preferència sobre noves contractacions a l’elecció
de torn i horari de treball”.
• Introduir clàusules que garanteixin el 100% del salari real, en els casos de suspensió per maternitat/paternitat.
Exemple: “Les empreses han de complementar les prestacions de la Seguretat Social i de les mútues d’accidents, fins arribar al 100%
del salari real en els casos d’accident laboral, malaltia professional, hospitalització i maternitat o qualsevol tipus de malaltia “.

NORMATIVA REFERENT A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL A NIVELL INTERNACIONAL, EUROPEU
I ESTATAL:
Àmbit Internacional:
• Recomanació 4 / 1919 de l’OIT.
• Recomanació 95/52 de l’OIT.
• Conveni 127/1967 de l’OIT.
• Conveni 136/1971 de l’OIT.
• Conveni 3 / 1919 i 103/1952.
Àmbit Europeu / Comunitari:
• Tractat de la Unió Europea. Versió consolidada que incorpora els canvis introduïts pel Tractat d’Amsterdam (Articles 2, 3, 13 i 141).
• Carta dels Drets Humans Fonamentals de la Unió Europea de 7 de desembre de 2000.
• Directiva del Consell de 9 de febrer de 1976 (76/207/CEE).
• Directiva del Consell de 24 de juliol de 1986 (86/378/CEE).
• Directiva del Consell 92/85/CEE 19 octubre 1992.
• Directiva del Consell 96/97/CE de 20 de desembre de 1996 per la qual es modifica la Directiva 86/378/CEE.
• Directiva del Consell 96/34/CE de 3 de juny de 1996.
• Directiva del Consell 97/80/CE de 15 de desembre de 1997, relativa a la càrrega de la prova en els casos de discriminació per raó de
sexe (Articles 1, 2 i 3).
Àmbit estatal espanyol:
• Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 (Articles 9.2, 14, 18.4, 32, 35, 39 i 50).
• Reial Decret Legislatiu 1 / 1995, de 24 març 1995. Llei de l’Estatut dels Treballadors (Articles 4, 37, 46, 48, 52, 53 i 55).
• Llei 39/1999 de 5 de novembre, de Conciliació de la vida familiar i professional de les persones treballadores.
• Llei de procediment laboral. Reial decret legislatiu 2 / 1995, de 7 d’abril (Articles 96, 108, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138 i 138 bis).
• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos professionals (article 126).
• Llei General de la Seguretat Social. Reial decret legislatiu 1 / 1994, de 20 de juny (Articles 38, 134, 135, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188 i 189).
• Reial Decret Llei 1 / 2000 de 14 de gener, sobre determinades millores de la protecció familiar de la Seguretat Social.
• Reial Decret 1368/2000, de 19 de juliol, de desenvolupament de les prestacions econòmiques de pagament únic per naixement de tercer o successius fills/es i per part múltiple, modificat pel RD-L 8/2010 de 20 de maig.
• Decret 92/2002, de 22 d’agost de 2002.
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3.- SALUT LABORAL DE LES DONES

SALUT LABORAL DE LES DONES

Tradicionalment, les dones han estat objecte de legislació en matèria de salut laboral en funció de la seva condició reproductora, el que ha donat lloc a l’existència d’una àmplia normativa en aquest sentit. Actualment, hi
ha una legislació més concreta que es centra en els conceptes de salut, riscos i prevenció laboral, que incorporen aspectes específics relacionats amb les activitats o treballs que realitzen les dones.
Els problemes de salut en el món del treball, afecten de forma diferent a dones i homes, de manera que aquest
tema s’ha d’abordar des de la perspectiva de gènere. Fins no fa gaire temps la salut laboral es centrava en
combatre els accidents sobtats amb riscos de mort o incapacitat, les substàncies tòxiques, els sorolls excessius, les temperatures extremes, etc. Condicions que es donaven en el món industrial i, per tant, tradicionalment relacionades amb el treball masculí les característiques són els sorolls, l’esforç físic, el treball amb substàncies o objectes perillosos, etc.
No obstant això, hi ha factors que afecten majoritàriament a les dones i que estan relacionats amb la seva incorporació al mercat de treball, amb els estereotips assignats segons el gènere i amb les diferències biològiques:
• La maternitat.
• La segmentació horitzontal i vertical del mercat de treball, on les dones es troben en sectors fortament
feminitzats i que presenten riscos diferents dels sectors masculinitzats i que, per tant, la seva preven
ció ha de ser específica.
• La doble jornada laboral, assumint les responsabilitats familiars.
• L’assetjament sexual i moral en el treball.

