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Principals novetats i regulació dels plans 

d'igualtat i el seu registre, segons el RD 

901/2020. 

 

ENTRADA EN VIGOR RD 901/2020 (BOE 14-10-2020): 14-01-2021. 

 

Disposicions Generals 

Determina l'abast subjectiu dels plans d'igualtat i regula les qüestions relacionades amb 

les empreses obligades a negociar, elaborar i implementar un pla d'igualtat. Donada 

l'estructura de l'article 45 de la EL 3/2007, i els diferents suposats en els quals l'empresa 

elabora i aplica els citats plans d'igualtat, s'aclareix l'abast i la preceptivitat del contingut 

en aquest RD 901/2020. 

 

OBJECTE RD 901/2020 (Art.1) 

El RD 901/2020 dóna compliment al mandat establert en el art.45.6 de la EL 3/2007 pel 

RD-llei 6/2019 de desenvolupament reglamentari “del diagnòstic, els continguts, les 

matèries, les auditories salarials, els sistemes de seguiment i avaluació dels plans 

d'igualtat; així com el Registre de Plans d'Igualtat, quant a la seva constitució, 

característiques i condicions per a la inscripció i accés”. 

El RD 901/2020 (BOE 14-10-2020) té per objecte el desenvolupament reglamentari 

dels plans d'igualtat, així com el seu diagnòstic, incloses les obligacions de registre, 

dipòsit i accés, conforme al que es preveu en l'EL 3/2007 per a la igualtat efectiva de 

dones i homes i en les previsions contingudes en els art. 17.5 i 85.2 del TRLET (RD 

Leg 2/2015), tot això sense perjudici de les disposicions que estableixin sobre aquest 

tema els convenis col·lectius, dins de l'àmbit de les seves competències. 

 



2 
 

Àmbit d’aplicació (Art.2) 

 Totes les empreses compreses en l'article 1.2 del ET (persones, físiques o jurídiques, 

o comunitats de béns que rebin la prestació de serveis de les persones treballadores 

per compte d'altri), amb independència del nombre de persones treballadores en 

plantilla, estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit 

laboral i, amb aquesta finalitat, hauran d'adoptar, prèvia negociació, mesures 

dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, així 

com promoure condicions de treball que evitin l'assetjament sexual i l'assetjament 

per raó de sexe i arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per a 

donar llit a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat 

objecte d'aquest. (art.2.1) 

 

 Les mesures d'igualtat, en les empreses de 50 o més persones treballadores, 

hauran de dirigir-se a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat, amb l'abast i 

contingut previst en aquest RD, d'acord amb el que s'estableix en l'article 45.2 de la 

Llei orgànica 3/2007. 

 

 Recordatori: la modificació del art.45.2 de la EL 3/2007 pel RD-llei 6/2019, va 

estendre l'obligació d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat a les empreses de 50 

treballadors o més i l'obligació d'inscriure'ls en el Registre de Plans d'Igualtat de 

les Empreses, i la DT Desena segona de la EL va establir l'aplicació gradual 

d'aquestes modificacions. Les empreses de més de 150 i fins a 250 persones 

treballadores tenien un període d'un any des de la publicació del RD-Llei 6/2019 

(fins a 7 març 2020) per a l'aprovació dels plans d'igualtat. Les empreses de més de 

100 i fins a 150 persones treballadores disposaven de dos anys (fins a 7 març 2021), 

i les empreses de 50 a 100 persones treballadores disposaran de 3 anys (fins a 7 

març 2022). 

 

 A les empreses incloses en l'article 45.3 i 4 de la EL 3/2007 (les empreses obligades 

per conveni col·lectiu a un pla d'igualtat, i les empreses obligades per l'autoritat 

laboral a un pla d'igualtat en substitució de sancions), els serà aplicable el que 

s'estableix en aquest reial decret, excepte en el que expressament es prevegi en el 

conveni col·lectiu que estableixi la seva adopció o en l'acord sancionador, 

respectivament. 

