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1. INTRODUCCIÓ

Després de conéixer el resultat de l'avaluació, tant interna com externa, de l'anterior Pla d'igualtat
2010-2014 de l'Ajuntament de Benicàssim, s'ha creat un nou pla més realista, flexible, transversal i
integrador.

El  nostre  Pla  d'igualtat  defineix  un  conjunt  de  mesures  temporals  destinades  a  corregir  les
discriminacions resultants de les pràctiques socials en diferents àrees municipals coordinades entre
si.

Les àrees que han participat en la creació del Pla d'igualtat han unit  sinergies per a fer un pas
conjunt  cap a la consecució d'un fi comú: la igualtat real.

2. BASE LEGAL

Normativa supraestatal

Convenció de les Nacions Unides sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra
la dona.

Conveni d'Istanbul.

Normativa estatal

Constitució espanyola (articles 9 i 14).

Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el  text refós de la Llei de
l'Estatut dels treballadors. 

Drets i deures derivats del contracte. Art 17: No discriminació en les relacions laborals.

1. S'entendran nuls i sense efecte els preceptes reglamentaris les clàusules dels convenis col·lectius,
els pactes individuals i les decisions unilaterals de l'empresari que donen lloc en l'ocupació, així
com en matèria de retribucions, jornada i resta de condicions laborals, a situacions de discriminació
directa o indirecta desfavorables per raó d'edat o discapacitat o a situacions de discriminació directa
o indirecta per raó de sexe, origen (inclòs el racial o ètnic), estat civil, condició social, religió o
conviccions,  idees  polítiques,  orientació  o  condició  sexual,  adhesió  o  no  a  sindicats  i  als  seus
acords, vincles de parentiu amb persones pertanyents a o relacionades amb l'empresa i llengua dins
de l'Estat espanyol.

Seran igualment nul·les les ordres de discriminar i  les decisions de l'empresari  que suposen un
tracte desfavorable dels treballadors com a reacció davant d'una reclamació efectuada en l'empresa
o  davant  d'una  acció  administrativa  o  judicial  destinada  a  exigir  el  compliment  del  principi
d'igualtat de tracte i no discriminació.

2. Podran establir-se per llei les exclusions, reserves i preferències per a ser contractat lliurement.

3. No obstant el que disposa l'apartat anterior, el Govern podrà regular mesures de reserva, duració



o  preferència  en  l'ocupació  que  tinguen  per  objecte  facilitar  la  col·locació  de  treballadors
demandants d'ocupació.

Així mateix, el Govern podrà atorgar subvencions, desgravacions i altres mesures per a fomentar
l'ocupació  de  grups  específics  de  treballadors  que  troben  dificultats  especials  per  a  accedir  a
l'ocupació.  La  regulació  d'aquestes  es  farà  prèvia  consulta  a  les  organitzacions  sindicals  i
associacions empresarials més representatives.

Les  mesures  a  què  es  refereixen  els  paràgrafs  anteriors  s'orientaran  prioritàriament  a  fomentar
l'ocupació estable dels treballadors desempleats i la conversió de contractes temporals en contractes
per temps indefinit.

4. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, la negociació col·lectiva podrà establir
mesures d'acció positiva per a afavorir l'accés de les dones a totes les professions. A aquest efecte
podrà establir reserves i preferències en les condicions de contractació de manera que, en igualtat de
condicions  d'idoneïtat,  tinguen  preferència  per  a  ser  contractades  les  persones  del  sexe  menys
representat en el grup o categoria professional de què es tracte.

Així mateix, la negociació col·lectiva podrà establir aquesta mena de mesures en les condicions de
classificació  professional,  promoció  i  formació,  de  manera  que,  en  igualtat  de  condicions
d'idoneïtat, tinguen preferència les persones del sexe menys representat per a afavorir-ne l'accés en
el grup, categoria professional o lloc de treball que es tracte.

5. L'establiment de plans d'igualtat en les empreses s'ajustarà al que disposa aquesta llei i en la Llei
orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l'ordre de protecció. 

Aquesta  norma usa  ja  el  terme  violència  de  gènere i  estableix  mesures  en  l'àmbit  judicial  de
seguretat per a les dones que en patisquen. Reconeix que la violència exercida en l'entorn familiar i,
en particular, la violència de gènere constitueix un greu problema de la nostra societat que exigeix
una resposta global i coordinada de tots els poders públics.

És necessària, en suma, una acció integral i coordinada que unisca tant les mesures cautelars penals
sobre l'agressor,  açò  és,  les  orientades  a  impedir  la  realització  de nous actes  violents,  com les
mesures protectores d'índole civil i  social que eviten el desemparament de les víctimes i  donen
resposta a la seua situació d'especial vulnerabilitat.

Llei 30/2003, de 13 d'octubre, sobre mesures per a incorporar la valoració de l'impacte de
gènere en les disposicions normatives que elabore el Govern.

