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 INTRODUCIÓN 

 PRESENTACIÓN DA EMPRESA 

AUTOS RICO, S.L. é unha empresa familiar fundada nos anos 30, adicada ao transporte de 

viaxeiros por estrada, que conta cun cadro de persoal de 23 persoas, das que 3 son mulleres. 

AUTOS RICO, S.L, é precursora nos desprazamentos por causas sociais e/ou económicas 

(movementos migratorios)  dunha comunidade a outra, incluso a outros países de Europa. Nos 

anos 7o, co esplendor do turismo en España, a empresa impulsou os desprazamentos 

especializados en viaxes ou servizos de turismo. 

Actualmente, ofrecen un amplo abanico con diferentes coberturas: colexios, traslados de 

chegadas e saídas de aeroportos, hoteis, estacións de tren, visitas a cidades, desprazamentos a 

restaurantes, actos culturais e deportivos, excursións, etc.  Sendo os seus servizos principais os 

seguintes:  

 Transporte discrecional: Circuítos nacionais e internacionais, Congresos, Cruceiros, 

Excursións, Vodas,  Transportes a aeroportos. 

 Transporte regular especial: Transporte escolar e transporte adaptado. 

AUTOS RICO, S.L. dispón dunha moderna flota, debidamente autorizada e adaptada, cos máis 

modernos medios de seguridade para a realización do Transporte Discrecional e Regular 

especial.   

AUTOS RICO, S.L.  realiza  a súa actividade principalmente na provincia de A Coruña, se ben 

pode abranguer a súa actividade a calquera outra zona xeográfica segundo a demanda dos 

clientes,  dada a súa oferta en  Servizos Discrecionais.  

A empresa conta coas Certificacións ISO 9001 en Calidade, ISO 14001 e EMAS en 

Medioambiente, UNE ISO 13816 específica de Transporte, UNE 39001 de Seguridade Vial. 

AUTOS RICO, S.L.  réxese nas relacións laborais polo Convenio Colectivo de transporte de 

viaxeiros  por estrada da provincia de A Coruña. 
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 MARCO LEGAL NO QUE SE ENCADRA O PLAN DE IGUALDADE 

A igualdade entre as persoas, sen discriminación por razón de sexo, é un principio xurídico 

universal recoñecido en diversos textos internacionais, europeos e estatais. 

A Unión Europea recoñéceo como principio fundamental a partir do tratado de Amsterdam, do 

1 de Maio de 1997, considerando que a igualdade entre mulleres e homes, e eliminación da 

desigualdade entre ambos os dous é un obxectivo transversal que debe integrarse en todas as 

súas políticas e accións e nas dos seus estados membros. 

No noso país, a Constitución de 1978 proclama no seu artigo 14 o dereito á igualdade e á non 

discriminación por razón de sexo; e pola súa parte, o artigo 9.2. consagra a obriga dos poderes 

públicos de promover en condicións para que a igualdade do individuo e dos grupos nos que se 

integra sexa real e efectiva. 

O pleno recoñecemento da igualdade formal ante a lei completouse coa aprobación da Lei 

Orgánica 3/2007, do 22 de marzo de igualdade efectiva entre mulleres e homes removendo os 

obstáculos que impiden conseguila. 

O Plan de Igualdade entre mulleres e homes de AUTOS RICO, S.L. ten por finalidade dar 

cumprimento a esa Lei. 

O art.45.1 da LOIEMH establece a obriga das empresas de respectar a igualdade de trato e 

oportunidades no ámbito laboral, ao efecto do cal deberán adoptar medidas dirixidas a evitar 

calquera tipo de discriminación laboral entre mulleres e homes, medidas que deberán 

negociar, e no seu caso, acordar, coa representación legal dos traballadores e traballadoras 

(RLT). 

A igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes debe ser, polo tanto, unha 

prioridade no Plan Estratéxico da empresa, considerándose como un principio fundamental 

das relacións laborais e da xestión dos recursos humanos da empresa. 

Neste sentido, o deseño, implantación e avaliación do Plan de igualdade na empresa, é unha 

ferramenta esencial para alcanzar, no seu ámbito a igualdade de trato entre mulleres e homes, 

facilitar a igualdade de oportunidades e eliminar calquera discriminación ou desigualdade por 

razón de sexo. 
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A organización conta cunha Comisión de Igualdade que, con carácter xeral ocuparase de facer 

promoción da Igualdade de oportunidades, fortalecendo as bases dunha cultura na 

organización do traballo que favoreza a igualdade efectiva entre mulleres e homes, e que, 

ademais, posibilite a conciliación da vida persoal, familiar e laboral. 

O obxectivo principal desta Comisión céntrase en detectar aquelas situacións e propoñer 

medidas correctoras ou de mellora que permiten alcanzar a igualdade efectiva entre mulleres 

e homes. 

 COMPROMISO DA EMPRESA COA IGUALDADE 

O Compromiso da Dirección coa Igualdade e No Discriminación é primordial para alcanzar a 

implicación do equipo nesa tarefa e, conxuntamente conseguir que este plan de Igualdade 

sexa un instrumento efectivo de mellora do clima laboral, da optimización das capacidades e 

potencialidades de todo o equipo e, con iso, da mellora da calidade de vida e do aumento da 

produtividade. 

Para a elaboración deste Plan realizouse unha Diagnose da  situación e posición das mulleres e 

homes dentro da empresa para detectar discriminacións e/ou desigualdades, e a implantación 

e os resultados do anterior plan de igualdade aprobado que requira adoptar medidas para 

erradicar a súa existencia e corrixir calquera desviación do principio fundamental de respecto á 

igualdade. 

Conseguir a igualdade real supón non só evitar as discriminacións por razón de sexo (igualdade 

de trato), senón, tamén conseguir a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no 

acceso á empresa, a contratación e as condicións de traballo, a promoción a formación, a 

retribución, a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, a saúde laboral, etc. 

