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DIAGNOSI: ESTUDI DE LA SITUACIÓ 
 

FASE 1 
 
1.Característiques generals de l’empresa 
 
  
 

Denominació social: ROS ROCA, S.A. 

Forma jurídica: ROS ROCA, S.A. 

Direcció: Av. Cervera s/n, 25300 Tàrrega 

Telèfon: 973.508.100 

Fax: 973.508.135 

E-mail: jordi.cava@rosroca.com 

Pagina web: www.rosroca.com 

 

 

La multinacional lleidatana ROS ROCA centra la seva activitat en la fabricació de béns d'equip 

i en el disseny i desenvolupament de sistemes i processos d'enginyeria aplicats al medi ambient. La 

filosofia de ROS ROCA es basa en el respecte absolut amb l'entorn i en el desenvolupament màxim de 

tota aquella enginyeria mediambiental que millori la qualitat de vida de les persones. 

 

Aquests principis, irrenunciables des de la seva fundació al 1953, l'han convertit en una de les 

empreses líder del sector a Europa. ROS ROCA exporta a 70 països, les persones treballadores es 

senten orgulloses de dir que son un equip de més de 1.600 col·laboradors, repartits entre els cinc 

continents, que units s’ajuden, cada dia a millorar tant els productes com els serveis.  

 

A més de la fabricació de béns d'equip que cobreixen el cicle complet de recollida de residus: 

recol·lectors compactadors sobre camions; maquinària per neteja viària i equips per a la neteja de 

clavegueram, ROS ROCA també ha desenvolupat en els darrers anys, des dels seus propis 

departaments de R + D + i, moderns sistemes per al transport de tot tipus de residus.  
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 ROS ROCA SA, des dels seus inicis, te clar quin és el principal objectiu. Treballar per 

construir una societat on les persones puguin tenir una qualitat de vida cada vegada millor, en 

harmonia amb el seu entorn. Des de Tàrrega (Lleida) s’ha anat creixent i ara és una empresa 

multinacional, amb activitat i com hem dit amb representació en els cinc continents. Però això no fa 

perdre el rumb, sinó que es consolida més encara. a Ros Roca s’inverteix en la investigació i el 

desenvolupament de noves tecnologies, processos i materials, per aconseguir una societat sostenible. 

  

ROS ROCA SA disposa d’ànima i vocació de líders. La història mostra la voluntat de 

internacionalització. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6

ROS ROCA                                                                                           PLA D’IGUALTAT PER A DONES I HOMES 2015 - 2020 

2.Compromís de l’empresa 
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FASE 2 
 
 
1. Metodologia de treball 
 
 
 
 
 

Tenint en compte que el Pla d’Igualtat que presentem té com objectiu, tal i com preveu la Llei, 

proposar accions transversals que millorin la qualitat laboral de la totalitat de la plantilla i no només 

de les dones, és imprescindible partir de la diagnosi inicial per conèixer, en primer lloc, la realitat de 

la plantilla des de la perspectiva de gènere i fer visible la situació concreta que existeix; d'aquesta 

manera es poden visualitzar les mesures que ja s'estan prenent a l’empresa per promoure la igualtat i 

a la vegada detectar les disfuncionalitats existents mostrant-les d'una manera clara i entenedora per 

poder corregir-les i millorar-les en un temps determinat. Per aquesta raó és molt important que es 

tingui present que el pla d'igualtat és un document "viu", és a dir, sotmès a canvis constants, tants 

com obligui la pròpia dinàmica de l'empresa. 

 

Un cop feta la diagnosi inicial, es poden observar els punts forts i febles que existeixen a 

l'empresa en temes de diversitat des del punt de vista de la igualtat dona/home, i d'aquesta manera 

s’obtenen els arguments necessaris per proposar els objectius del pla d’acció, la política a seguir i els 

mecanismes necessaris per fer més eficient l'organització de l'empresa des del punt de vista de la 

paritat entre les dones i els homes.  

 

La diagnosi constarà de dues parts: 

 

Diagnosi quantitativa: Resultat de la recollida sistemàtica de les dades totals de la plantilla 

en els diferents àmbits de l'empresa: els nivell retributius, els criteris d’accés a l'empresa, de selecció, 

de promoció, de formació, les xifres comparables entre dones i homes en els diferents llocs de treball. 

Totes aquestes dades són les que ens han de proporcionar una àmplia radiografia de la situació 

d'igualtat entre dones i homes.  

 

Diagnosi qualitativa: Amb tècniques d’investigació com ho són la supervisió documental, 

l'entrevista en profunditat i el grup de discussió, es recolliran dades i arguments que serviran per 

contrastar la part quantitativa. 

  

Les eines utilitzades per presentar la informació són cel·les, gràfics i un text on es descriu la 

realitat que indiquen les dades, i on ja s’apunten possibles actuacions que posteriorment es 

desenvoluparan en les conclusions i en el Pla d'Igualtat. 
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Finalment es destaca que en la metodologia de treball cal tenir molt present la temporalitat del 

pla; la clau del seu èxit és l’aplicació al ritme que s’adapti a la realitat de la pròpia empresa, evitant 

accions que puguin tornar-se en contra de la introducció de mesures d’igualtat entre la plantilla de 

ROS ROCA. 