Llei orgànica 1/ 2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència
de gènere. 

En l'exposició de motius, defineix la violència de gènere com el símbol més brutal de la desigualtat
existent en la nostra societat. Es tracta d'una violència que es dirigeix sobre les dones pel fet mateix
de ser-ho, per considerar els seus agressors que no posseeixen els drets mínims de llibertat, respecte
i capacitat de decisió.

L'objecte de la llei se circumscriu a la violència exercida per qui siga o haja sigut el cònjuge o



l'home que estiga o haja estat lligat a la dona víctima per una relació semblant d'afectivitat (parella),
fins i  tot  sense convivència (festeig).  També limita la violència de gènere a la violència física,
psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions i la privació
arbitrària de llibertat.

Aquesta llei estableix mesures contra la violència que pateixen les dones en l'àmbit educatiu, de la
publicitat i els mitjans de comunicació, sanitari, de la tutela institucional, penal i judicial, així com:

- Drets de les dones víctimes de violència de gènere: a la informació,  a l'assistència jurídica,  a
l'assistència  social  integral,  drets  laborals  i  prestacions  de  la  Seguretat  Social,  drets  de  les
funcionàries públiques, drets econòmics. A més de l'accés a la vivenda i residència pública com a
col·lectiu prioritari.

-  Mesures de sensibilització,  prevenció i  detecció a  través  del  Pla  nacional  de sensibilització i
prevenció de la violència de gènere amb dos objectius estratègics:
1. Millorar la resposta davant de la violència de gènere.
2. Aconseguir canvi en el model de relació social entre homes i dones.
En el marc d'aquests objectius, les actuacions en què té competència l'Administració local són:
a) Formació i especialització de professionals en l'àmbit de les forces i cossos de seguretat.
b) Formació i especialització de professionals en l'àmbit dels serveis socials.
c) Assistència social integral.
d) Mesures d'informació i campanyes de sensibilització que analitzen el fenomen de la violència de
gènere.

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Transversalitat del principi d'igualtat de tracte entre dones i homes (art. 15). “El principi d'igualtat
de tracte i oportunitats entre dones i homes informarà, amb caràcter transversal, l'actuació de tots els
poders públics. Les administracions públiques l'integraran, de manera activa, en l'adopció i execució
de les disposicions normatives, en la definició i pressupostació de polítiques públiques en tots els
àmbits i en el desenvolupament del conjunt de totes les seues activitats.”

Col·laboració entre les administracions públiques (art. 21). L'Administració general de l'Estat i les
administracions de les comunitats autònomes cooperaran per a integrar el dret d'igualtat entre dones
i homes en l'exercici de les seues competències respectives i, en especial, en les seues actuacions de
planificació. En el si de la Conferència Sectorial de la Dona podran adoptar-se plans i programes
conjunts d'actuació amb aquesta finalitat. Les entitats locals integraran el dret d'igualtat en l'exercici
de les seues competències i col·laboraran, a aquest fi, amb la resta d'administracions públiques.

Contingut dels plans d'igualtat (art. 46). Els plans d'igualtat fixaran els concrets objectius d'igualtat
a aconseguir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seua consecució, així com l'establiment
de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats. Per a atényer els objectius fixats,
els  plans d'igualtat  podran preveure,  entre  altres,  les  matèries  d'accés a l'ocupació,  classificació
professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per a afavorir, en
termes d'igualtat  entre dones i  homes,  la conciliació laboral,  personal i  familiar,  i  prevenció de
l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe. Els plans d'igualtat inclouran la totalitat d'una
empresa,  sense  perjudici  de  l'establiment  d'accions  especials  adequades  respecte  a  determinats
centres de treball.

Formació per a la igualtat (art. 61). Totes les proves d'accés a l'ocupació pública de l'Administració



general de l'Estat i dels organismes públics vinculats o dependents preveuran l'estudi i l'aplicació
del  principi  d'igualtat  entre  dones  i  homes  en  els  diversos  àmbits  de  la  funció  pública.
L'Administració general de l'Estat i els organismes públics vinculats o dependents impartiran cursos
de formació sobre la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes i sobre prevenció de la
violència de gènere, que es dirigiran a tot el personal.

Protocol d'actuació davant de l'assetjament sexual i a l'assetjament per raó de sexe (art. 62). Per a la
prevenció de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe, les administracions públiques
negociaran amb la  representació legal  dels  treballadors  un protocol  d'actuació que comprendrà,
almenys, els principis següents:
a)  El  compromís  de  l'Administració  general  de  l'Estat  i  dels  organismes  públics  vinculats  o
dependents de previndre i no tolerar l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.
b) La instrucció a tot el personal del seu deure de respectar la dignitat de les persones i el seu dret a
la intimitat, així com la igualtat de tracte entre dones i homes.
c) El tractament reservat de les denúncies de fets que pogueren ser constitutius d'assetjament sexual
o d'assetjament per raó de sexe, sense perjudici del que estableix la normativa de règim disciplinari.

