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BERDINTASUNAREKIN KONPROMETITUTAKO ENPRESA AL ZARA? 

Urtarrilak 28, osteguna 

10:00 - 11:30 

Zoom Plataforma 

Berdintasun arloko araudi-esparru berriak enpresetan izango duen eragina 
 

Izango dugu elkarrizketan, gai hauei buruzko gogoeta egin nahi dugu: gure inguruko 
enpresetako genero arloko desberdintasunak, araudi mailako eskakizunek duten eragina eta 
berdintasuna bultzatzeko eta enpleguarekin eta okupazioarekin lotuta emakumeen egoera 
hobetzeko enpresetan aurre egin beharko diegun erronkak. 

 

 

 

 
Hizlariak: 

Miren Elgarresta Larrabide, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
zuzendari nagusia, Gipuzkoako Foru Aldundia 

Nerea Ibañez García, ASPEGIko, Gipuzkoako Emakume Enpresari, Profesional 
eta Zuzendarien Elkarteko, presidentea 

Rosa Peña Ines, ASKORA enpresako Giza Baliabideetako zuzendaria 
(kolektibitateei arreta emateko zerbitzuak eskaintzen dituen enpresa: Elikadura, 

garbiketa, arreta geriatrikoa eta laguntza emateko langileak. Berdintasun arloan 
hainbat aitorpen jaso duen enpresa da) 

Igone Virto Carrasco, EDE Fundazioaren Enplegu Inklusiboa arloko 
arduraduna Gipuzkoan 
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Hausnarketarako esparrua  

2019an, legeriari dagokionez beste aurrerapauso bat eman eta enpleguan eta okupazioan gizon eta 
emakumeen aukera- eta tratu-berdintasuna bermatzeko presazko neurriak jasotzen dituen 6/2019 
Errege Lege-Dekretua onartu zuten. Aipatutako legeriak 3/2007 Lege Organikoan aldaketa 
esanguratsuak jaso ditu eta, horien artean, hau aipa dezakegu: 50 langile baino gehiagoko enpresa 
guztiek berdintasun-plana prestatu eta aplikatu behar dute derrigor. Baina, 2020ko urritik aurrera, 
berdintasun-planak eta horien erregistroa arautzen duen 901/2020 Errege Dekretua eta emakume eta 
gizonen arteko ordainsarien berdintasunari buruzko 902/2021 Errege Dekretua onartu zirenetik, garatu 
da modu zehatzagoan 2019ko Errege Lege-Dekretuak xedatutakoa.  

Zer eragin izan dute enpresen kasuan 2020ko urrian onartutako dekretu berri horiek? Gai ugariren 
artean, honako hauek nabarmen ditzakegu: 

• Berdintasun-planen eta -diagnostikoen irismena arautu da: errege-dekretu berriek batzuen eta 
besteen edukiak modu zehatzagoan finkatzen dituzte. 

• Berdintasun-plana prestatzeko, negoziatzeko eta onartzeko mekanismo negoziatzailea arautu 
da: enpresako ordezkaritzaren eta langileen ordezkarien artean negoziaziorako batzorde 
paritarioa eratzea, nork osatu beharko lukeen zehaztea eta funtzionamendua finkatzea. 

• Planen jarraipena eta ebaluazioa egiteko neurrien eta sistemen garapena finkatu da. 
• Berdintasun-planak erregistratzeko betebeharra (horiek derrigorrezkoak edo borondatezkoak 

izanda ere) eta sexu-jazarpenari eta sexu-arrazoiak eragindako jazarpenari arreta emateko 
protokoloak eta neurriak modu boluntarioan gordetzea garatu da. Enpresa guztiek 2007. urtetik 
prestatu eta aplikatu beharrekoa da hori. 

• Soldata-erregistroak izatearen eta horiek langile guztientzat gordinak izatearen betebeharra. 
• Balio berdineko lanekin lotuta, ordainsari berdina izateko betebeharra. 
• Berdintasun-plana izateko betebeharra duten enpresetan ordainsarien auditoriak egiteko 

betebeharra. 

 

Elkarrizketaren helburuak 

• Genero-desberdintasunei ez ikusia egiteak enpresentzat eta, oro har, gizartearentzat ondorio 
ekonomikoak eta sozialak dituela azpimarratzea. 

• Desberdintasun horiek emakumeengan zer eragin duten aztertzea; izan ere, emakumeek 
zailtasun handiagoak dituzte lan-merkatuan sartzeko. 

• Gure erakunde eta/edo enpresetan dagoeneko zer egiten ari garen eta berdintasuna sustatzeko 
eta desberdintasunak gutxitzeko etorkizun laburrean zer erronkari aurre egin beharko diogun 
partekatzea.  

• Berdintasun-planekin lotutako araudi mailako esparru berriak ekarriko dituen ondorioei buruzko 
gogoeta egitea. 