 

El Pla d’Igualtat s'acabarà quan s'hagi aconseguit la igualtat real entre les dones i els homes de 

l'empresa, durant el període fins l’assoliment de la total igualtat, el pla es revisarà de forma 

quinquennal, presentant-se a la comissió per a la Igualtat, format per membres del comitè d’empresa 

i de la direcció empresarial. 
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FASE 3 
 
1.Diagnosi quantitativa  
 

 
Taula 1 Distribució anual de la plantilla per sexes 

ANY DONES HOMES TOTAL % DONES 

2011 20,51 256,88    277,39 7,39% 

2012 17,38 244,70    262,08 6,63% 

2013 27,43 253,37    280,8 9,77% 

2014 32 264,82    296,82 10,78% 

2015 24,9 224,23    249,13 9,99% 

 
 

 

La plantilla de ROS 

ROCA està composta 

majoritàriament per homes, 

90.01 %. Resulta evident que 

factors intrínsecs al sector en 

que l’empresa desenvolupa la 

seva activitat han influït en 

aquesta situació desequilibrada 

en termes de gènere, si més 

no, ens els últims 5 anys el pes 

del sector femení ha augmentat 

2,5 punts, les dades del 2015 

son obtingudes el dia 21 de 

juliol del 2015. 

 

 

1.1- Distribució de la plantilla per sexes 
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Piràmide de edat (amb data 21/7/2015) 

Tram Homes % Dones % Total 

a. De 18 a 19 1 50% 1 50% 2 

b. De 20 a 24  2 100% 0 0% 2 

c. De 25 a 29 10 91% 1 9% 11 

d. De 30 a 34 11 92% 1 8% 12 

e. De 35 a 39 35 90% 4 10% 39 

f. De 40 a 44 33 80% 8 20% 41 

g. De 45 a 49 39 87% 6 13% 45 

h. De 50 a 54 40 95% 2 5% 42 

i. De 55 a 59 35 92% 3 8% 38 

j. A partir de 
60 

39 95% 2 5% 41 

TOTAL 245 90% 28 10% 273 

 

La distribució de la plantilla per edats i separada per sexes indica, en primer lloc, que els 

trams d’edat que corresponen a la gent més jove estan ocupats majoritàriament per personal masculí 

amb una baixa contractació de dones joves. 

 

En el tram que va dels 40 als 44 anys s’arriba a un percentatge màxim femení (20,00%) 

superior a la mitjana femenina de la totalitat de la plantilla (10,00%). 

 

La distribució dels percentatges en el tram d’edat de més de 50 anys és el més desequilibrat, 

en termes de gènere, respecte els percentatges globals de ROS ROCA.  

 

 

1.2- Distribució de la plantilla per edat 
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Piràmide d'antiguitat (amb data 21/07/2015) 

Tram Homes % Dones % Total 

a. Menys 12 mesos 
7 78% 2 22% 9 

b. 1 any 9 75% 3 25% 12 

c. 2 anys 11 92% 1 8% 12 

d. 3 a 5 anys 20 91% 2 9% 22 

e. 6 a 8 anys 22 85% 4 15% 26 

f. 9 a 11 anys 17 81% 4 19% 21 

g. 12 a 14 anys 
16 100% 0 0% 16 

h. 15 a 17 anys 
27 90% 3 10% 30 

i. 18 a 20 anys 15 88% 2 12% 17 

j. 21 a 23 anys 3 75% 1 25% 4 

k. 24 a 26 anys 
45 96% 2 4% 47 

l. Més de 27 53 93% 4 7% 57 

TOTAL 245 90% 28 10% 273 

  

L’anàlisi de les dades d’antiguitat separada per sexes presenta variacions en els percentatges 

de contractació femenina.  

 

Els dos primers trams de contractació més recent presenten bons percentatges de 

contractació femenina, per sobre de la mitjana de dones a l’empresa (22,00 % i 25,00 %). Tot i que 

en total, són 21 persones contractades i fan variar poc el còmput total.  

 

En els dos trams que van de 2 a 5 anys d’antiguitat, el percentatge s’enfonsa a un 8% i 

comença a remuntar a la franja de 9 a 11 anys fins assolir el 19%. És a dir, en total hi ha cinc trams, 

que no superen la mitja de dones, i un tram (de dotze a catorze anys que s’enfonsa fins al 0%). 

1.3- Distribució de la plantilla per antiguitat 
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És en l’últim tram on es troba la principal raó del desequilibri que pateix ROS ROCA en la seva 

distribució per sexes. Dels 273 treballadors i treballadores que té l’empresa 171 tenen contractes de 

més de 12 anys, d’aquest grup tan nombrós el 95,52% són homes (53) i el 4,47% dones (12). 
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Plantilla mitja segons tipus de duració contractual entre homes i dones  

  Homes Dones Total 

  Fixe % Eventuals Total Fixe % Eventuals Total Fixe % Eventuals Total 

ROS ROCA SA 218 88,98% 27 245 22 78,57% 6 28 240 87,91% 33 273 

 

El primer que destaca és l’alt nombre de treballadors i treballadores que gaudeixen d’un 

contracte fix o indefinit. Concretament són 240 d’un total de 273 persones que formen la plantilla de 

ROS ROCA, això suposa que els contractes de duració indefinida assoleixin un 87,91% del total. 

 

En termes de gènere, observant l’ús que es fa de les diferents modalitats de contracte, no es 

detecta cap discriminació, 22 dones gaudeixen d’un contracte indefinit, ja sigui a temps complet o 

parcial, d’un total de 28. Els homes, amb una diferencia de 10,41 punts superior al percentatge de 

dones, també gaudeixen d’un elevat índex de contractes de duració indefinida, afavorint així a una 

estabilitat global a nivell laboral. 

