
 

Apunt laboral. Montse Cerqueda 

NOVETATS EN L'APROVACIO DELS PLANS 
D'IGUALTAT 
 
La situació de desigualtat entre homes i dones es 
continua fent palesa dins del mercat laboral, tant 
en posicions elementals com en càrrecs directius. 
Actualment, els homes directius representen un 
63% del total, mentre que les dones tan sols un 
37%, segons les dades facilitades per la Laia 
López durant la seva exposició. I no només en 

llocs de treball, sinó que l’escletxa salarial a 
Catalunya l’any 2020 indicava que la diferència de sou entre homes i dones era 
d’un 20%. 
 
El REGCON (aplicació per al Registre telemàtic de convenis col·lectius, acords 
col·lectius de treball i plans d'igualtat) ha agafat molta importància en els darrers 
mesos. L’exigència d’elaborar un pla d’igualtat per a les empreses amb més de 
50 treballadors ha fet que aquest apartat s’ompli de peticions.  
 
Una de les dades principals que s’han donat durant la jornada ha estat que dels 
1.992 plans d’igualtat que s’han presentat per part de les empreses el 50% d’ells 
s’han arxivat o desestimat per irregularitats. A més a més, hi ha una diferència 
entre les empreses obligades a presentar, que són 6.750 companyies a 
Catalunya, i les que, efectivament, han lliurat el pla d’igualtat.  
 
Uns plans d’igualtat que tenen l’objectiu de tancar aquesta escletxa entre homes 
i dones, però que molts d’ells presenten irregularitats com que la legitimació no 
és correcte, no es poden diferenciar la part social de l’empresarial, hi ha 
problemes per localitzar el contingut o es presenten plans d’igualtats no negociats 
(els quals no es poden registrar). Aquestes són algunes de les causes per les 
quals no es poden admetre els plans d’igualtat que presenten les empreses.  
 
El TSJ de Madrid aposta per l’automatització 
 
El procés per acceptar o no un pla d’igualtat és de tres mesos, però actualment 
l’administració es troba sobrepassada i aquests terminis no s’estan complint. En 
aquest sentit, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha dictat una sentència 
per intentar agilitzar tots aquests tràmits. La sentència consisteix en aprovar de 
forma automàtica tots aquells plans d’igualtat que no rebin contestació de 
l’administració dins del termini legal de tres mesos.  
 
Aquesta sentència és una novetat important, ja que és el primer cop que s’aplica 
aquesta mesura automàtica amb els plans d’igualtat. Tot i que el TSJ de Madrid 
ja ha dictat sentència, aquesta encara es pot recórrer davant del Tribunal Suprem 
que indicarà si s’admet o no. La decisió final del TS pot suposar un abans i un 
després en l’aprovació dels plans d’igualtat de les empreses.  



  
 

 
Apunt jurídic. Marta Montserrat  

EL WHATSAPP COM A MITJÀ DE COMUNICACIÓ 
VÀLIDA 
 
La tecnologia avança al temps que influeix en la 
societat, en les nostres relacions en societat tant en el 
pla social com formal. En aquest ordre de coses, fem 
ressò de la recent Sentència del Tribunal de Justícia de 
Madrid de 19 de setembre de 2022. El cas és que la 
Sala declara la improcedència d'un acomiadament al 
considerar que l'empresa no havia esgotat les vies de 
comunicació al treballador, entre les que considera 
com vàlida, l'efectuada mitjançant whatsapp.  

 
En la seva resolució, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid preval l'objectiu de la 
comunicació per sobre del formalisme de la mateixa. La finalitat última de la 
comunicació per l'empresa al treballador és traslladar una determinada informació de 
manera que, sent aquesta la finalitat, correspon a l'emissor esgotar els mecanismes al 
seu avast per assegurar el resultat últim d'entrega del missatge al receptor.  

 
No hem d'entendre que el whatsapp és EL canal de comunicació entre l'empresa i les 
persones treballadores sinó que, és UN dels canals per assegurar que el missatge 
arribar al seu receptor quan no es tingui constància de l'entrega per altres sistemes 
com serien el burofax, carta certificada, correu electrònic...  

 
 

  



 

 

Apunt Fiscal. Joan Viaña  

ATENCIONS A CLIENTS, LOTS DE NADAL I 
ALTRES DETALLS 

En aquestes dates les empreses solen obsequiar a 
clients, treballadors i proveïdors amb regals de 
Nadal. Aquest conjunt de despeses sempre s’ha 
tingut com una liberalitat per part de l’Administració 
Tributària; fins al punt en que la seva deduïbilitat 
és molt discutida en els procediments d’inspecció i 
sempre acaba sent un punt conflictiu. 

A més l’article 15 de la Llei de l’Impost sobre 
Societats estableix que aquestes despeses tenen un límit de l’u per cent sobre 
l’import net de la xifra de negocis del període. De manera que, si vostè factura 
100.000 euros no pot convidar a clients per més de 1.000 euros. L’excés es 
considera no deduïble. 

