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“No desitjo que les dones tinguin poder sobre els homes,  

sinó sobre elles mateixes” - Mary Wollstonecraft 
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RESUMEN 

ABSTRACT 
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Partiendo de la preocupación por el mundo del machismo y su relación con la empresa,               

se ha planteado conocer con detalle la situación referente a la brecha de género y salarial                

en los cargos de dirección de las treinta y cinco empresas que cotizan en el Ibex 35.                 

Después de analizar el género de los cargos de dirección y su salario anual, se ha podido                 

hacer una comparación de las diferentes brechas de cada una de las empresas, además              

de la comparación de la media de la brecha de género y la brecha salarial. Las                

conclusiones sacadas de este análisis demuestran que la gran mayoría de empresas que             

cotizan en el Ibex 35 tienen brecha de género y salarial positiva y muchas con valores                

muy elevados. Únicamente una de las empresas tiene la media negativa. También es             

necesario destacar que solo dos empresas están dirigidas por mujeres, una cifra muy             

baja en comparación con las treinta-y-tres que están dirigidas por hombres. Además se             

ha llegado a la conclusión de que el sector económico y las políticas de conciliación               

laboral y familiar no tienen nada que ver con la brecha de género, en ninguno de los dos                  

Consejos, ni con la brecha salarial. Sin embargo, hay leyes que obligan a las empresas a                

reducir la brecha de género y salarial, pero no se impone ninguna sanción en caso de                

incumplimiento, lo que las convierte en leyes de carácter voluntario.  

Considering the concern for the male chauvinism world and its relationship with the             

business, it has been targeted to deeply know the actual situation regarding the gender              

and wage gap in the direction positions of the thirty-five enterprises which are listed in Ibex                

35. After analyzing the gender of the direction positions and their annual wage, it has been                

possible to establish a comparison between the different rifts of each of the different              

enterprises, as well as comparing the average between the gender and the wage gaps.              

The conclusions drawn from this analysis prove that most of the enterprises that are listed               

in Ibex 35 have positive gender and wage gaps, and many of them with high values. Only                 

one of these enterprises has a negative average. It is also important to highlight that only                

two of these enterprises are directed by women, a very low number compared to the               

thirty-three that are directed by men. Moreover, it has been concluded that the economic              

sector and the family and work conciliation policies have nothing to do with gender and               

wage gaps, in none of the two boards. Nevertheless, there are laws which compel the               

enterprises to reduce both the gender and wage gaps, even there is no sanction if they                

are not accomplished, which make them voluntary laws. 
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PRESENTACIÓ 

El meu treball de recerca es titula “Discriminació de gènere a l’Olimp de les empreses” i fa                 

una anàlisi de la bretxa de gènere i la bretxa salarial en els càrrecs de direcció de les                  

empreses que cotitzen a l’Ibex 35. Amb ell pretenc demostrar, a tots aquells que el llegeixin,                

que la gran majoria de les empreses que cotitzen a l'Ibex 35 tenen una bretxa de gènere i                  

salarial molt superior al 50 %. 

 

 

Al llarg del treball faig referència a diversos conceptes que estan molt relacionats entre si,               

com ara el masclisme, la violència de gènere, el feminisme, i en especial la bretxa de                

gènere i la bretxa salarial entre homes i dones. Estudiant-los he intentat arribar a una sèrie                

de conclusions que determinen la bretxa, tant de gènere com salarial, que hi ha als càrrecs                

directius de les empreses que cotitzen a l’Ibex 35. 

 

 

Bàsicament el que he fet en aquest treball és, una recerca d’informació teòrica que em               

permetés conèixer tots els aspectes relacionats amb la bretxa de gènere i la bretxa salarial,               

com ara les causes, l’efecte que té i l’evolució d’aquesta. Per la part pràctica del meu treball                 

he analitzat el gènere de les persones que formen el Consell de Direcció i el Consell                

d’Administració de cadascuna de les 35 empreses, a més a més de les remuneracions que               

tenen els consellers en cada empresa. Un cop fet l’anàlisi, que consta als annexos, he fet la                 

comparació de la mitjana de la bretxa de gènere i la bretxa salarial de totes les empreses                 

analitzades que són: Acciona, Acerinox, ACS, AENA, Amadeus It Group, Arcelormittal,           

Banco de Sabadell, Bankia, Bankinter, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, CaixaBank,          

Cellnex Telecom, CIE Automotive, Inmobiliaria Colonia, Enagás, Ence, Endesa, Ferrovial,          

Grifols, International Consolidated Airlines Group, Iberdrola Renovables, Industria de Diseño          

Textil, Indra Sistemas, Mapfre, MasMovil Ibercom, Mediaset España Comunicación, Meliá          

Hotels International, Merlín Properties, Naturgy Energy Group, Red Eléctrica Corporación,          

Repsol, Banco Santander, Siemens Gamesa Renewable Energy, Telefónica i Viscofan,          

totes elles pertanyen a sector i a mons completament diferents. Als annexos també hi              

consten el resum de nou notícies d’actualitat relacionades amb el tema objecte d’estudi. 

 

 

Fent aquest treball m’he trobat amb alguna dificultat, i és que algunes empreses que              

cotitzen a l’Ibex 35 no tenen Consell de Direcció. Això ha fet que no hagi pogut realitzar una                  

comparativa entre les 35 empreses. A més a més els càrrecs directius d’algunes empreses              
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han canviat durant aquest últim any. Així doncs aquest treball té els càrrecs directius de               

l’agost de 2020. Si hi han hagut més canvis no hi estan inclosos. 

 

 

Gran part de la informació de la part teòrica l’he extret de pàgines web i també d’algun llibre                  

que es cita a la bibliografia. Les dades analitzades a la part pràctica les he extret de les                  

pàgines web de cada empresa i dels documents publicats anualment per la Comissió             

Nacional del Mercat de Valors (CNMV) sobre el govern corporatiu. També per poder aclarir              

alguns dubtes, he contactat amb ..., directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de Vic i                 

Universitat Central de Catalunya i professora del Departament d’Economia i Empresa           

d’aquesta mateixa universitat. 

 

 

Hi ha diversos objectius que pretenc assolir amb el meu treball. Aquests objectius són:              

saber més sobre el masclisme, com ara què és, les causes i les conseqüències d’aquest;               

què és la violència masclista i els diferents tipus que hi ha; conèixer també què és la bretxa                  

salarial, les causes, els efectes que té aquesta, l’evolució al llarg del temps i què és el sostre                  

de vidre i el terra enganxós; entendre què és el feminisme, la sororitat i la història d’aquests                 

dos conceptes; i finalment conèixer el que diu la legislació, tant espanyola com europea, de               

la bretxa salarial i la igualtat de condicions a la feina.  

Hi ha diversos motius que m’han portat a l’elecció d’aquest tema. Alguns d’aquests són: fa               

un parell d’anys algunes companyes meves i jo, vam fer el treball de recerca de quart de                 

secundària, sobre el masclisme i jo personalment, em vaig quedar amb moltes ganes de              

poder aprofundir més en aquest tema, ja que crec que no només afecta a les dones, sinó a                  

totes les persones del món independentment de la seva edat i del gènere; un altre aspecte                

que m’ha portat a triar aquest tema és el meu interès pel món de l’empresa i pel dret                  

empresarial; finalment l’últim aspecte que m’ha portat a fer aquest treball és que crec que               

em pot ser útil pel meu futur, ja que m’agradaria molt estudiar un doble grau de Dret i                  

Administració i Direcció d’Empresa. 

 

 

Espero que aquest treball sigui útil per a tothom qui el llegeixi, i ajudi a conscienciar del fet 

que, malgrat que s’intentin fer moltes coses per aturar el masclisme i la violència de gènere i                 

per fer desaparèixer la bretxa de gènere i salarial, encara queda molt camí per recórrer i                

s’ha de seguir lluitant pels drets i llibertats de totes les persones, siguin del gènere que                

siguin. 
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Vull agrair a la meva tutora, ..., per ajudar-me sempre que ho he necessitat i per animar-me                 

a continuar. A ..., que com a professora de la UVic, m’ha guiat en el meu treball i m’ha                   

facilitat recursos, que m’han estat molt útils a l’hora de fer el treball. Finalment, a totes                

aquelles persones que lluiten dia rere dia, perquè el masclisme i la seva violència deixi               

d’existir. 

Moltes gràcies! 
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1. EL MASCLISME 

1.1 DEFINICIÓ 

“El masclisme és el concepte que de forma més general defineix les conductes de domini,               

control i abús sobre les dones i que, alhora, ha imposat un model de masculinitat que                

encara és valorat per una part de la societat com a superior. La violència contra les dones                 

és l’expressió més greu i devastadora d’aquesta cultura, que no només destrueix vides, sinó              

que impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les              

dones”1  

És a dir, el masclisme és l’actitud, que per raons històriques, culturals, religioses…             

mantenen certes societats, i que consisteix a atribuir superioritat a l’home sobre la dona,              

portant  a terme actituds i pràctiques sexistes.  

1.2 CAUSES 

El masclisme és provocat per moltes raons. Algunes causes del masclisme són:  

- El patriarcat 

- Lleis discriminatòries per la dona 

- Educació masclista 

- Discriminació en l’àmbit religiós 

- Divisió sexista del treball 

- Els mitjans de comunicació i la publicitat sexista 

- La concepció del que significa ser home i ser dona.  

1.2.1 DEFINICIÓ DE PATRIARCAT 

El patriarcat és un sistema d’organització política, social, econòmica… que atorga a l’home             

la màxima importància. Tot i això en el seu significat literal, però, significa govern dels pares.  

Hi ha dos tipus de patriarcat:  

- El patriarcat de coacció. Aquest tipus de patriarcat es produeix en els llocs on per llei                

les dones són inferiors als homes. Un exemple del patriarcat de coacció és Rússia,              

que l’any 2017 va aprovar una llei que permet als homes casats pegar a les seves                

dones una vegada a l’any.  

- El patriarcat de consentiment. Aquest tipus es produeix en els llocs on legalment             

dones i homes són iguals, però a la pràctica es continuen perpetuant relacions de              

poder desiguals. Un exemple de patriarcat de consentiment és Espanya, que tot i             

1 Catalunya. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 2 de maig de 2008, núm. 5123, pp. 15-16.  
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que hi ha una igualtat legal, encara es continuen produint casos de violència de              

gènere, i la societat segueix sense ser igualitària.  

1.3 CONSEQÜÈNCIES PER LA DONA 

El masclisme provoca moltes conseqüències, com ara:  

- Mort (homicidi, suïcidi…) 

- Lesions diverses: contusions, traumatismes, ferides, cremades… 

- Dolor crònic 

- Síndrome de l’intestí irritable 

- Altres trastorns gastrointestinals 

- Per relacions sexuals forçades: pèrdua de desig sexual, trastorns menstruals,          

malalties de transmissió sexual, sagnat i fibrosi vaginal, dolor pèlvic crònic, infecció            

d’orina, embaràs no desitjat… 

- Per maltracte durant l’embaràs: hemorràgia vaginal, amenaça d'avortament, mort         

fetal, part prematur, baix pes en néixer… 

- Depressió 

- Ansietat 

- Trastorns del son 

- Trastorns per estrès posttraumàtic 

- Trastorns de la conducta alimentària 

- Intent de suïcidi 

- Abús d’alcohol, drogues i psicofàrmacs 

- Aïllament social 

- Pèrdua de la feina 

A més a més d’aquestes conseqüències que sovint pateix la víctima, la gent del seu voltant                

que conviuen freqüentment amb la víctima i l’agressor, com ara els fills, també pateixen              

fortes conseqüències.  

1.3.1 CONSEQÜÈNCIES PELS FILLS EN CAS DE VIOLÈNCIA DINS LA RELACIÓ DE            
PARELLA 

En cas que els fills hagin de viure violència del seu pare cap a la seva mare, pateixen                  

algunes conseqüències com ara:  

- Risc d’alteració del desenrotllament integral 

- Sentiments d’amenaça 

- Dificultats d’aprenentatge i socialització 

- Adopció de comportament de submissió o violència amb els seus companys i            

companyes.  
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- Major freqüència de malalties psicosomàtiques 

- Amb freqüència són víctimes també del maltracte per part del seu pare.  

- Alta tolerància en situacions de violència.  

1.4 L’ANDROCENTRISME 

Androcentrisme significa literalment que l’home es considera al centre del món. És a dir              

androcentrisme fa referència a la pràctica, conscient o no, d’atorgar a l’home i al seu punt de                 

vista una posició central en el món. En l’actualitat l’home s’utilitza com a mesura de totes les                 

coses. Els homes decideixen què és important i necessari, quins són els cànons estètics, de               

quina manera es fa política, què cal investigar… També, podem dir que és androcentrista              

identificar el que és masculí amb el que és humà i el que és femení amb el que és específic                    

de les dones. És a dir, tal com diu Simone de Beauvoir en el seu llibre “El segon sexe” la                    

dona sempre ha estat considerada l’Altre amb relació a l’home, en canvi la dona no               

considera l’home com a l’Altre. Tenim aquest fet tan normalitzat que no trobem estrany que               

les dones sempre hagin estat les “altres”, i que la seva història, els seus problemes, la seva                 

salut o feina no s’hagin tingut en compte.  
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2. LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

2.1 CONCEPTE DE VIOLÈNCIA MASCLISTA 

La violència masclista és tot acte de violència, basat en la pertinença del sexe femení, que                

impedeix a les dones assolir la plena ciutadania, autonomia i llibertat. Aquesta violència pot              

tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual, psicològic o econòmic per a la dona,                 

incloses les amenaces, intimidacions o coaccions, tant si es produeix en l’àmbit públic com              

en l’àmbit privat.  

2.2 TIPUS DE VIOLÈNCIA DE MASCLISTA 

La Llei 05/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (a                 

partir d’ara Llei 5/2008) defineix, a l’article 4, quatre tipus de violència masclista: violència              

física, violència psicològica, violència sexual o abusos sexuals i violència econòmica. No            

obstant això, podem definir tres tipus de violència masclista més, com són: violència             

patrimonial, violència social i violència vicària.  

2.2.1 VIOLÈNCIA FÍSICA 

“La violència física comprèn qualsevol acte o omissió de força contra el cos d’una dona, que                

li produeixi o li pugui produir una lesió física o un dany.”2 

És a dir, es considera violència física tots aquells actes en què es produeix un dany físic a la                   

víctima a través de l’agressió directa. Aquesta lesió pot ser temporal o permanent. Aquest              

tipus de violència és la més visible i la més reconeguda. Dins de la violència física                

s’inclouen cops, ferides, fractures, esgarrapades… Si bé és cert que a vegades es poden              

arribar a trivialitzar o considerar que poden produir-se durant una discussió, també entren             

dins la categoria de violència física.  

2.2.2 VIOLÈNCIA PSICOLÒGICA 

“La violència psicològica comprèn tota conducta o omissió intencional que produeixi en una             

dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, d’humiliació, de vexacions,            

d’exigència d’obediència o submissió, de coerció verbal, d’insults, d’aïllament o qualsevol           

altra limitació del seu àmbit de llibertat.” 3 

És a dir, aquest tipus de violència es caracteritza perquè, si bé a nivell físic pot no existir                  

una agressió, la víctima es veu menyspreada i atacada psicològicament. Aquest atac pot ser              

2  Catalunya. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 2 de maig de 2008, núm. 5123, pp. 34.  
3 Catalunya. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 2 de maig de 2008, núm. 5123, pp. 34.  
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directe i realitzat activament en forma d’insults o vexacions o bé pot ser realitzat d’una               

manera més passiva, desvaloritzant a la dona sense que aquesta consideri que està patint              

un atac. Es pot considerar que pràcticament en tots els casos de violència masclista,              

independentment del tipus i el motiu d’aquesta, hi ha violència psicològica.  

2.2.3 VIOLÈNCIA SEXUAL O ABUSOS SEXUALS 

“La violència sexual i abusos sexuals comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no             

consentit per les dones, inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà de violència,              

d’intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb           

independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació               

conjugal, de parella, afectiva o de parentiu.” 4 

És a dir, la violència sexual, tot i poder-se considerar violència física, es refereix              

concretament a aquell tipus de situacions en què una persona és forçada per portar a terme                

activitats sexuals en contra de la seva voluntat. Per aquest tipus de violència no és               

necessari que existeixi penetració ni que es produeixi acte sexual. Inclou la presència de              

violacions, la prostitució forçada, forçar la concepció o l’avortament, mutilacions genitals,           

assetjament sexual o tocament indesitjats, entre altres.  

Dins la violència sexual hi ha 14 tipus d’abusos, assetjaments o violacions que s’exposen en               

els apartats següents.  

2.2.3.1 VIOLACIÓ PER PART DEL CÒNJUGE O PARELLA 

En moltes ocasions les violacions o agressions sexuals són comeses per la persona que              

sosté una relació de parella amb la víctima. En aquest cas l’agressor, sol creure tenir un cert                 

dret a disposar sexualment de la seva parella ignorant la seva opinió i consentiment al               

respecte.  

2.2.3.2 AGRESSIÓ SEXUAL A INDIVIDUS AMB ALTERACIONS DE CONSCIÈNCIA 

Algunes violacions es porten a terme quan la víctima no es troba en condicions de donar el                 

seu consentiment, ja que no té suficient nivell de consciència. Aquest tipus d’agressions             

poden passar mentre la víctima dorm o es troba convalescent per una malaltia o intoxicació               

de determinades substàncies (alcohol i drogues). 

2.2.3.3 AGRESSIÓ SEXUAL INFANTIL O PEDERÀSTIA 

La pederàstia és un crim en el qual un menor d’edat és utilitzat com a objecte sexual per                  

part d’un adult, aprofitant-se de la diferència d’edat, coneixement, maduresa i/o poder.            

4 Catalunya. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 2 de maig de 2008, núm. 5123, pp. 34-35.  
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Generalment es porta a terme per persones pertanyents a l’entorn proper del menor, i per               

tant l’agressió sexual es dóna en un context d’abús de confiança.  

2.2.3.4 ESTUPRE 

Es denomina estupre a la pràctica d’activitats sexuals entre un adult i un menor d’edat en el                 

que aquest últim dona el seu consentiment a la consumació de l’acte a causa de la seducció                 

i manipulació portada a terme pel major d’edat. La diferència bàsica amb l’agressió sexual              

infantil és que mentre en aquesta el menor no és conscient del què implica mantenir               

relacions sexuals, en l’estupre sí.  

2.2.3.5 AGRESSIÓ SEXUAL INCESTUOSA 

Generalment vinculada a la pràctica de pederàstia o a l’agressió sexual infantil, aquest tipus              

d’abús es porta a terme per part de les persones més significatives de la víctima,               

aprofitant-se d’aquesta relació per manipular a l’individu i forçar el seu consentiment. En             

algunes ocasions, l’agressió es porta a terme per la força, amb el coneixement del fet que                

és poc probable la denúncia a causa de la importància de l’agressor per sobre de l’agredit. 

2.2.3.6 AGRESSIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT 

En molts casos les persones amb alguna discapacitat poden ser víctimes d’assetjament i/o             

agressió sexual. A causa de la seva discapacitat, l’agressor pot trobar menys dificultat per              

forçar la relació sexual. Un dels casos més freqüents d’aquest tipus de violència sexual és               

aquell que es dona cap a persones amb discapacitat intel·lectual. Encara que poden arribar              

a consentir l’acte sexual, si l’agressor s’aprofita de la seva discapacitat per manipular-lo, es              

considera violació.  

2.2.3.7 AGRESSIÓ SEXUAL A ANCIANS 

Les persones de la tercera edat també són víctimes freqüentment d’abusos sexuals. A             

causa d’una capacitat física reduïda, els ancians són una població a la qual alguns              

agressors poden tenir fàcil accés. A més a més, en molts casos l’agressor es pot arribar a                 

aprofitar de l’estat de deteriorament cognitiu propi d’individus amb demència avançada,           

tenint un abús de poder.  

2.2.3.8 AGRESSIÓ SEXUAL INSTRUMENTAL 

Aquest tipus d’agressió es refereix a aquella agressió que no es fa per l’objectiu sexual o de                 

poder, sinó que es porta a terme amb un altre objectiu específic. Alguns exemples poden               

ser: l’obtenció d’un benefici econòmic o causar danys a tercers vinculats amb la víctima.  
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2.2.3.9 AGRESSIÓ SEXUAL COM A DELICTE D’ODI 

A vegades s’utilitza l’agressió sexual com a mètode d’atac o humiliació cap a una persona               

que pertany a un col·lectiu concret. Aquest tipus d’agressió incorpora un component d’odi o              

menyspreu cap a aquest col·lectiu. Exemples poden ser la violència sexual que es dona              

cap a persones del col·lectiu LGTBIQ o contra persones que pertanyen a minories             

ètniques...  

2.2.3.10 ASSETJAMENT SEXUAL 

En l’assetjament sexual, l’agressor manifesta una sèrie d’actituds i conductes, que           

provoquen en la víctima sensacions de por, inseguretat o angoixa. En aquest cas pot ser               

que no s'inclogui la presència de contacte sexual real, però sí que les conductes              

manifestades afecten al desenvolupament habitual de la víctima. Els tipus de conductes            

portades a terme inclouen sol·licitud de relacions sexuals, aproximacions i/o tocaments no            

desitjats, promeses o realització de favors a canvi o amb la intenció de forçar relacions               

sexuals… Aquest tipus d’abús sexual se sol produir en àmbits acadèmics i laborals.  

2.2.3.11 VIOLACIÓ PER PART DE DESCONEGUTS 

Aquest tipus d’agressió sexual és un dels més coneguts per la majoria de la població, tot i                 

ser dels menys habituals. En aquesta, una persona sense cap vinculació prèvia amb la              

víctima utilitza la força, les amenaces i altres mitjans per obligar-la a mantenir relacions              

sexuals. L’agressor pot haver quedat amb la víctima amb algun altre propòsit diferent o bé               

assaltar-la directament. En alguns casos s'utilitza substàncies psicoactives.  

2.2.3.12 VIOLACIÓ EN GRUP 

Situació en el que un grup d’individus decideix forçar a una o més persones a mantenir                

relacions sexuals, aprofitant-se de la força i el nombre d’agressors per intimidar o fins i tot                

forçar físicament a fer l’acte sexual. 

2.2.3.13 VIOLACIÓ DURANT GUERRES 

Es produeix un elevat nombre de violacions i abusos sexuals durant guerres i conflictes              

bèl·lics. Moltes vegades, aquests abusos es fan per part d’un bàndol per tal de disminuir la                

moral de l’altre, de manera que es faciliti el conflicte i no hi hagi tanta resistència per part del                   

bàndol agredit.  
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2.2.3.14 EXPLOTACIÓ SEXUAL 

Un altre tipus de violència sexual és la que es porta a terme fent que la víctima mantingui                  

relacions forçades amb una altra o altres persones, fent que l’explotador obtingui beneficis             

d’aquesta relació. La prostitució forçada és un d'aquests tipus de violència.  

2.2.4 VIOLÈNCIA ECONÒMICA 

“La violència econòmica consisteix en la privació intencionada i no justificada de recursos             

per al benestar físic o psicològic d’una dona i, si escau, de llurs filles o fills, i la limitació en la                     

disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella.” 5 

És a dir, aquest tipus de violència es basa en la reducció i/o la privació de recursos                 

econòmics a la víctima. També es considera violència econòmica, obligar a la dona a              

dependre econòmicament de l’agressor, impedint l’accés de la víctima al mercat laboral            

mitjançant amenaces o restricció física.  

2.2.5 VIOLÈNCIA PATRIMONIAL 

Es considera violència patrimonial la usurpació o destrucció d’objectes, béns i propietats de             

la víctima amb intenció de dominar-la o produir-li un dany psicològic. Moltes vegades,             

l’agressor destrueix béns que són fruit de molt temps de treball i destruir-los és una manera                

de fer veure a la víctima que tots aquests esforços no han servit per res. No obstant això,                  

cal assenyalar que aquest tipus d’agressions poden afectar a la vegada a altres persones,              

especialment veïns.  

2.2.6 VIOLÈNCIA SOCIAL 

La violència social es basa en la limitació i control de la vida social de la víctima, aïllant-la o                   

fent que s’aïlli socialment. Normalment se separa la víctima de la família i els amics,               

privant-la del suport social i allunyant-la del seu entorn habitual. En algunes ocasions,             

l’agressor intenta posar a la víctima en contra del seu entorn, fent que un dels dos es                 

desvinculi.  