 

 El percentatge de contractes eventuals femenins han augmentat lleugerament, a 

conseqüència de les últimes incorporacions. 

1.4- Distribució de la plantilla per tipus de contracte 
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Nº DEPARTAMENT DONES % DONES 

% DONES / 

TOTAL 

DONES 

HOMES % HOMES 

% HOMES/ 

TOTAL 

HOMES 

TOTAL 

1 After Sales 1,5 6,90% 6,02% 20,25 93,10% 9,03% 21,75 

2 Operations 4 3,33% 16,06% 116,01 96,67% 51,74% 120,01 

3 SALES 3 15,79% 12,05% 16 84,21% 7,14% 19 

4 RRHH 2 66,67% 8,03% 1 33,33% 0,45% 3 

5 Quality 0 0,00% 0,00% 6,87 100,00% 3,07% 6,87 

6 IT 1 20,00% 4,02% 4 80,00% 1,78% 5 

7 Engineering 0 0,00% 0,00% 19 100,00% 8,47% 19 

8 Sertec 3 23,08% 12,05% 10 76,92% 4,46% 13 

9 Containers 3 20,00% 12,05% 12 80,00% 5,35% 15 

10 SCM 1 22,22% 4,02% 3,5 77,78% 1,56% 4,5 

11 Administration 5 71,43% 20,08% 2 28,57% 0,89% 7 

12 OTROS 1,4 9,33% 5,62% 13,6 90,67% 6,06% 15 

TOTAL  24,9 17,89%  224,24 82,11%  249,14 

         

  PROFESSIONAL LEVEL DONES % DONES 

% DONES / 

TOTAL 

DONES 

HOMES % HOMES 

% HOMES/ 

TOTAL 

HOMES 

TOTAL 

1 Manager 1 9,09% 4,02% 10 90,91% 4,46% 11 

2 Team Leader 0 0,00% 0,00% 19 100,00% 8,47% 19 

3 Senior Specialist 4 11,43% 16,06% 31 88,57% 13,82% 35 

4 Junior Specialist 1 14,55% 4,02% 5,88 85,45% 2,62% 6,87 

5 Administration Support 17,75 59,17% 71,29% 12,25 40,83% 5,46% 30 

7 Operator 1,15 0,78% 4,62% 145,61 99,22% 64,94% 146,76 

6 Internship_Apprentices 0 0,00% 0,00% 0,50 100,00% 0,22% 0,5 

TOTAL   24,9 9,09%  224,24 90,91%   249,14 

 

Aquesta taula mostra com es distribueix la plantilla mitja per sexes, segons departaments i 

nivells professionals.  

 

Per departaments: D’un total de 12, en 2 no hi ha cap presència femenina. Així doncs, en 

departaments tan importants com Qualitat i Enginyeria de prototips la totalitat dels seus components 

és de sexe masculí.  

Hi ha alguns departaments on la presència femenina és escassa tot i que Operations, amb un 3,33% 

de percentatge o el 6,90% del departament de Postvenda semblen entreveure la incorporació de les 

dones en àmbits masculinitzats.  

 

 

 

1.5- Distribució de la plantilla per departaments i nivells professionals a 
l’empresa 
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Hi ha causes inherents a la rutina històrica del sector que expliquen el desequilibri per sexes 

de la plantilla, aquestes també són responsables que el departament d’Administració o Recursos 

Humans de ROS ROCA reprodueixi la tendència a contractar dones. Ja que els 2 departaments 

superen el 60%. 

 

Per nivells professionals: Una dona figura en el nivell de “Manager” però cap figura com a 

“Team Leader” al cap davant d’un equip. 

 

Al nivell professional de “Sènior Specialist” el pes de presència masculina és del 86% (36,88 

homes) enfront al 14% (5 dones), aquestes últimes estan distribuïdes en 3 departaments (Compres, 

RRHH i Administració).  

 

El nivell d’“Operaris”, siguin o no qualificats, demostren la composició masculinitzada de 

l’empresa: 1,15 dones i 145,61 homes. 
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Bandes Salarials (Euros bruts 
mensuals)  homes dones % Homes % Dones 

SMI - 1.000€ 25 1 96,55% 3,45% 
1.001€ - 2.000€ 17 13 58,06% 41,94% 
2.001€ - 3.000€ 151 11 93,33% 6,67% 
3.001€ - 5.000€ 40 3 93,75% 6,25% 
Més de 5.000€ 12 0 100,00% 0,00% 

 

Analitzant la distribució de les bandes salarials amb compensacions es diagnostica la següent 

situació:  

 

El percentatge de dones adscrites al tram més modest és tant sols del 3,45%.  

La majoria de la plantilla femenina està adscrita als dos trams salarials següents, de 1000 a 

3000 €. Concretament hi pertanyen 24 d’un total de 28 dones i 168 homes de 245.  

En els últims trams la tendència es consolida, les dones tenen una presència escassa, només 

3 dones. 