ELS PROBLEMES DE SALUT EN EL MÓN DEL TREBALL, AFECTEN DE FORMA DIFERENT A DONES I HOMES, DE MANERA QUE
AQUEST TEMA S’HA D’ABORDAR DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE. FINS NO FA GAIRE TEMPS LA SALUT LABORAL ES
CENTRAVA EN COMBATRE ELS ACCIDENTS SOBTATS AMB RISCOS DE MORT O INCAPACITAT, LES SUBSTÀNCIES TÒXIQUES,
ELS SOROLLS EXCESSIUS, LES TEMPERATURES EXTREMES, ETC. NO OBSTANT AIXÒ, HI HA FACTORS QUE AFECTEN
MAJORITÀRIAMENT A LES DONES I QUE ESTAN RELACIONATS AMB LA SEVA INCORPORACIÓ AL MERCAT DE TREBALL, AMB
ELS ESTEREOTIPS ASSIGNATS SEGONS EL GÈNERE I AMB LES DIFERÈNCIES BIOLÒGIQUES

La presència i incorporació de les dones al mercat laboral ha evolucionat positivament al llarg de la història.
Molts d’aquests canvis han estat possibles gràcies als avenços legislatius, prestant una especial atenció al
col•lectiu de les dones.

Generalment, els treballs que desenvolupen les dones solen ser monòtons i repetitius, que impliquen rapidesa, agilitat i precisió a més
de postures inadequades, d’escàs reconeixement social, la cura als altres, etc. Els efectes sobre la seva salut no són apreciables a curt
termini i a la llarga poden provocar alteracions musculoesquelètiques en els membres superiors i esquena, problemes circulatoris en els
membres inferiors i problemes i/o patologies com ara l’estrès, la depressió, alteracions en la menstruació, afebliment del sistema immunològic, i d’altres problemes que no són tractats i investigats prou com per generar legislacions i polítiques preventives més d’acord
amb les diferències de gènere.
En l’ordenament jurídic espanyol, com a norma fonamental en el terreny de la salut laboral tenim la Llei 31/1995 de Prevenció de Ris-
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cos Laborals, la qual regula la protecció de la salut de les treballadores i treballadors mitjançant la prevenció de riscos derivats del seu
treball. Aquesta norma deriva de la Directiva Marc 89/391/CEE de la Unió Europea. El desenvolupament de la Llei de Salut Laboral des
d’una perspectiva de gènere, queda supeditada al tractament que se li doni a l’hora de negociar convenis col•lectius i desenvolupar canvis legislatius.

BONES PRÀCTIQUES
• Nomenar en els centres de treball delegades i delegats de prevenció, amb l’objectiu d’exigir i vigilar el compliment de la legislació vigent.
• Tenir en compte els riscos a què es veuen exposades les dones i realitzar una millor prevenció en salut, incorporant els riscos psicosocials.
• Fomentar i promoure estudis i investigacions que tracten el tema de la salut laboral des de la perspectiva de gènere.
• Investigar, des del punt de vista de la salut laboral, les característiques d’alguns llocs de treball (monòtons, sedentaris, repetitius ...)
que aparentment no repercuteixen sobre la salut de la persona treballadora.
• Constituir en els convenis col•lectius comissions paritàries, que tinguin com a objectiu analitzar, estudiar i proposar solucions en ma
tèria de prevenció en riscos laborals en el marc sectorial.
• Negociar les formes de designació dels i les delegades de Prevenció i els criteris de cooperació en l’aplicació i foment de les mesures
de prevenció i de protecció adoptades en les empreses.
• Establir la formació que en cada sector ha de ser impartida a les treballadores i treballadors.
• Substituir els reconeixements mèdics inespecífics per una vigilància a la salut sobre la base de l’avaluació de riscos de cada lloc de treball.