2.2.7 VIOLÈNCIA VICÀRIA 

La violència vicària és pròpia de la violència masclista en l’àmbit de parella. En moltes               

ocasions l’agressor decideix amenaçar, agredir i inclús matar als fills amb el propòsit de fer               

mal a la seva parella o exparella. Aquest tipus de violència també inclou el dany causat als                 

menors per l’observació de maltractes entre els seus pares. El que es busca és l’impacte               

5 Catalunya. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 2 de maig de 2008, núm. 5123, pp. 35.  
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psicològic, a través del control, la submissió i les agressions a persones que no estan               

directament involucrades en el nucli del conflicte.  

2.3 L’ICEBERG DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

Per tal de mesurar la gravetat de la violència masclista ho mesurem a través d’un iceberg.                

On hi ha una part visible i una part invisible. Normalment, les víctimes s’adonen que               

pateixen violència masclista quan la violència que es dóna és del tipus de la que es troba a                  

la part visible. A la part més baixa de l'iceberg hi trobem els micromasclismes, l’anul·lació de                

la víctima, el llenguatge sexista, la invisibilització de la víctima, el control, la publicitat              

sexista, l’humor sexista, el xantatge emocional, les humiliacions, el menyspreu, ignorar a la             

víctima, el sostre de vidre, el terra enganxós… A la part alta i visible de l’iceberg hi trobem                  

les amenaces, els crits, els insults, l’abús sexual, l’agressió física i la violació, i finalment a                

dalt de tot i el més greu l’assassinat.  
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2.4 ÀMBITS DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

2.4.1 ÀMBIT DE PARELLA 

“Consisteix en la violència física, psicològica, sexual o econòmica exercida contra una dona             

i perpetrada per l’home que n’és o n’ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o ha                    

tingut relacions similars d’afectivitat.”6 

És a dir, la violència en l’àmbit de parella, és aquella en què l’agressor és o ha estat la                   

parella de la víctima, o si més no manté o ha mantingut una relació afectiva amb ella.  

2.4.1.1 CICLES DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA DINS L’ÀMBIT DE PARELLA 

La violència masclista dins l’àmbit de parella moltes vegades segueix un mateix patró, que              

es divideix en 4 fases. Aquestes fases es van repetint, o bé fins que la dona en decideix                  

sortir, o bé fins que l’agressor assassina a la víctima.  

La primera fase és la fase de calma. En aquesta fase la situació està calmada, no es                 

detecten desacords i tot es viu de manera idíl·lica.  

La segona fase és la d’acumulació de tensió. Aquí comencen els petits desacords, ja que               

l’agressor es sent qüestionat per la víctima. Pot ser que la víctima, en intentar mantenir les                

coses com vol l’agressor, cometi algun error. En aquesta fase de fet, es comença a exercir                

un maltracte psicològic basat en la idea de control i és un senyal d’alarma del que està per                  

venir. Molts agressors s'excusen dient que havien estat avisant a la víctima però que              

aquesta no els havia fet cas i els havia seguit provocant. La víctima intenta calmar,               

complaure o almenys, no fer allò que pugui molestar a la parella. Les tensions d’aquesta               

frase acaben en conductes d’agressió verbal o física de caràcter lleu. Les accions de              

l’agressor van dirigides a l’objectiu de desestabilitzar a la víctima.  

La tercera fase és la d’explosió. En aquesta fase l’agressor passa a l’acció. Es caracteritza               

per una forta descàrrega de les tensions provocades en la fase anterior. Aquí es produeixen               

les agressions físiques, psicològiques i/o sexuals més importants. En comparació amb les            

altres fases, aquesta és la més curta, però també la que es viu amb més intensitat. Les                 

conseqüències més importants es donen en aquest moment, tant a nivell físic com             

psicològic. En aquesta fase, la víctima pot tenir expectatives elevades del canvi de la seva               

parella i a més a més a la víctima li apareixen sentiments de culpa. 

La última fase és aquella que s’anomena la fase de lluna de mel. Al principi, acostuma a ser                  

la fase responsable del fet que la víctima es mantingui en el cicle, ja que en ella, l’agressor                  

inicia una sèrie de conductes compensatòries, per demostrar a la víctima que li sap greu i                

6 Catalunya. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 2 de maig de 2008, núm. 5123, pp. 35. 
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que no tornarà a passar. Això fa que la víctima vegi també la part positiva de l’agressor.                 

Aquesta fase es caracteritza per una extrema amabilitat i conductes carinyoses per part de              

l’agressor. Aquí l’agressor tracta d’influir sobre els familiars i les amistats perquè convencin             

a la víctima que el perdoni. Però, passat algun temps i alguns cicles, aquesta fase sol anar                 

desapareixent i el cicle queda reduït a només les tres primeres fases. Com que cada cop la                 

fase de lluna de mel és més curta les agressions van sent cada cop més fortes i més                  

freqüents, el que fa que disminueixin els recursos psicològics de les dones per sortir de               

l’espiral de la violència.  

2.4.2 ÀMBIT FAMILIAR 

“Consisteix en la violència física, sexual, psicològica o econòmica exercida contra les dones             

i les menors d’edat en el si de la família i perpetrada per membres de la mateixa família, en                   

el marc de les relacions afectives i dels lligams de l’entorn familiar. No s’hi inclou la violència                 

exercida en l’àmbit de parella, definida en l’apartat primer.” 7 

És a dir, la violència en l’àmbit familiar és aquella que es dóna dins de la mateixa família tot                   

i que no inclou la violència en l’àmbit de parella.  

2.4.3 ÀMBIT LABORAL 

“Consisteix en la violència física, sexual o psicològica que es pot produir en el centre de                

treball i durant la jornada laboral, o fora del centre de treball i de l’horari laboral si té relació                   

amb la feina.”8 

És a dir, la violència en l’àmbit laboral és aquella que es dóna en el centre de treball i durant                    

la jornada laboral o fins i tot fora de la feina però l’agressor té una relació a nivell laboral                   

amb la víctima. Aquesta violència pot adoptar dues tipologies:  

- Assetjament per raó de sexe: En aquest tipus de violència hi ha un comportament no               

desitjat relacionat amb el sexe d’una persona per privar-la de l’accés de treball             

remunerat, la promoció del lloc de treball, l’ocupació o la formació. 

- Assetjament sexual: En aquest tipus de violència hi ha qualsevol comportament           

verbal, no verbal o físic no desitjat de caràcter sexual.  

2.4.4 ÀMBIT SOCIAL O COMUNITARI 

“Comprèn les manifestacions següents: 

7 Catalunya. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 2 de maig de 2008, núm. 5123, pp. 35. 
8 Catalunya. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 2 de maig de 2008, núm. 5123, pp. 35 - 36.  
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a) Agressions sexuals: consisteixen en l’ús de la violència física i sexual exercida            

contra les dones i les menors d’edat que està determinada per l’ús premeditat del              

sexe com a arma per a demostrar poder i abusar-ne. 

b) Assetjament sexual. 

c) Tràfic i explotació sexual de dones i nenes.  

d) Mutilació genital femenina o risc de patir-la: inclou qualsevol procediment que           

impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial dels genitals femenins o hi              

produeixi lesions, encara que hi hagi consentiment exprés o tàcit de la dona.  

e) Matrimonis forçats.  

f) Violència derivada de conflictes armats: inclou totes les formes de violència contra            

les dones que es produeixen en aquestes situacions, com ara l’assassinat, la            

violació, l’esclavatge sexual, l’embaràs forçat, l’avortament forçat, l'esterilització        

forçada, la infecció intencionada de malalties, la tortura o els abusos sexuals.  

g) Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones, com ara els             

avortaments selectius i les esterilitzacions forçades.” 9 

 

 

 

 

  

9  Catalunya. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 2 de maig de 2008, núm. 5123, pp. 36 - 37. 
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3. LA BRETXA SALARIAL ENTRE HOMES I DONES 

3.1 DEFINICIÓ 

“La bretxa salarial entre homes i dones mesura la diferència entre els ingressos mitjans de               

les dones i dels homes com a percentatge dels ingressos dels homes. Per exemple, si els                

ingressos mitjans mensuals de la dona suposen un 70 per cent dels ingressos mensuals de               

l’home, la bretxa salarial entre homes i dones és de 30 punts percentuals”.10 

És a dir, la bretxa salarial entre homes i dones és un indicador que ens mostra la diferència                  

entre el salari mitjà dels homes i el de les dones. La bretxa salarial entre homes i dones tant                   

pot fer referència a les diferències d’ingressos per hora, com setmanal, mensual o anual.              

Normalment, la bretxa salarial entre homes i dones per hora és inferior a la setmanal,               

mensual i anual. Això es deu al fet que les dones solen realitzar treballs remunerats durant                

menys hores que els homes, ja que elles encara segueixen tenint més responsabilitats             

familiars i domèstiques. Per aquesta raó, és menys probable que les dones cobrin hores              

extraordinàries, per exemple. 

La bretxa salarial entre homes i dones inclou:  

- La remuneració en metàl·lic o en espècie pagada a un treballador o treballadora pel              

treball realitzat, junt amb el salari pel temps no treballat.  

- Els ingressos nets procedents per la feina per compte propi.  

- Els ingressos totals de la feina per compte d’altri i la feina per compte propi.  

3.2 TIPUS DE BRETXA SALARIAL ENTRE HOMES I DONES 

La bretxa salarial es pot calcular amb diferents dades i això fa que hi hagi diferents tipus de                  

bretxa salarial, que són:  

- Bretxa salarial segons els guanys mitjans anuals d’homes i dones. 

- Bretxa salarial segons els guanys mitjans anuals d’homes i dones que treballen a             

temps complet. 

- Bretxa salarial segons els guanys mitjans anuals d’homes i dones que treballen a             

temps parcial.  

- Bretxa salarial segons els guanys mitjans anuals d’homes i dones que treballen amb             

un contracte indefinit.  

- Bretxa salarial segons els guanys mitjans anuals d’homes i dones que treballen amb             

un contracte temporal.  

- Bretxa salarial segons els guanys mitjans per hora d’homes i dones.  

10 Organització Internacional del Treball. (2013). Igualdad salarial: Guía introductoria. 
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3.3 CAUSES DE LA BRETXA SALARIAL 

Les causes de la bretxa salarial són les següents:  

- Estereotips i rols de gènere 

- Infravaloració de les feines, capacitats i habilitats de les dones 

- Conciliació i corresponsabilitat 

- Treball a temps complet/parcial 

- Segregació laboral per motiu de gènere 

- Estructura salarial 

- Mida de l’empresa i índex de sindicació 

3.3.1 ESTEREOTIPS I ROLS DE GÈNERE 

Els estereotips i els rols de gènere, encara avui, determinen el paper que home si dones                

han de desenvolupar en la societat, i aquests comencen a aparèixer des que som infants.               

Tradicionalment, hi ha hagut algunes feines que s’han considerat per homes i altres per              

dones, això comporta que tant els nois com les noies facin una elecció formativa basada en                

aquests rols. També la divisió per sexes del mercat laboral està derivada de creences que               

assignen a les dones les tasques relacionades amb les responsabilitats familiars, mentre            

que normalment s’atorga als homes responsabilitats de comandament i lideratge. A més a             

més, podem observar que com més desigual és la distribució de les tasques domèstiques i               

familiars, més gran és la bretxa salarial. A Catalunya, els homes dediquen de mitjana 9               

hores a les tasques de la llar, mentre que les dones, n’hi dediquen 22.  

3.3.2 INFRAVALORACIÓ DE LES FEINES, CAPACITATS I HABILITATS DE LES DONES 

Les competències, capacitats/habilitats i esforços de les dones estan sovint infravalorats.           

Aquest fet s’evidencia en les ocupacions i els sectors d’activitat en què les dones              

predominen, ja que això es tradueix en unes pitjors condicions salarials per a les dones.               

Quan parlem de les capacitats de les dones, molt sovint es considera que reflecteixen              

habilitats i característiques que qualsevol pot tenir, en lloc de capacitats i competències             

adquirides.  

3.3.3 CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT 

La dificultat de les dones per conciliar la vida personal, familiar i laboral, així com la                

distribució desigual de les responsabilitats familiars i domèstiques, influeixen en la seva            

trajectòria professional. Les dones treballen menys hores remunerades per poder          

compaginar les responsabilitats familiars amb el desenvolupament d’un treball remunerat.          

Podem observar com la bretxa salarial entre homes i dones s’incrementa quan les dones              
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tenen fills i filles i quan treballen a temps parcial. Si sumem les hores de feina remunerades i                  

no remunerades que fan les dones, el resultat és una jornada laboral considerablement més              

llarga que la dels homes, encara que els homes passin més hores al lloc de treball que les                  

dones. L’òptim seria que s’evolucionés cap a la corresponsabilitat, és a dir, que hi hagués               

un repartiment igual de les tasques familiars i domèstiques, i del treball remunerat.  

3.3.4 TREBALL A TEMPS COMPLET/PARCIAL 

Les dones són les que tenen més contractes a temps parcial, per tant això implica que                

tenen menys remuneració. No obstant, cal tenir present que aquest factor no explica la              

diferència salarial en la seva totalitat.  

3.3.5 SEGREGACIÓ LABORAL PER MOTIU DE GÈNERE 

Al mercat laboral, dones i homes es concentren en tipus i nivells diferents d’activitat i               

d’ocupació, en què les dones es veuen destinades a una gamma més estreta d’ocupacions              

que els homes (segregació horitzontal) i a llocs de treball jeràrquicament inferiors            

(segregació vertical).  

3.3.5.1 SEGREGACIÓ HORITZONTAL 

La segregació horitzontal de l’ocupació és la distribució no uniforme d’homes i dones en un               

sector d’activitat determinat. Normalment, la segregació horitzontal de l’ocupació fa que les            

dones treballin en feines que es caracteritzen per una remuneració i un valor social inferiors               

i que són gairebé sempre una prolongació de les activitats que fan en l’àmbit domèstic.  

3.3.5.2 SEGREGACIÓ VERTICAL 

La segregació vertical de l’ocupació és la distribució no uniforme d’homes i dones en nivells               

diferents d’activitats. Normalment, la segregació vertical de l’ocupació fa que les dones es             

concentrin en lloc de treball de menys responsabilitat. I això evidencia les dificultats que              

tenen les dones per poder-se desenvolupar professionalment. No obstant això, podem           

veure que hi ha més dones que tenen una grau o llicenciatura, el que demostra la bretxa de                  

gènere que hi ha.  

3.3.6 ESTRUCTURA SALARIAL 

L’estructura salarial pot donar lloc a condicions de remuneració diferents per a les             

treballadores i els treballadors. Aquesta discriminació sorgeix arran de diversos factors           

culturals i històrics que influeixen en la manera en què es fixen els salaris. Els complements                

salarials sovint es fixen prenent com a referència les característiques més presents en els              

llocs ocupats majoritàriament per homes, el que fa que tingui un impacte negatiu en termes               
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de gènere. A més, en molts convenis col·lectius, els complements salarials es fixen atenent              

a la disponibilitat més elevada de temps de treball, la qual cosa afecta negativament a la                

situació retributiva de les dones treballadores.  

3.3.7 MIDA DE L’EMPRESA I ÍNDEX DE SINDICACIÓ 

Segons la guia introductòria sobre la igualtat salarial publicada per l’OIT l’any 2013, la mida               

de l’empresa i l’índex de sindicació són elements que afecten a la bretxa salarial. Així, els                

nivells salarials mitjans solen ser inferiors a les empreses petites i amb un índex de               

sindicació baix.  

3.4 EFECTES DE LA BRETXA SALARIAL AL LLARG DE LA VIDA D’UNA            
PERSONA 

La bretxa salarial té tres tipus d’efectes sobre la vida d’una persona. Aquests són:  

- Dificultats en la consolidació de la carrera professional 

- Impacte negatiu en les prestacions de la seguretat social 

- Pobresa femenina 

3.4.1 DIFICULTATS EN LA CONSOLIDACIÓ DE LA CARRERA PROFESSIONAL 

El fet que les dones solen estar més subjectes que els homes a determinades interrupcions               

en la seva carrera professional, genera una desvalorització del seu capital humà, que es              

tradueix en menys ingressos i un aprofundiment en la bretxa salarial al llarg de les seva                

vida. Normalment, els homes, un cop accedeixen al mercat laboral, s’hi mantenen de             

manera continuada. A més a més, les dones s’acullen amb molta més freqüència que els               

homes al contracte a temps parcial o a la reducció de jornada. Aquestes interrupcions i               

reduccions de jornada suposen una penalització per poder aspirar a una carrera            

professional en igualtat de condicions que els homes, tot i que disposin d’un nivell acadèmic               

i formatiu adequat per promocionar-se. 

3.4.2 IMPACTE NEGATIU EN LES PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL 

L’impacte que la bretxa salarial té sobre les dones és que obtenen menys ingressos al llarg                

de la seva vida, fet que condueix a pensions més baixes i a un risc més alt de pobresa a la                     

tercera edat.  

A Espanya, la mitjana de les pensions l’any 2019 era de 997,67 euros al mes11. No obstant                 

això, la mitjana de les pensions de les dones és només de 787,58 euros al mes, mentre que                  

la mitjana de les pensions dels homes és de 1.207,76 euros al mes. Per això les dones                 

11 Segons dades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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cobren de mitjana un 34,79 % menys que els homes. Això és degut al fet que les dones al                   

llarg de la seva vida laboral cobren menys que els homes i per tant també cotitzen menys a                  

la Seguretat Social. A més a més, també es deu al fet que moltes dones han treballat a                  

temps parcial, i per tant han cobrat menys. Per totes aquestes raons les pensions de les                

dones són molt més baixes que les dels homes, cosa que incentiva la pobresa femenina en                

dones de la tercera edat. Cal destacar també que les dones tenen de mitjana una               

esperança de vida més alta que els homes, el que fa que aquesta pobresa, duri durant molt                 

més temps.  

A partir dels 64 anys la taxa de pobresa femenina és 5 punts superior a la masculina,                 

segons apunta Teresa Crespo, presidenta d’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social).          

Aquesta mateixa entitat informa que només el 45 % de les dones més grans de 65 anys                 

disposen d’una pensió de jubilació, un 44% menys que els homes.  

3.4.3 POBRESA FEMENINA 

La definició exacta de pobresa és la mancança o escassetat del que és necessari per viure.                

Hi ha diverses investigacions que demostren que la pobresa afecta més a les dones, i, per                

tant, les dones són les més pobres d’entre les persones pobres. Aquest fenomen, que es               

coneix amb l’expressió “feminització de la pobresa”, implica l’impediment per assolir la            

independència econòmica, l’empobriment material de les dones, l’empitjorament de les          

seves condicions de vida i la vulneració dels seus drets fonamentals.  

3.5 EVOLUCIÓ DE LA BRETXA SALARIAL (GUANYS MITJANS ANUALS) A          
ESPANYA DES DEL 2008 FINS EL 2017 

L’última bretxa salarial coneguda és la del 2017. La taula següent mostra l’evolució dels              

guanys mitjans anuals desagregats per sexe i el percentatge de bretxa salarial.  
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Respecte al primer gràfic podem veure com els ingressos mitjans anuals d’homes i dones              

es la mateixa forma. L’òptim és que els pròxims anys hauríem de veure com la corba blava                 

(dones) atrapa a la vermella (homes), situant-se a una bretxa salarial del 0%.  

Per altra banda podem veure com a la corba de la bretxa salarial entre homes i dones a                  

Espanya segons els guanys anuals bruts des del 2008 fins el 2017, té un pic l’any 2012 i                  

2013, que coincideix bastant amb els altres tipus de bretxa. Això pot ser degut l’any 2012 els                 

salaris de les dones van baixar mentre que els dels homes van pujar. No va ser una                 

diferència molt gran, però sí la suficient per fer pujar la bretxa notòriament. També podem               

observar que després d’aquesta pujada percentual de la bretxa, s’està començant a igualar             

la bretxa salarial de l’any 2008. Tot i aquesta baixada, encara veiem que hi ha un                

percentatge molt elevat de bretxa, durant tots els anys, situant-se al voltant del 23%.  

3.6 EVOLUCIÓ DE LA BRETXA SALARIAL (JORNADA A TEMPS COMPLET) A           
ESPANYA DES DEL 2008 FINS EL 2017 

En la següent taula es mostra els guanys anuals mitjans de les jornades a temps complet                

d’homes i dones.  
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El següent gràfic mostra l’evolució dels guanys anuals mitjans de les jornades a temps              

complet d’homes i dones.  
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El gràfic següent mostra l’evolució de la bretxa salarial (guanys mitjans anuals de la jornada               

a temps complet) entre homes i dones a Espanya des del 2008 fins el 2017.  

 

En relació amb el gràfic de guanys mitjans anuals d’homes i dones que treballen a temps                

complet, podem veure que la corba dels ingressos dels homes es manté bastant constant,              

sense grans variacions, mentre que si la comparem amb la de les dones, veiem que               

aquesta sí que hi ha algunes variacions, com ara que els anys 2011, 2012 i 2013 hi ha una                   

baixada dels seus ingressos.  

Respecte al segon gràfic, veiem que el pic és als anys en què els ingressos de les dones                  

baixen (2011, 2012, 2013). Això és degut al fet que els ingressos dels homes es mantenen i                 

per tant la diferència entre els guanys d’homes i els guanys de dones és major.  

3.7 EVOLUCIÓ DE LA BRETXA SALARIAL (JORNADA A TEMPS PARCIAL) A           
ESPANYA DES DEL 2008 FINS EL 2017  

En la següent taula es mostra els guanys anuals mitjans de les jornades a temps parcial                

d’homes i dones.  
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El següent gràfic mostra l’evolució dels guanys anuals mitjans de les jornades a temps              

parcial d’homes i dones.  

 

El gràfic següent mostra l’evolució de la bretxa salarial (guanys mitjans anuals de la jornada               

a temps parcial) entre homes i dones a Espanya des del 2008 fins el 2017.  
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Podem observar que en aquest tipus de bretxa salarial hi ha els valors més baixos. L’any                

2014, els ingressos dels homes baixen bastant mentre que el de les dones no gaire, això fa                 

que el percentatge de bretxa salarial sigui molt baix respecte els altres, situant-se al 3,37%.               

També podem veure que la tendència d’aquest tipus de bretxa salarial és d’anar baixant, tot               

i que hi ha alguna variació. Per tant es pot preveure que aquest tipus de bretxa serà una de                   

les primeres a desaparèixer.  

3.8 EVOLUCIÓ DE LA BRETXA SALARIAL (CONTRACTE INDEFINIT) A         
ESPANYA DES DEL 2008 FINS EL 2017 

En la següent taula es mostra els guanys anuals mitjans dels contractes indefinits d’homes i               

dones.  
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El següent gràfic mostra l’evolució dels guanys anuals mitjans dels contractes indefinits            

d’homes i dones.  

 

34 



El gràfic següent mostra l’evolució de la bretxa salarial (guanys mitjans anuals dels             

contractes indefinits) entre homes i dones a Espanya des del 2008 fins el 2017.  

 

 

En relació a aquest tipus de bretxa, podem observar que els ingressos mitjans anuals              

d’homes i de dones que treballen amb un contracte indefinit, es mantenen bastant iguals.              

Per aquesta raó, la corba de la bretxa salarial és bastant recta. Podem veure també que                

l’any 2013 hi ha un pic, però ràpidament torna a baixar. Aquest pic coincideix amb els pics                 

dels altres tipus de bretxa. En aquest cas no podem saber si la bretxa salarial seguirà la                 

tendència de baixar o simplement l’any 2017 és una petita baixada i per tant en els anys                 

següents tornarà a pujar.  

3.9 EVOLUCIÓ DE LA BRETXA SALARIAL (CONTRACTE TEMPORAL) A         
ESPANYA DES DEL 2008 FINS EL 2017 

En la següent taula es mostra els guanys anuals mitjans dels contractes temporals d’homes              

i dones.  
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El següent gràfic mostra l’evolució dels guanys anuals mitjans dels contractes temporals            

d’homes i dones.  
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El gràfic següent mostra l’evolució de la bretxa salarial (guanys mitjans anuals dels             

contractes temporals) entre homes i dones a Espanya des del 2008 fins el 2017.  