Aquesta interpretació tan estricta ha estat ara corregida per la sentència del 
Tribunal Suprem 1233/2021. La sentència diu que hi ha tota una sèrie de 
despeses -tals com dinars amb clients, regals amb proveïdors, cistelles de Nadal, 
entrades a espectacles esportius i culturals- que no es poden considerar donatius 
o liberalitats perquè tenen com a objecte final incrementar la satisfacció dels 
clients, treballadors i proveïdors i, en definitiva, els resultats empresarials. 

No obstant, una cosa és que es pugui invocar aquesta sentència en unes 
al·legacions i l’altra que Hisenda ens accepti directament qualsevol despesa en 
que no puguem acreditar relació amb l’obtenció d’ingressos. Com en tot, una 
mica de sentit comú.  

 

 

  



 
 

Apunt FLC.  Lucía López Alé, 
gerent 

LES DONES AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
Segons el l’informe "Dones al sector de la 
Construcció" de l'Observatori Industrial de la 
Construcció de la Fundació Laboral, de març de 2022, 
el sector de la construcció suma més de 20.000 
dones al 2021 un 9,6% de les persones 
ocupades al sector.  

 
Catalunya amb un 14,4% és el segon territori, 

després de la Comunitat de Madrid, amb més presència de dones ocupades a 
la Construcció. 
 
L'augment de la presència de dones al mercat laboral de la construcció també es veu 
reflectit en la participació en els cursos impartits per la Fundació Laboral, que aposta 
per la formació com a principal eina per a la incorporació de la dona al sector. 
 
L'any passat, la Fundació va formar a nivell estatal 8.539 dones, un 37,9% 
més que l'any anterior, representant un 9,45% de les persones formades. 
 
On més alumnes es van formar respecte del total de treballadors formats va ser la 
Comunitat de Madrid (15,6%), les Canàries (15,4%) i Catalunya (14,5%). 
 
Aquest any 2022, la Fundació laboral a Catalunya ja ha format a més de 1.200 
dones, essent la formació en el maneig de maquinària, la formació més demandada. 
 
La Fundació col·labora amb diferents entitats i participa i desenvolupa diferents 
programes que tenen com a finalitat apropar la presència de les dones al sector de la 
construcció i entre d’altres col·laboracions cal destacar: 
 
Projecte amb el Grup Efebe i la fundació Ared: 
 
En el marc del Programa Incorpora de la Caixa, projecte pilot amb l’objectiu de la inclusió 
laboral en el sector de la construcció de dones en situació de risc d’exclusió social. 
 
Dins del total de la formació de 300 hores realitzades, la Fundació Laboral de la 
Construcció ha col·laborat amb la impartició de 80 hores de formació de caràcter 
professionalitzador, amb dos mòduls formatius del Programa Mixt de Formació i 
Orientació, de la família d’edificació i obra civil, subvencionats pel Consorci per a la 
Formació Contínua de Catalunya. 
 

 
Aquesta col·laboració continuarà durant l’any 2023 amb la impartició d’un certificat de 
professionalitat complert, que ofereixi més oportunitats laborals a les participants. 



 
 
 
 
 
 
Projecte “Les dones Construeixen” 
 
Així mateix, l’entitat paritaria ha participat des de l’any 2019 en 3 edicions del 
projecte “les dones construeixen”, en col·laboració amb l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat i l’Ajuntament de Cornella. Més de 100 hores de formació 
dirigides a dones en muntatge de placa de guix laminat, tècniques de pintura i 
26 hores en matèria de prevenció de riscos laborals, amb els objectius de millorar 
l'ocupabilitat de dones en situació d'atur, apropant-les a un sector amb àmplies 
possibilitats laborals; apostar per la presència femenina en sectors laborals com 
el de la construcció, i aconseguir generar oportunitats de feina. 
 
Barcelona Activa i Hola Luz 
 
Una altre de les iniciatives en les que ha col·laborat la Fundació es amb Barcelona 
Activa i Hola Luz mitjançant la formació de dones en el muntatge d’instal·lacions 
fotovoltaiques.   
 
L'objectiu d'aquesta formació ha estat donar a les dones participants, 
coneixements bàsics sobre treballs d'electricitat, maneig de diverses eines i 
processos per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, coneixent-ne els 
sistemes energètics i les repercussions mediambientals i econòmiques. 
 
Amb aquest tipus de col·laboracions i d’altres, la Fundació Laboral continua amb 
la finalitat d'atreure talent, especialment dones i joves al sector de la construcció. 
 
En la majoria dels casos es la primera experiència en el sector per a la major part 
de les dones participants en aquests programes. 
 
Totes les formacions s’han realitzat en els centres de formació que te la Fundació 
a Badalona i L’ Hospitalet de Llobregat. 
 
Després de l'experiència adquirida en aquests darrers anys a través d'aquests 
projectes i d'altres per la Fundació Laboral, treballem en estreta col·laboració 
dissenyant amb les pròpies empreses i les persones que conformen el sector els 
continguts formatius amb la finalitat de que s’ajustin a les necessitats reals de 
les empreses, perquè la construcció continuï sent un dels motors econòmics del 
país i una font d'ocupació per a joves i dones. 
 

catalunya.fundacionlaboral.org 
 

 
 

https://catalunya.fundacionlaboral.org/