 

 

1.6- Distribució de la plantilla per bandes de salari brut mensual. 
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En aquest gràfic s’observa la mitja salarial global de ROS ROCA, tot hi haver una diferència de 422€, 

s’expressa en un desajust percentual de 16.8 punts. Tal diferència podem comparar-la amb les dades 

mitges d’altres països, que ens facilita el Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

On destaca que ROS ROCA gaudeix d’una diferència menor amb relació a la mitja d’empreses 

espanyoles, més de 2 punts de diferència. 
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Comitè 

d’Empresa   

Homes Dones % 
 Homes  

%  
Dones  

8 1 88,88% 11,11% 
 

Són nou les persones de la plantilla que es dediquen a tasques de representació sindical, per 

sexe, la única dona compromesa amb tasques sindicals representa un 11,11% del total dels 

representants sindicals, un terç més del pes femení dins l’organització. 

 

A part del Comitè d’Empresa, la representació legal dels treballadors, disposa d’un alliberat 

sindical. 

 

1.7- Distribució de la plantilla per representació sindical 
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Baixes laborals any 2014 

 

BAIXES 
2014 

Homes Dones Total 

Gener 3 0 3 
Febrer 4 0 4 
Març 3 1 4 
Abril 7 1 8 
Maig 5 0 5 
Juny 4 1 5 
Juliol 4 2 6 
Agost 1 0 1 

Setembre 1 0 1 
Octubre 9 1 10 

Novembre 5 3 8 
Desembre 32 1 33 

TOTAL 78 10 88 
 

Totes les baixes del 2014 es produeixen en un 89% entre el personal masculí.  

 

Això pot ser degut 

no només a la poca 

presència femenina dins 

l’empresa sinó també al fet 

que estiguin contractades 

majoritàriament per tasques 

no tècniques que comporten 

poc risc d’extinció de la 

relació contractual. 

Recordem que de les 24.9 

dones 17.75 estan adscrites 

al nivell professional “Oficial 

Administrativa”). 

 

Al gràfic podem observar que en el mes de desembre un total de 33 persones van deixar l’empresa, 

d’aquestes 33 baixes, 29 foren conseqüència d’una reestructuració empresarial, amb la creació d’una 

nova empresa. 

1.8- Distribució de la plantilla per baixes laborals, definitives, excedències i 
mesures de conciliació 
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Baixes definitives últim any 

 

 

BAIXES 2014 Homes Dones Total 

Jubilació 5 0 5 
Cessament voluntari 9 0 9 

No superació període de prova 4 0 4 
Finalització del contracte 7 2 9 

Acomiadament 19 6 25 
Excedència 2 0 2 

Escissió de empresa 32 1 33 

TOTAL 78 9 87 

 

En aquesta taula s’observa com la plantilla d’homes ha tingut baixes en totes les modalitats 

que se’ns indica i les dones només han causat baixes per acabament del contracte, acomiadament i 

canvis empresarials.  
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2.Diagnosi qualitativa  
 
 

Ros Roca és una empresa de fa anys, líder del sector, arrelada al territori i que 

encara pot ser considerada de caire familiar.  

 

Des de ja fa temps s’estan plantejant accions en el marc de la RSC (Responsabilitat 

social corporativa) relacionades amb la sostenibilitat, la protecció al medi ambient, les 

persones i la innovació. Aquests valors inicials de cultura d’empresa venen recollits en el 

manual d’acolliment a l’empresa. Cal fer esment que en l’any 2016 s’afegirà al manual els 

valors relacionats amb la igualtat entre les persones en el món laboral. 

 

El procés d’innovació es va veure reflectit fa vuit anys, en un canvi d’estructura que 

va potenciar el treball en equip i els processos organitzatius. La Diagnosi indicarà fins quin 

punt un procés innovador com aquest pot facilitar la introducció de valors d’igualtat entre 

dones i homes. Tal procés innovador, portat a terme per la Representació Legal dels 

Treballadors i l’Empresa, va donar l’oportunitat que les persones treballadores del taller 

poguessin fer jornada intensiva, i a les 15 hores la majoria de persones acaben la jornada, i 

tenen la tarda lliure. Continuant en aquest procés aquest any 2015, s’ha firmat un protocol 

de funcionament en oficines que otorga una millora en la distribució de l’horari i permet els 

divendres de tot l’any, gaudir de jornada intensiva. 

Altres accions que cal tenir en compte són el procés de comunicació externa de 

l’empresa que està molt compromesa amb els valors de RSC, com per exemple, les 

relacions amb centres formatius. 

 

 

 

 El principal factor que determina que l’empresa iniciï un procés de selecció és la 

renúncia per raons laborals d’algun treballador o treballadora o que s’hagi creat un nou lloc 

de treball. En l’entrevista que es porta a terme, no hi ha cap condició implícita ni explícita 

que faci pensar en accions discriminatòries.  

 

 La plantilla de ROS ROCA SA és majoritàriament, de persones qualificades. Es 

contracta en la mateixa mesura, a una dona que a un home.  

 

2.1- Selecció de personal 
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La manera de incorporar personal és a través de les xarxes socials, empreses de 

selecció, ETT’s, i pàgina web de Ros Roca. Es pot dir que es te en compte el llenguatge no 

sexista.  

 

 Els processos de selecció es duen a terme amb l’anàlisi d’informació objectiva: 

estudis, superació de proves psicomètriques, anàlisi de l’experiència i proves “in situ” qual 

l’ocasió ho requereix, tot això, amb la finalitat d’obtenir resultats de forma objectiva i no 

discriminatòria. 

 

 Els perfils de llocs de treball venen definits directament entre la persona que dirigeix 

el departament que presenta la vacant, i una persona responsable de RRHH i la decisió final 

està consensuada. 

 

 

 

 

 

 Existeix a Ros Roca un pla de formació anual basat en les necessitats de la plantilla i 

en les de l’empresa.  