Neste marco, a Dirección de AUTOS RICO, S.L.. estableceu e asumido como Principio Básico de 

Conciliación Profesional para todo o cadro de persoal, tanto persoal de base como mandos o 

COMPROMISO COA IGUALDADE E CUNHAS CONDICIÓNS DE TRABALLO RESPECTUOSAS. 

 

 CARACTERÍSTICAS DO PLAN DE IGUALDADE 

O Plan de igualdade é un conxunto ordenado de medidas de igualdade e accións positivas que 

pretende integrar o principio de igualdade entre mulleres e homes na empresa. 
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As características que rexen o Plan de Igualdade son: 

 Está deseñado para o conxunto do equipo, non está dirixido exclusivamente ás 

mulleres. 

 Adopta a transversalidade de xénero como un dos seus principios reitores e unha 

estratexia para facer efectivo a igualdade entre mulleres e homes, que implica 

incorporar a perspectiva de xénero na xestión da empresa en todas as súas políticas e 

a todos os niveis. 

 Considera como un dos seus principios reitores a participación a través do diálogo 

e cooperación das partes (dirección da empresa, parte social e conxunto do equipo). 

 É preventivo, eliminar calquera posibilidade de discriminación futura por razón de 

sexo. 

 Ten coherencia interna, é dinámico e aberto aos cambios en función das 

necesidades que vaian xurdindo a partir do seu seguimento e avaliación. 

 Parte dun compromiso da empresa que garante os recursos humanos e materiais 

necesarios para a súa implantación, seguimento e avaliación. 
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 ESTRUTURA 

O Plan de Igualdade de AUTOS RICO , S.L. estruturase nos seguintes apartados: 

I. Diagnose da situación de partida de mulleres e homes na empresa. A diagnose 

realizouse a partir da análise da información cuantitativa e cualitativa achegada pola 

empresa en materia de características do equipo, acceso, contratación e condicións de 

traballo, promoción retribucións, conciliación da vida persoal, familiar e laboral, saúde 

laboral, política de comunicación e sensibilización en igualdade, con datos referentes 

dende a aprobación do plan anterior ao ano 2017 

II. Programa de Actuación elaborado a partir das conclusións da diagnose e das 

carencias detectadas en materia de igualdade entre as persoas que integran a 

empresa, así como establecendo medidas que favorezan o reforzamento daquelas 

áreas que se consideran estratéxicas para alcanzar a excelencia na igualdade. 

Nel establécense os obxectivos a alcanzar para facer efectiva a igualdade, as medidas e 

accións positiva necesarias para conseguir os obxectivos sinalados, un calendario de 

implantación, as persoas ou grupos responsables da súa realización e indicadores e/ou 

criterios de seguimento das accións. 

Neste sentido, o programa de actuacións ten dobre finalidade, por un lado definir as 

medidas correctoras das desigualdades existentes, e por outro, especificar medidas 

que garantan que todos os procesos que todos os procesos que se realizan na empresa 

teñen integrado o principio de igualdade de todo o equipo, sen diferenza por razón de 

sexo. 

III. Seguimento e avaliación do cumprimento do Plan, a través das persoas 

designadas por cada parte que recollan información sobre o seu grao de realización, os 

seus resultados e o seu impacto na empresa. 

Para a consecución dos seus obxectivos, o Plan de Igualdade formúlase cunha dobre estratexia 

que se corresponde coa súa finalidade e que é a sinalada na Lei 3/2007, de igualdade efectiva 

entre mulleres e homes (LOIEMH) para conseguir esa efectividade: 

 A adopción de medidas de acción positiva que corrixan os desequilibrios existentes. 
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 A adopción de medidas de igualdade que de forma transversal garantan a integración 

do principio de igualdade en todas as políticas da empresa, en todos os seus 

procesos e en todos os seus niveis. 

A estrutura do plan de igualdade ten coherencia interna, isto é, trátase dun conxunto 

ordenado de medidas tendentes a alcanzar na empresa a igualdade de trato e oportunidades 

entre mulleres e homes e a eliminar a discriminación por razón de sexo. 

O presente Plan de Igualdade estrutúrase en: 

 OBXECTIVOS XERAIS 

 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 MEDIDAS 

 INDICADORES E/OU CRITERIOS DE SEGUIMENTO 

 PERSOAS RESPONSABLES 

 PRAZOS DE EXECUCIÓN 

Os obxectivos xerais refírense ao conxunto do Plan, e a partir deles desenvólvense uns 

obxectivos específicos, actuacións, persoas responsables, indicadores e/ou criterios de 

seguimento e prazos de execución para cada unha das medidas que, baseándose no 

diagnóstico realizado, se estableceron como necesarias ou convenientes en cada unha das 

seguintes áreas, para os efectos de establecer un compendio integral de igualdade e 

protección e defensa da diversidade e daquelas persoas a situación das cales require unha 

atención especial: 

 DIFUSIÓN E COMPROMISO 

 ACCESO E SELECCIÓN NA EMPRESA 

 FORMACIÓN 

 PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL 

 CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E PERSOAL 

 ACOSO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO E OUTRAS SITUACIONS DE ESPECIAL 
PROTECCION 
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 DEFINICIÓNS 

O Plan de Igualdade de AUTOS RICO, S.L., ten como obxectivo principal garantir a igualdade 

efectiva de mulleres e homes. 

Para facer efectivo o principio de igualdade fixáronse os obxectivos concretos a alcanzar e, en 

relación con estes, definíronse un conxunto de medidas concretas a adoptar, así como un 

sistema de seguimento e avaliación do desenvolvemento e consecución dos obxectivos e 

medidas fixados no Plan. 