 

En el cas d’aquest tipus de bretxa salarial podem veure que en el cas dels ingressos, quan                 

els ingressos dels homes pugen els de les dones també i quan baixen ho fan els dos. Per                  

tant, la corba de la bretxa salarial es manté bastant igual, al voltant dels 11 punts                

percentuals. No obstant això, veiem que hi ha diversos pics i diverses davallades, destaca la               

de l’any 2009 que baixa un 4% aproximadament.  

3.10 EVOLUCIÓ DE LA BRETXA SALARIAL (GUANYS MITJANS PER HORA) A           
ESPANYA DES DEL 2008 FINS EL 2017 

La taula següent mostra l’evolució dels guanys mitjans per hora desagregats per sexe i el               

percentatge de bretxa salarial.  
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El gràfic següent mostra l’evolució dels guanys mitjans per hora per cada sexe.  

 

El gràfic següent mostra l’evolució de la bretxa salarial (guanys mitjans per hora) entre              

homes i dones a Espanya des del 2008 fins el 2017.  
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Finalment, en la bretxa salarial segons els guanys mitjans per hora entre homes i dones               

podem observar que els ingressos mitjans d’homes i de dones segueixen la mateixa             

tendència, tot i la diferència que hi ha. En relació amb la corba de la bretxa salarial, podem                  

notar que hi ha menys percentatge que la corba dels guanys mitjans anuals. Quan en un                

principi hauria de ser igual. Això es deu al fet que les dones treballen menys hores, ja que                  

són elles qui han de dedicar-se a les feines de casa. Per aquesta raó és més probable que                  

un home cobri hores extres, fent així que cobri més de mitjana.  

3.11 TAULA RESUM DE L’EVOLUCIÓ DE LA BRETXA SALARIAL A ESPANYA           
DES DEL 2008 FINS EL 2017  

La taula següent mostra l’evolució de les diferents bretxes salarials, en forma de             

percentatge, a Espanya des de l’any 2008 fins l’any 2017. 
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3.12 LA BRETXA SALARIAL PER SECTORS L’ANY 2017 A ESPANYA 

La taula següent mostra el guanys mitjans anuals d’homes i dones per cada sector i la                

bretxa salarial corresponent.  
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Sectors d’activitat Dones Homes Bretxa salarial 

Indústries extractives 35.259,06 32.127,49 -9,75 % 

Indústries manufactureres 22.857,78 28.741,18 20,47 % 

Subministrament d’energia  

elèctrica, gas vapor i aire     

condicionat 

44.656,93 54.199,45 17,61 % 

Subministrament d’aigua,  

activitats de sanejament, gestió    

de residus i descontaminació 

24.010,74 27.628,19 13,09 % 

Construcció 20.588,67 22.927,30 10,20 % 

Comerç; reparació de vehicles i     

motocicletes 

17.377,72 23.829,70 27,08 % 

Transport i emmagatzematge 
22.210,81 24.618,80 9,78 % 



 
TAULA 8: Guanys mitjans anuals d’homes i dones i la bretxa salarial, per sectors de treball l’any 2017 

FONT: Taula d’elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

 

El següent gràfic mostra la bretxa salarial que hi ha a cada sector de treball.  
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Hosteleria 13.161,33 16.138,88 18,45 % 

Informació i comunicacions 30.015,53 35.768,78 16,08 % 

Activitats financeres i de seguros 38.521,06 50.049,17 23,03 % 

Activitats immobiliaries 18.488,32 25.392,77 27,19 % 

Activitats professionals,  

científiques i tècniques 

22.708,98 33.020,51 31,23 % 

Activitats administratives i serveis    

auxiliars 

13.604,08 20.174,91 32,57 % 

Administració pública i defensa;    

Seguretat Social obligatòria 

27.391,38 30.581,96 10,43 % 

Educació 22.784,01 25.093,05 9,20 % 

Activitats sanitàries i de serveis     

socials 

23.839,44 33.735,05 29,33 % 

Activitats artístiques, recreatives i    

de l’entreteniment 

15.526,43 19.406,65 19,99 % 

Altres serveis 14.000,99 20.752,34 32,53 % 



 

En aquest gràfic podem observar que els sectors amb més bretxa salarial són aquells              

sectors d’activitats administratives, d’activitats professionals, cientifiques i tècniques i         

d’activitats sanitaries i de serveis socials. Tots tres es situen al voltant del 30%. No obstant,                

el sector amb més diferència de salari en euros, és el sector d’activitats financeres i               

seguros, situant-se a 11.528,11€. També destaca el sector de les indústries extractives ja             

que no hi ha bretxa salarial a favor de l’home sinó que és a favor de la dona. Es situa amb                     

un -9,75%. No obstant aquest és un sector en que hi treballen molt poques dones, i per tant,                  

això fa que es puguin oferir uns salaris més alts per les dones que pels homes.  

A més a més, em gairebé tots els sectors és més probable que qui rebi un ascens sigui un                   

home i no una dona. Això fa que rebin salaris més elevats. De fet només un 6,3% de les                   

dones ocupen un càrrec en un consell d’administració.  

 

 

  

42 



4. LA BRETXA DE GÈNERE 
La bretxa o escletxa de gènere és la diferència entre dones i homes a nivell de participació,                 

accés als recursos, drets, poder, influència, remuneració... en qualsevol àmbit12.  

L’edició de 2008 de l’informe “Perspectives d’ocupació”, publicat per l’OCDE, va declarar            

que tot i que les taxes d’ocupació femenines havien augmentat i la bretxa de gènere estava                

erradicada pràcticament de tot arreu, les dones encara tenien un 20% menys de possibilitats              

de tenir una feina.  

 

4.1 SECTORS DOMINATS PER DONES L’ANY 2017 A ESPANYA 

La taula següent mostra el nombre d’assalariats i assalariades a Espanya l’any 2017.  

 

12 Tota la bretxa de gènere tractada en aquest treball és la diferència de participació en qualsevol                 

àmbit laboral. 
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Sectors d’activitat Dones Homes 

Indústries extractives 1.800 29.300 

Indústries manufactureres 562.600 1.577.200 

Subministrament d’energia elèctrica, gas    

vapor i aire condicionat 

16.300 65.200 

Subministrament d’aigua, activitats de    

sanejament, gestió de residus i     

descontaminació 

23.800 107.800 

Construcció 80.100 726.500 

Comerç; reparació de vehicles i     

motocicletes 

1.185.000 1.065.000 

Transport i emmagatzematge 
160.900 603.400 

Hostaleria 739.100 584.500 

Informació i comunicacions 164.800 341.600 



 
TAULA 9: Nombre d’assalariats i assalariades per sectors de treball l’any 2017 

FONT: Taula d’elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 

 

El gràfic següent és la representació gràfica de la taula anterior.  
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Activitats financeres i d’assegurances 203.000 206.800 

Activitats immobiliàries 50.000 33.500 

Activitats professionals, científiques i    

tècniques 

343.400 277.800 

Activitats administratives i serveis auxiliars 481.000 377.700 

Administració pública i defensa; Seguretat     

Social obligatòria 

535.800 755.700 

Educació 806.200 388.100 

Activitats sanitàries i de serveis socials 1.158.000 308.500 

Activitats artístiques, recreatives i de     

l’entreteniment 

138.900 177.000 

Altres serveis 194.000 98.900 



Podem veure, en el gràfic anterior, que hi ha alguns sectors en què hi treballen més dones                 

que homes. Aquests sectors són: Comerç i reparació de vehicles i motocicletes, l’hostaleria,             

les activitats immobiliàries, les activitats professionals, científiques i tècniques, les activitats           

administratives i serveis auxiliars, l'educació i les activitats sanitàries i de serveis socials.             

Curiosament, en tots aquests sectors hi ha força bretxa salarial. De fet, els tres sectors amb                

més bretxa salarial són sectors dominats per dones.  
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5. EL SOSTRE DE VIDRE I EL TERRA ENGANXÓS 

5.1 DEFINICIÓ DE SOSTRE DE VIDRE 

El sostre de vidre és una barrera invisible que dificulta l’accés de les dones als nivells més                 

alts de responsabilitat i decisió d’una empresa. El sostre de vidre és causat pels prejudicis               

envers les capacitats professionals de les dones, els estereotips i els rols de gènere, a més                

a més de la penalització laboral de les dones com a conseqüència de la maternitat i la seva                  

dedicació a la cura i responsabilitats familiars.  

5.2 CAUSES DEL SOSTRE DE VIDRE 

5.2.1 BARRERES INTERNES 

Les barreres internes es relacionen amb l’anomenada socialització de gènere. La           

socialització de gènere és el procés mitjançant cada nova generació, aprèn les expectatives             

socials, actituds i  comportaments típicament relacionats amb nens i nenes.  

5.2.1.1 ESTEREOTIPS DE GÈNERE 

Els estereotips de gènere són idees preconcebudes, que s’han anat construint i transmetent             

en les societats amb el pas del temps. Aquests estereotips tendeixen a classificar els              

atributs físics i psíquics, dividint a les persones en homes i dones, i limitant les seves                

possibilitats de desenvolupament.  

5.2.1.2 CAPITAL HUMÀ I FORMATIU 

Tradicionalment, les dones han tendit a triar carreres d’humanitats mentre que els homes             

han apostat sempre per les ciències. Des de sempre, els llocs de treball de més prestigi                

s’han relacionat amb carreres de ciència.  

5.2.1.3 ELECCIÓ DEL PERSONAL 

En algunes ocasions, la dona s’imposa a ella mateixa, que no té les habilitats necessàries               

per a un lloc de treball, i s’anticipa a les dificultats de conciliar la seva vida laboral i familiar.                   

És per aquesta raó que podem dir que el patriarcat ha arribat fins i tot en l’àmbit intern de                   

les dones.  

5.2.2 BARRERES EXTERNES 

Les barreres externes són aquelles que no són innates de la dona sinó que vénen               

determinades per a l’entorn.  
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5.2.2.1 FACTORS CULTURALS RELACIONATS AMB ELS ESTEREOTIPS DE GÈNERE 

Els factors culturals relacionats amb els estereotips de gènere estan relacionats amb els             

resultats d’una cultura patriarcal (definit al punt 1.2.1), que fonamenta relacions de poder             

asimètriques entre homes i dones, com a conseqüència dels estereotips de gènere            

diferencials i complementaris.  

5.2.2.2 LA CULTURA ORGANITZACIONAL 

Des dels anys noranta, els experts afirmen que les dificultats de les dones per aconseguir               

posicions altes en les empreses, es deuen a la cultura organitzacional. Aquesta està             

dominada per valors que exclouen allò que és femení, ocasionant moltes dificultats pel             

desenvolupament professional de les dones. Això ho podem veure en dos nivells. A nivell              

formal, és present a les polítiques de Recursos Humans relatives a la selecció de personal i                

al desenvolupament de la carrera dels membres de l’empresa. I a nivell informal, podem              

observar que, molt sovint es formen grups d’amics dins de la pròpia empresa, dels quals se                

solen excloure les dones. Els membres d’aquests grups tendeixen a potenciar-se entre ells             

a l’hora dels ascensos.  

5.2.2.3 LA LEGISLACIÓ 

Les legislacions dels països inclouen aspectes relacionats amb la igualtat de gènere, que té              

importants afectes a l’hora del fet que les dones puguin accedir a l’alta direcció. Aquestes               

lleis poden ajudar a aconseguir la igualtat, però avui en dia no són suficients per si                

mateixes. Un exemple és que a Espanya, el 87% de les grans empreses, no compleixen la                

Llei d’Igualtat, sobretot perquè és de caràcter voluntari13.  

5.2.3 BARRERES MIXTES 

5.2.3.1 LA MATERNITAT 

El repartiment de feines relacionades amb la cura dels fills es troba en un fort desequilibri a                 

Espanya. Concretament el 95% de les dones es dediquen diàriament a la cura dels fills i la                 

seva educació, i només el 68% dels homes ho fan (INE, 2016). A més a més, això es                  

complementa a les limitades ajudes a la maternitat, el que fa que sigui molt més difícil per                 

les dones la conciliació laboral i familiar. Alguns estudis demostren que per a moltes              

empreses els millors treballadors i treballadores són els homes casats i les dones solteres.              

El resultat d’això és que moltes més dones que homes treballen a temps parcial, així poden                

conciliar la seva vida laboral i familiar.   

13 Informació extreta de la notícia 1 dels annexos. 
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5.2.3.2 REPARTIMENT DE FEINES DOMÈSTIQUES 

A Espanya el repartiment de les feines domèstiques és desigual, tot i que es troba igual que                 

la mitjana europea. La creença estereotipada del fet que les dones abandonaran o             

dedicaran menys temps a la feina, provoca que els empresaris tinguin una certa reticència a               

l’hora de contractar i/o ascendir a dones a llocs de responsabilitat, o a invertir en el                

desenvolupament de la seva carrera professional. La creença tant en homes com en dones              

de què el rol d’aquestes últimes està a casa i la família pot afectar a la seva promoció.  

5.2.3.3 FALTA D’AJUDES SOCIALS 

Les dones tenen menys probabilitats a ascendir, ja que la falta de beneficis socials impedeix               

o dificulta el seu exercici professional. La falta d’ajudes socials impedeix el            

desenvolupament de la carrera de moltes dones, ja que han de dur a terme un doble rol, el                  

reproductiu i el productiu. Si hi hagués alguna ajuda social que permetés a les dones tenir                

una bona conciliació laboral i familiar, de ben segur que trobaríem moltes més dones als               

càrrecs de direcció.  

5.3 DEFINICIÓ DE TERRA ENGANXÓS 

El terra enganxós és una barrera invisible que es basa en les tasques i càrregues que                

tradicionalment s’han associat a les dones i que impedeixen el desenvolupament de la seva              

carrera professional en igualtat de condicions que els homes.  
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6. EL FEMINISME 

6.1 DEFINICIÓ 

Des de l’inici d’aquest moviment s’han plantejat diverses definicions per a ell. Segons la              

definició de la Real Academia Española (RAE) el feminisme és: “Ideologia que defensa que              

les dones han de tenir els mateixos drets que els homes”. Tot i que, per algunes defensores                 

del feminisme aquesta definició és androcentrista14, ja que sembla que el feminisme vulgui             

que les dones siguin igual que els homes, i per tant posa els homes i els seus drets, com                   

allò que les dones han d’aspirar. Una altra definició que sol agradar més a les dones, és la                  

d’Angela Davis que diu: “El feminisme és la idea radical que les dones som persones”. I per                 

tant totes les persones han de tenir els mateixos drets i oportunitats. Una altra definició               

seguint en la mateixa línia, però una mica més acadèmica és la de Nuria Varela: “El                

feminisme és una teoria política i un moviment social que té com a objectiu l’alliberament de                

les dones i la reivindicació dels seus drets per aconseguir una societat igualitària”. En resum               

podem definir feminisme com el moviment que busca la igualtat real entre homes i dones.  

6.1.1 LA INTERSECCIONALITAT 

El terme interseccionalitat va ser creat per Kimberlé Crenshaw i defensa que el moviment              

feminista no només és de les dones blanques i de classe mitjana, sinó que dins la mateixa                 

lluita feminista s’han de tenir en compte tots els tipus d’opressió (classe, raça, religió,              

capacitats, orientació sexual…). 

6.2 DEFINICIÓ DE FEMINISME RADICAL 

Entre 1967 i 1975, es va desenvolupar el feminisme radical, un moviment promogut per              

joves feministes, que havien estudiat filosofia, política o sociologia, per tant molt preparades,             

i que utilitzaven eines com el marxisme o la psicoanàlisi per desenvolupar la seva teoria.               

Aquesta branca del feminisme no posava l’atenció en les relacions originades per            

l’explotació econòmica i en l’àmbit públic, sinó que es centrava en les relacions de poder               

que es produeixen en l’àmbit privat. D’aquí ve el lema: “El que és personal és polític”.                

Aquestes dones es van adonar que el fet de votar, legislar i poder treballar no generava                

relacions igualitàries entre els dos sexes, tal com s’esperava. Creien que les arrels del              

patriarcat es trobaven en l’educació, la cultura i la sexualitat. Van trencar el tabú de la                

sexualitat femenina i lluitaven per l’autonomia de les dones en les relacions de parella. La               

versió 2.0 actual del feminisme radical actual podrien ser les campanyes #MeToo            

(#JoTambé) a Twitter impulsada fa deu anys pel moviment feminista negra i actualment per              

14 Definit al punt 1.4 
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algunes de les actrius de Hollywood. Dues obres fonamentals del feminisme radical són             

Sexual Politics (Política sexual), de Kate Millet, i The Dialectic of Sex (La dialèctica del               

sexe), de Shulamith Firestone. A partir del naixement del feminisme radical, el feminisme             

passa a ser una teoria política que s’estudia en universitats, amb diferents branques             

teòriques.  

6.3 HISTÒRIA DEL FEMINISME 

La història del feminisme es divideix en tres grans onades. Actualment algunes defensores             

d’aquest moviment consideren que ens trobem en la quarta onada, ja que fa relativament              

poc que el feminisme i la violència de gènere s’inclou en el relat polític, social i cultural. Però                  

això no ho sabrem fins d’aquí a uns anys. 

6.3.1 PRIMERA ONADA: IL·LUSTRACIÓ I REVOLUCIÓ FRANCESA (SEGLE XVIII) 

La primera onada feminista va sorgir el segle XVIII, en plena Il·lustració. La il·lustració              

situava la raó per sobre de tot, però curiosament l’única raó que valia era la dels homes. Un                  

dels seus principals representants Jean-Jacques Rousseau afirmava que “la subjecció i           

exclusió de les dones era del tot desitjable, que els llibres i les tribunes no eren per a elles i                    

que la seva educació havia de garantir una comesa: agradar, ajudar i cuidar fills”. Tot i això,                 

hi va haver altres homes il·lustrats, com Nicolas de Condorcet, que va comparar la condició               

social de les dones de la seva època amb la dels esclaus. El lema de la Revolució                 

Francesa, Liberté, égalité et fraternité (Llibertat, igualtat i fraternitat), es referia només a la              

igualtat entre els homes, ja que les dones van continuar sent considerades inferiors. L’any              

1791, Olympe de Gouges, activista revolucionària i escriptora d’obres de teatre (mai no va              

aconseguir que fossin representades), va publicar Declaració dels drets de la dona i de la               

ciutadana, un dels primers documents històrics que proposa l’alliberament de la dona, la             

igualtat de drets i l’equiparació jurídica i legal de les dones amb relació als homes. Inspirada                

pel que passava a França, el 1792 Mary Wollstonecraft, filòsofa i escriptora angles (se’n va               

anar a viure a França), va escriure Vindicació dels drets de la dona, una obra amb una forta                  

repercussió i que va establir molts conceptes pel desenvolupament d’un feminisme           

posterior. Després dels textos de De Gouges i de Wollstonecraft, no es va avançar gens en                

matèria feminista. De fet, Wollstonecraft va haver-se d’exiliar, un cop acabada la Revolució             

Francesa i De Gouges va ser guillotinada.  

6.3.2 SEGONA ONADA: EL SUFRAGISME 

La segona onada feminista es va donar en dos països diferents.  
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6.3.2.1 A ESTATS UNITS  

Aquesta segona onada va començar als Estats Units, on moltes dones van lluitar a primera               

línia per l’abolició de l’esclavitud, i va ser en aquella lluita on van trobar moltes similituds                

entre la seva falta de drets civils i la de les persones de raça negra esclavitzades. En tots                  

dos casos, eren considerades éssers inferiors. El 1840 un grup de dones nord-americanes,             

encapçalades per Lucretia Mott i Elizabeth Cady Stanton van viatjar juntes a Londres per              

celebrar la Convenció Mundial contra l’Esclavitud. Però com que eren les úniques dones             

presents, els homes no les van deixar participar en l’acte i les van obligar a quedar-se                

darrere una cortina durant tota la convenció. Després d’això, aquelles dones es van             

organitzar per pensar juntes què havia de canviar, i el 1848 va tenir lloc la primera                

convenció sobre els drets de la dona als Estats Units, la Convenció de Seneca Falls. El                

resultat va ser la publicació de la Declaració de Seneca Falls. Però després de la guerra de                 

Secessió (1861-1865), la catorzena esmena de la Constitució, que atorgava el dret a vot als               

esclaus negres alliberats, va negar a les dones el dret de sufragi.  

6.3.2.2 A ANGLATERRA 

Les sufragistes van dur el feminisme al terreny de l’activisme i es van organitzar per exigir el                 

dret a vot. Una de les seves líders va ser Emmeline Pankhurst. Aquestes dones estaven               

disposades a enfrontar-se al poder i a l’ordre establert. Entre 1905 i 1913, unes mil cent                

sufragistes van ser empresonades. A dins de la presó, però, es van organitzar i van               

començar vagues de fam com a senyal de protesta. Gràcies a tota aquesta lluita, després               

de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) la majoria de països occidentals van reconèixer             

el dret a vot de les dones.  

6.3.3 TERCERA ONADA: EL FEMINISME CONTEMPORANI 

La tercera i última onada feminista va iniciar-se als anys seixanta i es considera que ha                

arribat fins avui en dia. Podem dir que El segon sexe (1949) de Simone de Beauvoir fa de                  

frontera entre les dues onades feministes (la sufragista i la contemporània). Les onades             

anteriors se centraven en obstacles legals, però aquesta onada té una àmplia varietat de              

temes que giren al voltant de la qüestió personal (la sexualitat, la família, les violacions dins                

del matrimoni, la llei de divorci, els drets en la reproducció…). És en aquesta onada quan es                 

gesta el feminisme radical15. Tot i això, tal com havia passat abans, els homes van               

considerar aquests problemes com a “problemes de dones” i no com a problemes que              

afectaven a tota la societat.  

15 Definit al punt 6.2 
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6.4 DEFINICIÓ DE SORORITAT 

“El terme sororitat fa referència a la germandat entre dones, a un companyerisme conscient              

i actiu en el qual ens reconeixem les unes a les altres com a subjectes polítics que formem                  

part del mateix grup social, aquell que ve marcat pel gènere DONA”16.  

És a dir, la sororitat és el lligam que s’estableix entre dones, basat en la solidaritat, els                 

interessos, les preocupacions…  

  

16 Dolera, L. (2018). La sororitat. A N. Parés (Ed.), Mossegar la poma: La revolució serà feminista o 
no serà (p. 67). Barcelona: Columna Edicions, Llibres i Comunicació.  
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7. LA IGUALTAT DE GÈNERE EN LA LEGISLACIÓ LABORAL 

7.1 RECULL DE LLEIS QUE PARLEN DE LA IGUALTAT DE GÈNERE A LA             
FEINA 

7.1.1 NORMATIVA ESPANYOLA 

17 Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de desembre de 1978, núm 311, pp. 29313 a                 
29424. Cita al texto, un article concret (art. 35). 

53 

Nom de la llei                  Article 

Constitució 

Espanyola 

Article 35 
“1. Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret            

al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la            

promoció a través de la feina i a una remuneració suficient           

per satisfer les seves necessitats i les de la seva família,           

sense que en cap cas es pugui fer discriminació per raó           

de sexe.  

2. La llei regularà un estatut de treballadors.”17 

Llei Orgànica 

3/2007, de 22 

de març per a 

la Igualtat 

efectiva 

d'homes i 

dones 

Article 5 “El principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones         

i homes, aplicable en l’àmbit de l’ocupació privada i en el           

de l’ocupació pública, s’ha de garantir, en els termes que          

preveu la normativa aplicable, en l’accés a l’ocupació, fins         

i tot en el treball per compte propi, en la formació           

professional, en la promoció professional, en les       

condicions de treball, incloses les retributives i les        

d’acomiadament, i en l’afiliació i la participació en les         

organitzacions sindicals i empresarials, o en qualsevol       

organització els membres de la qual exerceixin una        

professió concreta, incloses les prestacions concedides      

per aquestes. 

No constitueix discriminació en l’accés a l’ocupació,       

inclosa la formació necessària, una diferència de tracte        

basada en una característica relacionada amb el sexe        

quan, per la naturalesa de les activitats professionals        



18 España. Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.                 
Boletín Oficial del Estado, 24 de març de 2007, núm 71, pp. 1515 a 1548. Cita al text, un article                    
concret (art. 5) 
19 España. Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.                 
Boletín Oficial del Estado, 24 de març de 2007, núm 71, pp. 1515 a 1548. Cita al text, un article                    
concret (art. 6) 
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concretes o el context en què es portin a terme, aquesta           

característica constitueixi un requisit professional     

essencial i determinant, sempre que l’objectiu sigui legítim        

i el requisit proporcionat.” 18 

Llei Orgànica 

3/2007, de 22 

de març per a 

la Igualtat 

efectiva 

d'homes i 

dones 

Article 6 “1. Es considera discriminació directa per raó de sexe la          

situació en què es troba una persona que sigui, hagi estat           

o pugui ser tractada, atenent el seu sexe, de manera          

menys favorable que una altra en situació comparable. 