 

  Les necessitats de formació de la plantilla les detecten les persones que 

dirigeixen els diferents departaments i també es tenen en compte les aportacions de la RLT.  

Habitualment els criteris que es fan servir per aquesta detecció són els que tenen a veure 

amb el desenvolupament d’habilitats i adquisició de coneixements, sempre d’acord amb els 

objectius de desenvolupament que s’ha fixat l’Empresa.. 

 

 La formació va en funció de les necessitats del lloc de treball que la persona ocupa a 

l’empresa, i els canals pels quals arriba aquesta informació són els habituals a l’empresa.  

 

 Majoritàriament, a formació es realitza durant la jornada laboral per tant aquest no 

és un obstacle per les dones ni pels homes.  

2.2- Formació  
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 Quant a la formació que s’ha fet en temes d’Igualtat, a Ros Roca, una de les 

persones responsables de RRHH, va cursar un curs on line amb el Instituto de la Mujer 

sobre l’aplicació pràctica de plans d’igualtat a les empreses, al desembre de 2008 i va 

assistir a diverses jornades i seminaris relacionats amb la Igualtat d’oportunitats. 

Actualment la persona designada com a recurs per a la igualtat, disposa d’un certificat 

expedit pel departament d’empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya, sobre el 

diagnosi d’un pla d’igualtat, realitzat el 13 de maig de 2015. 

 

 

 

 

Els criteris que s’utilitzen per la promoció de la plantilla són els que venen 

determinats per les persones responsables dels diferents departaments i per RRHH.  

 

 Els requisits que es tenen en compte a l’hora de promocionar al personal són la 

formació, experiència i habilitats pel lloc a cobrir. 

 

 

 

 

Els criteris que es fan servir per decidir els augments salarials venen determinats pel 

conveni,  per la negociació amb el comitè d’empresa i en cas del personal indirecte, per la 

valoració anual.  

 

Ros Roca està inclòs al conveni del Metall de cada una de les províncies on treballa. 

Els salaris venen determinats per les negociacions amb el comitè però en el cas de Ros 

Roca s’apliquen millores respecte als convenis, tant en la gent de fàbrica com en l’oficina, 

en tots els salaris hi ha per tant conceptes de complements i per això no es poden valorar 

en aquesta diagnosi els salaris sense complements. 

2.3- Promoció 

2.4- Retribució salarial 
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S’adeqüen els treballs i tasques a la normativa vigent en matèria de prevenció de 

riscos laborals. Es procedeix a les modificacions i actualitzacions necessàries per al 

desenvolupament del treball dintre del marc normatiu del Sector del Metall i la normativa 

específica. De forma continuada s’efectua formació i informació als treballadors per a 

introduir i/o reciclar els coneixements necessaris en matèria preventiva.  

Es redacta un protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe, per al tractament i 

detecció de conductes laborals que puguin derivar en un assetjament vers un company/a. 

dintre d’aquest protocol es compta amb les àrees necessàries com ara: Recursos Humans, 

Prevenció de Riscos Laborals, i també amb el departament de Producció.   

A la redacció d’aquest document, no s’han denunciat ni detectat comportaments que 

derivin en l’aplicació de l’esmentat protocol. 

 

Actualment, existeix un protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe, firmat i 

entregat al Comitè d’empresa amb data 2015, a part també, l’empresa disposa del mateix 

document penjat a la pàgina web de l’empresa i als planells informatius per tal de que  tota 

persona treballadora accedeixi a les directrius a seguir en cas de detecció, val a dir que en 

l’empresa no s’ha detectat cap cas d’aquesta índole.  

 

 Respecte les mesures que es potencien sobre l’ordenació del temps, a algunes 

persones se’ls hi ha concedit la possibilitat de fer reducció de jornada i adaptar l’horari a les 

seves necessitats. 

 Totes les persones que treballen al taller, la majoria fan horari intensiu i tenen la 

tarda lliure.  

 També, les persones treballadores de oficines, poden gaudir, dels divendres tarda 

lliures, atenent la prestació de serveis mínims a clients. Aquesta atenció es garanteix amb 

torns rotatius de presència per a cobrir-los. 

2.5- Salut i Riscos laborals 

2.6- Assetjament sexual o per raó de sexe 

2.7- Ordenació del temps de treball 
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 D’acord amb normativa legal vigent, es concedeixen les reduccions de jornada 

sol·licitades. 

 El protocol d’horari d’oficines permet la conciliació de vida laboral i familiar en la 

mesura que s’estableix una determinada de flexibilitat horària. 

 També, com a mesura de conciliació de vida familiar i laboral, l’horari de fàbrica és 

intensiu de matí. 

 

2.8- Mesures de conciliació 
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3. Conclusions de la diagnosi  
 
 

El mes de febrer de 2015 es reinicien les primeres reunions de treball per conèixer 

quins seran els objectius del pla d’igualtat i el mètode que es farà servir. A partir d’aquest 

moment comença tot el procés de recollida de les dades necessàries per la diagnosi que 

presenta les següents conclusions:  

 

1.- Ros Roca presenta un desequilibri entre dones i homes a la plantilla. En el 2011, 

moment de la elaboració de la diagnosi hi havia un 92,55% d’homes, en el 2015 és del 

90%. Tot i que s’ha rebaixat la diferència entre sexes, cal tenir present en aquesta 

conclusió, el sector en que l’empresa desenvolupa la seva activitat econòmica.  