Como guía do desenvolvemento e execución do Plan, a Comisión de Igualdade, adoptou as 

definicións recollidas na Lei Orgánica 3/2007, do 22 de Marzo, e outras de carácter normativo: 

 Principio de Igualdade de trato entre mulleres e homes. 

Supón a ausencia de toda discriminación, directa ou indirecta, por razón de sexo, e, 

especialmente, as derivadas da maternidade, a asunción de obrigas familiares e o estado civil. 

 Igualdade de trato e de oportunidades no acceso ao emprego, na formación e na 

promoción profesional e, nas condicións de traballo. 

O principio de Igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes garantirase, nos 

termos previstos na normativa aplicable, no acceso ao emprego, na formación profesional, nas 

condicións de traballo, incluída as retributivas, na promoción e desenvolvemento profesional, 

e na afiliación e participación nas organizacións sindicais e empresariais, ou en calquera 

organización os membros da cal exerzan unha profesión concreta. 

 Promoción da Igualdade na negociación colectiva. 

De acordo co establecido legalmente, mediante a negociación colectiva poderán establecer 

medidas de acción positiva para favorecer o acceso das mulleres ao emprego e a aplicación 

efectiva do principio de igualdade de trato e non discriminación nas condicións de traballo 

entre mulleres e homes. 
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 Discriminación directa e indirecta. 

Considérase discriminación directa por razón de sexo a situación na que se atopa unha persoa 

que sexa, fora ou puidese ser tratada, por razón do seu sexo, de xeito menos favorable que 

outra en situación comparable. 

Considérase discriminación indirecta por razón de sexo a situación na que unha disposición, 

criterio ou práctica aparentemente pon persoas dun sexo en desvantaxe particular respecto a 

persoas do outro sexo, salvo que a devandita disposición criterio ou práctica poidan 

xustificarse obxectivamente en atención a unha finalidade lexítima e que os medios para 

alcanzar a devandita finalidade sexan necesarios e axeitados. 

En calquera caso, se considera discriminatoria toda orde de discriminar, directamente ou 

indirectamente por razón de sexo. 

 Acoso sexual e acoso por razón de sexo. 

Constitúe acoso sexual calquera comportamento, verbal ou físico, de natureza sexual que teña 

o propósito ou produza o efecto de atentar contra a dignidade dunha persoa, en particular 

cando crea un ámbito intimidatorio, degradante ou ofensivo. 

Constitúe acoso por razón de sexo calquera comportamento realizado en función do sexo 

dunha persoa, co propósito ou o efecto de atentar contra a súa dignidade e de crear un ámbito 

intimidatorio. Degradante ou ofensivo. 

Consideraranse, en todo caso, discriminatorios o acoso sexual e o acoso por razón de sexo. 

O condicionamento dun dereito, ou dunha expectativa de dereito de á aceptación dunha 

situación constitutiva de acoso sexual ou acoso por razón de sexo. 

 Igualdade de remuneración por razón de sexo. 

A igualdade de remuneración por razón de sexo implica a obriga de pagar pola prestación dun 

traballo de igual valor a mesma retribución, satisfeita directa ou indirectamente, e calquera 

que sexa a natureza desta, salarial ou extrasalarial, sen que poida producirse discriminación 

ningunha por razón de sexo en ningún dos elementos daquela. 
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 Discriminación por embarazo ou maternidade. 

Constitúe discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable ás mulleres 

relacionado co embarazo ou a maternidade. 

 Indemnidade fronte a represalias. 

Tamén considerarase discriminación por razón de sexo calquera trato adverso ou efecto 

negativo que se produza nunha persoa como consecuencia da presentación pola súa parte de 

queixa, reclamación, denuncia, demanda ou recurso, de calquera tipo, destinados a impedir a 

súa discriminación e a esixir o cumprimento efectivo do principio de igualdade de trato entre 

mulleres e homes. 

 Consecuencias xurídicas das condutas discriminatorias 

Os actos e as cláusulas dos negocios xurídicos que constitúan ou causen discriminación por 

razón de sexo consideraranse nulos e sen efecto. 

 Accións positivas 

Co fin de facer efectivo o dereito constitucional da igualdade, as persoas físicas e xurídicas 

privadas poderán adoptar medidas específicas a favor das mulleres para corrixir situacións 

patentes de desigualdade de feito respecto dos homes. Tales medidas, que serán aplicables en 

tanto subsistan as devanditas situacións, haberán de ser razoables e proporcionadas en 

relación co obxectivo perseguido en cada caso. 

 Tutela xurídica efectiva 

Calquera persoa poderá solicitar dos tribunais a tutela do dereito á igualdade entre mulleres e 

homes, de acordo co establecido no artigo 53.2 da Constitución, mesmo tras a terminación da 

relación na que supostamente produciuse a discriminación. 

 Dereitos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral 

Os dereitos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral recoñecerase a todo o equipo en 

forma que fomenten a asunción equilibrada das responsabilidades familiares, evitando toda 

discriminación baseada no seu exercicio. 
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 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

O Plan de Igualdade é de aplicación para o centro de traballo de AUTOS RICO, S.L.. , situado na 

rúa Galileo Galilei, nº 54 en A CORUÑA, por conseguinte engloba á totalidade do equipo dentro 

do ámbito do Convenio Colectivo de Transporte de Viaxeiros por Estrada da provincia de A 

Coruña  

As persoas destinatarias do Plan de Igualdade son tanto mulleres como os homes, pois a súa 

finalidade se dirixe a conseguir unha organización máis competitiva nun marco laboral no que 

se respecte a diversidade e no que mulleres e homes poidan traballar en igualdade de 

condicións e oportunidades. 
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 VIXENCIA 

Entendendo que uns obxectivos poderán ser alcanzados antes que outros, que a entrada en 

vigor das medidas concretas, sen alterar en menos os prazos expresamente marcados, pode 

ser distinta e progresiva e, que o carácter especial das accións positivas fai que as mesmas só 

sexan de aplicación mentres subsistan cada un dos supostos que se pretendan corrixir, 

carecería inicialmente de prazo determinado de vixencia xa que está ligada á consecución dos 

obxectivos, se ben as partes determinan que o seu contido deberá ser renovado transcorridos 

TRES ANOS a contar dende a súa sinatura. 