2. Es considera discriminació indirecta per raó de sexe la          

situació en què una disposició, criteri o pràctica        

aparentment neutres posa persones d’un sexe en       

desavantatge particular respecte a persones de l’altre       

sexe, llevat que aquesta disposició, criteri o pràctica es         

puguin justificar objectivament atenent una finalitat      

legítima i que els mitjans per assolir aquesta finalitat         

siguin necessaris i adequats. 

3. En qualsevol cas, es considera discriminatòria       

qualsevol ordre de discriminar, directament o      

indirectament, per raó de sexe.” 19 

Llei Orgànica 

3/2007, de 22 

de març per a 

la Igualtat 

efectiva 

d'homes i 

dones 

Article 46 “1. Els plans d’igualtat de les empreses són un conjunt          

ordenat de mesures, adoptades després de fer un        

diagnòstic de situació, tendents a assolir a l’empresa la         

igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a           

eliminar la discriminació per raó de sexe. 

Els plans d’igualtat fixen els objectius concrets d’igualtat        

que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques que         

s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com         

l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i       

avaluació dels objectius fixats. 

2. Per a la consecució dels objectius fixats, els plans          



20 España. Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.                 
Boletín Oficial del Estado, 24 de març de 2007, núm 71, pp. 1515 a 1548. Cita al text, un article                    
concret (art. 46). 
21 España. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto                 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Boletín Oficial del Estado, 24 d’octubre de 2015,                 
núm 255, pp. 100224 a 100308. Cita al text, un article concret (art. 28).  
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d’igualtat poden preveure, entre altres, les matèries       

d’accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i       

formació, retribucions, ordenació del temps de treball per        

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. 

3. Els plans d’igualtat han d’incloure la totalitat d’una         

empresa, sense perjudici de l’establiment d’accions      

especials adequades respecte a determinats centres de       

treball.”20 

Estatut dels 

treballadors 

(Reial decret 

Legislatiu 

2/2015, de 23 

d’octubre) 

Article 28 “L’empresari està obligat a pagar per la prestació d’un         

treball del mateix valor la mateixa retribució, satisfeta        

directament o indirectament, i sigui quina sigui la seva         

naturalesa, salarial o extrasalarial, sense que es pugui        

produir cap discriminació per motiu de sexe en cap dels          

elements o condicions d’aquesta.”21 

Llei 17/2015, 

del 21 de juliol, 

d’igualtat 

efectiva 

d’homes i 

dones 

Article 16 “1. El departament competent en matèria de funció        

pública, en col·laboració amb l’Institut Català de les        

Dones, ha de fixar els criteris generals sobre igualtat         

efectiva de dones i homes que els departaments,        

organismes autònoms i entitats públiques han d’observar       

per a l’elaboració de les bases de les convocatòries         

d’accés a l’ocupació pública. 

2. Les administracions públiques de Catalunya han       

d’impulsar la representació paritària de dones i homes en         

la composició dels tribunals o òrgans tècnics de selecció. 

3. Els temaris per a l’accés a l’ocupació pública han          

d’incloure els continguts relatius a la normativa sobre        

igualtat efectiva de dones i homes i sobre violència         

masclista que s'han d'aplicar en l’activitat administrativa i        



22 Catalunya. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva d’homes i dones. DOGC, 23 de juliol de                  
2015, núm. 6919. Cita al text, un article concret (art. 16). 
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en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat       

efectiva. 

4. Els poders públics han d’adoptar mesures per a una          

formació bàsica, progressiva i permanent en matèria       

d’igualtat de dones i homes, dirigida a tot el personal i           

impartida per personal expert, amb la finalitat de fer         

efectives les disposicions d’aquesta llei i de garantir el         

coneixement pràctic suficient que permeti la integració       

efectiva de la perspectiva de gènere en les actuacions         

públiques. 

5. Els poders públics han de fer periòdicament una anàlisi          

de llocs de treball per a valorar el grau de compliment del            

principi d’igualtat de retribució de dones i homes, i prendre          

les mesures correctores per a eradicar les diferències        

salarials.”22 

Llei 17/2015, 

del 21 de juliol, 

d’igualtat 

efectiva 

d’homes i 

dones 

Article 32 “1. Per a promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats de 

dones i homes en l’àmbit laboral, els poders públics han 

de: 

a) Millorar l’ocupabilitat i l’ocupació de les dones pel que 

fa a l’accés, la presència, la permanència i les condicions 

de treball. Amb aquest objectiu, han de: 

1r. Elaborar plans actius d’ocupació biennals per a 

incentivar l’ocupació estable i de qualitat de les dones i 

afavorir-ne la contractació a jornada completa. Aquests 

plans i mesures han d'incloure estudis d’impacte de 

gènere i d’edat i prestar una atenció especial a l’atur 

femení de llarga durada. 

2n. Incorporar la perspectiva de gènere en la planificació 

de la formació professional, ocupacional, contínua i per a 

la inserció laboral. 

3r. Incorporar la igualtat d’oportunitats de dones i homes 

en els processos de selecció, la classificació professional, 
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la valoració dels llocs de treball, les retribucions i la 

promoció professional. 

4t. Adoptar mesures per a incrementar el percentatge de 

dones en sectors, ocupacions o professions en què són 

poc presents. 

5è. Fomentar les iniciatives d’emprenedoria engegades 

per dones. 

6è. Adoptar les mesures necessàries per a eliminar totes 

les discriminacions directes i indirectes derivades de la 

maternitat. 

7è. Fomentar la presència de dones en les carreres 

tècniques. 

b) Vetllar especialment per fer efectius els principis de 

l’article 3, i en aquest sentit: 

1r. Incorporar la perspectiva de gènere en totes les fases 

del procediment d’inserció laboral i garantir una 

representació equilibrada de dones i homes en els 

programes i les actuacions que es duguin a terme. 

2n. Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques 

actives d’ocupació. 

3r. Incorporar de manera progressiva mòduls específics 

de gènere en els programes de les diferents polítiques 

actives d’ocupació. 

4t. Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny de la 

formació que rebi el personal que intervé en el procés 

d’orientació i d’inserció laboral, amb una especial atenció 

als professionals que atenen el públic des de les oficines 

de treball, amb l'objectiu de garantir una inserció laboral 

lliure d’estereotips sexistes. 

2. Per a promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats de 

dones i homes en l’àmbit laboral, els poders públics han 



23 Definit al punt 3.3.5.1 
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de dur a terme les actuacions específiques següents: 

a) Dur a terme actuacions, plans i programes destinats a 

les dones amb dificultats específiques d’inserció laboral. 

b) Promoure l’accés de les dones a llocs directius i de 

comandament i crear un pla per a incentivar les empreses 

a adoptar mesures específiques per a garantir la 

representació equilibrada de dones i homes en els llocs 

de direcció i en els consells d’administració. Avaluar de 

manera continuada l’impacte d’aquestes actuacions i 

prendre les mesures adequades per a llur compliment 

efectiu. 

c) Garantir el compliment del principi d’igualtat retributiva 

de dones i homes i promoure la incorporació de la 

perspectiva de gènere en les polítiques empresarials amb 

impacte en la retribució del personal, i establir 

mecanismes perquè les empreses hagin d’adoptar 

mesures per a diagnosticar i eliminar la bretxa salarial i 

per a fixar retribucions i complements d'una manera 

transparent i amb perspectiva de gènere. 

d) Promoure una major diversificació professional de les 

dones en el mercat laboral i eliminar la segregació 

horitzontal23, adoptant les mesures necessàries per a 

facilitar no només la incorporació de les dones en els 

sectors econòmics tradicionalment masculinitzats i alhora 

més estratègics i de major projecció professional, sinó 

també la dels homes en els sectors tradicionalment 

feminitzats, i vetllant perquè els sectors feminitzats siguin 

revalorats socialment i tinguin el mateix reconeixement i 

les mateixes condicions laborals que els altres. 

e) Establir, prenent com a referència les recomanacions 

elaborades per la Comissió d’Igualtat i Temps de Treball 

del Consell de Relacions Laborals, mecanismes que 



 
TAULA 10: Recull de la normativa espanyola que parla de la igualtat de gènere a la feina 

24 Catalunya. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva d’homes i dones. DOGC, 23 de juliol de                  
2015, núm. 6919. Cita al text, un article concret (art. 32). 
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permetin de donar resposta a les denúncies i 

reclamacions per assetjament sexual o per raó de sexe, 

amb l'objectiu de garantir que les empreses compleixin el 

protocol per a la prevenció i l’abordatge d'aquests 

d’assetjaments. En aquest tipus de denúncies i 

reclamacions, cal aplicar el principi d'inversió de la 

càrrega de la prova, segons el qual quan la part actora o 

interessada al·legui aquest tipus d'assetjament i n’aporti 

indicis fonamentats, correspon a la part demandada, o a 

qui s’imputi l'assetjament, l’aportació d’una justificació 

objectiva i raonable, suficientment provada, de les 

mesures adoptades i de llur proporcionalitat. 

f) Impulsar mesures que afavoreixin la implantació de 

nous horaris que permetin, en termes d’igualtat 

d'oportunitats, el desenvolupament professional i la 

compatibilització de la vida laboral i personal. Aquests 

nous horaris han de contribuir a la millora tant de la 

qualitat de vida dels treballadors com de la competitivitat i 

l'eficiència empresarials. 

g) Elaborar, en el si de la Comissió d’Igualtat i Temps de 

Treball del Consell de Relacions Laborals, recomanacions 

perquè els convenis col·lectius prevegin un sistema de 

valoració de llocs de treball i grups professionals que 

n'avaluï les funcions i les responsabilitats sobre la base 

de criteris neutres i comuns entre treballadors d’ambdós 

sexes i tingui en compte la perspectiva de gènere. 

3. El departament de la Generalitat competent en matèria 

d’empresa i ocupació ha de dur a terme el seguiment i 

l’avaluació dels plans d’igualtat per mitjà del Registre 

Públic de Plans d’Igualtat i mitjançant les actuacions 

pertinents de l’autoritat laboral competent.”24 



7.1.2 NORMATIVA DE LA UNIÓ EUROPEA 

25 Tractat de funcionament de la Unió Europea. Cita al text, un article concret (art. 157).  
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Nom de la llei                  Article 

Tractat de 

funcionament 

de la Unió 

Europea 

Article 157  

(antic article  

141 TCE) 

“1. Cada estat membre garantirà l’aplicació del principi        

d’igualtat de retribució entre treballadors i treballadores       

per a una mateixa feina o per una feina d’igual valor.  

2. S’entén per retribució, d’acord amb el present article, el          

salari o sou normal de base o mínim, i qualssevol altres           

gratificacions satisfetes, directament o indirectament, en      

diners o en espècie, per l’empresari al treballador en raó a           

la relació de treball.  

La igualtat de retribució, sense discriminació per raó de         

sexe, significa:  

a) que la retribució establerta per a un mateix treball          

remunerat per unitat d'obra realitzada es fixa sobre la         

base d’una mateixa unitat de mesura; 

b) que la retribució establerta per a un treball remunerat          

per unitat de temps és igual per a un mateix lloc de treball.  

3. El Parlament Europeu i el Consell, d’acord amb el          

procediment legislatiu ordinari i prèvia consulta al Comitè        

Econòmic i Social, adoptaran mesures per a garantir        

l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de        

tracte per a homes i dones en assumptes de feina i           

ocupació, inclòs el principi d’igualtat de retribució per a un          

mateix treball o per a un treball d’igual valor.  

4. A fi de garantir en la pràctica la plena igualtat entre            

homes i dones en la vida laboral, el principi d’igualtat de           

tracte no impedirà a cap Estat membre mantenir o adoptar          

mesures que ofereixin avantatges concrets destinats a       

facilitar al sexe menys representat l’exercici d’activitats       

professionals o a evitar o compensar desavantatges en        

les seves carreres professionals.”25 

Carta dels 

drets 

Article 23 “La igualtat entre homes i dones serà garantida en tots els           

àmbits, incloent-hi en matèria d’ocupació, treball i       



26 Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea. Cita al text, un article concret (art. 23).  
27 Unió Europea. Directiva 2006/54/ CE del parlament europeu i del consell, del 5 de juliol de 2006,                  
relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en                
assumptes d’ocupació. Diari Oficial de la Unió Europea L 204, 5 de juliol de 2006. Cita al text, un                   
article concret (art. 4). 
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fonamentals 

de la Unió 

Europea 

retribució.  

El principi d’igualtat no impedeix el manteniment o        

adopció de mesures que ofereixin avantatges concrets a        

favor del sexe menys representat.”26 

Directiva 

2006/54 / CE   

del parlament  

europeu i del   

consell, del 5   

de juliol de   

2006, relativa  

a l'aplicació del   

principi 

d'igualtat 

d'oportunitats i  

igualtat de  

tracte entre  

homes i dones   

en assumptes  

d'ocupació 

Article 4  “Per a un mateix treball o per a un treball al qual            

s’atribueix un mateix valor, s’eliminarà la discriminació       

directa i indirecta per raó de sexe en el conjunt dels           

elements i condicions de retribució. 

En particular, quan s’utilitzi un sistema de classificació        

professional per a la determinació de les retribucions,        

aquest sistema es basarà en criteris comuns als        

treballadors de tots dos sexes, i s’establirà de manera que          

exclogui les discriminacions per raó de sexe.”27 

 

Recomanació 

de la Comissió   

2014/124/UE 

sobre el reforç   

del principi  

d'igualtat de  

retribució entre  

homes i dones   

 Aquesta recomanació de la Comissió Europea reclama       

als Estats membres l’estimulació a les empreses       

públiques i privades i als interlocutors socials a adoptar         

polítiques que afavoreixin la transparència salarial. A més        

a més promou sistemes de detecció, classificació i        

avaluació de llocs de treball no sexistes i a establir          

mesures específiques que afavoreixin la transparència, i       

per tant la igualtat salarial. 



 

TAULA 11: Recull de la normativa de la Unió Europea que parla de la igualtat de gènere a la feina 

7.2 SANCIONS QUE S’APLIQUEN SI NO ES COMPLEIXEN AQUESTES LLEIS 

Encara hi hagi diverses lleis que prohibeixen la desigualtat en l’àmbit laboral per raó de               

sexe, no s’apliquen gaires sancions si no es compleixen. És a dir, no es porta massa control                 

de l’aplicació d’aquesta normativa. Si bé és cert, que hi ha algunes d’aquestes lleis que són                

de caràcter voluntari com ara la Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març per a la Igualtat                 

efectiva d’homes i dones.  
“Les sancions per no complir aquestes lleis poden arribar fins als 6.250€ per empresa. Des               

de l’any 2007 fins a l’any 2018, només hi han hagut 11.600 actuacions a Espanya contra les                 

empreses que no tenen un pla d’igualtat, de les quals només van tenir sanció 257               

empreses.”29  

  

28 Unió Europea. Recomanació 2014/124/UE, del 7 de març de 2014, sobre el reforç de principi                
d’igualtat de retribució entre homes i dones a través de la transparència. Diari Oficial de la Unió                 
Europea L 69, 8 de març de 2014.  
29 Informació extreta de la notícia 4 dels annexos. 
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a través de la    

transparència28 



8. LA DISCRIMINACIÓ DE GÈNERE A L’EMPRESA VISTA PER LA          
PREMSA 

Sovint trobem a la premsa notícies relacionades amb la discriminació de gènere. Durant             

aquesta recerca n’he fet un recull de les que tenen a veure amb la discriminació de gènere                 

en l’àmbit laboral. Aquestes es troben a l’annex 1 juntament amb el seu respectiu resum.               

Les notícies s’han recollit entre 2 dates significatives: van des del 8 de març (Dia               

Internacional de les Dones) al 25 de novembre (Dia Internacional per l’Eliminació de la              

Violència contra les Dones). 

Les nou notícies analitzades es poden classificar en tres grups: les que parlen de la               

legislació, que són la notícia 1, la 2 i la 4; les que parlen de les causes, que són la 3, la 5, la                        

6, la 7 i la 8; i finalment la que parla de la situació de la dona en l’àmbit laboral davant la crisi                       

de la Covid-19, que és la notícia 9. 

 

Les notícies 1, 2 i 4, expliquen que actualment hi ha una llei (aprovada l’any 2007) per tal                  

d’erradicar la violència de gènere, que “obliga” a totes les empreses a tenir almenys un 40%                

de dones en els càrrecs de direcció. Aquesta llei és de caràcter voluntari, és a dir les                 

empreses que no la compleixen no tenen cap mena de sanció. Això fa que un 87% de les                  

empreses no la compleixin. Aquesta mateixa llei també, estableix, que les grans empreses             

(de més de 250 treballadors) han d’elaborar obligatòriament plans d’igualtat, que afavoreixin            

l’accés de les dones als càrrecs de direcció. L’any 2019, aquesta llei va ser actualitzada, i                

ara, tenen a veure amb la discriminació de gènere en l’àmbit laboral també obliga a les                

empreses mitjanes (de més de 50 treballadors) a tenir plans d’igualtat. 

La notícia 1 confirma que només dues, de les sis empreses que cotitzen a l’Ibex 35,                

compleixen la llei de la paritat. No obstant això, cal destacar que el percentatge de dones                

als càrrecs directius d’aquestes empreses ha passat del 3,3 % l’any 2005 al 23,1 % l’any                

2018. També afirma que el 63,3 % de les empreses grans i mitjanes encara no compten                

amb cap dona al seu comitè de direcció. 

La notícia 2 explica que des de fa uns anys, la Unió Europea vol tirar endavant una llei                  

d’igualtat a les empreses, no obstant això hi ha vuit països que no l’han aprovat, fent així                 

que la llei quedi bloquejada. Actualment, aquesta llei es vol tornar a proposar, però en               

aquest cas, s’intentarà assolir el 50 % en ambdós casos. Aquesta notícia també exposa que               

per ara, només el 27,8 % dels Consells d&#39;Administració de les empreses que més              

cotitzen de la UE estan formats per dones. Espanya se situa al 27 %. 

La notícia 4 explica que les empreses catalanes que tenen més de 150 treballadors estan               

obligades a tenir un pla d’igualtat. També afirma que, des de l’any 2007 fins a l’any 2018, a                  
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Espanya hi ha hagut 11.600 actuacions contra les empreses que no tenen aquest pla i se’n                

van sancionar a 257. 

 

Les notícies 3, 5, 6, 7 i 8 coincideixen a tractar sobre les causes que produeixen la violència                  

de gènere en l’àmbit laboral. Aquestes causes són la maternitat i les responsabilitats             

familiars que, normalment assumeixen les dones. També la diferència entre homes i dones             

en moments de crisi augmenten, ja que són elles les que tendeixen a tenir una taxa d’atur                 

més elevada. 

La tercera notícia exposa que un estudi realitzat recentment pel Departament d’Estadística            

de Noruega, demostra que en les parelles de mares lesbianes, la bretxa salarial entre elles               

dues desapareix al cap d’uns anys, a diferència del que passa en les parelles homosexuals.  

La notícia 5 i 6 afegeixen que la bretxa salarial entre homes i dones sense fills és de 10,4                   

punts, en canvi la bretxa salarial entre homes i dones que tenen fills és de 21,2 punts. Això                  

demostra que una de les causes de la bretxa de gènere és la maternitat. A més, del total                  

d’excedències que van agafar les dones l’any 2017, el 92,8 % d’aquestes van ser per tenir                

cura dels fills. També s’hi afirma que les dones que han reduït la seva jornada laboral per                 

atendre els fills ha estat del 22,5 %, en canvi, només ho han fet el 3,3 % dels homes. 

La notícia 7 explica que actualment els homes dediquen 9 hores a la setmana a les tasques                 

de la llar i a la cura dels fills, mentre que les dones hi dediquen 22 hores setmanals. 

La notícia 8 exposa que ara mateix la taxa d’atur de les dones és dos punts superiors a la                   

dels homes. 

 

Finalment la notícia 9, parla de que durant la crisi sanitària del coronavirus, les dones han                

tingut el doble de possibilitats de perdre la feina que els homes. A més apunta que, tot i que,                   

només el 39 % dels llocs de treball estiguin ocupats per dones, el 54 % de les pèrdues de                   

feina van ser per a elles. A més, afirma que, si no s’atura la bretxa de gènere en l’atur, es                    

perdrà un bilió de dòlars en el creixement global i en canvi si s’intenta igualar aquesta                

situació, hi haurà un gran creixement econòmic. Aquesta notícia aprofundeix sobre les            

causes de l’elevada pèrdua de feina per part de les dones durant la pandèmia del               

Coronavirus. La primera causa que cita és que les dones majoritàriament treballen en             

sectors en què el teletreball és gairebé impossible. La segona causa és que hi ha moltes                

més dones que homes que treballen en negre, el que fa que sigui molt més fàcil                

acomiadar-les. La tercera causa és que duen a terme el 75 % de la feina no pagada (cura                  

dels fills, cura de persones grans i dependents, tasques de la llar…). La quarta i última                

causa és que en els països menys desenvolupats, les pandèmies acostumen a fer que              

moltes dones no es reincorporin als seus estudis o feina, fent que hi hagi una pèrdua de                 

capital femení. 
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9. ANÀLISIS DE LA BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE          
DIRECCIÓ I AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ I DE LA BRETXA         
SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I LES CONSELLERES A LES         
EMPRESES QUE COTITZEN A L’IBEX 35 

Per elaborar la part pràctica d’aquest treball, s’han calculat les diferents bretxes de gènere i               

salarials de les empreses que cotitzen a l’Ibex 3530. Per la bretxa de gènere, tant en el                 

Consell de Direcció com al Consell d’Administració, s’ha calculat la diferència, en            

percentatge, entre homes i dones, seguint la fórmula següent:  

 

D’aquesta manera aconseguim saber quina és la diferència entre homes i dones i per tant la                

bretxa de gènere. En cas de la bretxa salarial, s’utilitza la següent fórmula: 

 

30 L’Ibex 35 és el principal índex bursàtil espanyol. Per això, és el que s’utilitza com a referent                  

nacional i internacional per conèixer la situació de la borsa espanyola. Està format per les 35                

empreses amb més liquiditat que cotitzen al Sistema d'Interconnexió Bursàtil, integrat per les quatre              

borses espanyoles (Madrid, Barcelona, València i Bilbao). 
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Nom empresa 

 
Sector 

Bretxa de gènere 
al Consell de 

Direcció 

Bretxa de 
gènere al 
Consell 

d’Administració 

Bretxa salarial 
entre els 

consellers i les 
conselleres 

Acciona, S.A Indústria  de 

l’energia i les 

infraestructures 

77,78 % 66,67 % 87,18 % 

Acerinox, S.A. Indústria 

manufacturera 

100 % 72,73 % 46,25 % 
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ACS, actividades 

de construcción y 

servicios, S.A. 

Construcció 100 % 76,92 % 84,24 % 

Aena, S.M.E., 

S.A. 

Transport i 

emmagatzematge 

33,33 % 54,55 % 60,48 % 

Amadeus It 

Group, S.A. 

Indústria del 

transport 

66,67 % 81,82 % 76,50 % 

ArcelorMittal, S.A. Indústria 

siderúrgica 

 50 % 56,49 % 

Banco de 

Sabadell, S.A. 

Finances i 

assegurances 

62,50 % 84,62 % 46,83 % 

Bankia, S.A. Finances i 

assegurances 

90,91 % 75 % 61,77 % 

Bankinter, S.A. Finances i 

assegurances 

44,44 % 16,67 % - 85,98 % 

Banco Bilbao 

Vizcaya 

Argentaria, S.A. 

Finances i 

assegurances 

76,47 % 45,45 % 73,98 % 

CaixaBank, S.A. Finances i 

assegurances 

80 % 40 % 58,95 % 

Cellnex Telecom, 

S.A. 

Infraestructures de 

telecomunicacions 

87,50 % 44,44 % 83,52 % 

CIE Automotive, 

S.A. 

Industria 

manufacturera 

33,33 % 72,72 %  

Inmobiliaria 

Colonial, SOCIMI, 

S.A. 