Art  63.  Avaluació  sobre  la  igualtat  en  l'ocupació  pública.  Tots  els  departaments  ministerials  i
organismes  públics  remetran,  almenys  anualment,  als  ministeris  de  Treball  i  Afers  Socials  i
d'Administracions  Públiques,  informació  relativa  a  l'aplicació  efectiva  en  cada  un  del  principi
d'igualtat entre dones i homes, amb especificació, mitjançant la desagregació per sexe de les dades,
de  la  distribució  de  la  seua  plantilla,  grup  de  titulació,  nivell  de  complement  de  destinació  i
retribucions amitjanades del seu personal.

Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Plans d'igualtat (DA 8a). Les administracions públiques estan obligades a respectar la igualtat de
tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran d'adoptar mesures dirigides a
evitar qualsevol mena de discriminació laboral entre dones i homes.

Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, les administracions públiques hauran d'elaborar i
aplicar un pla d'igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del
personal funcionari que siga aplicable, en els termes que preveja aquell.

Llei  27/2013, de 27 de desembre,  de racionalització i sostenibilitat  de l'Administració local,  en
l'article 27.3, apartat c), estableix com a competència delegable en els municipis la “prestació de
serveis socials, promoció de la igualtat d'oportunitats i la prevenció de la violència contra la dona”.

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut  bàsic  de  l'empleat  públic,  que  en  la  disposició  addicional  7a estableix  que  les
administracions públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit
laboral  i,  amb aquesta  finalitat,  hauran d'adoptar  mesures  dirigides  a  evitar  qualsevol  mena de
discriminació laboral. També que, sense perjudici d'aquestes, les administracions públiques hauran
d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat a desplegar en el conveni col·lectiu o acord de condicions de
treball del personal funcionari que siga aplicable, en els termes que preveu.

Normativa autonòmica

Decret 210/1997, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental



d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes.

Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. Igualtat i
Administració Pública.

Article 44. Igualtat en els processos de formació i promoció de llocs de treball. Les administracions
públiques valencianes establiran plans plurianuals de formació a fi de promoure, dins del respecte
als principis de mèrit i capacitat, l'accés de les dones a la promoció interna de la funció pública.

Article  45.  Igualtat  en  la  promoció  interna.  Les  administracions  públiques  establiran  plans
plurianuals dels distints departaments a fi de promoure l'accés de les dones a la promoció interna de
la funció pública. Cada departament haurà de fixar en els respectius plans els indicadors i objectius.

Article 46. Foment de la igualtat en l'àmbit de la contractació.
1. En cas d'empat en la puntuació obtinguda per dues o més empreses a què els haguera correspost
la  màxima  puntuació,  tindran  preferència  en  l'adjudicació  dels  contractes  administratius  de  la
Generalitat les proposicions dels licitadors que amb la solvència tècnica de l'empresa presenten un
pla d'igualtat prèviament aprovat per qualsevol administració pública o òrgan competent, sempre
que aquestes igualen en els  seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris
objectius que serveixen de base per a l'adjudicació.
2.  Sense  perjudici  del  que  estableix  l'apartat  anterior,  l'òrgan  de  contractació  podrà  acordar
l'establiment d'altres criteris addicionals de desempat de les empreses, inclosa la prelació. L'adopció
de qualsevol criteri addicional haurà de constar, en tot cas, en l'anunci de licitació.

Article 47. Assetjament sexual.
L'Administració autonòmica incorporarà en el  règim de la funció pública valenciana el  codi de
conducta  contra  l'assetjament  sexual  arreplegat  en  la  Recomanació  de  la  Comissió  de  les
Comunitats Europees de 27 de novembre de 1991, relativa a la protecció de la dignitat de la dona i
de l'home en el treball.

Article 48. El llenguatge no sexista en els escrits administratius.
Les  administracions  públiques  valencianes  posaran  en marxa  els  mitjans  necessaris  perquè tota
norma o escrit administratiu respecten en la seua redacció les normes relatives a l'ús d'un llenguatge
no sexista.

Decret 133/2007, de 27 de juliol, del Consell, sobre condicions i requisits per al visat dels plans
d'igualtat de les empreses de la Comunitat Valenciana.

Llei  10/2010,  de  9  de  juliol,  de  la  Generalitat,  d'ordenació  i  gestió  de  la  funció  pública
valenciana.