 

 Les altres empreses podran elaborar i implantar plans d'igualtat de manera 

voluntària, prèvia consulta o negociació amb la representació legal de les persones 

treballadores, sent-los aplicable el regulat en aquest reial decret quan així resulti 

del seu contingut. 

 

 Les obligacions establertes en els articles 45 i 46 de la Llei orgànica 3/2007 

(elaboració de plans d'igualtat-diagnòstic i el seu registre) han d'entendre's referides a 

cada empresa sense perjudici de les peculiaritats que puguin establir-se en els 
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propis plans respecte a determinats centres de treball conforme al que es preveu en 

l'article 46.3 de la LO. 

 

 Les empreses que componen un grup d'empreses podran elaborar un pla únic per a 

totes o part de les empreses del grup, negociat conforme a les regles establertes en 

l'article 87 de l'Estatut dels Treballadors per a aquesta mena de convenis, si així 

s'acorda per les organitzacions legitimades per a això. Aquesta possibilitat no afecta 

a l'obligació, en el seu cas, de les empreses no incloses en el pla de grup de disposar 

del seu propi pla d'igualtat. 

 

 El pla d'igualtat de grup haurà de tenir en compte l'activitat de cadascuna de les 

empreses que ho componen i els convenis col·lectius que els resulten d'aplicació, i 

incloure informació dels diagnòstics de situació de cadascuna d'aquestes. Deurà, així 

mateix, justificar la conveniència de disposar d'un únic pla d'igualtat per a diverses 

empreses d'un mateix grup. 

 

Quantificació número persones treballadores de l'empresa (Art.3)  

Per al càlcul del nombre de persones que donen lloc a l'obligació d'elaborar un pla 

d'igualtat, es tindrà en compte la plantilla total de l'empresa, qualsevol que sigui el 

nombre de centres de treball d'aquella i qualsevol que sigui la forma de contractació 

laboral, incloses les persones amb contractes fixos discontinus, amb contractes de 

durada determinada i persones amb contractes de posada a disposició. 

En tot cas, cada persona amb contracte a temps parcial es computarà, amb 

independència del nombre d'hores de treball, com una persona més. 

A aquest nombre de persones hauran de sumar-se els contractes de durada 

determinada, qualsevol que sigui la seva modalitat que, havent estat vigents a 

l'empresa durant els sis mesos anteriors, s'hagin extingit en el moment d'efectuar el 

còmput. En aquest cas, cada cent dies treballats o fracció es computarà com una 

persona treballadora més. 

El còmput derivat d'aquests càlculs haurà d'efectuar-se a l'efecte de comprovar que 

s'aconsegueix el llindar de persones de plantilla que fa obligatori el pla d'igualtat, 

almenys, l'últim dia dels mesos de juny i desembre de cada any. 

L'obligació de negociar, elaborar i aplicar el pla d'igualtat naixerà, una vegada 

aconseguit el llindar que fa obligatori el pla d'igualtat, qualsevol que sigui el moment en 

què això es produeixi. 

Aquesta obligació es mantindrà encara que el nombre de persones treballadores se situï 

per sota de cinquanta, una vegada constituïda la comissió negociadora i fins que 

conclogui el període de vigència del pla acordat en aquest, o si escau, durant 

quatre anys. 
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Extensió dels plans d'igualtat (Art.10) 

Els plans d'igualtat inclouran a la totalitat de les persones treballadores de l'empresa, 

sense perjudici de l'establiment d'accions especials adequades respecte de determinats 

centres de treball i del que es preveu sobre plans d'igualtat en el cas de grup d'empreses. 

Les mesures que es continguin en el pla d'igualtat de l'empresa usuària seran aplicables 

a les persones treballadores cedides per empreses de treball temporal durant els períodes 

de prestació de serveis. 