EXEMPLES DE CLÀUSULES A INCLOURE EN ELS CONVENIS COL•LECTIUS:
• “S’ha de tenir en compte en les avaluacions els factors de risc que puguin incidir en la funció de procreació de les treballadores i tre
balladors, en particular per l’exposició a agents físics, químics i biològics, que puguin exercir efectes mutagènics o de toxicitat per la
procreació “.
• “Es realitzarà anualment una exploració urològica als treballadors i ginecològica a les treballadores majors de trenta-cinc anys, sent
aquesta exploració de caràcter voluntari per a tots dos”.
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NORMATIVA REFERENT A LA SALUT LABORAL A NIVELL INTERNACIONAL, EUROPEU I ESTATAL:
Àmbit Internacional:
• Recomanació 114 de la Conferència General de l’OIT, 1960.
Àmbit Europeu / Comunitari:
• Tractat de Roma, de 1957 (Article 118.a).
• Directiva del Consell (89/391/CEE) de 12 de juny de 1989.
• Directiva del Consell (90/270/CEE) de 29 de maig de 1990 (cinquena Directiva específica Directiva acord amb l’apartat 1 de l’article 16
de la Directiva 89/391/CEE.
• Directiva del Consell de 23 de novembre de 1993 (93/104/CE).
• Recomanació de la Comissió (92/131/CE), de 27 de novembre de 1991.
Àmbit estatal:
• Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978 (Article 40.2).
• Reial Decret Legislatiu 1 / 1995, de 24 març 1995. Aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (Articles 3, 4 i 5).
• Llei 31/1995, de 8 novembre 1995. Regula la Prevenció de Riscos Laborals (Articles 3, 14, 18, 19, 26, 28, 33, 34 i 41).
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4.- POLÍTIQUES SALARIALS:
ESTRUCTURES DE LES NÒMINES,
CATEGORIES PROFESSIONALS...