Article 51. Principis de selecció. 
Totes les ciutadanes i els ciutadans tenen dret a accedir a l'ocupació pública de conformitat amb els
principis següents:
a) Mèrit, capacitat i igualtat.
b) Publicitat de les convocatòries i de les seues bases.
c) Transparència.
d) Imparcialitat i professionalitat de les persones que formen part dels òrgans de selecció.
e) Independència, confidencialitat i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció.
f) Adequació del contingut de les proves que formen part dels procediments selectius a les funcions



a assumir i les tasques a realitzar.
g) Agilitat sense perjuí de l'objectivitat, en els procediments de selecció.
h) Eficàcia i eficiència.
i) Igualtat d'oportunitats entre ambdós sexes.

Plans d'igualtat (DA 11a). Les administracions públiques elaboraran i aprovaran plans d'igualtat de
gènere  que  contindran  mesures  que  possibiliten  l'eliminació  dels  obstacles  que  impedisquen  o
dificulten la igualtat real d'oportunitats entre dones i homes en l'accés a l'ocupació pública i en el
seu desenvolupament professional.

Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en
l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Article 19. Drets de les empleades públiques de l'administració de la Generalitat.
1.  Totes  les  empleades  públiques  de l'administració  de la  Generalitat  podran beneficiar-se amb
prioritat  de mesures de trasllat,  baixa o adaptació de la seua jornada laboral en els  termes que
preveu la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública
valenciana,  en  l'ordenament  jurídic  i  la  legislació  vigent,  i  en  els  plans  d'igualtat  de  totes  les
administracions públiques.

Article 31. Actuacions d'informació i sensibilització social.
1. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les seues competències
respectives,  duran a terme periòdicament actuacions d'informació i  estratègies de sensibilització
dirigides a la societat, a fi de previndre i eliminar la violència sobre la dona.
2. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana duran a terme totes les mesures de
sensibilització i informació que consideren pertinents, tant a nivell publicitari com en els mitjans de
comunicació, dirigides a fomentar la igualtat entre els sexes, eliminar actituds i estereotips sexistes,
aconseguir el rebuig social de la violència sobre la dona i donar a conéixer els recursos i servicis
d'assistència disponibles per a l'atenció integral de les víctima

3. ÀREES MUNICIPALS

S'ha aplegat els departaments municipals en cinc grans àrees, per a aconseguir més integració i
col·laboració entre elles i l'entorn social benicassut.

1. Àrea humana i de relacions personals
Engloba:
Selecció i accés a l'ocupació
Promoció, formació i retribucions
Conciliació i flexibilitat
Salut laboral
Negociació col·lectiva

2. Àrea de suport i apoderament social
Engloba:
Subvencions, convenis, contractes
Beques, ajudes socials
Tributs i taxes
Inserció sociolaboral



Emprenedoria

3. Àrea d'entorn municipal amable, respectuós i adaptat
Engloba:
Urbanisme i planejament
Obres públiques i serveis
Mobilitat i seguretat ciutadana

4. Àrea d'accés a l'oci i temps lliure
Engloba:
Educatiu i cultural
Esportiu i d'activitat física
Dinamització d'activitats turístiques, comercials...

5. Àrea de comunicació, publicitat, llenguatge no sexista i inclusiu
Engloba:
Relacions amb premsa, ràdio, xarxes socials
Altres organismes públics i privats

Aquestes cinc grans àrees  interdisciplinàries seran les encarregades de dur a terme conjuntament
els objectius marcats en el Pla d'igualtat.

4. OBJECTIUS

A. OBJECTIUS GENÈRICS

1. Igualtat de tracte

Es prohibeix tota discriminació basada en el sexe de les persones, tant directa com indirecta i siga
quina siga la forma usada per a això.
A l'efecte d'aquesta llei:

a) Hi haurà discriminació directa quan una persona siga, haja sigut o puga ser tractada de manera
menys  favorable  que  una  altra  en  situació  anàloga  per  raó  del  seu  sexe  o  de  circumstàncies
directament relacionades amb el sexe, com l'embaràs o la maternitat.  Sense perjudici de la seua
tipificació  com a  delicte,  l'assetjament  sexista  en  el  treball  té  la  consideració  de  discriminació
directa per raó de sexe.

b)  Hi haurà  discriminació  indirecta  quan un acte  jurídic,  criteri  o  pràctica  aparentment  neutra,
perjudique una proporció substancialment major de membres d'un mateix sexe, llevat que eixe acte
jurídic, criteri o pràctica resulte adequada i necessària i puga justificar-se amb criteris objectius que
no estiguen relacionats amb el sexe.

Els poders públics benicassuts no podran concedir cap mena d'ajuda o subvenció a cap activitat que
siga discriminatòria per raó de sexe, ni tampoc a aquelles persones físiques i jurídiques que hagen
sigut sancionades administrativa o penalment per incórrer en discriminació per raó de sexe, durant
el període impost en la corresponent sanció.