Immobiliària 20 % 63,63 % 90,60 % 

Enagás, S.A. Indústria de 

l’energia 

77,78 % 50 % 76,59 % 

Ence, Energía y 

celulosa, S.A. 

Indústria 

manufacturera 

 37,50 % 79,98 % 
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Endesa, S.A. Indústria de 

l’energia  

86,67 % 55,56 % 90,56 % 

Ferrovial, S.A. Indústria del 

transport i la 

construcció 

88,88 % 81,82 % 89,69 % 

Grifols, S.A. Activitats 

sanitàries i de 

serveis socials 

 44,44 % 83,88 % 

International 

Consolidated 

Airlines Group, 

S.A. 

Indústria del 

transport 

80 % 66,67 % 79,53 % 

Iberdrola 

Renovables, S.A. 

Indústria de 

l’energia 

75 % 36,36 % 76,88 % 

Industria de 

Diseño Textil, 

S.A. 

Indústria tèxtil 76,47 % 57,14 % 86,02 % 

Indra Sistemas, 

S.A. 

Indústria de la 

informació i les 

comunicacions 

85,71 % 63,64 % 14,40 % 

Mapfre, S.A. Finances i 

assegurances 

72,63 % 54,55 % 77,17 % 

MasMovil 

Ibercom, S.A. 

Infraestructures de 

les 

telecomunicacions 

92,86 % 70 % 81,12 % 

Mediaset España 

Comunicación, 

S.A. 

Indústria de la 

informació i les 

comunicacions 

73,68 % 66,67 % 78,90 % 

Meliá Hotels 

International, S.A. 

Hosteleria 83,33 % 57,14 % 83,78 % 

Merlín Properties, 

SOCIMI, S.A. 

Immobiliària 90,91 % 44,44 % 95,12 % 



 
TAULA 12: Taula resum de la bretxa de gènere al Consell de Direcció i al Consell d’Administració i de la bretxa 

salarial entre els consellers i les conselleres a les empreses que cotitzen a l’Ibex 35. 
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Naturgy Energy 

Group, S.A. 

Indústria de 

l’energia 

91,67 % 57,14 % 66,89 % 

Red Eléctrica 

Corporación, S.A. 

Indústria de 

l’energia 

- 40 % 25 % 30,79 % 

Repsol, S.A. Indústria 

manufacturera 

62,50 % 50 % 89,92 % 

Banco Santander, 

S.A. 

Finances i 

assegurances 

85 % 45,45 % -16,84 % 

Siemens Gamesa 

Renewable 

Energy, S.A. 

Indústria de 

l’energia 

100 % 62,50 % 65,94 % 

Telefónica, S.A. Indústria de la 

informació i les 

comunicacions 

76,92 % 64,29 % 82,26 % 

Viscofan, S.A. Indústria 

alimentària 

95,24 % 66,67 % 56,79 % 



9.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

En el gràfic 15, que es troba a la pàgina següent, es pot observar, en percentatge, la bretxa                  

de gènere que té cada empresa en el seu respectiu Consell de Direcció.  

 

Podem veure que hi ha tres empreses que toquen sostre en la bretxa de gènere al Consell                 

de Direcció. Aquestes tres empreses són Acerinox, Actividades de construcción y servicios            

(ACS), i Siemens Gamesa Renewable Energy. Aquestes empreses tenen un 100 % de             

bretxa de gènere, és a dir, no tenen a cap dona en el seu Consell de Direcció. Cal remarcar                   

també que són empreses de diferents sectors (Indústria manufacturera, de la construcció i             

indústria de l’energia), és a dir la bretxa i el sector econòmic en el que opera l’empresa no                  

tenen cap relació.  

Cal dir també que hi ha altres empreses que la seva bretxa supera el 90 %: Bankia,                 

MasMovil, Merlín Properties, Naturgy Energy Group, i Viscofan. Totes aquestes empreses           

pertanyen a sectors diferents.  

Cal destacar també, que cap de les empreses mencionades anteriorment compleix la Llei             

Orgànica 7/2003 (ja que no s’aproximen ni de tros al 40 % i al 60 % que fixa). 

L’única empresa que destaca per tenir una molt baixa bretxa de gènere al seu Consell de                

Direcció és Red Eléctrica Corporación, S.A, ja que té un - 40% de bretxa de gènere en el                  

seu consell. Això significa que en el seu Consell de Direcció hi ha un 40 % més de dones                   

que d’homes. Per tant considerem que hi ha bretxa de gènere de les dones enfront dels                

homes, tanmateix, el percentatge de representació d’homes i dones d’aquesta empresa           

compleix el que marca la Llei 7/2003. Aquesta empresa es dedica al sector de l’energia,               

però mirant la resta d’empreses que treballen en aquest sector podem observar que cap              

d’elles destaca per la baixa bretxa de gènere, si no tot el contrari.  

Finalment, si ens fixem en la resta d’empreses que cotitzen a l’Ibex 35, podem veure que,                

excepte les ja comentades, totes tenen força bretxa de gènere i se situen al voltant del 80 i                  

60 %.  
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GRÀFIC 15: Bretxa de gènere als Consells de Direcció de les empreses que cotitzen a l’Ibex 35 

FONT: Gràfic d’elaboració pròpia 
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9.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

En el gràfic 16, que es troba a la pàgina següent, es pot observar, en percentatge, la bretxa                  

de gènere que té cada empresa en el seu respectiu Consell d’Administració.  

 

A diferència del Consell de Direcció, al Consell d’Administració no hi ha cap empresa que               

tingui un 100 % de bretxa de gènere, el que significa que a cada Consell d’Administració hi                 

ha com a mínim una dona. No obstant això, hi ha moltes empreses amb molt poca                

representació de dones al seu Consell d’Administració. Les tres empreses amb més bretxa             

de gènere, més del 80 %, són Banco de Sabadell, Ferrovial i Amadeus It Group, tres                

empreses de tres sectors molt diferents.  

També cal destacar que hi ha molt poques empreses que tenen una bretxa de gènere al seu                 

Consell d’Administració inferior al 50 %, una xifra ja molt alta, el que significa que la gran                 

majoria de les empreses que cotitzen a l’Ibex 35, tenen molt poca representació de dones al                

seu Consell d’Administració.  
Si ens fixem en el gràfic número 16, de l’apartat 8.2, podem observar que no hi ha cap                  

empresa que tingui una bretxa de gènere al Consell d’Administració negativa, és a dir en               

tots els Consells d’Administració hi ha més homes que dones. L’empresa que més destaca              

per una bretxa de gènere baixa, és Bankinter, una empresa del sector de les finances i les                 

assegurances. La segueix Red Eléctrica Corporación, una empresa d’un sector          

completament diferent. Les altres empreses, que segueixen aquestes dues, ja tenen una            

bretxa de gènere força elevada, que se situa molt lluny de l’òptim, el 0%. 

Finalment, si ens fixem en la resta d’empreses, exceptuant les ja comentades, veurem que              

la gran majoria se situen al voltant del 50 %, una xifra força elevada i molt lluny de l’òptim.  
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GRÀFIC 16: Bretxa de gènere als Consells d’Administració de les empreses que cotitzen a l’Ibex 35 

FONT: Gràfic d’elaboració pròpia 
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9.3 BRETXA SALARIAL 
En el gràfic 18, que es troba a la pàgina següent, es pot observar, en percentatge, la bretxa                  

salarial que té cada empresa entre els seus consellers i conselleres.  

 

En primer lloc cal destacar que en el cas de la bretxa salarial, no hi ha cap empresa que                   

destaqui per tenir-la molt alta, ja que la gran majoria d’elles supera el 75 %. Això no és a                   

causa del sector, ja que si ens fixem en la taula número 12, de l’apartat 8, veurem que totes                   

les empreses tenen un sector diferent.  

En segon lloc, si ens mirem les taules de cada empresa de l’annex 2, veurem que només hi                  

ha dues empreses dirigides per dones, el que representa un 5,71% de la totalitat de les                

empreses. Aquestes dues empreses són Red Eléctrica Corporación i Banco Santander.           

Com ja s’ha dit abans Red Eléctrica és una de les empreses amb la bretxa de gènere i                  

salarial més baixes. En canvi, Banco Santander no té una mitjana ni molt alta ni molt baixa                 

(37,87%). Cal destacar però, que la bretxa salarial d’aquesta última empresa és negativa             

degut a l’elevat salari de la presidenta. Això, també passa en la resta d’empreses, i és que,                 

gairebé en totes les empreses la bretxa salarial depèn del salari del president o presidenta.  

Si ens fixem en el gràfic 17, de l’apartat 8.3, veurem que hi ha dues empreses amb una                  

bretxa salarial negativa, és a dir, que la mitjana dels salaris de les dones és més alta que la                   

dels homes. Aquestes dues empreses són Bankinter i Banco Santander. En aquest cas, sí              

que les dues empreses formen part del mateix sector, el de finances i assegurances. No               

obstant això, la bretxa salarial negativa, es deu al fet que els càrrecs directius d’aquestes               

dues empreses estan ocupats per dones. En el cas de Bankinter, qui cobra més és la                

consellera delegada, tal com podem veure al punt 2.9.1.3 dels annexos, i en el cas del                

Banco Santander, qui cobra més és la presidenta, com es pot veure al punt 2.32.1.3. No                

obstant això, en la resta d’empreses tots els homes cobren de mitjana més que les dones, el                 

que fa que la bretxa salarial sigui positiva i bastant alta, prop del 60 %.  
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GRÀFIC 17: Bretxa salarial de les empreses que cotitzen a l’Ibex 35 
FONT: Gràfic d’elaboració pròpia  
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9.4 MITJANA DE LES TRES BRETXES DE CADA EMPRESA 
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Nom empresa Mitjana de les tres bretxes 

Acciona, S.A 77,21 % 

Acerinox, S.A. 72,99 % 

ACS, actividades de construcción y servicios, 

S.A. 87,05 % 

Aena, S.M.E., S.A. 49,45 % 

Amadeus It Group, S.A. 75,00 % 

ArcelorMittal, S.A. 53,25 % 

Banco de Sabadell, S.A. 64,65 % 

Bankia, S.A. 75,89 % 

Bankinter, S.A. -8,29 % 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 65,30 % 

CaixaBank, S.A. 59,65 % 

Cellnex Telecom, S.A. 71,82 % 

CIE Automotive, S.A. 53,03 % 

Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 58,08 % 

Enagás, S.A. 68,12 % 

Ence, Energía y celulosa, S.A. 58,74 % 

Endesa, S.A. 77,60 % 

Ferrovial, S.A. 86,80 % 

Grifols, S.A. 64,16 % 

International Consolidated Airlines Group, S.A. 75,40 % 

Iberdrola Renovables, S.A. 62,75 % 



 
TAULA 13: Taula resum de la mitjana de les tres bretxes de cada empresa que cotitza a l’Ibex 35 
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Industria de Diseño Textil, S.A. 73,21 % 

Indra Sistemas, S.A. 54,58 % 

Mapfre, S.A. 68,12 % 

MasMovil Ibercom, S.A. 81,33 % 

Mediaset España Comunicación, S.A. 73,08 % 

Meliá Hotels International, S.A. 74,75 % 

Merlín Properties, SOCIMI, S.A. 76,82 % 

Naturgy Energy Group, S.A. 71,90 % 

Red Eléctrica Corporación, S.A. 5,26 % 

Repsol, S.A. 67,47 % 

Banco Santander, S.A. 37,87 % 

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. 76,15 % 

Telefónica, S.A. 74,49 % 

Viscofan, S.A. 72,90 % 



 
GRÀFIC 18: Mitjana de les tres bretxes de cada empresa que cotitza a l’Ibex 35 

FONT: Gràfic d’elaboració pròpia 
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En el gràfic 18, que es troba a la pàgina anterior, hi ha tres empreses que destaquen per la                   

baixa mitjana de les bretxes. Aquestes tres empreses són: Bankinter, amb un - 8,29 %; Red                

Eléctrica Corporación, amb un 5,26 %; i Banco Santander, amb un 37,87 %. Aquesta última,               

tot i ser baixa en comparació amb les altres empreses, és força elevada considerant que               

l’òptim és el 0 %.  

Pel que fa a la bretxa salarial de Bankinter, aquesta és fins i tot negativa, del -85,98 %. Això                   

passa degut a que a Bankinter cobren molt més les dones que els homes. Encara que les                 

altres dues bretxes de gènere siguin positives, la mitjana dona negativa. Un dels motius que               

fan que la mitjana de les bretxes sigui negativa és gràcies a les polítiques de conciliació                

laboral i familiar. A més a més aquesta empresa disposa del certificat EFR (Empresa              

Familiarment Responsable)31.  

Referent a Red Eléctrica Corporación, dir que aquesta empresa també disposa d’importants            

mesures per promoure la conciliació laboral i personal entre els seus treballadors i té el               

certificat EFR.  

Banco Santander, per la seva part també ha dissenyat un Pla d’Igualtat per tots els seus                

treballadors. A més a més també ha fet diverses polítiques de conciliació laboral i familiar.               

Aquesta empresa també compta amb el certificat EFR. 

A més a més d’aquestes tres empreses hi ha altres empreses que cotitzen a l’Ibex 35 i                 

disposen del certificat EFR. Aquestes empreses són: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, amb            

una mitjana de les bretxes del 65,30 %; CaixaBank, amb un 59,65 %; Enagas, amb un                

68,12 %; Mapfre, amb un 68,12 %; i Naturgy Energy Group amb un 71,90 %. Aquestes 5                 

empreses tenen una mitjana de les bretxes força elevada, considerant que l’òptim és el 0 %,                

tot i que no són pas de les empreses que tenen la mitjana més alta.  

Les tres empreses amb una mitjana de les bretxes més elevada són; ACS, actividades de               

construcción y servicios (87,05 %); Ferrovial (86,80 %); i MasMovil Ibercom (81,33 %). No              

obstant això, les tres empreses disposen de polítiques de conciliació laboral i familiar,             

encara que no tenen el certificat EFR.  

Podem dir que el certificat EFR no té cap mena de relació amb la bretxa de gènere que té                   

l’empresa.  

La resta de mitjanes de les bretxes, exceptuant les ja comentades, se situen entre el 50 i el                  

75 %. Unes xifres molt elevades i que signifiquen que encara hi ha molta bretxa de gènere i                  

salarial a les empreses que cotitzen a l’Ibex 35.  

31 EFR és una insignia que entrega la “Fundación Másfamilia”, a totes aquelles empreses que               
realitzen diverses accions dirigides a fomentar la conciliació familiar i la igualtat d’oportunitats entre              
els seus treballadors.  
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Si ens fixem en el sector econòmic en el que operen les diferents empreses, veurem que la                 

mitjana de les tres bretxes i el sector no tenen cap mena de relació, ja que les empreses                  

d’un mateix sector econòmic tenen mitjanes molt diferents.  

Analitzant la taula número 12, podrem veure que les empreses que tenen una de les bretxes                

alta, ja sigui de gènere en el Consell de Direcció, en el Consell d’Administració o salarial,                

molt difícilment les altres dues bretxes les té baixes.  

Finalment, cal destacar que només hi ha una empresa que compleix la Llei Orgànica              

3/2007, tant en el Consell de Direcció com en el Consell d’Administració. Aquesta empresa              

és Red Eléctrica Corporación, que tal com s’ha dit anteriorment, és l’empresa amb la              

mitjana positiva més baixa. En aquesta empresa, la representació d’homes i de dones a              

cadascun dels consells, es troba entre el 40% i el 60%. Per aquesta raó podem considerar                

que aquesta empresa és la més igualitària del conjunt d’empreses que cotitzen a l’Ibex 35.               

També hi ha altres empreses que compleixen la Llei Orgànica 3/2007, però en aquest cas               

només en un dels dos consells. Aquestes empreses són Aena, que ho compleix al Consell               

de Direcció, Bankinter, que ho compleix al Consell d’Administració, CIE Automotive, que ho             

compleix al Consell de Direcció i Inmobiliaria Colonial, que també ho compleix al Consell de               

Direcció.  

  

80 



CONCLUSIONS 

El masclisme és l’actitud que, per raons històriques, culturals, religioses… mantenen certes            

societats, i que consisteix a atribuir superioritat a l’home sobre la dona. Aquest està              

provocat per moltes raons diferents, no obstant això, en destaca una, el patriarcat. El              

patriarcat és un sistema d’organització política, social, econòmica… que atorga a l’home la             

màxima importància. 

 

Per altra banda la violència masclista és tot acte de violència, basat en la pertinença del                

sexe femení. Hi ha sis tipus de violència masclista, que són: la violència física, són aquells                

actes en què es produeix un dany físic a la víctima a través de l’agressió directa; la violència                  

psicològica, que es dóna quan la víctima es veu menyspreada i atacada psicològicament; la              

violència sexual que és quan es donen aquell tipus de situacions en què una persona és                

forçada per portar a terme activitats sexuals en contra de la seva voluntat; la violència               

econòmica que és un tipus de violència que es basa en la reducció i/o la privació de                 

recursos econòmics a la víctima; la violència patrimonial que és la usurpació o destrucció              

d’objectes, béns i propietats de la víctima amb intenció de dominar-la o produir-li un dany               

psicològic; la violència social que es basa en la limitació i control de la vida social de la                  

víctima, aïllant-la o fent que s’aïlli socialment; i la violència vicària que és quan l’agressor               

decideix amenaçar, agredir i/o inclús matar als fills amb el propòsit de fer mal a la seva                 

parella o exparella. Totes provoquen greus conseqüències en la víctima i també en les              

persones que conviuen freqüentment amb l’agressor i la víctima, com ara els fills. 

 

La violència masclista es dóna en quatre àmbits diferents: la violència en l’àmbit de parella,               

és aquella en què l’agressor és o ha estat la parella de la víctima, o manté o ha mantingut                   

una relació afectiva amb ella; la violència en l’àmbit familiar és aquella que es dóna dins de                 

la mateixa família tot i que no inclou la violència en l’àmbit de parella; la violència en l’àmbit                  

laboral és aquella que es dóna en el centre de treball i durant la jornada laboral o fins i tot                    

fora de la feina però l’agressor té una relació a nivell laboral amb la víctima; i la violència en                   

l’àmbit social, que té diverses manifestacions com per exemple l’assetjament sexual, el tràfic             

i explotació sexual de dones i nenes, o la mutilació genital femenina. 

 

La bretxa salarial entre homes i dones és un indicador que ens mostra la diferència entre el                 

salari mitjà dels homes i el de les dones. Aquest indicador pot ser de diferents tipus                

depenent de les dades utilitzades. Aquesta bretxa té diferents causes, que són: estereotips i              

rols de gènere, la infravaloració de les feines, capacitats i habilitats de les dones, la               

conciliació i corresponsabilitat, el treball a temps complet/parcial, la segregació laboral per            
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motiu de gènere, l’estructura salarial i la mida de l’empresa i índex de sindicació. Aquesta               

bretxa té diferents tipus d’efectes sobre la vida de les dones, com poden ser les dificultats                

en la consolidació de la carrera professional, l’impacte negatiu en les prestacions de la              

seguretat social i la pobresa femenina. 

 

La bretxa o escletxa de gènere és la diferència entre dones i homes a nivell de participació,                 

accés als recursos, drets, poder, influència, remuneració... en qualsevol àmbit 

 

El sostre de vidre i el terra enganxós són dos conceptes que estan molt relacionats amb la                 

bretxa de gènere. El sostre de vidre és una barrera invisible que dificulta l’accés de les                

dones als nivells més alts de responsabilitat i decisió d’una empresa. Les causes del sostre               

de vidre són molt diverses, com poden ser els estereotips de gènere, la legislació o la                

maternitat, entre d’altres. L’altre concepte, el terra enganxós és una barrera invisible que es              

basa en les tasques i càrregues que tradicionalment s’han associat a les dones, i que               

moltes vegades impedeixen el desenvolupament de la seva carrera professional. 

 

El feminisme i la legislació pretenen fer front a la discriminació de gènere, tant en l’àmbit                

laboral com en tots els altres àmbits. El feminisme és el moviment que busca la igualtat real                 

entre homes i dones. Un terme molt lligat amb aquest, que també s’explica al treball, és la                 

sororitat, que és el lligam que s’estableix entre dones, basat en la solidaritat, els interessos,               

les preocupacions… 

La legislació, teòricament, pretén que homes i dones tinguin els mateixos drets i llibertats.              

Tant en la normativa espanyola com en l’europea hi ha diversos articles que parlen              

d’aquesta igualtat. 

Malgrat l’existència de diverses de lleis que tracten la discriminació de gènere en l’àmbit              

laboral, no s’apliquen masses sancions si hi ha un incompliment, és a dir, no es porta gaire                 

control sobre el compliment de la normativa. Això provoca que moltes empreses no en facin               

cas i segueixin amb un sistema dominat per homes. 

 

Analitzant les diferents bretxes de gènere i salarials en els càrrecs de direcció de les               

empreses que cotitzen a l’Ibex 35 ens adonem que el percentatge de bretxa de gènere i                

salarial en els càrrecs de direcció d’aquestes empreses no té res a veure ni amb el sector                 

econòmic, ni amb les polítiques de conciliació laborals i familiars, ni amb la tinença o no del                 

certificat EFR (Empresa Familiarment Responsable) de cadascuna de les empreses. 
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Les empreses d’un mateix sector tenen bretxes totalment diferents, un exemple és Banco             

de Sabadell (64,65%) i Bankinter (-8,29%). També el certificat EFR el tenen empreses amb              

bretxes molt diferents les unes amb les altres. 

De les trenta-cinc empreses que cotitzen a l’Ibex només hi ha dues empreses dirigides per               

dones (Red Eléctrica Corporación i Banco Santander). Això representa que només un            

5,71% de les empreses que cotitzen a l’Ibex 35 són dirigides per dones. Malgrat això però,                

aquestes dues empreses també tenen la mitjana de les bretxes de gènere i salarial positiva.               

De les trenta-cinc empreses només n’hi ha cinc que compleixen la Llei Orgànica 3/2007 i               

només una ho fa en els dos consells (el d’Administració i el de Direcció). Les altres quatre                 

només la compleixen en un dels dos Consells. Aquestes cinc empreses són: Aena,             

Bankinter, CIE Automotive, Inmobiliaria Colonial i Red Eléctrica Corporación. 

Les altres trenta empreses restants, que no compleixen aquesta llei, no tenen cap sanció              

per no fer-ho. 

Podem considerar que una bretxa elevada és aquella que passa del 50% (hi ha el doble o                 

més d’homes que de dones). Seguint aquest criteri, trenta-una empreses de les 35             

estudiades tenen la mitjana de les tres bretxes elevada, un nombre molt alt.  

 

Això ens indica que encara calen molts esforços perquè les dones siguin acceptades en un               

món que encara, avui en dia, està fet pels homes. No desitgem tenir més drets que ningú,                 

sinó els mateixos! 
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ANNEX 1: NOTÍCIES 

1.1 NOTÍCIA 1  

https://www.ara.cat/economia/grans-empreses-incompleixen-Llei-

Igualtat_0_2412958736.html  - ARA.CAT - 07/03/2020 

  

https://www.ara.cat/economia/grans-empreses-incompleixen-Llei-Igualtat_0_2412958736.html
https://www.ara.cat/economia/grans-empreses-incompleixen-Llei-Igualtat_0_2412958736.html
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Resum notícia 1 

Per aconseguir la paritat en la direcció de les companyies l’any 2007 es va aprovar una llei 

que “obligava” a les empreses a tenir almenys un 40% de dones en els càrrecs de direcció. 

Aquesta llei és de caràcter voluntari, és a dir no hi ha sancions per el seu incompliment. 

Això provoca que un 87% d’empreses no la compleixin. Aquesta llei també estableix 

l’obligatorietat, per les empreses grans, d’elaborar plans d’igualtat, que afavoreixin l’accés 

de dones als càrrecs directius. Tot i així, a les empreses grans no hi trobem més del 13% de 

dones en càrrecs directius, i a les empreses petites no sobrepassen el 19%.  

L’any 2019, aquesta llei es va actualitzar. A partir d’aquest moment totes les empreses de 

més de 50 treballadors, han de tenir un pla d’igualtat.  

De les 6 empreses catalanes que cotitzen a l’Ibex 35, només dues compleixen la llei de la 

paritat. Tot i així, el percentatge de dones en càrrecs directius d’aquestes empreses ha 

passat del 3,3% l’any 2005 al 23,1% l’any 2018.  

Actualment podem dir que el 63,3% de les empreses grans i mitjanes encara no compten en 

cap dona al seu comitè de direcció.  