A vixencia do Plan de Igualdade e do 17/04/2018 ao 17/04/2021. 

Rematado o devandito prazo, manterase vixente ata que non se renove ou acorde outro, a 

negociación do cal deberá iniciarse nos tres meses seguintes á finalización da vixencia do Plan. 
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 OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN 

En consonancia co establecido na Lei Orgánica 3/2007, do 22 de Marzo, o principal obxectivo 

do Plan de Igualdade de AUTOS RICO, S.L.  é garantir no ámbito da empresa a igualdade de 

trato e de oportunidades entre mulleres e homes, asegurando un ámbito de traballo libre de 

discriminación e, en particular, por razón de sexo. 

En cumprimento de este obxectivo primordial, o Plan prevé asegurar a ausencia de 

discriminación (directa ou indirecta) nos procedementos, ferramentas e actuacións relativas a 

Selección, Contratación, Promoción e Desenvolvemento Profesional, Comunicación, 

Retribución e Saúde Laboral, en consonancia cos Principios e políticas da empresa. 

Para estes efectos o Plan de Igualdade da empresa  AUTOS RICO, S.L. ten entre os seus 

obxectivos principais en función de cada unha das áreas de actuación os seguintes: 

 DIFUSIÓN E COMPROMISO COA IGUALDADE 

Asegurar que a comunicación interna e externa promove unha imaxe igualitaria de mulleres e 

homes e garantir que os medios de comunicación internos, e os seus contidos, sexan 

accesibles a todo o equipo. 

Concienciar, formar e mentalizar a todos os niveis da organización cos principios de igualdade 

e non discriminación; fomentando a súa interiorización, e publicar interna e externamente o 

compromiso da empresa co Plan de Igualdade. 

 ACCESO Á ORGANIZACIÓN: RECRUTAMENTO E SELECCIÓN 

Promover procesos de selección e promoción que eviten a segregación vertical e horizontal e a 

utilización da linguaxe sexista. Con iso preténdese asegurar procedementos de selección 

transparentes para o ingreso na empresa mediante a redacción e difusión non discriminatoria 

das ofertas de emprego. 

 FORMACIÓN 

Achegar o coñecemento das accións formativas ao equipo e mellorar o seu acceso á formación 

dirixida ao desenvolvemento profesional e implantar accións formativas en igualdade de trato 

e oportunidades. 
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 PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL 

Promover e garantir a igualdade de oportunidades directa e indirecta, entre homes e mulleres 

no proceso de promoción e desenvolvemento profesional. 

Realizar de forma periódica análise sobre a situación de emprego e de promoción, que evite 

situacións non paritarias. 

 CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E PERSOAL 

Conseguir unha maior e mellor conciliación da vida persoal, familiar e laboral de homes e 

mulleres mediante campañas de sensibilización, difusión dos permisos e excedencias legais e 

contractuais existentes. 

 ACOSO LABORAL MORAL, SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO E OUTRAS SITUACIONS DE 

ESPECIAL PROTECCION 

Asegurar que os traballadores e as traballadoras gocen dun ámbito de traballo libre de todo 

tipo de situacións de acoso e intimidacións e no que a dignidade das persoas sexa un valor 

defendido e respectado. 
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 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS E MEDIDAS 

ESTRATEXIAS E PRÁCTICAS: ACCIÓNS 

 ACCIÓNS IMPLANTADAS: 

Con anterioridade a este plan a empresa contaba cun plan de igualdade anterior, con vixencia 

ata novembro de 2017, rematado o cal iniciouse a elaboración do presente plan.  

 ACCIÓNS A IMPLANTAR: 

O seguinte listado de medidas acordadas distribúese por áreas e obxectivos (principal e 

específicos), incluíndo os indicadores para control destas, e sinalando, para cada caso, o/os 

Departamento/s Responsable/s dentro da empresa e o prazo máximo establecido para o seu 

cumprimento.  

b.1. ÁREAS DE ACTUACIÓN E ACCIÓNS. 

ACCIÓNS 

ÁREAS DE ACTUACIÓN Nº DENOMINACIÓN 

ÁREA DE DIFUSIÓN E 
COMPROMISO COA 
IGUALDADE 

1 
Concienciar, formar e mentalizar a todos os niveis da organización 
cos principios de igualdade e non discriminación; fomentando a súa 
interiorización 

ÁREA DE ACCESO Á 
ORGANIZACIÓN E 
SELECCIÓN 

2 Promover procesos de selección e promoción que eviten a 
segregación vertical e horizontal. 

ÁREA DE FORMACIÓN 3 
Achegar o coñecemento das accións formativas ao equipo e 
mellorar o seu acceso á formación dirixida ao desenvolvemento 
profesional  

ÁREA DE PROMOCIÓN E 
DESENVOLVEMENTO 
PROFESIONAL 

4 
Promover e garantir a igualdade de oportunidades directa e 
indirecta, entre homes e mulleres no proceso de promoción e 
desenvolvemento profesional. 