Els poders públics benicassuts garantiran l'exercici efectiu dels drets fonamentals d'aquelles dones o



grups de dones que patisquen una múltiple discriminació per concórrer-hi altres factors que puguen
donar lloc a situacions de discriminació, com la raça, color, origen ètnic, llengua, religió, opinions
polítiques o d'una altre mena, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat,
edat, orientació sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

2. Igualtat d'oportunitats

Els poders públics benicassuts han d'adoptar les mesures oportunes per a garantir l'exercici efectiu
per part de dones i homes, en condicions d'igualtat, dels drets polítics, civils, econòmics, socials i
culturals  i  de la resta de drets  fonamentals  que puguen ser reconeguts en les normes, inclòs el
control i accés en poder i als recursos i beneficis econòmics i socials. A l'efecte d'aquesta llei, la
igualtat d'oportunitats s'ha d'entendre en referència no només a les condicions de partida o inici en
l'accés en poder i als recursos i beneficis, sinó també, a les condicions per a l'exercici i control
efectiu d'aquells.

Així mateix, els poders públics benicassuts garantiran que l'exercici efectiu dels drets i l'accés als
recursos  regulats  en  aquesta  llei  no  es  veja  obstaculitzat  o  impedit  per  l'existència  de barreres
l'eliminació de les quals es preveja en la Llei 20/1997, de 4 de desembre, per a la promoció de
l'accessibilitat.

3. Respecte a la diversitat i a la diferència

Els poders públics han de posar els mitjans necessaris perquè el procés cap a la igualtat de sexes es
realitze respectant tant la diversitat i les diferències existents entre dones i homes quant a la seua
biologia, condicions de vida, aspiracions i necessitats, com la diversitat i diferències existents dins
dels mateixos col·lectius de dones i d'homes.

4. Incorporació de la perspectiva de gènere

Els poders públics benicassuts han d'incorporar la perspectiva de gènere en totes les seues polítiques
i  accions,  de  manera  que  establisquen  en  totes  l'objectiu  general  d'eliminar  les  desigualtats  i
promoure la igualtat de dones i homes.

A l'efecte  d'aquesta  llei,  s'entén per  “incorporació de la  perspectiva de  gènere”  la  consideració
sistemàtica  de  les  diferents  situacions,  condicions,  aspiracions  i  necessitats  de  dones  i  homes,
incorporant objectius i actuacions específiques dirigides a eliminar les desigualtats i promoure la
igualtat  en  totes  les  polítiques  i  accions,  a  tots  els  nivells  i  en  totes  les  fases  de  planificació,
execució i avaluació.

5. Acció positiva

Per a promoure la consecució de la igualtat real i efectiva de dones i homes, els poders públics han
d'adoptar mesures específiques i temporals destinades a eliminar o reduir les desigualtats de fet per
raó de sexe existents en els diferents àmbits de la vida.

6. Eliminació de rols i estereotips en funció del sexe

Els poders públics benicassuts han de promoure l'eliminació dels rols socials i estereotips en funció
del sexe sobre els quals s'assenta la desigualtat entre dones i homes i segons els quals s'assigna a les
dones la responsabilitat de l'àmbit del domèstic i als homes la de l'àmbit públic, amb una valoració i



un reconeixement econòmic i social molt desiguals.

7. Representació equilibrada

Els poders públics benicassuts han d'adoptar les mesures oportunes per a aconseguir una presència
equilibrada de dones i homes en els distints àmbits de presa de decisions. A l'efecte d'aquesta llei, es
considera que hi ha una representació equilibrada en els òrgans administratius pluripersonales quan
els dos sexes estan representats almenys al 40%.

B - OBJECTIUS CONCRETS

1.  OBJECTIU:  Adequar l'Administració  municipal  a  la  filosofia  d'igualtat  d'oportunitats
entre dones i homes.

ACCIONS:

1A. Aprovar anualment un programa d'accions en relació amb l'execució del Pla municipal, des de
l'àrea d'Igualtat, on s'establiran els objectius i els recursos necessaris per a la seua consecució.

1B. Consignar en els pressuposts anuals les partides econòmiques necessàries per a l'execució del
Pla d'igualtat.

1C. Impulsar el Pla d'igualtat difonent-lo en el municipi a través de diferents eines i anomenant
persones de distints departaments que participen en grups de treball que permeten donar seguiment i
continuïtat.

1D.  Informar  el  personal  de  cada  àrea  de  l'Ajuntament  sobre  el  contingut  del  Pla  municipal
d'igualtat i/o del programa anual, i responsabilitzar cada una d'aquestes àrees per a l'execució de les
accions, distribuint un extracte amb els punts en què especialment es troben involucrades.

1F. Continuar promovent la participació d'associacions de dones en la formulació i seguiment de
polítiques o accions per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 

1G.  Participar  activament  en  xarxes  amb  altres  ajuntaments  per  a  intercanviar  experiències  i
activitats que afavorisquen la igualtat de gestió municipal.

2. OBJECTIU: Adaptar la normativa i actuació de l'Ajuntament a les polítiques d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes.