Inka Guixà, directora general de La Farga, apunta que aquest és un problema social, ja que 

qui gairebé sempre renuncia a la seva vida laboral per cuidar de la família, és la dona.  

1.2 NOTÍCIA 2  

https://www.ara.cat/economia/Diversos-UE-impedeixen-adminstracio-

obligatoria_0_2411159040.html - ARA.CAT - 05/03/2020 

 

https://www.ara.cat/economia/Diversos-UE-impedeixen-adminstracio-obligatoria_0_2411159040.html
https://www.ara.cat/economia/Diversos-UE-impedeixen-adminstracio-obligatoria_0_2411159040.html
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Resum notícia 2 

La Unió Europea des de fa uns anys que vol tirar endavant una llei d’igualtat a les 

empreses, tot i així hi ha 8 països que no l’han aprovat fent que aquesta llei quedi 

bloquejada. Actualment, la Comissió Europea la vol tornar a proposar, tot i que tot apunta a 

que tornarà a no ser aprovada. L’objectiu de la primera llei que es va formular era 

aconseguir el 40% de dones als òrgans de gestió i el 33% als òrgans de direcció l’any 2020. 

Actualment, la llei que volen tornar a proposar intentarà assolir, el 2024, el 50% en ambdós 

casos.  

Actualment, només el 27,8% dels consells d’administració de les empreses que més 

cotitzen de la UE estan formats per dones. Espanya se situa al voltant del 27%, situant-se 

gairebé a la mitjana europea.  

Això si, l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere insisteix en que, tot i que encara no hi 

ha paritat, els països que han implementat lleis a favor de la igualtat, estan evolucionant 

molt positivament.  

1.3 NOTÍCIA 3  

https://www.ara.cat/economia/bretxa-salarial-redueix-parelles-

lesbianes_0_2410559011.html - ARA.CAT - 04/03/2020 

 

 

https://www.ara.cat/economia/bretxa-salarial-redueix-parelles-lesbianes_0_2410559011.html
https://www.ara.cat/economia/bretxa-salarial-redueix-parelles-lesbianes_0_2410559011.html
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Resum notícia 3  

La maternitat és un dels principals causants de la bretxa salarial entre home i 

dones.  

Un estudi realitzat recentment pel Departament d’Estadística de Noruega, demostra que en 

les parelles de mares lesbianes els ingressos de la dona que pareix es recuperen abans 

que en el cas de parelles heterosexuals, és a dir, la bretxa salarial entre elles dues 
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desapareix al cap d’uns anys. Això passa perquè les normes socials no determinen qui té 

cura dels fills. En cas de parelles homosexuals, en aquest estudi, no es va observar cap 

penalització pel fet de tenir fills.  

El 2017 la diferència de salari mitjà anual entre homes i dones va ser de 6.522 €.  

Lídia Farré, professora d’economia de la UB, apunta que si volem canviar aquesta situació 

s’han de fer polítiques públiques i s’ha d’aconseguir canviar els rols de gènere.  

1.4 NOTÍCIA 4  

https://www.ara.cat/economia/empreses-igualtat-registre_0_2409359067.html - ARA.CAT - 

01/03/2020 

 

 

 

https://www.ara.cat/economia/empreses-igualtat-registre_0_2409359067.html
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Resum notícia 4 

Les empreses catalanes que tenen entre 150 i 249 treballadors, des de l’any 2019, estan 

obligades a tenir un pla d’igualtat. Des del 2007 les empreses de mida gran ja l’han de tenir. 

Tot i així, ningú controla aquestes empreses. L’únic òrgan que actualment pot portar un 

registre de l’acompliment d’aquesta llei serà Inspecció de Treball. Les sancions per no 

complir-la poden arribar fins els 6.250 € per empresa. Des de l’any 2007 fins l’any 2018, 

només hi han hagut 11.600 actuacions a Espanya contra les empreses que no tenen aquest 

pla, les quals només hi va haver sanció per 257 empreses.  

1.5 NOTÍCIA 5  

https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20200222/bretxa-salarial-de-genere-espera-les-

reformes-7858744 - PERIODICO.CAT - 22/02/2020 

 

https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20200222/bretxa-salarial-de-genere-espera-les-reformes-7858744
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20200222/bretxa-salarial-de-genere-espera-les-reformes-7858744
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Resum notícia 5 

La bretxa salarial entre el que guanyen de mitjana les dones respecte als homes és la 

mateixa actualment que fa una dècada. Tot i això durant la crisi del 2008 es va disparar. Al 

ritme actual, podem dir que han de passar 40 anys per tal de que el salari entre homes i 

dones sigui igual.  

Actualment hi ha un diferència de salari mitjana de 543,5 € al mes entre homes i dones a 

Catalunya. L’any 2017 la bretxa salarial entre homes i dones a Catalunya era del 23% i a 

Espanya del 21,9%. Itziar Ruedas, responsable de les polítiques d’igualtat de PIMEC (Petita 

i Mitjana Empresa de Catalunya), afirma que la reducció de la desigualtat salarial 

s’accelerarà. 

Ara fa deu anys, que José Luís Rodríguez Zapatero, va declarar el dia 22 de febrer com el 

dia de la igualtat salarial.  

Entre les professions que no demanen una especialització, les més ben remunerades solen 

estar realitzades per homes, mentre que les menys ben pagades per dones, aquest 

fenomen es coneix com a terra enganxós. L’any 2019 dos de cada 3 contractes de temps 

parcial els havien firmat dones i això es deu perquè malauradament la responsabilitat 
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familiar encara recau sobre la dona. La bretxa salarial entre home i dones sense fills és de 

10,4 punts, no obstant, entre homes i dones que tenen fills, aquesta bretxa es multiplica 

arribant fins als 21,2 punts.  

La mesura que utilitza el govern per combatre el sostre de vidre (el 40% del Consell 

d’Administració han de ser dones) no té caràcter obligatori, això fa que, moltes empreses la 

incompleixin. Una llei que sí que és obligatòria és la que el Govern va aprovar l’any 2019, 

que deia que totes les empreses han de tenir un registre salarial actualitzat. Tot i així, les 

empreses que no el tinguin, o que la diferència de sous no estigui justificada, hauran de 

pagar una multa de 6.250€, sense tenir en compte la grandària de la diferència.  

 

1.6 NOTÍCIA 6  

https://cat.elpais.com/cat/2020/02/20/economia/1582205194_345910.html - ELPAIS.CAT - 

20/02/2020 

 

 

https://cat.elpais.com/cat/2020/02/20/economia/1582205194_345910.html
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Resum notícia 6 

Les dues franges d’edat en què es dóna més bretxa salarial són les dones de menys de 25 

anys (27% de bretxa salarial) i de més de 55 anys (29% de bretxa salarial). Eva Gajardo, 

secretaria d’Igualtat de la UGT, afirma que la bretxa salarial evoluciona amb l’edat. La franja 

d’edat amb menys bretxa salarial (12,3%), és entre els 25 i 44 anys.  

La bretxa salarial ve provocada per la cura dels fills o de persones dependents. Del total 

d'excedències que es van agafar les dones l’any 2017, el 92,8% d’aquestes van ser per la 

cura dels fills. En total, les dones que han reduït la seva jornada laboral per atendre els fills 

ha estat del 22,5%, respecte el 3,3% dels homes. A més a més 7 dècada 10 contractes de 

treball a temps parcial, el firmen dones.  

Per totes aquestes raons, Gajardo, diu que seria necessària una llei de transparència 

salarial.  

 

1.7 NOTÍCIA 7  

https://www.diaridegirona.cat/economia/2018/11/03/les-dones-europees-treballen-

gratis/944118.html - DIARIDEGIRONA.CAT - 03/11/2018 

https://www.diaridegirona.cat/economia/2018/11/03/les-dones-europees-treballen-gratis/944118.html
https://www.diaridegirona.cat/economia/2018/11/03/les-dones-europees-treballen-gratis/944118.html
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Resum notícia 7 

L’any 2018, a partir del 3 de novembre i fins a final d’any, les dones europees comencen a 

treballar de manera gratuïta. És a dir, si homes i dones cobressin el mateix cada mes, a 

partir del 3 de novembre les dones deixarien de cobrar fins a final d’any.  

A Espanya la bretxa de gènere es situa per sota la mitjana europea, tot i això triplica alguns 

països com ara Itàlia, Romania i Luxemburg.  

La bretxa salarial en els ingressos generals té en compte tres tipus de desavantatges: 

menys guanys cada hora, menys hores remunerades treballades i taxes d’ocupació menors. 

Actualment només hi ha un 6,3% de dones que ocupen càrrecs en consells d’administració.  

Els homes dediquen 9 hores a la setmana a les tasques de la llar i a la cura dels fills mentre 

que les dones hi dediquen 22 hores setmanals, gairebé 4 hores diàries.  

Les ocupacions dominades per dones, ofereixen salaris més baixos que les ocupacions 

dominades per homes.  

1.8 NOTÍCIA 8  

https://www.regio7.cat/economia/2019/02/20/dones-catalunya-cobren-quarta-

part/528470.html  - REGIO7.CAT - 20/02/2019 

 

https://www.regio7.cat/economia/2019/02/20/dones-catalunya-cobren-quarta-part/528470.html
https://www.regio7.cat/economia/2019/02/20/dones-catalunya-cobren-quarta-part/528470.html
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Resum notícia 8 

Segons la directora general d’Igualtat de la Generalitat, tardaríem uns 217 anys en eradicar 

la bretxa salarial si no actuem.  

Manuela Redondo, responsable de l’Observatori del Treball, afirma que no només s’ha de 

tenir en compte la bretxa salarial, sinó que hi ha moltes altres coses en l’àmbit laboral que 

afavoreixen a la desigualtat de gènere. Ella ho exemplifica amb la taxa d’atur que 

actualment, la de les dones és de 2 punts superior a la dels homes.  

La bretxa salarial s'amplia conforme les persones són més grans.  

Durant l’any 2018, s’han invertit 865 mil euros per poder fer els plans d’igualtat, dels quals 

147 empreses ja l’han aplicat.  

 

1.9 NOTÍCIA 9  

https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia-catala/20200726/283072711605370  - LA 

VANGUARDIA (CATALÀ) - 26/07/2020 

https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia-catala/20200726/283072711605370


28 

 

 



29 

 

 

Resum notícia 9 

Segons un informe de la consultora McKinsey, les dones tenen gairebé el doble de 

possibilitats de perdre la feina que els homes a causa del coronavirus. A més apunta que, 

tot i que, només el 39 % dels llocs de feina estiguin ocupats per dones, el 54 % de les 

pèrdues de feina van ser per elles.  

Segons aquesta mateixa consultora, si no s’atura la bretxa de gènere en l’atur, es perdrà 

prop d’un bilió de dòlars en el creixement global, no obstant això, si s’intenta igualar aquesta 

situació, es poden guanyar 13 bilions de dòlars, la dècada següent.  

Segons el Fons Monetari Internacional (FMI) hi ha quatre possibles explicacions a aquest 

fet. La primera és que les dones treballen majoritàriament en sectors en què el teletreball és 

gairebé impossible. La segona explicació és que hi ha més dones que homes que treballen 

en negre, i per tant, a l’hora d’acomiadar algú, és molt més fàcil prescindir de les persones 

que no tenen contracte. La tercera és que les dones duen a terme un 75 % de la feina no 

pagada (cura dels fills, de les persones grans i de les persones dependents, a més de les 

feines de la llar), segons diversos estudis. Això fa que la seva reincorporació a la feina sigui 

molt més lenta, respecte als homes. De fet segons l’FMI, en les famílies que tenen almenys 

un fill o filla de menys de sis anys, és tres vegades més probable que el pare torni a la feina 

que no pas la mare. La quarta possible explicació és que als països menys desenvolupats, 

les pandèmies acostumen a causar una pèrdua de capital femení, ja que moltes d’elles ja 

mai més es tornaran a incorporar als seus estudis o feines.  
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McKinsey, però, hi afegeix un cinquè factor, l’automatització. Tot i que en aquest cas no 

sembla que hi hagi bretxa de gènere, apunta que elles tindran més dificultats a l’hora de la 

conciliació per formar-se.  

Finalment Mar Gaya, vicepresidenta de l’associació 50a50, reafirma que la pandèmia ha 

posat el focus en la desigualtat de gènere i l’ha elevat al cub.    
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ANNEX 2: ANÀLISI DE LES EMPRESES QUE COTITZEN A L’IBEX 35 

2.1 ACCIONA, S.A.1 

Acciona, S.A. és una empresa global que té com a model de negoci construir entorn de la 

sostenibilitat i l’objectiu de respondre amb èxit als desafiaments més grans a àmbit mundial, 

com ara l’escalfament global, la superpoblació i l’escassetat d’aigua. Per resoldre-ho ha 

dissenyat solucions en energies renovables, infraestructures resilients, gestió i tractament 

d’aigua i serveis. 

2.1.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.1.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

José Manuel Entrecanales Domecq President executiu Home 

Juan Ignacio Entrecanales Franco Vicepresident executiu Home 

Luís Castilla CEO Infraestructures Home 

Rafael Mateo CEO Energia Home 

José Ángel Tejero Santos Director General Econòmic Financer Home 

Alfonso Callejo Director General de Recursos Corporatius Home 

Macarena Carrión Directora General de l’Àrea de Presidència Dona 

Joaquín Mollinedo Director General de Relacions Institucionals, 

Sostenibilitat i Marca 

Home 

Juan Muro Lara Director General d’Estratègia i 

Desenvolupament Corporatiu 

Home 

Arantza Ezpeleta Puras Directora General de Tecnologia i Innovació Dona 

Jorge Vega-Penichet Secretari General Home 

 

TAULA 1: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa ACCIONA, S.A. 

                                                
1
  Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web  https://www.acciona.com/es 

https://www.acciona.com/es/?language=es
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2.1.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

José Manuel Entrecanales Domecq President Home 

Juan Ignacio Entrecanales Franco Vicepresident Home 

Daniel Entrecanales Domecq Conseller dominical Home 

Javier Entrecanales Franco Conseller dominical Home 

Ana Inés Sainz de Vicuña Bemberg Consellera independent Dona 

Juan Carlos Garay Ibargaray Conseller independent coordinador Home 

Karen Christiana Figueres Olsen Consellera independent Dona 

Jerónimo Marcos Gerard Rivero Conseller independent Home 

Javier Sendagorta Gómez del Campillo Conseller independent Home 

José María Pacheco Guardiola Conseller independent Home 

Sonia Dulá Consellera independent Dona 

Jorge Vega-Penichet López Secretari no conseller Home 

 

TAULA 2: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa ACCIONA, S.A. 

2.1.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

José Manuel Entrecanales Domecq 4.362 Home 

Juan Ignacio Entrecanales Franco 1.649 Home 

Daniel Entrecanales Domecq 158 Home 

Javier Entrecanales Franco 150 Home 

Ana Inés Sainz de Vicuña Bemberg 182 Dona 

Juan Carlos Garay Ibargaray 272 Home 

Karen Christiana Figueres Olsen 170 Dona 
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Jerónimo Marcos Gerard Rivero 155 Home 

Javier Sendagorta Gómez del Campillo 155 Home 

José María Pacheco Guardiola 150 Home 

Sonia Dulá
2
 59 Dona 

Belén Villalonga Morenés
3
 41 Dona 

 

TAULA 3: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa ACCIONA, S.A., 

l’any 2019 

2.1.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.1.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

Total càrrecs → 11 

Homes → 9 

Dones → 2 

Percentatge d’homes → 81,82% 

Percentatge de dones → 18,18% 

 

Bretxa de gènere → 77,78% 

GRÀFIC 

1: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de l’empresa 

ACCIONA, S.A. 

 

A Acciona, S.A. hi ha una gran bretxa de gènere en els seus càrrecs de direcció. Podem 

observar que hi ha un total d’onze càrrecs i només dos els ocupen dones. El que fa que 

només hi hagi un 18,18% de dones i un 82,82% d’homes a la direcció d’aquesta empresa.  

                                                
2
 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  

3
 Consellera externa. 
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2.1.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Total càrrecs → 12 

Homes → 9 

Dones → 3 

Percentatge d’homes → 75% 

Percentatge de dones → 25% 

 

Bretxa de gènere → 66,67%  

GRÀFIC 2: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració de 

l’empresa ACCIONA, S.A. 

 

Podem observar que a l’empresa Acciona, S.A. hi ha més bretxa de gènere al Consell de 

Direcció que no al Consell d’Administració. No obstant això, en cap dels dos consells la 

presència de dones no s’aproxima ni tan sols al 40%, tal com estableix la Llei Orgànica 

3/2007, de 22 de març per a la Igualtat efectiva d'homes i dones4. El percentatge de bretxa 

de gènere al Consell d’Administració és un 11,11% més baix que al Consell de Direcció, 

tanmateix els dos es troben molt lluny del 0%, que seria l’òptim.  

2.1.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 881.375€  

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 113.000€ 

 

Bretxa salarial
5
 → 87,18% 

 

GRÀFIC 3: Mitjana de les retribucions dels consellers i conselleres de 

l’empresa ACCIONA, S.A., l’any 2019 

                                                
4
 A partir d’ara Llei Orgànica 3/2007 

5
 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes.  
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Podem veure com la bretxa salarial entre els consellers i les conselleres de l’empresa 

Acciona, S.A., és molt elevada, situant-se al voltant del 87%. Considerant que l’òptim és el 

0%, podem dir que hi ha una gran bretxa salarial en aquesta empresa.  

2.2 ACERINOX, S.A.6 

Acerinox, S.A., és una de les empreses més competitives del món en la fabricació d’acers 

inoxidables i aliatges de níquel. Es tracta d’una companyia global, que té presència en els 

cinc continents, fàbriques en quatre d’ells i subministrament a 81 països. Des dels seus 

inicis, ha realitzat un continu programa d’inversions pel desenvolupament d'innovacions 

tecnològiques. 

2.2.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.2.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Bernardo Velázquez Herreros Conseller delegat Home 

Miguel Ferrandis Torres Director financer Home 

Daniel Azpitarte Zemp Director d’integració Home 

Antonio Moreno Zorrilla Director de producció  Home 

Luis Gimeno Valledor Secretari general Home 

Oswald Wolfe Gómez Director de sostenibilitat, relacions 

institucionals i comunicació 

Home 

Fernando Gutiérrez Director d'estratègia i matèries primeres Home 

Cristóbal Fuentes CEO de North American Stainless Home 

Mark Davis CEO de Bahru Stainless Home 

Johan Strydom CEO de Columbus Stainless Home 

 

TAULA 4: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa ACERINOX, S.A. 

 

                                                
6
 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.acerinox.com/es/  

https://www.acerinox.com/es/
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2.2.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Rosa María García Piñeiro Consellera independent Dona 

Laura G. Molero Consellera independent Dona 

Pablo Gómez Garzón Conseller dominical Home 

Ryo Hattori Conseller dominical Home 

Tomás Hevia Armengol Conseller dominical Home 

Mitsuo Ikeda Conseller dominical Home 

George Donald Johnston Conseller independent Home 

Ignacio Martín San Vicente Conseller independent Home 

Marta Martínez Alonso Consellera independent Dona 

Santos Martínez - Conde Gutiérrez- 

Barquín 

Conseller dominical Home 

Braulio Medel Cámara Conseller independent Home 

Rafael Miranda Robredo President Home  

Bernardo Velázquez Herreros Conseller delegat Home 

Luis Gimeno Valledor Secretari del consell Home 

 

TAULA 5: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa ACERINOX, S.A. 

2.2.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Rafael Miranda Robredo 194 Home 

Bernardo Velázquez Herreros
7
 1.663 Home 

Rosa María García Piñeiro 92 Dona 

                                                
7
  No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
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Pablo Gómez Garzón 70 Home 

Laura González Molero 118 Dona 

Ryo Hattori 92 Home 

Tomás Hevia Armengol 92 Home 

Mitsuo Ikeda 62 Home 

George Donald Johnston 118 Home 

Ignacio Martín San Vicente 92 Home 

Marta Martínez Alonso 96 Dona 

Santos Martínez - Conde Gutiérrez- 

Barquín 

103 Home 

Braulio Medel Cámara 88 Home 

Pedro Ballesteros Quintana 22 Home 

Katsuhisa Miyakusu 15 Home 

Mvuleni Geoffrey Qhena 25 Home 

Manuel Conthe 21 Home 

 

TAULA 6: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa ACERINOX, S.A., 

l’any 2019 

 

2.2.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

 

2.2.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 
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Total càrrecs → 10 

Homes → 10 

Dones → 0 

Percentatge d’homes → 100% 

Percentatge de dones → 0% 

 

Bretxa de gènere → 100% 

GRÀFIC 4: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa ACERINOX S.A. 

 

A Acerinox, S.A, no hi ha cap dona al Consell de Direcció. Està compost per 10 persones i 

totes són homes. Per aquesta raó podem dir que la bretxa de gènere al Consell de Direcció 

és del 100%.  

2.2.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Total càrrecs → 14 

Homes → 11 

Dones → 3 

Percentatge d’homes → 78,57% 

Percentatge de dones → 21,43% 

 

Bretxa de gènere → 72,73% 

GRÀFIC 5: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració de 

l’empresa ACERINOX, S.A. 

 

Tot i que, la bretxa de gènere al Consell d’Administració d’Acerinox, S.A. no s'aproxima al 

0%, millora una mica respecte a la bretxa de gènere al Consell de Direcció d’aquesta 

mateixa empresa. Aquí ja hi ha presència de dones, tanmateix no hi ha igualtat.  



39 

2.2.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 189,786 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 102 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
8
 → 46,25% 

GRÀFIC 6: Mitjana de les retribucions dels consellers i conselleres de 

l’empresa ACERINOX, S.A., l’any 2019 

 

Aquesta empresa, veiem que té molt poca bretxa salarial en comparació amb altres 

empreses, no obstant queda lluny del 0%. Tot i tenir molts més consellers que conselleres, 

aquestes últimes cobren més que alguns dels consellers, fent així que la diferència entre les 

seves mitjanes no sigui massa gran.  

2.3 ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.9 

ACS, actividades de construcción y servicios, S.A., és una referència mundial en les 

activitats de construcció i serveis. Aquest grup participa en el desenvolupament de sectors 

clau per l’economia, com ara les infraestructures i l’energia. És una empresa compromesa 

amb el progrés econòmic i social dels països en els quals està present.   

2.3.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

 

2.3.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Florentino Pérez Rodríguez President i CEO Home 

                                                
8
 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes. 
9
 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.grupoacs.com  

https://www.grupoacs.com/
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Marcelino Fernández Verdes Conseller delegat Home 

Antonio García Ferrer Vicepresident  Home 

Ángel García Altozano Director General Corporatiu Home 

José Luís del Valle Pérez Secretari General Home 

Eugenio Llorente Gómez  Conseller delegat de serveis industrials Home 

 

TAULA 7: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa ACS, actividades de construcción y servicios, S.A. 

2.3.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Florentino Pérez Rodríguez President executiu Home 

Marcelino Fernández Verdes Conseller delegat Home 

Antonio García Ferrer Vicepresident  Home 

Agustín Batuecas Torrego Conseller Home 

Antonio Botella García Conseller Home 

Javier Echenique Landiríbar Conseller Home 

Carmen Fernández Rozado Consellera Dona 

Emilio García Gallego Conseller Home 

Joan-David Grimà Terré  Conseller Home 

Mariano Hernández Herreros Conseller Home 

Pedro José López Jiménez  Conseller Home 

Catalina Miñarro Brugarolas Consellera Dona 

María Soledad Pérez Rodríguez Consellera Dona 

Miquel Roca Junyent Conseller Home 

José Eladio Seco Dominguez Conseller Home 

José Luis del Valle Pérez Conseller secretari general Home 
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TAULA 8: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa ACS, actividades de construcción y servicios, S.A 

2.3.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Agustín Batuecas Torrego
10

 90 Home 

Antonio Botella García 130 Home 

José Luís del Valle Pérez
11

 3.570  Home 

Manuel Delgado Solís
12

 106 Home 

Javier Echenique Landiríbar
13

 180 Home 

Carmen Fernández Rozado 160 Dona 

Marcelino Fernández Verdes
14

 1.212 Home 

Antonio García Ferrer 1.944 Home 

Emilio García Gallego 150 Home 

Joan-David Grimà Terré  120 Home 

Mariano Hernández Herreros
15

 120 Home 

José María Loizaga Viguri 365 Home 

Pedro José López Jiménez
16

 365 Home 

Catalina Miñarro Brugarolas 160 Dona 

Florentino Pérez Rodríguez 6.323 Home 

María Soledad Pérez Rodríguez
17

 150 Dona 

Miquel Roca Junyent 120 Home 

                                                
10

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
11

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
12

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
13

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
14

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
15

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup. 
16

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
17

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
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José Eladio Seco Dominguez 120 Home 

 

TAULA 9: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa ACS, actividades de 

construcción y servicios, S.A., l’any 2019 

2.3.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.3.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

Total càrrecs → 6  

Homes → 6 

Dones → 0 

Percentatge d’homes → 100% 

Percentatge de dones → 0% 

 

Bretxa de gènere → 100% 

GRÀFIC 7: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, 

S.A. 