Procediment de negociació dels plans d'igualtat 

Regula el mecanisme negociador que ha de conduir a l'elaboració del pla d'igualtat. La 

constitució de la comissió negociadora i els subjectes que formen part de la mateixa i el 

caràcter inicial del diagnòstic. 

 

Termini per a dur a terme la negociació PLANS IGUALTAT (art.4) 

 Les empreses hauran d'iniciar el procediment de negociació dels seus plans 

d'igualtat i dels diagnòstics previs mitjançant la constitució de la comissió 

negociadora, dins del termini màxim dels tres mesos següents al moment en què 

haguessin aconseguit les persones de plantilla que el fan obligatori, sense perjudici 

de les millores que puguin establir els convenis col·lectius. 

 El termini per a iniciar el procediment de negociació del pla d'igualtat de les 

empreses obligades per conveni col·lectiu, serà el termini establert en el conveni 

col·lectiu, o, en defecte d'això, dins dels tres mesos posteriors a la publicació 

d'aquest. 

 Quan l'obligació d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat fos acordada per l'autoritat 

laboral en un procediment sancionador, en substitució de les sancions accessòries, 

el termini per a iniciar el procediment de negociació, si escau, serà el fixat en 

aquest acord. 

 En tot cas, les empreses hauran de tenir negociat, aprovat i presentada la sol·licitud 

de registre del seu pla d'igualtat en el termini màxim d'un any a comptar des de 

l'endemà a la data en què finalitzi el termini previst per a iniciar el 

procediment de negociació. 

 

Procediment de negociació dels plans d'igualtat (art.5) 

 Els plans d'igualtat, inclosos els diagnòstics previs, hauran de ser objecte de 

negociació amb la representació legal de les persones treballadores d'acord amb el 

present article 5, sense perjudici de previsions diferents acordades en conveni 

col·lectiu. 
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A tals efectes es constituirà una comissió negociadora en la qual hauran de participar 

de manera paritària la representació de l'empresa i la de les persones treballadores. 

 L'apartat 2 del art.5 estableix, amb caràcter general, la composició de la comissió 

negociadora. 

Per part de les persones treballadores: el comitè d'empresa, les delegades i els delegats 

de personal, en el seu cas, o les seccions sindicals si les calgués, en el seu conjunt, 

sumin la majoria dels membres del comitè. 

En les empreses amb diversos centres de treball negociarà el comitè intercentres si 

existeix i té establertes competències per a la negociació. 

La negociació del pla d'igualtat en els grups d'empresa es regirà per l'article 87 del ET 

per als convenis d'aquest àmbit. 

 L'apartat 3 del art.5 estableix la composició de la comissió negociadora en les 

empreses on no existeixin les representacions legals referides en l'apartat anterior. 

 

 Durant el procés de negociació, s'estendrà acta de cadascuna de les reunions de la 

negociació. 

 

 L'acord requerirà la conformitat de l'empresa i de la majoria de la representació de 

les persones treballadores que componen la comissió. 

 

 En cas de desacord, la comissió negociadora podrà acudir als procediments i òrgans 

de solució autònoma de conflictes, si així s'acorda. 

 

 El resultat de les negociacions haurà de remetre's a l'autoritat laboral competent, a 

l'efecte de registre i dipòsit i publicitat. 

 

 Les persones que integren la comissió negociadora tindran dret a accedir a quanta 

documentació i informació resulti necessària per a elaborar el diagnòstic de 

situació, estant l'empresa obligada a facilitar-la. 

 

Competències de la comissió negociadora (art.6) 

L'article 6 estableix una relació, no tancada, de les competències de la comissió 

negociadora, que podrà dotar-se d'un reglament de funcionament intern. 