 

2.- Ens els darrers anys s’estan contractant dones, però el percentatge encara resulta baix, 

i en tot cas aquesta contractació no ha estat suficient per equilibrar la diferència de sexes a 

la plantilla.  

 

3.- Pel que fa a la contractació de la plantilla en termes de gènere, observant l’ús que 

es fa de les diferents modalitats de contracte, no es detecta discriminació explicita, 22 

dones gaudeixen d’un contracte indefinit, ja sigui a temps complert o parcial, d’un total de 

28. Els homes, en canvi, pel fet de ser majoria, diversifiquen el tipus de contracte, tot i que 

218 d’un total de 245 tenen un contracte indefinit, complet o parcial. 

 

4.- La Distribució de l’ organigrama. 

 

Per departaments: D’un total de 12, només a 2 no hi ha cap presència femenina. 

Departaments com Enginyeria o Qualitat, la totalitat dels seus components són de sexe 

masculí.  

En canvi al departament d’Administració i Recursos Humans, la majoria de les 

persones que en formen part són dones. 

Per nivells professionals: En el 2009, cap dona figurava en la “Direcció de 

Departement”, al 2015 en trobem a una.  

 

En el nivell jeràrquic de “Team Leader” no hi ha cap dona que desenvolupi tasques 

de direcció d’equips de treball; ja que la majoria de treballadors inclosos en aquest nivell 

professional son fruit de promocions internes d’operadors de la fàbrica. 
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El nivell jeràrquic “Senior Specialist” el pes de presència masculina és del 88,57% 

(31 homes) enfront al 11,43% (4 dones). 

 

El nivell “Administration Support”, on s’hi troba el 71.29% de les dones treballadores 

de la empresa, nomes suposa el 59.17% del total de treballadors d’aquest nivell, aclarint 

doncs que el 40.83% del nivell està format per homes, equiparant així un nivell que ha 

estat històricament ocupat pel sector femení. 

  

 

5.- La retribució salarial. Està basada en la negociació amb els comitès i segons el que 

acorda el conveni de sector (Metall) i per les condicions de l’empresa la plantilla te 

compensacions afegides al salari, de la seva observació es conclou: 

 

 En el tram més baix de les bandes salarials hi trobem un total de 25 homes i 1 única 

dona, aquests salaris baixos son conseqüència de reduccions de jornada ja sigui per 

jubilacions parcials anticipades, o jornades parcials pròpiament. 

 

La majoria de la plantilla està adscrita al tram salarial mensual de 2.001€ a 3.000€. 

Concretament hi pertanyen 11 d’un total de 28 dones i 151 homes de 245.  

 

En el trams més ben remunerat les dones hi ha un total de 3 dones en el tram de 

mes de 3.001€ mensuals. 

 

6.- En l’ anàlisi de les baixes que s’ha fet a Ros Roca, s’observa que les dones només 

han causat baixes per acabament del contracte, acomiadament i en escissions 

empresarials.  

Les baixes tant d’homes com dones, poden venir causades per cessament voluntari, 

acomiadaments per causes econòmiques i objectives de l’empresa o finalització del 

contracte. 

 

7.- En els aspectes que tenen a veure amb l’ordenació del temps en el lloc de treball, 

les mesures de conciliació estan sol·licitades tant per dones com per homes, sol·licitant així, 

un horari flexible per poder conciliar amb la cura de la seva família. 
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8.- En l’apartat de promoció i formació es destaca l’alt nombre de cursos que si 

realitzen, cal especificar que de moment. 

 

9.- En l’apartat de selecció de personal  L’empresa garanteix la igualtat d’oportunitats a 

tots els candidats per a ocupar els llocs a cobrir. Els criteris de selecció son estrictament de 

caràcter professional, basats en la qualificació, experiència, i habilitats per a ocupar les 

posicions oferides, es important destacar que la incorporació de dones en els àmbits tècnics 

no suposa cap problema i que en tant que se’n trobin, les dones enginyeres tècniques o 

superiors, tenen igualtat de condicions en el seu lloc de treball que els homes. 

 

10.- A l’àrea de riscos laborals, no s’han detectat mesures extres referides a la 

perspectiva de gènere en les possibles patologies que puguin existir, i això sembla 

conseqüent amb el percentatge de dones i homes que hi ha en els diferents àmbits de 

l’empresa, tot i això l’empresa a dissenyat un protocol d’assetjament sexual o per raó de 

sexe, com també l’Avaluació de Riscos Laborals.  
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4. Punts forts i febles  
 
 

PUNTS FEBLES PUNTS FORTS 

Existeix desequilibri entre dones i homes 

a la plantilla 

El compromís de Ros Roca per portar endavant el pla 

d’igualtat entre dones i homes. 

El fort arrelament al territori pot ajudar a preveure 

algunes accions que ajudin a la contractació de les dones 

que viuen en aquest territori. 

No es percep discriminació en la contractació de dones en 

cap dels àmbits. 

En els documents corporatius no s’ha 

detectat incorporació d’aspectes 

d’igualtat entre dones i homes. 

S’ha realitzat en algun cas formació en igualtat 

d’oportunitats i s’inclourà aspectes del pla d’igualtat dins 

del manual d’acolliment a noves incorporacions. 

En l’anàlisi dels riscos laborals no s’ha 

detectat perspectiva de gènere.  

S’estan duent a termes mesures de conciliació per tal 

d’afavorir la conciliació entre la vida laboral i familiar. 