ÁREA ORDENACIÓN DO 
TEMPO DE TRABALLO E 
CONCILIACIÓN 

5 
Conseguir unha maior e mellor conciliación da vida persoal, familiar 
e laboral de homes e mulleres. 

ÁREA DE ACOSO 
LABORAL MORAL, 
SEXUAL E POR RAZÓN 
DE SEXO E OUTRAS 
SITUACIONS DE 
ESPECIAL PROTECCION 

6 

Asegurar que os traballadores e as traballadoras gocen dun ámbito 
de traballo libre de todo tipo de situacións de acoso e intimidacións 
e no que a dignidade das persoas sexa un valor defendido e 
respectado. 
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b.2. DESCRICIÓN DETALLADA DE CADA ACCIÓN. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DIFUSIÓN E COMPROMISO COA IGUALDADE 

OBXECTIVOS PRINCIPAIS: 

Concienciar, formar e mentalizar a todos os niveis da organización cos principios de igualdade e non discriminación; 
fomentando a súa interiorización. 

ACCIÓN: 

Obxectivos específicos 
1. Interiorización de todo o persoal e a todos os niveles a igualdade e non discriminación.  
2. Asegurar que a comunicación interna e externa promove unha imaxe igualitaria de mulleres e homes e 

garantir que os medios de comunicación internos, e os seus contidos, sexan accesibles a todo o equipo. 

ACTIVIDADES: CALENDARIO: 

1. Programar charlas de sensibilización para todo o persoal a lo menos 
anualmente, tamén para favorecer a participación e a presentación de 
ideas/suxestións por parte do persoal). 

3 anos 
(abril 2018– abril 2021) 

2. Motivar a participación do persoal habilitando un espazo de igualdade no 
taboleiro de anuncios no que se informe de forma periódica de noticias de 
interese en materia de Igualdade e no que se fagan campañas de 
concienciación sobre igualdade. Elaborarase un protocolo para o uso e 
xestión da información do taboleiro. 

3 anos 
(abril 2018– abril 2021) 

3. Facer campañas divulgativas en datas sinaladas coma o día 8 de marzo (día 
internacional da muller) e o 25 de novembro (día internacional da eliminación 
da violencia contra a muller) 

3 anos 
(abril 2018– abril 2021) 

4. Habilitar na páxina web un espazo específico para facer divulgación do 
compromiso coa igualdade e publicación dos nosos logros en materia de 
igualdade 

3 anos 
(abril 2018– abril 2021) 

Responsables da acción 
Xerencia/ Responsable de Administración/ Axente de Igualdade 

Destinatarios 
Traballadores/as da empresa / Clientes/ Partes interesadas externas 

Medios materiais e humanos 
Custo traballos realizados de promoción e información sobre igualdade. 
Tempo da Axente de Igualdade para o desenvolvemento de campañas informativas interna. 

MECANISMOS DE SEGUEMENTO E AVALIACION: 

Denominación Ferramentas de recollida de información Periodicidade 

Indicador 1 

% persoal participante nas actividades de 
sensibilización, desagregados por sexo 
(nº de persoal participante nas actividades/total persoal 
x 100), desagregados por sexo 

semestral 

Indicador 2 
Nº comunicacións feitas a través do espazo de 
igualdade (tablón e web) 

Semestral 

Indicador 3 
Nº de campañas divulgativas feitas e persoal 
participante, desagregado por sexo Semestral 

 



 PLAN DE IGUALDADE Edición 0 

                                                    

   
  P

LA
N

 D
E 

IG
U

AL
D

AD
E:

  A
U

TO
S 

RI
CO

, S
.L

 

17 
 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN ACCESO Á ORGANIZACIÓN E SELECCIÓN 

OBXECTIVOS PRINCIPAIS: 

Asegurar procedementos de selección transparentes para o ingreso na empresa mediante, procesos de selección e 
promoción que eviten a segregación vertical e horizontal. 

ACCIÓN: 

Obxectivos específicos 
Ampliar as fontes de obtención de currículo de persoas para evitar que los currículos manexados para a contratación 
de novo persoal sexan maioritariamente do sexo masculino. 

ACTIVIDADES: CALENDARIO: 

1. Establecer medidas de acción positiva para que, en igualdade de 
condicións de idoneidade, se favoreza a contratación do sexo menos 
representado no posto a ocupar: elaborarase un protocolo de contratación 
que garanta a igualdade e no que se indique que nos procesos de selección, a 
igualdade de competencias e condicións, se contará sempre que sexa posible 
cunha presencia equilibrada de mulleres e homes, incluíndo na selección final 
de candidatos a lo menos un currículo dunha persoa do xénero menos 
representado. 

3 anos 
(abril 2018– abril 2021) 

Ampliar canles externas de recrutamento. Contactar con oficinas publicas de 
emprego, asociacións sectoriais, portais de emprego, para aumentar o numero 
de mulleres que presentan candidaturas os postos vacantes. 

3 anos 
(abril 2018– abril 2021)) 

Elaborar unha guía na que se establezan cuestións que non se poidan 
preguntar nunha entrevista de selección nas que se elimine calquera requisito 
que poida ter directa ou indirectamente consecuencias discriminatorias 

6 meses 
(xullo 2019-decembro 2019) 

Responsables da acción 
Xerencia / Xefatura de Servizo / Axente de Igualdade 

Destinatarios 
Persoas candidatas da empresa/ Traballadoras e traballadores da empresa. 

Medios materiais e humanos 
Tempo da Responsable do Servizo e Axente de Igualdade para o seguimento das solicitudes. 

MECANISMOS DE SEGUEMENTO E AVALIACION: 

Denominación 
Ferramentas de recollida de 
información Periodicidade 

Indicador 1 
Novas incorporacións desagregadas 
por sexo 

semestral 

Indicador 2 
Nº de candidaturas presentadas aos 
procesos de selección, desagregados 
por sexo 

semestral 

Indicador 3 Nº de candidaturas desagregados 
por sexo 

semestral 

Indicador 4 
Nº candidaturas segundo os canles 
de recrutamento, por sexo 

Semestral 

Indicador 5 
Nº de entrevistas feitas segundo o 
protocolo  

Semestral 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN FORMACIÓN 

OBXECTIVOS PRINCIPAIS: 

Achegar o coñecemento das accións formativas ao equipo e mellorar o seu acceso á formación dirixida ao 
desenvolvemento profesional. 