Contingut dels plans d'igualtat: 

Els plans d'igualtat vigents al moment de l'entrada en vigor del present reial decret, 

hauran d'adaptar-se en el termini previst per a la seva revisió i, en tot cas, en un 

termini màxim de 12 mesos comptats a partir de l'entrada en vigor d'aquest RD, previ 

procés negociador (DT única). 
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Diagnòstic de situació (Art.7) 

El diagnòstic de situació, com a primera fase d'elaboració del pla d'igualtat, va dirigit a 

identificar i a estimar la magnitud, a través d'indicadors quantitatius i qualitatius, de les 

desigualtats, diferències, desavantatges, dificultats i obstacles, existents o que puguin 

existir en l'empresa per a aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes. 

Un resum d'aquesta anàlisi i de les seves principals conclusions i propostes haurà 

d'incloure's en un informe que formarà part del pla d'igualtat. 

Amb aquest objectiu, el diagnòstic es referirà almenys a les següents matèries: 

a) Procés de selecció i contractació. 

b) Classificació professional. 

c) Formació. 

d) Promoció professional. 

e) Condicions de treball, inclosa l'auditoria salarial entre dones i homes de conformitat 

amb el que s'estableix en el Reial Decret 902/2020, d'igualtat retributiva entre dones i 

homes. 

f) Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral. 

g) Infrarepresentació femenina. 

h) Retribucions. 

i) Prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe. 

El diagnòstic haurà d'estendre's a tots els llocs i centres de treball de l'empresa. 

Per a l'elaboració del diagnòstic haurà d'atendre's als criteris específics de l'annex RD 

901/2020. 

En tot cas, si el resultat del diagnòstic posés de manifest la infrarepresentació de 

persones d'un sexe determinat en determinats llocs o nivells jeràrquics, els plans 

d'igualtat hauran d'incloure mesures per a corregir-la. 

 

Contingut mínim dels plans d'igualtat (Art.8) 

Els plans d'igualtat s'estructuraran de la següent forma i tindran, almenys, el següent 

contingut: 

a) Determinació de les parts que els concerten. 

b) Àmbit personal, territorial i temporal. 
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c) Informe del diagnòstic de situació de l'empresa, o en el supòsit a què es refereix 

l'article 2.6 un informe de diagnòstic de cadascuna de les empreses del grup. 

d) Resultats de l'auditoria retributiva, així com la seva vigència i periodicitat en els 

termes establerts en el Reial decret 902/2020 d'igualtat retributiva entre dones i homes. 

e) Definició d'objectius qualitatius i quantitatius del pla d'igualtat. 

f) Descripció de mesures concretes, termini d'execució i priorització d'aquestes, així 

com disseny d'indicadors que permetin determinar l'evolució de cada mesura. 

g) Identificació dels mitjans i recursos, tant materials com humans, necessaris per a la 

implantació, seguiment i avaluació de cadascuna de les mesures i objectius. 

h) Calendari d'actuacions per a la implantació, seguiment i avaluació de les mesures del 

pla d'igualtat. 

i) Sistema de seguiment, avaluació i revisió periòdica. 

j) Composició i funcionament de la comissió o òrgan paritari encarregat del seguiment, 

avaluació i revisió periòdica dels plans d'igualtat. 

k) Procediment de modificació, inclòs el procediment per a solucionar les possibles 

discrepàncies que poguessin sorgir en l'aplicació, seguiment, avaluació o revisió, en tant 

que la normativa legal o convencional no obligui a la seva adequació. 

El pla d'igualtat contindrà les mesures que resultin necessàries en virtut dels resultats del 

diagnòstic, podent incorporar mesures relatives a matèries no enumerades en l'article 

46.2 de la EL 3/2007, com a violència de gènere, llenguatge i comunicació no sexista 

o altres, identificant tots els objectius i les mesures avaluables per cada objectiu fixat 

per a eliminar possibles desigualtats i qualsevol discriminació, directa o indirecta, 

per raó de sexe en l'àmbit de l'empresa. 

En tot cas, les mesures d'igualtat contingudes en el pla d'igualtat hauran de respondre a 

la situació real de l'empresa individualment considerada reflectida en el diagnòstic i 

hauran de contribuir a aconseguir la igualtat real entre dones i homes en l'empresa. 