 

Podem observar que ACS, és una altra empresa que no té cap dona al Consell de Direcció. 

Són sis persones que el formen, i tots ells són homes.  

2.3.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
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Total càrrecs → 16 

Homes → 13 

Dones → 3 

Percentatge d’homes → 81,25% 

Percentatge de dones → 18,75% 

 

Bretxa de gènere → 76,92% 

 

GRÀFIC 8: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració de 

l’empresa ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, 

S.A. 

 

Encara que hi hagi més presència de dones al Consell d’Administració que al Consell de 

Direcció, el percentatge és molt baix, i ni tan sols s’aproxima al 40% que fixa la Llei 

Orgànica 3/2007. A més a més, la bretxa de gènere que hi ha, és molt elevada. 

2.3.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 994,33 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 156,67 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
18

 → 84,24% 

GRÀFIC 9: Mitjana de les retribucions dels consellers i conselleres de 

l’empresa ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, 

S.A., l’any 2019 

 

Aquesta societat té una gran bretxa salarial. Tot i que la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 

març per a la Igualtat efectiva d'homes i dones, prohibeixi la bretxa salarial, veiem que en 

                                                
18

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 
compte les empreses externes.  



44 

aquesta empresa n’hi ha molta. Considerant que l’objectiu és el 0%, està molt lluny 

d’aconseguir-lo.  

2.4 AENA, S.M.E., S.A.19 

Aena, S.M.E., S.A., és una societat mercantil estatal que gestiona els aeroports i heliports 

espanyols d’interès general. A través de la seva filial Aena Internacional, participa també en 

la gestió de 23 aeroports en diferents països. Aena és el primer operador aeroportuari del 

món per nombre de passatgers. Gestiona 46 aeroports i 2 heliports i participa de manera 

directa i indirecta en la gestió de 23 aeroports més. 

 

2.4.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

 

2.4.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Maurici Lucena Betriu President i conseller delegat Home 

Javier Marín San Andrés Director general d’aeroports Home 

María José Cuenda Chamorro Directora general comercial i immobiliària Dona 

Ángel Luis Sanz Sanz Director general de l’oficina de la 

presidència, regulació i polítiques públiques 

Home 

Juan Carlos Alfonso Rubio Secretari general corporatiu Home 

José Leo Vizcaíno Director econòmic-financer Home 

Begoña Gosálvez Mayordomo Directora d’organització i recursos humans Dona 

Antonio Jesús García Rojas Director d’auditoria interna Home 

Amparo Brea Álvarez Directora d’innovació, sostenibilitat i 

experiència del client 

Dona 

María Gómez Rodríguez Directora de comunicació Dona 

 

TAULA 10: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa AENA, S.M.E., S.A 

                                                
19

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web http://www.aena.es 

http://www.aena.es/es/pasajeros/pasajeros.html
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2.4.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Maurici Lucena Betriu Conseller executiu Home 

Pilar Arranz Notario Consellera dominical Dona 

Francisco Javier Martín Ramiro Conseller dominical Home 

Ángel Luis Arias Serrano  Conseller dominical Home 

Juan Ignacio Díaz Bidart Conseller dominical Home 

Marta Bardón Fernández-Pacheco Consellera dominical Dona 

Francisco Ferrer Moreno Conseller dominical Home 

Angélica Martínez Ortega Consellera dominical Dona 

TCI Advisory Services LLP  Conseller dominical  

Amancio López Seijas Conseller independent Home 

Jaime Terceiro Lomba Conseller independent Home 

José Luis Bonet Ferrer Conseller independent Home 

Josep Antoni Duran i Lleida Conseller independent Home 

Jordi Hereu Boher Conseller independent Home 

Leticia Iglesias Herraiz Consellera independent Dona 

Juan Carlos Alfonso Rubio Secretari Home 

María de los Reyes Escrig Teigeiro Vicesecretaria Dona 

 

TAULA 11: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa AENA, S.M.E., S.A. 

2.4.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Maurici Lucena Betriu 168 Home 

Pilar Arranz Notario 12 Dona 
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Francisco Ferrer Moreno 12 Home 

Marta Bardón Fernández-Pacheco 12 Dona 

TCI Advisory Services LLP  9  

Amancio López Seijas 12 Home 

Jaime Terceiro Lomba 12 Home 

José Luis Bonet Ferrer 11 Home 

Josep Antoni Duran i Lleida 12 Home 

Leticia Iglesias Herraiz 8 Dona 

Jordi Hereu Boher 9 Home 

Juan Ignacio Archa-Orbea Echeverría 4 Home 

Eduardo Fernández-Cuesta Luca de 

Tena 

3 Home 

 

TAULA 12: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa AENA, S.M.E., 

S.A., l’any 2019 
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2.4.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.4.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

Total càrrecs →  10 

Homes → 6 

Dones → 4 

Percentatge d’homes → 60% 

Percentatge de dones → 40% 

 

Bretxa de gènere → 33,33% 
 

GRÀFIC 10: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa AENA, S.M.E., S.A. 

 

Aquesta empresa, Aena, S.M.E., S.A., podem veure que està molt a prop d’aconseguir la 

paritat al 100%. No obstant podem considerar que és igualitària, ja que la Llei Orgànica 

3/2007, considera que hi ha  igualtat si hi ha entre un 40% i un 60% de cada sexe.    

 

2.4.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Total càrrecs → 17 

Homes → 11 

Dones → 5 

Empreses externes → 1 

Percentatge d’homes → 64,71% 

Percentatge de dones → 29,41% 

Percentatge empreses externes → 

5,88% 

 

Bretxa de gènere
20

 → 54,55% 

 

GRÀFIC 11: Percentatge d’homes, de dones i d’empreses externes al 

Consell d’Administració de l’empresa AENA, S.M.E., S.A. 

 

                                                
20

 No es té en compte l’empresa externa.  
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A Aena, S.M.E., S.A. hi ha força dones als dos consells. No obstant hi ha més dones al 

Consell de Direcció que al Consell d’Administració. En el Consell de Direcció s’arriba a 

l’òptim, però en el Consell d’Administració no. També cal destacar, que el representant de 

l’empresa externa es tracta d’un home i per tant si l’haguéssim tingut en compte el 

percentatge d’homes haguera estat més alt i per tant la bretxa de gènere també.   

 

2.4.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 27 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 10,67 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

empreses externes → 9 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
21

 → 60,48% 

 

GRÀFIC 12: Mitjana de les retribucions dels consellers, conselleres i 

empreses externes de l’empresa AENA, S.M.E., S.A., l’any 2019 

 

Podem observar que l’empresa Aena, S.M.E., S.A., té una gran bretxa salarial entre els 

seus consellers i conselleres. No obstant això, si ens fixem en la taula 12 dels annexos, 

veurem que hi ha alguns consellers que cobren igual o menys que les conselleres, però la 

mitjana és elevada, ja que alguns consellers cobren molt més que la resta, llavors això, fa 

que la mitjana pugi. 

2.5 AMADEUS IT GROUP, S.A.22 

Amadeus It Group, S.A., és una empresa líder, en la creació de solucions que ajuden a 

aerolínies, aeroports, hotels, companyies ferroviàries, motors de recerca, agències de 

viatges, tur operadors, i altres actors principals de la indústria dels viatges, per millorar 

l’experiència dels viatges a escala mundial. 

                                                
21

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes. 
22

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://corporate.amadeus.com/es  

https://corporate.amadeus.com/es
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2.5.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.5.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Luis Maroto Camino Conseller delegat Home 

Ana de Pro Directora de finances Dona 

Tomás López Fernebrand Conseller general i secretari corporatiu Home 

Sabine Hansen Peck 

 

Directora de persones, cultura, 

comunicacions i marca 

Dona 

Sylvain Roy Director de tecnologia, plataformes digitals i 

enginyeria 

Home 

Denis Lacroix Director de recerca i desenvolupament Home 

Wolfgang Krips Director d’estratègia corporativa Home 

Christophe Bousquet Director de recerca i desenvolupament de 

les companyies aèries 

Home 

Julia Sattel Directora d’aerolínies Dona 

Francisco Pérez-Lozao Rüter Director d’hospitalitat Home 

Decius Valmorbida Director de canals de viatge Home 

Stefan Ropers Director de creixement estratègic Home  

 

TAULA 13: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa AMADEUS IT GROUP, S.A. 

 

2.5.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

José Antonio Tazón García Conseller independent i president del 

consell 

Home 

Guillermo de la Dehesa Romero Conseller independent i vicepresident del 

consell 

Home 
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Luis Maroto Camino  Conseller executiu Home 

Clara Furse  Consellera independent Dona 

David Webster Conseller independent Home 

Pierre - Henri Gourgeon Conseller extern Home 

Francesco Loredan Conseller extern Home 

Nicolas Huss Conseller independent Home 

Pilar García Ceballos - Zúñiga Consellera independent Dona 

Stephan Gemkow Conseller independent Home 

Peter Kuerpick Conseller independent Home 

Josep Piqué Camps Conseller independent Home 

William Connelly Conseller independent Home 

 

TAULA 14: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa AMADEUS IT GROUP, S.A. 

 

2.5.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

José Antonio Tazón García 314 Home 

Clara Furse  163 Dona 

Guillermo de la Dehesa Romero 147 Home 

David Webster 156 Home 

Pierre - Henri Gourgeon 116 Home 

Francesco Loredan 116 Home 

Nicolas Huss 93 Home 

Pilar García Ceballos - Zúñiga 116 Dona 

Stephan Gemkow 93 Home 
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Peter Kuerpick 116 Home 

Josep Piqué Camps 49 Home 

William Connelly 49 Home 

Luis Maroto Camino 5.281 Home 

 

TAULA 15: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa AMADEUS IT 

GROUP, S.A., l’any 2019 

 

2.5.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.5.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

 

Total càrrecs →  12 

Homes → 9 

Dones → 3 

Percentatge d’homes → 75% 

Percentatge de dones → 25% 

 

Bretxa de gènere → 66,67% 

GRÀFIC 13: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa AMADEUS IT GROUP, S.A. 

 

Podem observar que l’empresa Amadeus It Group, té força representació de dones al 

Consell de Direcció, però, tot i això no s’arriba al 40% tal com fixa la Llei Orgànica 3/2007, 

de 22 de març per a la Igualtat efectiva d'homes i dones. Aquí la bretxa és força elevada, 

d’un 66,67%, considerant que n’hi hauria d’haver un 0%, encara queda molt camí per 

recórrer. 

 

2.5.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
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Total càrrecs → 13 

Homes → 11 

Dones → 2 

Percentatge d’homes → 84,62 % 

Percentatge de dones → 15,38 % 

 

Bretxa de gènere → 81,82% 

GRÀFIC 14: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa AMADEUS IT GROUP, S.A. 

 

Aquí, podem veure que l’empresa Amadeus It Group, S.A., té més representació de dones 

al Consell de Direcció que al Consell d’Administració. Aquesta és una de les poques 

empreses que li passa això. A més a més, la bretxa de gènere del Consell d’Administració 

és 15 punts percentuals més elevada que la del Consell de Direcció. 

 

 

 

2.5.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 593,636 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 139,5 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
23

 → 76,50 % 

GRÀFIC 

15: Mitjana de les retribucions dels consellers i conselleres de l’empresa 

AMADEUS IT GROUP, S.A., l’any 2019  

                                                
23

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 
compte les empreses externes. 
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Per últim, aquí veiem que hi ha molta diferència entre la mitjana dels salaris de les 

conselleres i la mitjana dels salaris dels consellers. Per aquesta raó la bretxa salarial és tan 

elevada, més d’un 76 %. Tanmateix, tal com podem observar a la taula 15 dels annexos, els 

salaris de les conselleres i el dels consellers no són tan diferents, la diferència bé quan 

contem el de Luis Maroto (president) que té un salari molt més alt que el dels altres. Si 

contem la mitjana dels salaris dels consellers, sense tenir en compte el del president ens 

dóna 124,9 milers d’euros, el que fa que la bretxa salarial sigui -11,69 %. Per tant, si no 

contem el salari del president d’aquesta empresa, les dones cobren de mitjana un 11,69 % 

més que els homes a aquesta empresa.  

2.6 ARCELORMITTAL, S.A.24 

ArcelorMittal, S.A. és el principal productor siderúrgic i miner a escala mundial. Està present 

a 60 països i té instal·lacions industrials a 18 països. Guiat per una filosofia consistent en 

produir acer de forma segura i sostenible, aquest grup és el major proveïdor d’acer d’alta 

qualitat en els principals mercats siderúrgics mundials, incloent-hi l'automòbil, la construcció, 

els electrodomèstics i els envasos.   

2.6.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.6.1.1 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Lakshmi N. Mittal President Home 

Bruno Lafont Conseller Home 

Vanisha Mittal Bhatia Consellera Dona 

Tye Burt Conseller Home 

Jeannot Krecké Conseller Home 

Karel de Gucht Conseller Home 

Suzanne P. Nimocks Consellera Dona 

Michel Wurth Conseller Home 

                                                
24

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://corporate.arcelormittal.com  

https://corporate.arcelormittal.com/
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Karyn Ovelmen Consellera Dona 

 

TAULA 16: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa ARCELORMITTAL, S.A. 

2.6.1.2 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Lakshmi N. Mittal 1.569 Home 

Bruno Lafont 280 Home 

Vanisha Mittal Bhatia 171 Dona 

Tye Burt 183 Home 

Jeannot Krecké 171 Home 

Karel de Gucht 191 Home 

Suzanne P. Nimocks 183 Dona 

Michel Wurth 171 Home 

Karyn Ovelmen 204 Dona 

 

TAULA 17: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa 

ARCELORMITTAL, S.A., l’any 2019 
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2.6.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.6.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Total càrrecs → 9 

Homes → 6 

Dones → 3 

Percentatge d’homes → 66,67 % 

Percentatge de dones → 33,33 % 

 

Bretxa de gènere → 50 % 

GRÀFIC 16: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa ARCELORMITTAL, S.A. 

 

Aquí, podem observar que l’empresa ArcelorMittal, S.A., té 3 dones al Consell 

d’Administració, de 9 persones que l’integren. Això fa que hi hagi una bretxa de gènere del 

50%. Aquesta és una bretxa ni molt elevada ni molt baixa. A l’haver-hi tan poques persones 

que formen aquest consell, per cada petita variació, la bretxa de gènere varia notablement. 

A més a més podem veure que un terç del Consell d’Administració està format per dones. 

 

 

2.6.2.2 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 
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Mitjana de les retribucions dels 

consellers →  427,5 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres →  186 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

empreses externes → milers d’euros 

 

Bretxa salarial
25

 → 56,49 % 

GRÀFIC 17: Mitjana de les retribucions dels consellers i conselleres de 

l’empresa ARCELORMITTAL, S.A., l’any 2019 

 

Referent a la bretxa salarial entre els consellers i conselleres de l’empresa ArcelorMittal, 

S.A., podem veure que aquesta no és una de les empreses amb més bretxa salarial, no 

obstant això, els homes cobren de mitjana 200.000 € més que les dones.  

2.7 BANCO DE SABADELL, S.A.26 

Banco de Sabadell, S.A. és el quart grup bancari privat espanyol. Està integrat per diferents 

bancs, marques, societats filials i societats participades que comprenen tots els àmbits del 

negoci financer. El model de negoci del Banc de Sabadell, està centrat en el servei al client, 

en la digitalització, en la solvència i en la creació de valor a llarg termini pels seus 

accionistes, pels seus treballadors i per la societat en conjunt.  

2.7.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.7.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Jaime Guardiola Romojaro Conseller delegat Home 

María José García Beato Secretaria general Dona 

David Vegara Figueras Director de riscos i regulació Home 

                                                
25

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes. 
26

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web www.grupbancsabadell.com 

https://www.grupbancsabadell.com/corp/es/inicio.html
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Tomás Varela Muiña Director financer Home 

Miguel Montes Güell Director d’operacions i persones Home 

Carlos Ventura Santamans Director de Sabadell España Home 

José Nieto de la Cierva Director corporatiu i de la banca d’inversions Home 

Enric Rovira Masachs Director de gestió de riscos Home 

Debbie Crosbie Directora de TSB  Dona 

Francisco Noguera Gil Director de Sabadell México Home 

Núria Lázaro Rubio Directora d’auditoria interna Dona 

 

TAULA 18: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa BANCO DE SABADELL, S.A. 

2.7.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Josep Oliu Creus President Home 

Javier Echenique Landiribar Vicepresident Home 

Jaime Guardiola Romojaro Conseller delegat Home 

Anthony Frank Elliott Ball Conseller independent coordinador Home 

Aurora Catá Sala Consellera independent Dona 

Pedro Fontana García Conseller independent Home 

María José García Beato Consellera executiva Dona 

George Donald Johnston Conseller independent Home 

David Martínez Guzmán Conseller dominical Home 

José Manuel Martínez Martínez Conseller independent Home 

José Ramón Martínez Sufrategui Conseller independent Home 

José Luis Negro Rodríguez Conseller executiu Home 
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Manuel Valls Morató Conseller independent Home 

David Vegara Figueras Conseller executiu Home 

Miquel Roca Junyent Secretari Home 

 

 

TAULA 19: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa BANCO DE SABADELL, S.A. 

 

2.7.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Josep Oliu Creus 3.094 Home 

Javier Echenique Landiribar 236 Home 

Jaime Guardiola Romojaro 2.412 Home 

Anthony Frank Elliott Ball 140 Home 

Aurora Catá Sala 160 Dona 

Pedro Fontana García 195 Home 

María José García Beato 814 Dona 

María Teresa García-Milà Lloveras 161 Dona 

George Donald Johnston 186 Home 

David Martínez Guzmán 100 Home 

José Manuel Martínez Martínez 185 Home 

José Ramón Martínez Sufrategui 129 Home 

José Luis Negro Rodríguez 1.109 Home 

Manuel Valls Morató 160 Home 

David Vegara Figueras 593 Home 

 

TAULA 20: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa BANCO DE 

SABADELL, S.A., l’any 2019 
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2.7.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.7.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

 

Total càrrecs →  11 

Homes → 8 

Dones → 3 

Percentatge d’homes → 72,73 % 

Percentatge de dones → 27,27% 

 

Bretxa de gènere → 62,50 %  

GRÀFIC 18: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa BANCO DE SABADELL, S.A. 

 

Banco de Sabadell, S.A., tal com podem veure, és una empresa on una mica menys de les 

tres quartes parts del Consell de Direcció són homes. Això fa que hi hagi una bretxa de 

gènere força elevada, situant-se al voltant del 62,5 %. 

 

2.7.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

Total càrrecs → 15 

Homes → 13 

Dones →  2 

Percentatge d’homes → 86,67 % 

Percentatge de dones → 13,33 % 

 

Bretxa de gènere → 84,62 % 

 

GRÀFIC 19: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa BANCO DE SABADELL, S.A. 
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Aquesta també, és una de les poques empreses que té menys dones al Consell 

d’Administració que al Consell de Direcció. Això es transforma en una elevadíssima bretxa 

de gènere al Consell d’Administració, gairebé un 85%. A més a més podem veure que no es 

compleix de cap manera la Llei Orgànica 3/2007, que fixa que el percentatge de dones i 

homes no pot ser ni inferior al 40% ni superior al 60%. 

2.7.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 711,583 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 378,333 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

empreses externes → milers d’euros 

 

Bretxa salarial
27

 → 46,83 % 

GRÀFIC 20: Mitjana de les retribucions dels consellers i conselleres de 

l’empresa BANCO DE SABADELL, S.A., l’any 2019 

 

A Banco de Sabadell, S.A., no és que hi hagi molta diferència entre el que cobren els 

consellers i el que cobren les conselleres, no obstant això, en contar-hi el que cobra el 

president i el vicepresident (que és molt més), la mitjana puja molt, el que fa que la bretxa 

salarial sigui gairebé del 47 %. Si no contéssim els sous del president ni el vicepresident, la 

mitjana dels salaris dels consellers seria de 303,3 milers d’euros, el que fa que la bretxa 

salarial sigui de -24,74 %. 

2.8 BANKIA, S.A.28 

Bankia, S.A. és un banc privat. El seu objectiu és ser el millor banc d’Espanya, en eficiència, 

solvència i rendibilitat, per assegurar la sostenibilitat del projecte i generar valor pels seus 

accionistes. El seu negoci és d’àmbit nacional, amb un model de banca universal, basat en 

la gestió multicanal i especialitzat en la prestació de serveis a particulars i empreses. 

                                                
27

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes. 
28

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.bankia.com/es/  

https://www.bankia.com/es/
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2.8.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.8.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

 

Nom Càrrec Sexe 

José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche President executiu Home 

José Sevilla Álvarez Conseller delegat Home 

Antonio Ortega Parra Director general de persones, mitjans i 

tecnologies 

Home 

Miguel Crespo Rodríguez Director general de secretaria general Home 

David López Puig Director general de persones i cultura Home 

Carlos Torres García 

 

Director general de transformació i 

estratègia digital 

Home 

Eugenio Solla Tomé 

 

Director general de la banca de particulars Home 

Fernando Sobrini Aburto 

 

Director general de gestió d’actius i 

participades 

Home 

Amalia Blanco Lucas 

 

Directora general de comunicació i relacions 

externes 

Dona 

Gonzalo Alcubilla Povedano Director general de la banca de negocis Home 

Leopoldo Alvear Trenor Director general de direcció financera Home 

Manuel Galarza Pont Director general de riscos de crèdit Home 

 

TAULA 21: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa BANKIA, S.A. 

 

2.8.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

Nom Càrrec Sexe 

José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche President executiu Home 



62 

José Sevilla Álvarez Conseller delegat Home 

Antonio Ortega Parra Conseller executiu Home 

Carlos Egea Krauel Conseller extern Home 

Joaquín Ayuso García Conseller independent Home 

Francisco Javier Campo García 

Consejero independiente 

Conseller independent Home 

Eva Castillo Sanz Consellera independent coordinadora Dona 

Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo Conseller independent Home 

José Luis Feito Higueruela Conseller independent Home 

Fernando Fernández Méndez de 

Andés 

Conseller independent Home 

Laura González Molero Consellera independent Dona 

Antonio Greño Hidalgo Conseller independent Home 

Nuria Oliver Ramírez Consellera independent Dona 

Miguel Crespo Rodríguez Secretari no conseller Home 

Antonio Zafra Jiménez Vicesecretari no conseller Home 

 

TAULA 22: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa BANKIA, S.A. 

 

2.8.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche 606 Home 

José Sevilla Álvarez 606 Home 

Antonio Ortega Parra 606 Home 

Carlos Egea Krauel 198 Home 

Joaquín Ayuso García 100 Home 
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Francisco Javier Campo García 

Consejero independiente 

100 Home 

Eva Castillo Sanz 100 Dona 

Jorge Cosmen Menéndez - Castañedo 100 Home 

José Luis Feito Higueruela 100 Home 

Fernando Fernández Méndez de 

Andés 

100 Home 

Laura González Molero 100 Dona 

Antonio Greño Hidalgo 100 Home 

 

TAULA 23: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa BANKIA, S.A., 

l’any 2019 

2.8.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

 

2.8.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

 

Total càrrecs →  12 

Homes → 11 

Dones → 1 

Percentatge d’homes → 91,67 % 

Percentatge de dones → 8,33 % 

 

Bretxa de gènere → 90,91 % 

GRÀFIC 21: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa BANKIA, S.A. 

 

Podem veure que l’empresa Bankia, S.A., és una empresa que només té una dona al 

Consell de Direcció de 12 persones que l’integren. Això es tradueix en una molt elevada 

bretxa de gènere. A més a més el percentatge d’homes a l’empresa gairebé duplica l’òptim 
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que fixa la Llei Orgànica 3/2007. 