ACCIÓN: 

Obxectivos específicos 
1. Facilitar a participación en accións formativas de todo o persoal por igual 

ACTIVIDADES: CALENDARIO: 

1. Potenciar que as accións formativas se leven a cabo en horario laboral e 
facilitar a asistencia a todo o persoal (debido a que la empresa non ten 
capacidade para ampliar as instalacións para facer un aula de formación, farase 
un acordo có local da Asociación situado a 1km de distancia das instalacións da 
empresa, para impartición da formación nas súas aulas e o traslado do persoal 
farase a través de autocares da empresa) 

3 anos 
(abril 2018– abril 2021)) 

Responsables da acción 
Xerencia / Responsable de Administración / Axente de Igualdade 

Destinatarios 
Traballadores/as da empresa  

Medios materiais e humanos 
Tempo da Responsable de Administración e Axente de Igualdade para a revisión do Plan de Formación, e dos 
contidos, así como  para a preparación e desenvolvemento das reunións de sensibilización co persoal. 
Recursos económicos para a habitación do espazo de formación  

MECANISMOS DE SEGUEMENTO E AVALIACION: 

Denominación 
Ferramentas de recollida de 
información 

Periodicidade 

Indicador 1 

% participantes nas accions formativas 
desagregados por sexo 
(nº de participantes, por sexo/total 
cadro de persoal x 100) 

semestral 

Indicador 2 

% accións formativas realizadas en 
horario de traballo  
(nº accións formativas realizadas en 
horario laboral/nº accións formativas 
totais x 100) 

semestral 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL 

OBXECTIVOS PRINCIPAIS: 

Promover e garantir a igualdade de oportunidades directa e indirecta, entre homes e mulleres no proceso de 
promoción e desenvolvemento profesional. 

ACCIÓN: 

Obxectivos específicos 
Garantir que as promocións se realicen segundo criterios obxectivos e sen condicionantes segundo o sexo 

ACTIVIDADES: CALENDARIO: 

Transparencia na publicación de postos vacantes: as postos vacantes 
comunicaranse primeiro ao persoal a través das canles de comunicacións 
internos por se houbese algunha persoa interesada en optar á vacante e se non 
se ocupase con persoal interno, realizar a comunicación a nivel externo 

3 anos 
(abril 2018– abril 2021)) 

Elaborarase un protocolo para seguir en caso de vacantes que inclúa unha 
avaliación de persoal que contemple o potencial das persoas para asumir postos 
de maior responsabilidade. 

6 meses 
(Xaneiro 2020-xuño 2020) 

Responsables da acción 
Xerencia / Responsable de Administración /Axente de Igualdade 

Destinatarios 
Traballadores/as da empresa  

Medios materiais e humanos 
Tempo da Responsable de Administración e Axente de Igualdade para establecer contactos y canales de 
reclutamento en caso de necesidade de selección de persoal. 

MECANISMOS DE SEGUEMENTO E AVALIACION: 

Denominación 
Ferramentas de recollida de 
información 

Periodicidade 

Indicador 1 
Nº de candidaturas internas 
presentadas 

semestral 

Indicador 2 Nº de promociones desagregados por 
sexo 

Semestral 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN POLITICA RETRIBUTIVA 

OBXECTIVOS PRINCIPAIS: 

Garantir a transparencia do sistema retributivo da empresa e adecuación aos principios de igualdade en función do 
posto de traballo e valoración. 

ACCIÓN: 

Obxectivos específicos 
Eliminar as posibles discriminacións salariais e os factores que xeran diferenzas nos ingresos de homes e mulleres. 

ACTIVIDADES: CALENDARIO: 

1. Realizar unha avaliación de postos de traballo que garanta a obxectividade 
nos conceptos que definen a estrutura salarial da empresa. 

1 ano 
(xullo 2019-xuño 2020) 

2. Análise periódico sobre a situación de emprego e promoción que eviten 
situacións no paritarias, facilitando anualmente á Comisión de Igualdade 
información das promocións realizadas durante o período de referencia, 
desagregados por sexos co fin de facilitar o seu control antidiscriminatorio e 
establecer medidas correctoras. 

3 anos 
(abril 2018– abril 2021) 

Responsables da acción 
Xerencia / Responsable de Administración /Axente de Igualdade 

Destinatarios 
Traballadores/as da empresa. 

Medios materiais e humanos 
Tempo da Responsable de Administración e Axente de Igualdade. 

MECANISMOS DE SEGUEMENTO E AVALIACION: 

Denominación 
Ferramentas de recollida de 
información 

Periodicidade 

Indicador 1 
Número de postos de traballo 
avaliados 

Anual 

Indicacor 2 
Para un mesmo posto de traballo,  
(valoración do posto), análisis da 
retribución media), por sexo 

Anual 

Indicador 3 Promocións realizadas, por sexo Anual 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN ORDENACION DO TEMPO DE TRABALLO E CONCILIACIÓN 

OBXECTIVOS PRINCIPAIS: 

Conseguir unha maior e mellor conciliación da vida persoal, familiar e laboral de homes e mulleres. 

ACCIÓN: 

Obxectivos específicos 
Realizar accións e promover medidas que faciliten a compatibilidade do tempo de traballo coa vida persoal. 

ACTIVIDADES: CALENDARIO: 

1.- O persoal podrá disfrutar dun permiso retribuído para atender compromisos 
familiares (cumpleanos das fillas e fillos, festas escolares, festas patronais ata un 
máximo de 2 xornadas de traballo ao ano). 