Cal garantir aspectes de Responsabilitat 

social. 

Ros Roca, ha elaborat un protocol d’assetjament 

sexual o per raó de sexe. 

Les persones que treballen al taller disposen d’una 

conciliació vida laboral / personal, ja que disposen d’una 

jornada intensiva, i les persones que treballen a les 

oficines, també ja que disposen d’una flexibilitat horària. 
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FASE 4 
 

1. Objectius 
 

 
 

 
El Pla d’igualtat té com a finalitat fomentar la incorporació, promoció i plena normalització de 

les dones en l’àmbit laboral per tal d’aprofitar al màxim les potencialitats del conjunt de la plantilla, 

independentment del seu sexe. I això sense que hi hagi detriment en les condicions laborals dels 

homes.  

 

La responsabilitat social, la igualtat a l’accés laboral, la valoració no discriminatòria dels llocs 

de treball, la prevenció de l’assetjament sexual, l’ús no sexista del llenguatge, la conciliació de la vida 

familiar amb la laboral i tot allò que afecti la igualtat entre dones i homes, continuaran essent 

abordats per ROS ROCA, amb eficàcia a partir de la reelaboració del Pla d’igualtat d’oportunitats.  

 

L’aposta de les empreses catalanes per la nova cultura de gestió basada en criteris ètics i en 

el compromís social, és la principal impulsora d’aquests plans. Dit això, cal saber que aquests 

s’enquadren en el marc de la LLEI ORGÀNICA 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 

dones i homes. 

 

És en aquesta Llei on es cita expressament la obligació de les empreses a respectar el principi 

d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i es contempla, específicament, el deure de negociar plans 

d’igualtat dins les empreses de més de dos-cents cinquanta treballadors i treballadores. 

 

Imperatius legals a banda, només la pròpia rellevància i la ja demostrada utilitat dels plans 

d’igualtat com a factors dinamitzadors, expliquen la voluntària implantació d’aquests en un gran 

nombre de petites i mitjanes empreses. 

 

La política d’igualtat laboral s’emmarca dins d’un nou esperit empresarial que treballa per 

aconseguir que totes les persones se sentint igualment tractades, respectades en la seva diversitat i 

valorades pel seu propi talent i competències.  

 

El fet d’elaborar un Pla d’igualtat significa que es planteja una forma de veure la realitat de 

l’empresa més complerta, atès que es reconeix la diversitat que representa el fet que hi hagi dones i 

homes amb necessitats, interessos, demandes, qualificacions, actituds i motivacions diferents segons 

els rols que fins ara, estem desenvolupant a la societat. 
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L’èxit del Pla d’igualtat, dependrà de la complicitat de la plantilla de l’empresa a l’hora 

d’aplicar-lo; res millor que activar un debat dins l’empresa i un pla de formació per aconseguir una 

implantació harmoniosa i gens traumàtica de les mesures a adoptar. En aquest cas serà molt importat 

el nivell de sensibilitat que adquireixin les persones de la plantilla per tal de poder anar trencant amb 

estereotips arrelats no només a l’empresa si no a la pròpia societat.  

 
En resum, es tracta d’optimitzar els recursos humans de l’organització de l’empresa, traient 

profit de les competències de les persones sense tenir en compte quin és el seu sexe.  

El present Pla d’igualtat entrarà en vigor en el moment que sigui lliurat als representants 

legals de l’empresa i dels treballadors, i mantindrà la seva vigència fins el dia 31 desembre de 2020 

data a la que s’hauran d’haver complert els reptes establerts. A l’acabament del període de vigència 

aquest pla d’acció s’actualitzarà, s’establiran nous reptes i es valorarà l’evolució en termes de 

conciliació laboral i familiar i de respecte per a la igualtat de sexes assolida.   
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2. Polítiques que ha de tenir en compte el Pla d’Igualtat de 
ROS ROCA 
 
 
A llarg termini 

 

1.- Vetllar per la igualtat d’oportunitats entre treballadors i treballadores en tots els 

àmbits de l’empresa, atenent que la gran part de la plantilla gaudeix de contracte 

indefinit, i que no es preveu ampliar la plantilla actual. 

2.- Incorporar els valors d’igualtat d’oportunitats en els plans de formació de l’empresa. 

3.- Establir criteris amb perspectiva de gènere en totes aquelles accions de comunicació 

verbal i d’imatge.  

4.- Establir acords, convenis amb escoles de FP i el Departament d’Educació de la 

Generalitat que respectin la igualtat d’oportunitats entre totes les persones. 

 

A curt termini 

 

1.- Mantindre els valors d’igualtat d’oportunitats en la cultura de l’empresa. 

2.-Donar continuïtat al criteri de contractació indefinida o en contracte de relleu, per les 

noves persones que es vagin contractant, sense oblidar la fomentació en la contractació 

de dones. 

3.- Continuació amb els plans de formació i desenvolupament de la plantilla.  

4.- Mantenir els criteris de promoció de la plantilla sense discriminar entre dones i 

homes. 
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3. Accions del Pla d’Igualtat per Àrees 
 
 

La proposta de les accions del Pla d’Igualtat entre dones i homes es portarà a terme en 

el marc de 4 àrees d’actuació i millora: 

 

1.- Àrea de selecció, formació i promoció de personal. 

2.- Àrea de  ordenació del temps de treball. 

3.- Àrea de riscos laborals i d’assetjament sexual. 

4.- Àrea de comunicació i llenguatge verbal no sexista i d’imatges.  