POLÍTIQUES SALARIALS: ESTRUCTURES DE LES NÒMINES,
CATEGORIES PROFESSIONALS...
Malgrat la massiva incorporació de les dones al mercat laboral, això no s’ha traduït en millores laborals i salarials. A l’estat espanyol, les
dones perceben un 27% -28% menys de salari que els homes. Hi ha segregació ocupacional entre dones i homes pel fet que aquestes
no poden accedir als mateixos llocs de treball i que no realitzen les mateixes tasques. Això fa que es continuïn valorant de diferent manera els treballs realitzats per les dones i aquesta situació es tradueix en l’existència de discriminació salarial.
El concepte d’igual retribució significa que per a un treball d’igual valor, en el qual les característiques d’aquest puguin ser exercides tant
per dones com per homes, s’ha de percebre el mateix salari i tenir les mateixes prestacions, llevat que la diferència s’expliqui per motius no discriminatoris.
Les causes per les quals es produeix aquesta discriminació són variades, destacant entre d’altres:
• Edat: a major edat, major salari. Les dones joves tenen un major pes relatiu entre la població jove treballadora.
• Nivell educatiu: a major nivell educatiu, se suposa que es percep més salari, però en el cas de les dones, tot i que actualment tenen més nivells educatius que els homes, les diferències salarials persisteixen, a causa de la influència de la resta de factors que estem tractant.
• Antiguitat: a major antiguitat, major salari. L’antiguitat mitjana de les dones a les empreses sol ser inferior a la dels homes.
• Sector d’activitat: hi ha més presència de dones en aquells sectors on els salaris són més baixos.
• Valoració dels llocs de treball: en general hi ha treballs que estan feminitzats, i per tant estan subremunerats. Com més dones es troben treballant en una ocupació, més baixa és la remuneració. A més els models de valoració són discriminatoris, ja que es potencia la força o la productivitat relacionada amb aquesta i s’infravalora la productivitat relacionada amb les habilitats i destreses, pel fet que hi ha
prejudicis sexistes a l’hora d’avaluar el treball realitzat per les dones.
• Classificació professional: s’utilitza per determinar les funcions i jerarquies dins d’una empresa i constitueix la referència per a establir
la diferència salarial entre les treballadores i treballadors. Les classificacions professionals, en la majoria dels casos, no responen a una
valoració tècnica del lloc de treball, sinó que està relacionada amb els valors socials predominants en la nostra societat en què el treball
femení és infravalorat i per tant pitjor pagat.
• Complements salarials: el cobrament o no dels complements salarials (hores extraordinàries, pagaments per horari no regular, classificació, paga per mèrits, competència o rendiment ,...), suposen l’existència de discriminació pel fet que normalment es valoren més els
treballs masculins i els complements solen estar lligats a aquests treballs, relacionats amb l’esforç físic, el treballar més hores, etc.
Per poder fer efectiva l’equitat de remuneració es fa necessari que els criteris aplicats a l’hora de determinar els salaris estiguin lliures de
prejudicis, que els treballs es valorin de la mateixa manera, que s’elimini la diferència salarial per raó de sexe i que es tracte a les treballadores i treballadors de la mateixa manera.
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A més, cal adaptar les estructures salarials als canvis que han sorgit en les relacions laborals pel fet que actualment els treballs es troben més homogeneïtzats, i, per tant, han de valorar de manera equivalent.
Pel que fa a la normativa de l’estat espanyol, l’ordenament jurídic reflecteix una sèrie d’aspectes relatius als sistemes o polítiques salarials. Com a norma fonamental, en la Constitució Espanyola, l’article 9.2 responsabilitza els poders públics de les condicions necessàries
perquè la llibertat i igualtat de l’individua sigui real i efectiva. L’article 14 proclama el principi d’igualtat davant la llei, prohibint expressament la discriminació, entre d’altres causes odioses, per raó de sexe. Finalment, l’article 35.1 consagra el dret de treballar i el dret “al
treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball i una remuneració suficient per satisfer seves necessitats
i les de la seva família, sense que en cap cas es pugui fer discriminació per raó de sexe “.
La segona norma d’importància en matèria salarial, és la Llei 8 / 1980 de 10 de març, de l’Estatut dels Treballadors. En el seu article 17
estableix que: “1. S’entendran nuls i sense efecte els preceptes reglamentaris, les clàusules dels convenis col•lectius, els pactes individuals i les decisions unilaterals de l’empresari, que continguin discriminacions desfavorables per raó d’edat o quan continguin discriminacions favorables o adverses en l’ocupació, així com en matèria de retribucions, jornada i altres condicions de treball per circumstàncies
de sexe, origen, estat civil, raça, condició social, idees religioses o polítiques, adhesió o no a sindicats i als seus acords, vincles de parentiu amb altres treballadors/es a l’empresa i llengua dins l’Estat Espanyol ...”.
No obstant això, encara que l’ordenament jurídic espanyol regula la igualtat de retribució per treball d’igual valor, resulta que aquestes
garanties jurídiques en moltes ocasions s’incompleixen, ja que les dones a l’estat espanyol perceben entre un 27% i 28% menys de salari que els homes per un treball d’igual valor. Aquesta menor retribució salarial de les dones es dóna perquè segueixen existint prejudicis masculins, en els quals no es valora de la mateixa manera el treball femení que el masculí.
LA NEGOCIACIÓ COL•LECTIVA ES PERFILA COM LA MILLOR VIA PER LLUITAR CONTRA LA DISCRIMINACIÓ SALARIAL.
Per a això es fa necessari:
• Analitzar la distribució de treballadors/es en funció del sexe.
• Analitzar els salaris de cada categoria professional en funció del sexe, per així poder detectar les possibles discriminacions.
• Analitzar els criteris que s’estableixen a l’hora de la contractació, promoció, etc, que determinen el salari que percebrà la persona.
• Revisar els criteris que s’utilitzen a l’hora de valorar el treball d’una persona tal com l’antiguitat, força física, disponibilitat horària..., i
que generalment afavoreixen els homes i discriminen les dones.
• Un cop es tinguin en compte tots aquells criteris que produeixen discriminació salarial de les dones, cal “posar-los sobre la taula” i
aconseguir que s’introdueixin clàusules no discriminatòries en els convenis col•lectius amb l’objectiu d’eradicar la discriminació sala
rial per qüestió de gènere.
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A més de la negociació, hi ha altres vies per lluitar contra la discriminació salarial, i són:
• Recórrer a la jurisdicció social, en les seves diverses modalitats processals, i en última instància davant el Tribunal Constitucional per
la via del recurs d’empara.
• Denunciar els fets davant la Inspecció de Treball, perquè aquesta actuï d’ofici.
• Recórrer a la jurisdicció civil.