3 anos 
(abril 2018– abril 2021)) 

2.-Todo o persoal terá un permiso retribuído para acompañamento de 
familiares ata primer grado a consulta médica polo tempo necesario ata un 
máximo de 2 permisos ao ano. 

3 anos 
(abril 2018– abril 2021) 

Responsables da acción 
Xerencia / Responsable de Administración /Xefatura de Servizo/Axente de Igualdade 

Destinatarios 
Traballadores/as da empresa  

Medios materiais e humanos 
Tempo do persoal e recurso económicos para facer fronte os días de permiso 

MECANISMOS DE SEGUEMENTO E AVALIACION: 

Denominación 
Ferramentas de recollida de 
información 

Periodicidade 

Indicador 1 
Nº persoal que se acolle a medidas de 
conciliación, por tipo e desagregadas 
por sexo 

semestral 
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
ACOSO LABORAL, MORAL, SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO E 
SITUACIONS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

OBXECTIVOS PRINCIPAIS: 

Asegurar que os traballadores e as traballadoras gocen dun ámbito de traballo libre de todo tipo de situacións de 
acoso e intimidacións e no que a dignidade das persoas sexa un valor defendido e respectado. 

ACCIÓN: 

Obxectivos específicos 
1.Establecer medidas para facilitar o desempeño do traballo ao garantir a saúde das persoas sometidas a algún tipo 
de acoso. Anular calquera oportunidade ou vías para o acoso por razón de sexo. 
2. Prestar atención ás vítimas de violencia de xénero. 
Todas as medidas propostas serán desfrutadas por todo o persoal que o comunique á dirección da organización e 
presente xustificación dos servicios sociais ou servizos de saúde.  

ACTIVIDADES: CALENDARIO: 

1. Ofrecer formación ao persoal para detectar o acoso por razón de sexo e 
facerlle fronte 

6 meses 
(Xullo 2020-decembro 2020) 

2. Incluír no cuestionario de risco psicosocial preguntas específicas sobre 
acoso por razón de sexo e acoso psicolóxico 

1 ano 
(xaneiro 2020-decembro 2020) 

3. Adiantar abono de salario ao persoal vítima de violencia de xénero, previo 
acordo escrito entre as partes 

3 anos 
(abril 2018– abril 2021)) 

Responsables da acción 
Xerencia / Responsable de Administración, calidade e medio ambiente /Axente de Igualdade 

Destinatarios 
Traballadores/as da empresa  

Medios materiais e humanos 
Recursos económicos para facilitar o pago 

MECANISMOS DE SEGUEMENTO E AVALIACION: 

Denominación 
Ferramentas de recollida de 
información 

Periodicidade 

Indicador 1 Nº persoas participantes en accións 
formativas, por sexo 

Semestral 

Indicador 2 
Nº de persoas que realizan o 
cuestionario de risco psicosocial, por 
sexo 

Semestral 

Indicador 3 
Nº persoas que se acolle as medidas 
de protección a vítimas de violencia de 
xénero, por sexo 

Semestral 
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 SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

O artigo 46 da Lei Orgánica para a Igualdade efectiva de Mulleres e Homes establece que os 

Plans de Igualdade fixarán os concretos obxectivos de Igualdade a alcanzar, as estratexias e 

prácticas a adoptar para a súa consecución, así como o establecemento de sistemas eficaces 

de seguimento e avaliación dos obxectivos fixados. 

A necesidade de que os Plans de Igualdade contemplen uns sistemas eficaces de seguimento e 

avaliación dos obxectivos fixados, é independente á obriga prevista para o empresario no 

artigo 47 da mencionada norma e no artigo 64 do Estatuto dos Traballadores, no sentido de 

informar do Plan de Igualdade e da consecución dos seus obxectivos á representación legal das 

persoas que traballan na empresa; da vixilancia do respecto e aplicación do principio de 

igualdade de trato de oportunidades entre mulleres e homes, e igualmente da aplicación na 

empresa do dereito de igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, para o 

que é necesario incluír datos sobre a proporción de mulleres e homes nos diferentes niveis 

profesionais e, no seu caso, sobre as medidas que se adoptasen para fomentar a igualdade 

entre mulleres e homes na empresa, de establecerse un plan de igualdade, e sobre a 

aplicación do mesmo. 

A fase de seguimento e a avaliación considerada no Plan de Igualdade de AUTOS RICO, S.L.,  

permitirá coñecer o desenvolvemento do Plan e os resultados obtidos nas diferentes áreas de 

actuación durante e despois do seu desenvolvemento e implementación. 

A fase de seguimento realizarase regularmente de xeito programado e facilitará información 

sobre posibles necesidades e/ou dificultades xurdidas na execución. Este coñecemento 

proporcionará ao Plan a flexibilidade necesaria para o seu éxito. 

Os resultados de seguimento do desenvolvemento do Plan formarán parte integral da 

avaliación. 

 

 

 

1. COMISIÓN DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 
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Para estes efectos, a Comisión de Igualdade asume ás funcións de Seguimento e Avaliación do 

Plan de igualdade, coa misión fundamental de seguimento e avaliación do Plan, e con 

capacidade para interpretar o contido do Plan e avaliar o grao de cumprimento do mesmo, dos 

obxectivos marcados e das accións programadas. 

2. COMPOSICIÓN 

A composición será paritaria entre a empresa e a representación dos traballadores e 

traballadoras. 

                 Os membros da Comisión de Igualdade son: 

En representación do cadro de persoal: 

 D. ALEJANDRO RICO RODRÍGUEZ – Administrativo 

 Dna. CRISTINA NEIRA VEIGA- Condutora 

Pola parte empresarial: 

 D. ALFONSO RICO VEREA- Director  

 Dna. ALEJANDRA RIVEIRO MIGUEZ- Administración. Axente de igualdade 

3. FUNCIÓNS 

A Comisión de Igualdade terá as seguintes funcións: 

 Seguimento do cumprimento das medidas previstas no Plan. 

