
22 DE FEBRER DE 2015
DIA EUROPEU

PER A LA IGUALTAT SALARIAL

El dia europeu per a la igualtat salarial entre dones 
i homes. Aquesta data està relacionada amb el 
nombre de dies de més que han de treballar les 
dones per igualar el nivell salarial anual dels 
homes. És a dir, el que guanyen els homes durant 
365 dies, la dona ho guanya en 424 dies.  

La Comissió Europea va posar en marxa, el 5 de 
març de 2011, el dia europeu de la Igualtat Salarial, 
amb l'objectiu de sensibilitzar cada any sobre el 
temps suplementari que han de treballar les dones 
per guanyar el mateix que els homes. Aquest dia es 
fixa en funció de les darreres dades de bretxa 
salarial disponibles.

El primer dia va ser el 5 de març de 2011 
(IP/11/255); el segon es va celebrar el 2 de març de 
2012 (IP/12/211); el tercer, el 28 de febrer de 2013 
(IP/13/165); el quart, també va ser el 28 de febrer 

de 2014 ( Enllaç:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-190_es.htm .

El 2014, la Comisió Europea indicava que a Europa les dones segueixen treballant  59 
dies “extres” a l'any.

Tal com planteja la Unió Europea, aquest dia ens recorda les desiguals condicions 
salarials que s'apliquen encara a les dones en el mercat laboral. En els darrers anys, la 
bretxa salarial no ha experimentat gaire disminució. Aquesta tendència és causa de la 
greu crisi econòmica que ha provocat una reducció dels ingressos dels homes, i no a 
l'augment dels salaris de les dones”, va indicar el 2014 Viviane Reding, vicepresidenta i 
comissària de Justícia de la UE.

A través d'aquesta petita aportació, l'Ajuntament vol conscienciar la ciutadania, empreses i 
resta d'agents socials del municipi, de la importància de comptar amb bones pràctiques 
per tal que les diferències entre les dones i homes vagin minvant.

Tal com expressa l'Organització Internacional del Treball,  es calcula que amb l'índex 
actual d'avanç cap a guanys més igualitaris, es tardaran 75 anys en fer desaparèixer les 
diferències entre els sexes.

Així que encara que a poc a poc, anam pel camí de la consecució real de la igualtat entre 
totes les persones.
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A continuació es presenten una sèrie d'idees pràctiques per tal de fer efectiu el principi 
d'igualtat d'oportunitats i de tracte.

CONCEPTES

DISCRIMINACIÓ SALARIAL / BRETXA SALARIAL

Segons informe de l'OIT, la discriminació salarial es produeix de diferents formes: 
directament o indirectament. En algun cas, el sexe segueix sent un criteri específic per 
establir els salaris, el que suposa una discriminació directa per raó de sexe. Aquesta 
discriminació també es produeix quan la mateixa feina rep títols diferents, depenent del 
sexe de la persona que l'ocupi. Els treballs amb noms femenins estan pitjor pagats que els 
designats amb noms masculins. Per exemple:

Títol masculí                           Títol femení   

Comercial Assistent de vendes 
Subgerent Assistent  del gerent
Tècnic Operadora 
Gestor d'informació     Bibliotecària 
Director d'oficina   Supervisora de mecanografia 
Sastre Costurera 
Auxiliar de vol   Hostessa
Assistent personal Secretària 
Administrador Secretària 
Xef Cuinera
Conserge Netejadora

Per altra banda, segons el document: “Cóm combatre la bretxa salarial a la Unió 
Europea”, defineix el concepte de bretxa salarial entre dones i homes, és un percentatge 
respecte als ingressos de la població masculina i representa la mitjana de les diferències 
entre els ingressos bruts per hora de treballadors i treballadores. Els ingressos bruts són 
les pagues i salaris que s'abonen directament a una persona treballadora abans que 
s'apliquin les deduccions. A la UE, les dades sobre la bretxa salarial entre sexes estan 
elaborades amb la metodologia de l'Enquesta sobre l'Estructura dels Salaris.

La Resolució del Parlament Europeu de 24 de maig de 2012 sobre l'aplicació del principi 
d'igualtat de retribució per a les treballadores i als treballadors per a un mateix treball o un 
treball d'igual valor presenta algunes propostes d'acció  dirigida a la Comissió, els estats 
membres, les  persones interlocutores socials i altres parts interessades, incloses les 
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empreses.

El 5 de març de 2014, la Comissió Europea llança recomanacions als Estats membres i 
exposa un ventall de mesures que aborden específicament la transparència salarial, entre 
d'altres:

➢ El dret del personal a sol·licitar informació sobre els nivells salarials, inclosos els 
components variables o complementaris, com són primes o pagaments en espècie, 
desglossat per sexes.

➢ La comuniació regular d'informació per part de les entitats empleadores de la 
remuneració mitjana per categoria laboral o lloc (només s'aplica en grans i mitjanes 
empreses);

➢ La realització d'auditories salarials a grans empreses (excloses  les PIME) i la seva 
posada a disposicó de les persones representats del personal 

➢ La inclusió de les questions d'igualtat de remuneració (i auditories salarials) en les 
negociacios col·lectives.

Els Estats membres hauran d'aplicar almenys una d'aquestes mesures, segons la seva 
pròpia situació nacional.

Altres mesures suggerides són l'elaboració d'estadístiques actualitzades i millorades 
sobre la bretxa salarial entre dones i homes; una definició clara de “treball d'igual valor” i 
el foment de sistemes de classificació i avaluació professional no sexistes; augmentar el 
paper dels organismes nacionals per a la lluita contra la discriminació salarial entre dones 
i homes; vigilar i aplicar el principi d'igualtat de remuneració i activitats de sensibilització.

Els Estats membres, tenen fins al 31 de desembre de 2015 per informar a la Comissió de 
les mesures que hagin adoptat per aplicar la Recomanació, per tal que la Comissió pugui 
avaluar els progressos realitzats i la necessitat d'adoptar altres mesures.

ENLLAÇOS D'INTERÈS

➔ Eina de recolzament número 5: igualtat retributiva entre dones i homes del Ministeri 
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat: 
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/herramientas/docs/Herramienta-de-
Apoyo-n-5-_Igualdad-retributiva-entre-mujeres-y-hombres.pdf

➔ Enquesta Anual d'estructura salarial. La darrera és per al període del 2008 a 2012 
Enllaç: http://www.ine.es/CDINEbase/consultar.do?
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mes=&operacion=Encuesta+anual+de+estructura+salarial&id_oper=Ir

➔ Organització Internacional del Treball: Guia introductòria a la igualtat salarial. 2013 
Enllaç: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/publication/wcms_223157.pdf

➔ Com combatre la bretxa salarial entre homes i dones a la Unió Europea. 2014. 
Enllaç: http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_es.pdf

➔ Estudi Final sobre: “Elaboración de un índice sintético de discriminación laboral”, 
Realizat per CEET i la Unión Europea. Enllaç: 
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2014/docs/ISBRE
SARevisadojulio2014.pdf

➔ Dia de la igualtat salarial. Unió Europea. 28/02/2014. Enllaç: 
ttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-190_es.htm
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