 

1.- Àrea de selecció, formació i promoció de personal: 

 

Cal tenir en compte diferents factors que afectaran, en gran mesura, la selecció, 

formació i promoció de personal, i la seva implementació temporal: 

 

1.- La poca rotació del personal en l’empresa, tal i com veiem en les xifres que ens  

demostren la quantitat de persones que fa molts anys que treballen a l’empresa; això 

comporta la presència de gent de generacions avançades i de, encara, molts homes, i 

també poca capacitat de renovar la plantilla amb rapidesa. 

 

 

Compromís en garantir en tots els processos de selecció i promoció professional la 

igualtat en tots els candidats i membres de la plantilla de l’empresa i conduint aquests 

en base a criteris estrictament professionals de qualificació, experiència, aptituds i 

habilitats, evitant en tot moment qualsevol tipus de discriminació per qualsevol motiu.  
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Mesures concretes per la formació de la plantilla. 

 

A l’empresa existeix una política de formació, on es promouen accions específiques formatives  

per a la promoció de tots els treballadors de l’empresa. 

 

Compromís: mantenir la garantia d’establir convenis amb l’ajuntament de Tàrrega i/o entitat similar, 

per tal de poder adoptar mesures de formació específiques per tots els treballadors de la plantilla. 

 

A més, l’anàlisi que s’ha portat a terme permet proposar en el marc del pla d’igualtat:  

 

1.- Seguir amb el criteri de facilitar formació a aquelles persones que la necessitin per al 

desenvolupament del seu lloc de treball, siguin homes o dones. 

 

 

 

2.-Àrea d’ordenació del temps de treball. 

 

En la diagnosi elaborada, el fet que hi hagi contractació indefinida de forma 

generalitzada facilita la ordenació del temps i la qualitat de vida de les persones que estan amb 

aquestes condicions laborals. 

 

Compromís de l’empresa per mantenir les mesures de flexibilitat horària per poder conciliar la 

vida laboral i familiar entre els membres de la plantilla.  

 

Compromís de l’empresa en analitzar la flexibilitat horària, i atorgant-la sense que això sigui 

un desprestigi per a qui ho practiqui, ja siguin homes o dones, d’acord amb la normativa 

interna vigent. 

 

Compromís que hi ha d’haver un seguiment per part de la comissió per vetllar per aquest 

compliment, tenint en compte que hi ha sensibilitat des de RR.HH. per implementar mesures 

concretes. 
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3.-Àrea de riscos laborals. 

 

S’ha verificat que s’estan complint tots els requisits obligatoris respecte a les 

normatives de lactància, maternitats i d’altres que fan referència a les condicions laborals i de 

salut específiques de les dones i dels homes. 

 

S’ha verificat que existeixen mecanismes que permeten mantenir un seguiment de la 

salut laboral de dones i homes. 

 

A l’empresa existeix un protocol d’assetjament sexual que és una de les parts 

obligatòries del pla de riscos laborals.  

 

Compromís per garantir l’efectivitat del protocol d’assetjament sexual per la comissió de 

seguiment del pla d’igualtat de ROS ROCA. 

 

Compromís d’establir criteris de PER A LA NO discriminació segons el sexe per a evitar 

l’existència d’una situació d’aquest tipus, i per poder plantejar mesures identificant de forma 

clara els àmbits i els factors que seran objecte d’actuació.  

 

Compromís d’establir en un període de 2 anys un protocol de detecció de riscos psicosocials 

per a les condicions que es puguin donar en una situació laboral i que estiguin directament 

relacionades amb la organització del treball, de la realització de la tasca i que poden derivar en 

una afectació al benestar o a la salut del treballador. Unes condicions desfavorables en els 

factors anteriors pot convertir-se en una conseqüència perjudicial per al treballador.   

 

 

4.-Àrea de comunicació i llenguatge verbal i d’imatges. 

 

En tot el procés de la diagnosi s’ha de treballar de forma transversal un pla de 

comunicació. 

 

Compromís de garantir la comunicació a totes les persones treballadores, la guia de 

llenguatge no sexista i elaborar els documents interns pertinents de l’empresa des de la 

perspectiva de gènere i sota els criteris de llenguatge no sexista. 
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4.Comissió de seguiment i avaluació de les accions del Pla 

d’Igualtat 

 
 
 

 

Tots i cadascun dels compromisos que s’indiquen en aquest pla d’acció seran revisats 

anualment per una comissió creada expressament per aquest seguiment, tal i com estableix 

l’article 46 de la Llei Orgànica d’Igualtat Efectiva entre dones i homes, i aquest seguiment s’ha 

de fer per tal de no veure ignorades les accions proposades un cop s’hagin aprovat. 

 

Per ROS ROCA la comissió paritària que tindrà l’objectiu de vetllar pel seguiment de les 

actuacions proposades i del calendari previst. 

 

Les persones que integraran aquesta comissió seran les que es designin per part de 

l’empresa (3 persones) i per part de la Representació Legal dels Treballadors (3 persones). Cal 

tenir present que la comissió ha de ser paritària en representació laboral, i intentar-ho ser en 

representació de sexes; tindrà un mínim de 6 persones. 

 

   

 
Puntualment, la comissió pot demanar assessorament extern a persones expertes en temes 

legals o en temes específicament de gènere. 

 
 La Comissió haurà de crear un cronograma anual on s’inclouran totes les tasques previstes 
realitzar anualment.  
 
 
 
 