 Ser informada da implantación de medidas acordadas podendo colaborar no seu 

deseño cando así prevéxase no propio Plan ou acórdese entre as partes, con 

facultades deliberativas. 

 Avaliación das diferentes medidas realizadas. 

 Recibir os informes que a Dirección da Empresa debe elaborar en cumprimento do 

Plan de Igualdade, así como elaborar un informe anual que reflectirá o estado e 

avances respecto o cumprimento dos obxectivos de igualdade dentro da empresa, co 

fin de comprobar a eficiencia das medidas postas en marcha para alcanzar o fin 

perseguido. 



 PLAN DE IGUALDADE Edición 0 

                                                    

   
  P

LA
N

 D
E 

IG
U

AL
D

AD
E:

  A
U

TO
S 

RI
CO

, S
.L

 

25 
 

 Propoñer, no seu caso, medidas novas, ou adicionais correctoras para asegurar o 

cumprimento dos obxectivos se a efectividade das acordadas non alcanzasen os 

obxectivos nos prazos establecidos ou para dar resposta a novas situacións ou 

necesidades. 

 A Comisión de Igualdade realizará funcións asesoras en materia de igualdade 

naquelas cuestións que sexan competencia decisoria do devandito órgano de 

representación dos traballadores e traballadoras. 

c.1) Atribucións xerais da Comisión 

 Interpretación do presente Plan de Igualdade 

 Seguimento da aplicación 

 Coñecemento e resolución dos conflitos derivados da aplicación e interpretación do 

presente Plan de Igualdade. Nestes casos será perceptiva a intervención da Comisión 

de Igualdade , con carácter previo a acudir á xurisdición competente. 

  Desenvolvemento daqueles preceptos que os negociadores deste Plan atribuíran 

ao Comisión de Igualdade, levando a cabo as definicións ou adaptacións que resulten 

necesarias. 

 Coñecemento dos compromisos acordados e do grao de implantación destes nos 

prazos marcados no Plan. 

c.2) Atribucións específicas da Comisión 

 Reflectir o grao de consecución dos obxectivos propostos no Plan e dos resultados 

obtidos mediante o desenvolvemento das accións. 

 Analizar a adecuación dos recursos, metodoloxías e procedementos postos en 

marcha no desenvolvemento do Plan. 

 

 Posibilitar unha boa transmisión de información entre as áreas e as persoas 

involucradas, de maneira que o Plan se poida axustar aos seus obxectivos. 

 Facilitar o coñecemento dos efectos que o Plan tivo no ámbito da empresa, da 

pertinencia das actuacións do Plan ás necesidades do equipo e, por último, da 

eficiencia do Plan. 

 Concretamente, na fase de Seguimento deberase recoller información sobre: 
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 Os Resultados obtidos coa execución do Plan 

 O grao de execución das accións, 

 As conclusións e reflexións obtidas tras a análise dos datos de seguimento, 

 Identificación de posibles accións futuras. 

Tendo en conta a vixencia inicial do Plan realizarase unha avaliación parcial ao ano e medio 

dende a entrada en vigor do mesmo e unha avaliación final cando transcorran os tres anos 

dende a súa sinatura. Tanto na avaliación parcial coma na avaliación final integraranse os 

resultados do seguimento xunto á avaliación de resultados e impacto do Plan de Igualdade. 

Na avaliación final do Plan de Igualdade débense ter en conta: 

 O grao de cumprimento dos obxectivos do Plan 

 Nivel de corrección das desigualdades detectadas nos diagnósticos 

 Grao de consecución dos resultados esperados 

 Nivel de desenvolvemento das accións emprendidas 

 Grao de dificultade atopado/percibido no desenvolvemento das accións 

 Tipo de dificultades e solucións emprendidas. 

 Cambios producidos nas accións e desenvolvemento do Plan atendendo á súa 

flexibilidade 

 Redución de desequilibrios na presenza e participación de mulleres e homes. 

Para o cumprimento das funcións encomendadas á Comisión de Igualdade será necesaria a 

disposición, por parte da empresa, da información estatística, desagregada por sexos, 

establecida nos criterios de seguimento acordados para cada unha das accións coa 

periodicidade correspondente. 

Baseándose na avaliación realizada, a Comisión de Igualdade formulará propostas de mellora e 

os cambios que puidesen incorporarse. 

4. FUNCIONAMENTO. 

A Comisión reunirase de xeito periódico cada tres meses, con carácter ordinario podéndose 

celebrar reunións extraordinarias por iniciativa dunha das partes logo de comunicación escrita 

a efecto indicando os puntos a tratar en orde de día. 
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As reunións da Comisión celebraranse dentro do prazo que as circunstancias aconsellen en 

función da importancia do asunto, que en ningún caso excederá dos trinta días seguintes á 

recepción da solicitude de intervención ou reunión. 

5. MEDIOS. 

Para o cumprimento das funcións encomendadas á Comisión de Igualdade a empresa 

comprométese a facilitar os medios precisos, en especial: 

 Lugar adecuado para realizar as reunións. 

 Material preciso para elas. 

 Achega da información estatística, desagregación por sexos e postos de traballo, 

establecida nos criterios de seguimento acordados para cada unha das accións coa 

periodicidade correspondente. 

As horas de reunión da Comisión de Igualdade e  as de preparación desta, que serán como 

máximo iguais ás de reunión, computarán como tempo de traballo. 

A Axente de Igualdade, en cumprimento das medidas establecidas no Plan, será quen facilite 

os medios axeitados, co fin de posibilitar un traballo eficaz da Comisión, así como a 

coordinación e comunicación entre as partes. 


