
APOIOS PARA A
ELABORACIÓN DE
PLANS DE IGUALDADE



1 O proxecto consiste nunha serie de sesións de
consultoría na que o obxectivo é que as
entidades participantes desenvolvan tódalas
fases necesarias que indica a normativa
vixente para implantar un plan de igualdade.

2 Segundo RD 901/2020 e o RD 6/2019 teñen
que elaborar e aplicar un Plan de igualdade as
empresas e entidades:

-De 50 persoas traballadoras ou máis (a partir
do 7 de marzo de 2022).

-Tamén deben elaborar un Plan de igualdade
as entidades obrigadas por convenio,
sancionadas, ou calquera outra empresa
interesada que queira facelo de maneira
voluntaria.

-O RD 901/2020 sinala que as empresas que
xa teñan implantado un Plan de Igualdade
con anterioridade teñen ata o 14 de xaneiro
de 2022 para adaptalo á nova normativa.

Dende FADEMGA Plena
inclusión Galicia e AEDIGAL
abrimos convocatoria para a
inscrición no proxecto de
apoios para a implantación de
Plans de Igualdade. 



1 É un conxunto de medidas encamiñadas a
garantir a igualdade entre mulelleres e homes
no entono laboral:

-Proceso de selección de selección e
contratación.

-Formación do persoal.

-Clasificación profesional.

-Condicións laborais (auditoria salarial).

-Prevención do acoso sexual e por razón de
sexo.

-Promoción profesional.

-Exercicio corresponsable dos dereitos da
vida persoal, familiar e laboral.

-Representación feminina en cargos de
dirección.

-Retribución salarial.

¿Que é un plan de
igualdade?



¿Con quen contaremos para a
realización deste apoio?

¿Que inclúen estes apoios?

Coa empresa RECURSOSGALICIA. Créase no ano
2007 en Santiago de Compostela e a súa actividade
principal céntrase na consultoría de empresas e
concellos na elaboración de plans de igualdade e na
impartición de formación.

 

Un conxunto ordeado de sesións de asesoramento
grupal tendentes a guiar, clarificar e planificar as
distintas fases para que cada entidade poida
elaborar o seu Plan de Igualdade. 

Estas compleméntanse con consultoría individual a
cada entidade a través dos foros da plataforma. 

En cada fase expoñeranse distintos instrumentos a
utilizar e indicaranse entregables. 

O obxectivo da consultoría é resolver dúbidas e
acompañar no proceso.



1ª Sesión Plenaria:
-Toma de contacto.
-Explicación do
servizo.
-Análise das
entidades.
-Explicación xeral
das fases.

D E C E M B R O

2ª Sesión:
- Explicación
primeiros pasos e
diagnose.
-Lista de chequeo.
-Entregable:
Consititución
Comisión
Negociadora.

X A N E I R O

3ªSesión:
-Repaso da fase de
diagnose.
-Lista de chequeo.
-Entregables:
Valoración de postos
de traballo, Auditoría
retributiva e borrador
diagnose.

F E B R E I R O

4ª Sesión:
-Explicación fase
medidas de
igualdade.
-Lista de chequeo.
-Entregable:
Borrador de plan de
igualdade.

M A R Z O

5ªSesión:
-Repaso fase medidas
de iguladade.
-Rexistro, avaliación e
seguimento.
-Lista de chequeo.
-Entregable: Fichas de
seguimento

A B R I L

CRONOGRAMA
Apoios para a elaboración plan de igualdade



1 -Ingresar 70 € por entidade no número de
conta: ES87 2080 0300 89 3040 126857.

-Cubrir formulario que se achega.

-Remitir xustificante de pago a nome da
entidade e formulario cuberto a
calidade@fademga.org ou a info@aedigal.org
ANTES DO VENRES 03 DE DECEMBRO

2 -O xustificante de pago debe ir a nome da
entidade para que se lle poida facturar o
servizo.

-Para calquera dúbida contactar con Bibiana
no mail calidade@fademga.org ou con Sergio
no mail  info@aedigal.org.

¿QUE DEBO FACER PARA
FORMAR PARTE DO EQUIPO?

mailto:calidade@fademga.org
mailto:calidade@fademga.org