BONES PRÀCTIQUES:
• Assegurar que els convenis col•lectius incorporin clàusules que garanteixin el principi d’igualtat retributiva i que d’una manera ex
pressa reflecteixin que haurà de pagar-se la mateixa retribució, totes les prestacions en diners o en espècie (salari base, comple
ments salarials, millores socials, indemnitzacions per trasllats ...) i qualsevol tipus de retribució que es percebi directament o in
directament relacionada amb el treball.
Exemple: “Les dues parts es comprometen a vetllar per la igualtat de retribució per a treballs d’igual valor i per la no discriminació per
cap dels supòsits previstos en l’article 14 de la Constitució Espanyola”.
• Establir que el conveni i la seva estructura retributiva afectarà a totes i tots els/les treballadors/es, sigui quina sigui la modalitat de la
seva contractació, sense realitzar excepcions de cap tipus respecte dels /les treballadors/es de caràcter temporal o a temps parcial .
Exemple: “Els i les treballadores contractats/des a temps parcial tindran els mateixos drets i igualtat de tracte en les relacions laborals
que els altres treballadors/es de plantilla, llevat de les limitacions que es derivin de la naturalesa del seu contracte. Els/les treballadors/
es contractats a temps parcial gaudiran de les bestretes de menjador, transport, etc. De la mateixa manera que a la resta de la plantilla, pot ser-los compensats en efectiu si així s’acordés”.
• Procedir a regular o revisar les classificacions professionals i la valoració dels llocs i funcions de cada feina a l’empresa, per a la
correcta aplicació del principi de “igual retribució per treballs d’igual valor”, amb la finalitat de poder abordar la posterior correcció de les discriminacions salarials per qüestió de gènere”.
Exemple: “En el cas de concurrència en un lloc de treball de tasques bàsiques corresponents a diferents grups professionals, la classificació es realitzarà en funció de les activitats pròpies del grup professional en què es dediqui la major part de la seva jornada, atenent
en tot cas al criteri de treball d’igual valor amb vista a evitar qualsevol tipus de discriminació”.
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• Introduir mesures d’acció positiva que tractin de modificar situacions de desigualtat:
a/ Establint increments salarials suplementaris a la pujada general per a l’equiparació de nivells salarials d’un mateix grup professional o de categories equivalents, per l’assimilació de categories feminitzades i els seus equivalents masculinitzats, eliminant així possibles desigualtats salarials.
b/ Fixant un salari mínim garantit.
Exemple: “Salari mínim garantit: Per el present acord s’assigna als/les treballadors/es, en jornada completa, el salari mínim garantit
anual de _____euros bruts. El salari mínim garantit estarà compost per la totalitat dels conceptes retributius a percebre pels treballadors/es de cada empresa, en la seva activitat habitual en treballs no mesurats. No s’inclouen en el salari mínim garantit els següents
conceptes: antiguitat, plus de torns, nocturnitat i complement de lloc de treball ...”.

NORMATIVA REFERENT A LES POLÍTIQUES SALARIALS A NIVELL INTERNACIONAL, EUROPEU I ESTATAL
Àmbit Internacional:
• Conveni n º 100 de l’OIT, de 26 de juny de 1951.
Àmbit Europeu / Comunitari: • Tractat de Roma, de 1957 (Article 119).
• Tractat d’Amsterdam, de 1997 (Article 141).
• Directiva 75/117/CEE, de 10 de febrer de 1975 (Article 1).
• Directiva 76/207/CEE de 9 de febrer de 1976.
• Directiva 79/7/CEE, de 19 de desembre de 1978.
• Directiva 86/378/CEE, de 24 de juliol de 1986.
• Directiva 86/613/CEE, de 11 de desembre de 1986.
• Directiva 92/85/CEE, de 19 d’octubre de 1992.
• Directiva 97/80/CE, de 15 de desembre.
• Consell d’Europa, d’11 de març de 1991. Recomanació núm. 1146.
• Comissió Europea, comunicació del 17 de juliol de 1996.
Àmbit estatal:
• Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978 (Articles 9.2, 10, 14 i 35).
• RD leg 1/1995 de 24 de març
• Estatut dels Treballadors (Articles 17, 22, 26, 28 i 29).

33

ANOTACIONS

35

ANOTACIONS

36

ANOTACIONS

37

ANOTACIONS

38

IGUALTAT D'OPORTUNITATS
A L'ÀMBIT LABORAL

www.intersindical-csc.cat