ACCIONS:

2A. Intensificar la correcció de l'ús discriminatori del llenguatge, des d'una perspectiva de gènere,
en les disposicions, normatives, expedients, oficis i la resta de documents administratius o polítics
redactats per l'Ajuntament.

2B.  Difondre  materials  orientatius  per  a  l'ús  no  sexista  del  llenguatge  a  tot  el  personal  de
l'Ajuntament, que faciliten i garantisquen la uniformitat d'estil en la documentació i publicacions
municipals.



2C. Afavorir l'accés del personal a jornades, iniciatives formatives, etc., organitzades per entitats
publiques o altres óganismos col·laboradors amb l'Ajuntament, propiciant la formació en política
d'igualtat,  perquè  siguen  capaços  de  detectar  necessitats  i  introduir  accions  positives  en  el
desenvolupament del seu treball.

2D. Realitzar accions positives per a contractar dones per a l'execució de tasques on es troben
infrarrepresentadas.

2E. Donar suport a la promoció interna de les treballadores municipals per a ocupar càrrecs de
responsabilitat en les diferents àrees municipals.

2F. Difondre les normes que regulen permisos, llicències i excedències històricament usats per les
dones i fomentar que els facen servir els homes.

3. OBJECTIU: Millorar la qualitat de la informació i gestió municipal de manera que de
compte dels avanços en la igualtat d'oportunitats de dones i homes del municipi.

ACCIONS:

3A. Sol·licitar a les empreses encarregades del disseny de programes informàtics una base de dades
úniques, que arreplegue la informació necessària en les diferents àrees municipals, diferenciada per
sexes.

3B. Publicar en la intranet el Pla d'igualtat d'oportunitats.

3C.  Usar  la  pàgina  web  municipal  per  a  la  difusió  d'accions  relacionades  amb  la  igualtat
d'oportunitats, d'homes i dones del municipi.

3D. Incloure en els temaris d'oposicions temes relacionats amb la igualtat d'oportunitats.

3E. Adaptar la pàgina web, els anuncis i els tràmits administratius a les persones amb deficiències
visuals, a fi que els tràmits administratius siguen accessibles al nombre més elevat de persones
possibles.

3F. Adaptar els programes interns amb què treballa el personal de l'Ajuntament a les condicions
visuals òptimes, per a garantir la salut visual del personal.

4. OBJECTIU: Desenvolupar un estudi de la situació de les dones al municipi en relació amb
l'economia i a l'ocupació com a primer pas per a la seua correcció.

ACCIONS:

4A. Avaluar les polítiques de promoció econòmica, formació i ocupació i la seua incidència en els
diferents col·lectius de dones.

4B.  Oferir  formació  i  acompanyament  en  gènere  i  ocupació  al  personal  de  l'Agència  de



Desenvolupament Local.

4C. Introduir la variable de gènere en tots els indicadors d'activitat i desocupació usats per l'ADL.

4D. Sensibilitzar i informar sobre la necessitat d'avançar en la igualtat d'oportunitats professionals
per a les dones a través de la coordinació de l'Àrea d'Igualtat i el Departament d'Ocupació.

4E. Incloure en els plecs de subcontractació de serveis per a l'ocupació, com a criteri de valoració,
el coneixement de gènere pel personal tècnic de les empreses.

5. OBJECTIU: Implantar una coordinació amb els agents socials i empreses del municipi per
a dissenyar i impartir programes de formació dirigits a persones parades de llarga duració
prioritzant la participació de les dones.

ACCIONS:

5A. Divulgar  entre  l'empresariat  bones  pràctiques  en  contractació  de  dones  a  través  de  la
intermediació.

5B. Introduir en els criteris de valoració dels plecs de condicions tècniques de contractació per a la
prestació de serveis aspectes que visibilitzen el compromís de les empreses amb la igualtat de dones
i homes.

5C.  Viabilizar  l'esperit  emprenedor  de  les  dones  del  municipi,  mantenint  les  accions  que
complementen  l'orientació  laboral  amb  aspectes  relacionats  amb  l'autonomia  de  les  dones
emprenedores i fomentant l'autoocupació.

5D. Crear accions d'apoderament personal i social per a facilitar la participació de dones en risc o
situació  de  precarietat  econòmica,  per  a  millorar  la  situació  econòmica  i  en  conseqüència
l'autonomia personal, d'aquestes dones.

5E.  Realitzar  cursos  de  formació  relacionats  amb  llocs  de  treball,  tradicionalment  considerats
masculins.

6.  OBJECTIU:  Disminuir  la  sobrecàrrega  de  responsabilitats  familiars,  afavorint  un
repartiment equitatiu que possibilite el desenvolupament familiar, personal i laboral

ACCIONS:

6A. Promoure la flexibilització dels rols entre homes i dones, recolzant campanyes que insistisquen
en el canvi de rols.