 

Vigència DEL PLA D'IGUALTAT (Art.9.1) 

El període de vigència o durada dels plans d'igualtat, que serà determinat, si escau, per 

les parts negociadores, no podrà ser superior a 4 anys. 

 

REVISIÓ DEL PLA D'IGUALTAT (Art.9.2 a 5) 

Els plans d'igualtat hauran de revisar-se, en tot cas, quan concorrin les circumstàncies 

previstes en el art.9.2 del RD 901/2020, sense perjudici dels terminis de revisió que 
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puguin contemplar-se de manera específica, i que hauran de ser coherents amb el 

contingut de les mesures i objectius establerts. 

Quan per circumstàncies degudament motivades resulti necessari, la revisió implicarà 

l'actualització del diagnòstic, així com de les mesures del pla d'igualtat, en la mesura 

necessària. 

Les mesures del pla d'igualtat podran revisar-se en qualsevol moment al llarg de la 

seva vigència amb la finalitat d'afegir, reorientar, millorar, corregir, intensificar, atenuar 

o, fins i tot, deixar d'aplicar alguna mesura que contingui en funció dels efectes que 

vagin apreciant-se en relació amb la consecució dels seus objectius. 

 

Seguiment i avaluació del pla (Art.9.5 i 6) 

El seguiment i avaluació de les mesures previstes en el pla d'igualtat haurà de realitzar-

se de manera periòdica conforme s'estipuli en el calendari d'actuacions del pla 

d'igualtat o en el reglament que reguli la composició i funcions de la comissió 

encarregada del seguiment del pla d'igualtat. 

No obstant això, es realitzarà almenys una avaluació intermèdia i una altra final, així 

com quan sigui acordat per la comissió de seguiment. 

 

Registre de plans d'igualtat (Art.11) 

Els plans d'igualtat seran objecte d'inscripció obligatòria en registre públic, qualsevol 

que sigui el seu origen o naturalesa, obligatòria o voluntària, i hagin estat o no adoptats 

per acord entre les parts. 

S'inscriuran en el registre de convenis i acords col·lectius de treball regulat en l'RD 

713/2010, sobre registre i dipòsit de convenis, acords col·lectius de treball i plans 

d'igualtat, sense perjudici dels registres de convenis i acords col·lectius de treball, 

creats i regulats per les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seves 

competències. 

La sol·licitud anirà acompanyada de la fulla estadística recollida en el corresponent 

model establert en l'RD 713/2010 (nou annex 2.V) que ha de ser emplenat per les 

comissions negociadores dels plans d'igualtat a la signatura del mateix o per l'empresa si 

el pla es presenta per aquesta. 

La DF Primera del RD 901/2020 modifica l'RD 713/2020 per a contemplar les 

particularitats del registre dels plans d'igualtat. 

El sistema d'atribució de codis serà específic i diferenciat per als plans d'igualtat, 

diferenciant si han estat acordats o no. 
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Dipòsit de mesures i protocols per a prevenir l'assetjament sexual i per raó de sexe. 

Seran objecte de dipòsit voluntari les mesures, acordades o no, que siguin adoptades 

conforme als articles 45.1 i 48 de la Llei orgànica 3/2007, per a prevenir la 

discriminació entre dones i homes, així com les mesures específiques per a prevenir 

l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe en el treball. (Art.12) 

 

Distintiu d’Igualtat (DA Quarta)  

A l'efecte de la concessió del distintiu «Igualtat en l'empresa» i per a determinar 

l'existència de participació dels representants i de la plantilla en el pla d'igualtat com a 

criteri de valoració en els termes establerts en l'article 10.1.f) del Reial decret 

1615/2009, de 26 d'octubre, pel qual es regula la concessió i utilització del distintiu 

«Igualtat en l'Empresa», es prendrà en consideració si el pla ha estat negociat i si 

escau acordat. 
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