6B.  Facilitar  la  conciliació  de  la  vida  familiar  i  professional  duent  a  terme  les  següents  dues
accions:

6C. Mantindre una flexibilització horària que permeta conciliar la vida familiar i professional des de
l'Ajuntament.



6D. Reconéixer explícitament  les  empreses  del  municipi  que duguen a  terme o que  implanten
mesures de conciliació.

6E.  Facilitar  la  faena  dels  cuidadors  de  familiars  dependents,  enfortint  i  implantant  serveis
específics per a aquells.

6F. Promoure que els homes gaudisquen de permisos de paternitat, com a bona pràctica cap a la
igualtat.

7. OBJECTIU: Fomentar la igualtat en el municipi a través de l'organització i dinamització
d'esdeveniments educatius i culturals que incorporen una visió no discriminatòria de la dona
en la societat.

ACCIONS:

7A.  Continuar  commemorant  dies  com el  8  de  març  (Dia  Internacional  de  la  Dona)  i  25  de
novembre  (Dia  Internacional  contra  la  Violència  contra  les  Dones)  organitzant  xarrades,
conferències, cinefòrums, etc., tenint en compte la participació i opinió de les associacions de dones
del municipi.

7B. Elaborar programes culturals per a incentivar a la lectura dirigits a les dones del municipi.

7C. Garantir que la programació artística i cultural, així com la publicitat que se'n faça, no incloga
actes discriminatoris cap a dones o xiquetes.

7E. Prioritzar els interessos, necessitats, horaris i responsabilitats de les dones a l'hora d'idear i
organitzar activitats.

8.OBJECTIU: Promoure  les  condicions  que  possibiliten  la  pràctica  activa  d'esport  de  les
dones, en tots els nivells.

ACCIONS:

8A. Analitzar les diferències en les pràctiques esportives entre dones i homes del municipi.

8B. Fer arribar als distints clubs esportius, d'esplai i temps lliure l'interés de l'Ajuntament en la
programació d'activitats que fomenten la pràctica esportiva entre les dones.

8C. Dissenyar programes d'activitat  esportiva en horaris que afavorisquen la participació de les
dones del municipi.
 
8D. Promoure en l'àrea de l'esport escolar la creació d'equips de xiques o mixts, així com la seua
participació en competicions, i donar-los a conéixer.

8E. Fomentar, en la mateixa àrea, que les xiques adquirisquen des de la infància hàbits i condicions
físiques que possibiliten la pràctica continuada de l'esport en edats posteriors.



8F. Promoure la incorporació de les dones en els àmbits de l'activitat esportiva en què es troben
infrarepresentades: arbitratge, direcció d'entitats esportives, etc.

8G. Donar suport a les esportistes que destaquen en qualsevol esport.

9.  OBJECTIU:  Fomentar  que  el  disseny,  organització  i  funcionament  de  Benicàssim
afavorisca una major qualitat de vida per a dones i homes.

ACCIONS:

9A. Analitzar les formes de millora de la seguretat i accessibilitat de les dones a nivell urbanístic.
Mitjançant informes d'impacte de gènere.

9B. Comptar amb mesures que faciliten la presència i mobilitat de la població especialment de les
dones, arreu del municipi a qualsevol hora del dia i de la nit.

9C. Dotar d'una il·luminació adequada i suficient a les zones més perifèriques de Benicàssim a fi de
millorar la seguretat de tota la població.

9D.  Remarcar  el  compliment  de  la  normativa  de  la  llei  per  a  la  promoció  de  l'accessibilitat,
eliminant les barreres arquitectòniques als carrers i locals municipals.

9E.  Posar  als  carrers  de nova creació  noms de dones  que per  distintes  raons van contribuir  al
desenvolupament del municipi i de la igualtat.

9F. Organitzar activitats que permeten acostar el disseny urbanístic a les dones.

9G. Realitzar campanyes d'informació sobre el desenvolupament sostenible.

10. OBJECTIU: Promoure l'adquisició d'hàbits de vida saludables des de la formació i la
prevenció.

ACCIONS:

10A. Oferir periòdicament des dels distints centres municipals formació relacionada amb la salut de
les dones i fomentar hàbits de vida saludables.

10B. Informar sobre temes relacionats directament amb les dones com són la menopausa, l'embaràs
o la menstruació, i difondre la importància de les visites ginecològiques.

10C. Visibilitzar els riscs que el treball domèstic i altres faenes exercides fonamentalment per dones
comporten per a la salut.

10D.  Desenvolupar  activitats  formatives  específiques  per  a  les  persones  majors  des  d'una
perspectiva preventiva i d'autoatenció, a fi de prologar-los l'autonomia personal, amb relació a la
sanitat.

10E.  Recolzar  i  fomentar  l'autoatenció entre  els  familiars  cuidadors  de persones en situació de



dependència,  amb  activitats  organitzades  des  de  l'Ajuntament  en  col·laboració  amb  altres
institucions.

11. OBJECTIU: Facilitar una informació sexual integral a tota la població de Benicàssim i
especialment a les dones del municipi, a fi d'apoderar-les especialment en salut i qualitat de
vida.

ACCIONS:

11A. Realitzar programes (cursos, tallers…) dirigits a la joventut que garantisquen una informació i
assessoria sexual completa i adequada.

11B. Fomentar la implantació en els centres educatius de programes relacionats amb la salut i la
sexualitat.

11C. Posar en marxa,  en les associacions per a persones majors, programes que tinguen com a
finalitat  informar sobre la  sexualitat  en aquesta  etapa de la  vida i  erradicar  els  possibles mites
existents.

11D.  Denunciar  des  de  l'Ajuntament  qualsevol  mena  de  discriminació  per  motius  d'orientació
sexual.

12. OBJECTIU: Possibilitar i millorar l'accessibilitat de les dones als recursos socials existents
tant de caràcter públic com a privat.

ACCIONS:

12A. Informar tota la població dels recursos socials existents a l'abast de la ciutadania.

12B. Orientar i derivar les dones amb problemàtiques específiques, i personalitzadament, cap als
recursos més adequats, per al seu ús en cas necessari.

12C. Realitzar un seguiment periòdic a les dones que per raons de gènere patisquen problemes de
salut, violència o assetjament.

12D. Facilitar una atenció integral a totes les dones, bé perquè ho demanden personalment, o bé
perquè els serveis socials de base detecten la necessitat.

12E.  Facilitar  la integració social  a les dones en risc o situació d'exclusió social,  a través dels
recursos socials disponibles.

13. OBJECTIU: Contribuir a erradicar la violència contra les dones i millorar l'atenció de les
víctimes en el municipi de Benicàssim.

ACCIONS:

13A. Denunciar públicament i sistemàticament qualsevol agressió que es cometa contra les dones.



13B. Divulgar els continguts de la llei contra la violència cap a les dones.

13C. Continuar realitzant activitats el dia 25 de novembre, a fi de denunciar les agressions contra
les dones, i expandir la campanya municipal "Tots els 25 són 25 de novembre" a altres municipis,
per a visibilitzar el suport a les víctimes i la necessitat de denunciar.

13D.  Organitzar  activitats  dirigides  a  totes  les  dones  del  municipi  que  permeten  identificar,
previndre i actuar contra la violència de gènere, tenint en compte la realitat de les dones immigrants.

13E.  Organitzar,  des  dels  centres  escolars,  activitats  dirigides  a  adolescents  que  permeten
identificar, previndre i actuar contra la violència cap a les dones més joves, per a una actuació més
primerenca i efectiva.

13F. Intensificar la prevenció precoç de situacions de violència de gènere i de violència domèstica,
insistint específicament en aquelles agressions que es facen usant les noves tecnologies i les xarxes
socials. 

13G.  Conscienciar  les  dones  del  municipi  de  la  importància  de  denunciar  qualsevol  classe
d'agressió i acompanyar-les des de les institucions en aquest complex procés.

13H.  Oferir  iniciatives  que  afavorisquen  la  capacitat  d'autodefensa  de  les  dones  davant  d'una
possible agressió.

13I – Impulsar la formació específica per a atallar i combatre les formes de violència a través de les
TICS.

14. OBJECTIU: Millorar l'atenció a dones víctimes de la violència de gènere

ACCIONS:

14A. Enfortir la formació en violència de gènere del personal professional que intervé en l'atenció i
recollida  de  denúncies  de  violència  de  gènere,  sense  oblidar  cap  realitat  social  dels  distints
col·lectius de dones del municipi (adolescents, immigrants, dones majors...).

14B. Desenvolupar iniciatives que aporten noves fórmules d'acolliment, acompanyament i atenció a
dones víctimes de maltractament de gènere.

14C. Garantir que les dones víctimes de maltractament de gènere compten en l'àmbit municipal amb
assessorament legal d'un professional amb formació específica en la matèria.

14D. Garantir i prioritzar una ràpida actuació policial des de l'Ajuntament, davant d'una denúncia
d'agressió a dones o menors.

14D. Afavorir la participació de dones víctimes de violència de gènere en programes d'inserció
sociolaboral.

14E. Informar tota la població, en especial les dones de Benicàssim, dels recursos disponibles i de
les possibles accions legals en situacions de violència contra la dona.



5. ÒRGAN DE CONTROL

L'òrgan  encarregat  de  vetlar  per  l'execució  d'aquest  Pla  d'igualtat  serà  la  Comissió  d'Igualtat.
S'haurà de reunir com a mínim dues vegades a l'any, per a fixar objectius semestrals i valorar el grau
de compliment i d'implicació tant del personal funcionari, polític o social del municipi.
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