2.8.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Total càrrecs → 15 

Homes → 12 

Dones → 3 

Percentatge d’homes → 80 % 

Percentatge de dones → 20 % 

 

Bretxa de gènere → 75 % 

 

GRÀFIC 22: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa BANKIA, S.A. 

 

En aquest cas podem veure com tot i seguir sent molt desigual el percentatge d’homes i de 

dones, s’apropa més al 40 % i 60 % que s’ha fixat. Per altra banda, no podem considerar 

que la bretxa de gènere, d’aquesta empresa, és una xifra baixa només pel sol fet de que 

sigui una xifra més baixa de la que hi ha al Consell de Direcció. 

2.8.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 261,6  milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 100 milers d’euros 

 

Bretxa salarial29 → 61,77 % 

 

GRÀFIC 23: Mitjana de les retribucions dels consellers i conselleres de 

l’empresa BANKIA, S.A., l’any 2019  

                                                
29

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 
compte les empreses externes. 
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Tot i que la bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions dels consellers i les 

conselleres sigui força elevada, si ens fixem amb la taula 23 dels annexos, podrem veure 

que tots els consellers cobren igual i els que cobren més són els que realitzen activitats 

diferents, dins la pròpia empresa. El que passa és que els que tenen més funcions i per tant 

càrrecs més elevats només són homes per això la mitjana de salari dels consellers és més 

elevada que el de les conselleres. 

2.9 BANKINTER, S.A.
30 

Bankinter, S.A. és un dels sis millors bancs d’Espanya. El seu objectiu és ser excepcionals 

pels seus clients, cada dia. Durant la seva història, Bankinter, abans Banco Intercontinental 

Español, ha passat del lloc número 107 en el rànquing de bancs espanyols a ser un dels sis 

primers. 

2.9.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

 

2.9.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Pedro Guerrero Guerrero President Home 

Mª Dolores Dancausa Treviño Consellera delegada Dona 

Francisco Martínez Director d’auditoria interna Home 

Alberto Ramos Director de la Sucursal de Portugal Home 

Julio G. Zapatero Director de riscos Home 

Alfonso Mª Saez Director de consum Home 

María Paramés Directora de persones, comunicació, 

corporativa i de qualitat 

Dona 

Antonio Muñoz Director tresoreria i mercat de capitals Home 

Fernando Moreno Director de banca d’empreses Home 

Eduardo Ozaita Director de banca comercial Home 

                                                
30

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://webcorporativa.bankinter.com 

https://webcorporativa.bankinter.com/www/es-es/cgi/ebk+gwc+home
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Jacobo Diaz Director de finances Home 

Marta Centeno Directora de desenvolupament corporatiu, 

mercats i productes 

Dona 

Gloria Ortiz Directora de banca digital Dona 

Gloria Calvo Secretaria general Dona 

 

TAULA 24: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa BANKINTER, S.A. 

2.9.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Pedro Guerrero Guerrero President Home 

Cartival, S.A. Vicepresident  

Mª Dolores Dancausa Treviño Consellera delegada Dona 

Marcelino Botín-Sanz de Sautuola 

Naveda 

Conseller Home 

Fernando Masaveu Herrero Conseller Home 

Rafael Mateu de Ros Cerezo Conseller Home 

Mª Teresa Pulido Mendoza Consellera Dona 

Teresa Martín-Retortillo Rubio Consellera Dona 

Álvaro Álvarez-Alonso Plaza Conseller Home 

María Luísa Jordá Castro Consellera Dona 

Fernando Francés Pons Conseller Home 

Gloria Calvo Díaz Secretaria general Dona 

 

TAULA 25: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa BANKINTER, S.A. 

2.9.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 
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Pedro Guerrero Guerrero 960 Home 

Cartival, S.A. 1.042  

Mª Dolores Dancausa Treviño 1.419 Dona 

Marcelino Botín-Sanz de Sautuola 

Naveda 

113 Home 

Fernando Masaveu Herrero 121 Home 

Rafael Mateu de Ros Cerezo
31

 171 Home 

Mª Teresa Pulido Mendoza 112 Dona 

Teresa Martín-Retortillo Rubio
32

 124 Dona 

Álvaro Álvarez-Alonso Plaza 93 Home 

María Luísa Jordá Castro 96 Dona 

 

TAULA 26: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa BANKINTER, S.A., 

l’any 2019 

 

 

 

2.9.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

 

 

2.9.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

 

                                                
31

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
32

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
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Total càrrecs → 14  

Homes → 9 

Dones → 5 

Percentatge d’homes → 64,29 % 

Percentatge de dones → 35,71 % 

 

Bretxa de gènere → 44,44 % 

GRÀFIC 24: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa BANKINTER, S.A. 

 

Bankinter, S.A., és una de les poques empreses cotitzades a l’Ibex 35 que s’acosta a la 

igualtat que fixa la Llei Orgànica 3/2007. Falta molt poc perquè s’arribi al 40 % de dones i al 

60 % d’homes. No obstant això, considerant que la bretxa de gènere seria del 0% si hi 

hagués la mateixa quantitat d’homes que de dones, encara falta molt per assolir aquesta 

xifra. 

2.9.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

Total càrrecs → 12 

Homes → 6 

Dones → 5 

Empreses externes → 1 

Percentatge d’homes → 50 % 

Percentatge de dones → 41,67 % 

Percentatge empreses externes → 

8,33 % 

 

Bretxa de gènere
33

 → 16,67 % 

 

GRÀFIC 25: Percentatge d’homes de dones i d’empreses externes al 

Consell d’Administració de l’empresa BANKINTER, S.A. 

                                                
33

 No es té en compte l’empresa externa.  
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Aquí, podem observar que el percentatge d’homes i de dones compleix la Llei Orgànica 

3/2007, de 22 de març per a la Igualtat efectiva d'homes i dones. A més a més, podem 

veure que el percentatge de bretxa de gènere (que s’ha calculat sense tenir en compte 

l’empresa externa,  només s’han pres els homes i les dones) no és massa elevat i li queda 

força poc per arribar a l’òptim, el 0 %. 

2.9.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 291,6 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 542,33 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

empreses externes → 1.042 milers 

d’euros 

 

Bretxa salarial
34

 → - 85,98 % 

 

GRÀFIC 26: Mitjana de les retribucions dels consellers, conselleres i 

empreses externes de l’empresa BANKINTER, S.A., l’any 2019 

 

Aquesta empresa és bastant peculiar, ja que primer de tot l’empresa externa de mitjana 

cobra molt. A més a més, la persona que cobra més d’aquesta empresa és una dona, això 

fa que la mitjana de les remuneracions de les conselleres sigui gairebé més del doble que la 

dels consellers. I per tant la bretxa salarial que hi ha és negativa. Cal destacar, que podem 

considerar que hi ha molta bretxa salarial, tot i ser negativa, ja que ara hi ha discriminació 

del sexe masculí. I per tant s’allunya també molt de l’òptim que és el 0 %.  

2.10 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.35 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., és una entitat bancària amb seu social a la ciutat de 

Bilbao. Agrupa un conjunt d’empreses de serveis financer que opera en més d’una trentena 

de països. És un dels majors bancs de la península Ibèrica i Llatinoamèrica. BBVA, té al 

voltant de 95.000 empleats i uns 35 milions de clients repartits per tot el món.  

                                                
34

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes. 
35

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://accionistaseinversores.bbva.com  

https://accionistaseinversores.bbva.com/grupo-bbva/organigrama/
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2.10.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.10.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Onur Genç Conseller delegat Home 

Carlos Torres Vila President executiu Home 

Luisa Gómez Bravo Directora de la banca corporativa i 

d’inversions 

Dona 

David Puente Director de solucions al client Home 

Ricardo Forcano Director d’enginyeria i organització Home 

Juan Asúa Assessor presidencial Home 

María Jesús Arribas Directora de qüestions legals Dona 

Jorge Sáenz - Azcúnaga Director de seguiment del país Home 

Jaime Sáenz de Tejada Director de finances Home 

Carlos Casas Director de talent i cultura Home 

Victoria del castillo Directora d’estratègia i M&A Dona 

Domingo Armengol Secretari general Home 

Peio Belausteguigoitia Representant d’Espanya Home 

Eduardo Osuna Representant de Mèxic Home 

Javier Rodríguez Soler Representant d’Estat Units Home 

Recep Bastug Representant de Turquia Home 

Rafael Salinas  Director de riscos Home 

Ricardo Martín Manjón Director de dades Home 

Paul G. Tobin Director de comunicacions i banca 

responsable 

Home 

Ana Fernández Manrique Directora de regulació i control intern Dona 
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Joaquín Gortari Director executiu d’auditoria Home 

 

TAULA 27: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 

2.10.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Carlos Torres Vila President Home 

Onur Genç Conseller delegat Home 

José Miguel Andrés Torrecillas Vicepresident Home 

Jaime Caruana Lacorte Conseller Home 

Raúl Galamba Oliveira Conseller Home 

Belén Garijo López Consellera Dona 

Sunir Kumar Kapoor Conseller Home 

Lourdes Máiz Carro Consellera Dona 

José Maldonado Ramos Conseller Home 

Ana Peralta Moreno Consellera Dona 

Juan Pi Llorens Conseller coordinador Home 

Ana Revenga Shanklin Consellera Dona 

Susana Rodríguez Vidarte Consellera Dona 

Carlos Salazar Lomelín  Conseller  Home 

Jan Verplancke Conseller Home 

Domingo Armengol Calvo Secretari Home 

Rosario Mirat Santiago Vicesecretaria Dona 

 

TAULA 28: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
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2.10.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Carlos Torres Vila 5.013 Home 

Onur Genç 4.985 Home 

Tomás Alfaro Drake 215 Home 

José Miguel Andrés Torrecillas 490 Home 

Jaime Caruana Lacorte 527 Home 

Belén Garijo López 362 Dona 

José - Manuel González - Páramo 

Martínez - Murillo 

1.232 Home 

Sunir Kumar Kapoor 172 Home 

Carlos Loring Martínez de Irujo 463 Home 

Lourdes Máiz Carro 267 Dona 

José Maldonado Ramos 354 Home 

Ana Peralta Moreno 247 Dona 

Juan Pi Llorens 507 Home 

Susana Rodríguez Vidarte 461 Dona 

Jan Verplancke 172 Home 

 

TAULA 29: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa BANCO BILBAO 

VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., l’any 2019 
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2.10.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.10.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

Total càrrecs →  21 

Homes → 17 

Dones → 4 

Percentatge d’homes → 80,95 % 

Percentatge de dones → 19,05 % 

 

Bretxa de gènere → 76,47 % 

GRÀFIC 27: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 

 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., és una empresa que no té gaires dones al seu 

Consell de Direcció en comparació amb els homes. Només el 19% de les persones d’aquest 

Consell són dones. Això fa que la bretxa de gènere també sigui molt elevada, per sobre el 

75 %, molt lluny del 0 %. 

 

2.10.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

Total càrrecs → 17 

Homes → 11 

Dones → 6 

Percentatge d’homes → 64,71 % 

Percentatge de dones → 35,29 % 

 

Bretxa de gènere → 45,45 % 

GRÀFIC 28: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
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Podem veure que Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., té força dones al seu Consell 

d’Administració, tot i no arribar a la igualtat del 60% i 40%. A més a més, podem observar, 

que gairebé té uns 30 punts percentuals menys de bretxa de gènere al Consell 

d’Administració que al Consell de Direcció. 

2.10.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers →  1.284,55 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 334,25 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
36

 → 73,98 % 

GRÀFIC 29: Mitjana de les retribucions dels consellers i conselleres de 

l’empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., l’any 2019 

 

Podem observar que a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., hi ha una elevada bretxa 

salarial entre la mitjana de les remuneracions anuals d’homes i de dones. Si bé és cert, els 

que cobren més són el president i vicepresident, així que si els traguéssim de la llista i no 

els contéssim no hi hauria tanta diferència entre el que cobra una dona i el que cobra un 

home, ja que els homes, sense contar el president ni el vicepresident cobren de mitjana 

459,111 milers d’euros, el que fa que la bretxa salarial sigui del 27,20 %, una xifra molt més 

baixa. 

2.11 CAIXABANK, S.A.37 

CaixaBank, S.A., és un grup financer amb un model de banca socialment responsable amb 

visió a llarg termini. Basat en la qualitat, la proximitat i l’especialització, ofereix una proposta 

de valor de productes i serveis adaptada a cada segment. És líder en banca detallista a 

Espanya i Portugal. 

                                                
36

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes. 
37

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://accionistaseinversores.bbva.com  

https://accionistaseinversores.bbva.com/grupo-bbva/organigrama/
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2.11.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.11.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Gonzalo Gortázar Rotaeche Conseller delegat Home 

Juan Antonio Alcaraz García Director general de negoci Home 

Xavier Coll Escursell Director general de RRHH i organització Home 

Jordi Mondéjar López Director general de riscos Home 

Iñaki Badiola Gómez Director executiu de CIB i International 

Banking 

Home 

Luis Javier Blas Agüeros Director executiu de mitjans Home 

Matthias Bulach Director executiu d’intervenció, control de 

gestió i capital 

Home 

María Luisa Martínez Gistau Directora executiva de comunicació, 

relacions institucionals, marca i RSC 

Dona 

Javier Pano Riera Director executiu de finances Home 

Marisa Retamosa Fernández Directora executiva d’auditoria interna Dona 

Javier Valle T-Figueras Director executiu de finances Home 

Óscar Calderón de Oya Secretari general i del consell Home 

 

TAULA 30: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa CAIXABANK, S.A. 

2.11.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Jordi Gual Solé President Home 

Tomás Muniesa Arantegui Vicepresident Home 

Gonzalo Gortázar Rotaeche Conseller delegat Home 

John S. Reed Conseller independent coordinador Home 
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Natalia Aznárez Gómez Representant Fundació CajaCanarias Dona 

Maria Teresa Bassons Boncompte Consellera Dona 

María Verónica Fisas Vergés Consellera  Dona 

Alejandro García - Bragado Dalmau Conseller Home 

Cristina Garmendia Mendizábal Consellera  Dona 

Ignacio Garralda Ruiz de Velasco Conseller Home 

Maria Amparo Moraleda Martínez Consellera Dona 

Eduardo Javier Sanchiz Irazu Conseller  Home 

José Serna Masiá Conseller  Home 

Koro Usarraga Unsain Consellera Dona 

Óscar Calderón de Oya Secretari general i del consell Home 

Óscar Figueres Fortuna Vicesecretari primer del consell Home 

 

TAULA 31: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa CAIXABANK, S.A. 

2.11.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Marcelino Armenter Vidal 62 Home 

Cristina Garmendia Mendizábal 61 Dona 

Jordi Gual Solé 1.150 Home 

Tomás Muniesa Arantegui
38

 140 Home 

Gonzalo Gortázar Rotaeche
39

 2.522 Home 

Francesc Xavier Vives Torrents 200 Home 

Fundación CajaCanarias 140  

                                                
38

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
39

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
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Maria Teresa Bassons Boncompte 120 Dona 

María Verónica Fisas Vergés 162  Dona 

Alejandro García - Bragado Dalmau 120 Home 

Ignacio Garralda Ruiz de Velasco 103 Home 

María Amparo Moraleda Martínez 194 Dona 

John S. Reed 126 Home 

Eduardo Javier Sanchiz Irazu 197 Home 

José Serna Masiá 140 Home 

Koro Usarraga Unsain 187 Dona 

Javier Ibarz Alegria
40

 37 Home 

Alain Minc 47 Home 

Antonio Sainz de Vicuña Barroso 52 Home 

Juan Rosell Lastortras
41

 42 Home 

 

TAULA 32: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa CAIXABANK, S.A., 

l’any 2019 

 

2.11.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.11.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

 

                                                
40

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
41

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
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Total càrrecs → 12  

Homes → 10 

Dones → 2 

Percentatge d’homes → 83,33 % 

Percentatge de dones → 16,67 % 

 

Bretxa de gènere → 80 % 

GRÀFIC 30: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa CAIXABANK, S.A. 

 

CaixaBank, S.A., és una societat que té molt poques dones al Consell de Direcció en 

comparació als homes que hi ha. Això fa que també la bretxa de gènere a aquest Consell 

sigui molt elevada, situant-se molt lluny del 0 %. 

 

2.11.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

Total càrrecs → 16 

Homes → 10 

Dones → 6 

Percentatge d’homes → 62,5 % 

Percentatge de dones → 37,5 % 

 

Bretxa de gènere → 40 % 

GRÀFIC 31: Percentatge d’homes i de dones al Consell d'Administració 

de l’empresa CAIXABANK S.A. 

 

 

CaixaBank, S.A, és una de les empreses que cotitza a l’Ibex 35 i que més s’apropa al nivell 

de paritat que fixa la Llei Orgànica 3/2007. No obstant la bretxa de gènere encara és una 
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mica alta, ja que hi ha una diferència de 4 persones entre els homes i les dones del Consell 

d’Administració.  

2.11.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers →  352,71 milers 

d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 144,8 milers 

d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

empreses externes → 140 milers 

d’euros 

 

Bretxa salarial42 → 58,95 % 

GRÀFIC 32: Mitjana de les retribucions dels consellers, les conselleres i 

les empreses externes de l’empresa CAIXABANK, S.A., l’any 2019 

 

En el gràfic 46, podem veure que el que cobren les empreses externes que participen en el 

Consell d’Administració de CaixaBank, S.A., és molt similar al que cobren les dones en 

aquest  mateix consell, mentre que els homes, de mitjana, cobren més que les empreses 

externes i les dones juntes. Això es tradueix en una elevada bretxa salarial, del gairebé 

59%. 

2.12 CELLNEX TELECOM, S.A.43 

Cellnex Telecom, S.A., és el principal operador d’infraestructures per les telecomunicacions 

inalàmbriques d’Europa. Ofereix als seus clients un conjunt de serveis destinats a assegurar 

les condicions per a una transmissió fiable i de qualitat per a la difusió sense fil de 

continguts, ja siguin, veu, dades o continguts audiovisuals. Desenvolupa, a més, solucions 

en el camp dels projectes “Smart Cities”.  

                                                
42

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes. 
43

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.cellnextelecom.com  

https://www.cellnextelecom.com/
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2.12.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.12.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Tobias Martínez Gimeno Conseller delegat Home 

Lluís Deulofeu Fuguet Vicepresident delegat Home 

Àlex Mestre Molins Vicepresident delegat de negoci Home 

Virginia Navarro Virgós Directora de legalitat M&A i finances Dona 

José Mª Miralles Prieto Conseller general Home 

Toni Brunet Mauri Director d’assumptes públics i corporatius Home 

José Manuel Aisa Mancho Director corporatiu de finances i M&A Home 

Sergio Tórtola Pérez Director global d’operacions Home 

Alberto López Prior Director global de recursos Home 

 

TAULA 33: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa CELLNEX TELECOM, S.A. 

2.12.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

Nom Càrrec Sexe 

Franco Bernabè President Home 

Tobias Martínez Gimeno Conseller executiu delegat Home 

Bertrand Boudewijn Kan Vicepresident Home 

Giampaolo Zambeletti Conseller independent coordinador Home 

Pierre Blayau Conseller independent Home 

Anne Bouverot Consellera independent Dona 

Elisabetta De Bernardi Di Valserra Consellera dominical Dona 

Marieta del Rivero Bermejo Consellera independent Dona 
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María Luisa Guijarro Piñal Consellera independent Dona 

Leonard Peter Shore Conseller independent Home 

Christian Coco Conseller dominical Home 

Mamoun Jamai Conseller dominical Home 

Jaime Velázquez Vioque Secretari no conseller Home 

Virginia Navarro Virgós Vicesecretaria no consellera Dona 

 

TAULA 34: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa CELLNEX TELECOM, S.A. 

2.12.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Marco Patuano 92 Home 

Franco Bernabè 92 Home 

Tobias Martínez Gimeno 5.466 Home 

Pierre Blayau 130 Home 

Leonard Peter Shore 130 Home 

Giampaolo Zambeletti 150 Home 

Bertrand Boudewijn Kan 150 Home 

Marieta Del Rivero Bermejo 130 Dona 

Maria Luisa Guijarro Piñal 130 Dona 

Anne Bouverot 130 Dona 

Carlo Bertazzo 100 Home 

Elisabetta De Bernardi Di Valserra 130 Dona 

 

TAULA 35: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa CELLNEX 

TELECOM, S.A., l’any 2019 
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2.12.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.12.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

Total càrrecs → 9 

Homes → 8 

Dones → 1 

Percentatge d’homes → 88,89 % 

Percentatge de dones → 11,11 % 

 

Bretxa de gènere → 87,50 % 

GRÀFIC 

33: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de l’empresa 

CELLNEX TELECOM, S.A. 

 

 

Cellnex Telecom, S.A., és una empresa que només té una dona al seu Consell de Direcció. 

Això fa que la bretxa de gènere sigui molt elevada, d’un  87,50 %. A més a més, podem 

veure en el gràfic 47 que la representació de dones és només de l’11,11 %, molt lluny del 

que fixen algunes lleis.  

2.12.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Total càrrecs → 14 

Homes → 9 

Dones → 5 

Percentatge d’homes → 64,29 % 

Percentatge de dones → 35,71 % 

 

Bretxa de gènere → 44,44 % 
 

GRÀFIC 34: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa CELLNEX TELECOM, S.A. 

 

En el cas del Consell d’Administració de l’empresa Cellnex Telecom, S.A., podem veure que 

hi ha més dones en comparació al Consell de Direcció. Falta molt poc perquè la 
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representació d’homes i de dones a aquest Consell compleixi el que marca la Llei Orgànica 

3/2007. A més a més podem veure que la bretxa de gènere tampoc és massa elevada, 

tanmateix encara es troba lluny del 0%. 

2.12.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 788,75 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 130 milers d’euros 

 

 

Bretxa salarial
44

 → 83,52 %  

GRÀFIC 35: Mitjana de les retribucions dels consellers i les conselleres 

de l’empresa CELLNEX TELECOM, l’any 2019 

 

Tot i que, tal com veiem a la taula 35 dels annexos, entre la remuneració dels consellers i la 

de les conselleres no hi ha gaire diferència, en fer la mitjana amb el salari del president, la 

mitjana de la retribució dels homes és molt més elevada que la de les dones. Això fa també, 

que la bretxa salarial sigui molt elevada, al voltant del 83 %. Si traiem el salari del president, 

els consellers de mitjana cobren 120,571 milers d’euros. El que suposa una bretxa salarial 

en contra dels homes ja que les dones cobren de mitjana 130 milers d’euros.  

2.13 CIE AUTOMOTIVE, S.A.
45 

CIE Automotive, S.A., és una empresa especialista en processos i domina totes les 

tecnologies disponibles per la fabricació de components i subconjunts d’automoció. 

Supervisa contínuament l’evolució de les noves tecnologies i processos per tal de ser capaç 

de subministrar i adaptar qualsevol producte a les necessitats dels seus clients. 

2.13.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.13.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

                                                
44

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes. 
45

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.cieautomotive.com/web/guest  

https://www.cieautomotive.com/web/guest
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Jesús María Herrera Barandiaran Conseller delegat Home 

Ander Arenaza Álvarez Director de les divisions d’alumini i 

mecanitzat i conseller delegat de Mahindra 

CIE Automotive Limited 

Home 

Lorea Aristizabal Abasolo Directora de desenvolupament corporatiu Dona 

José Luis Castelo Sánchez Director d’estampació Mèxic Home 

María Miñambres García Directora de controlling corporatiu i impostos Dona 

Susana Molinuevo Apellániz Directora de RSC i compliment Dona 

Irache Pardo Villanueva Directora de finances i tresoreria Dona 

Alexandre Torres Colomar Director de plàstics Brasil i Mèxic Home 

Justino Unamuno Urcelay Director general de les divisions de forja i 

metall de CIE per Europa i Xina 

Home 

Aitor Zazpe Goñi Director de les divisions de plàstics d’Europa 

i Roof Systems i director de recursos 

humans 

Home 

 

TAULA 36: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa CIE AUTOMOTIVE, S.A. 

2.13.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Antonio María Pradera Jáuregui President (dominical) Home 

Goizalde Egaña Garitagoitia Vicepresidenta (dominical) Dona 

Jesús María Herrera Barandiaran Conseller delegat Home 

Fermín del Río Sanz de Acedo Conseller executiu Home 

Ángel Ochoa Crespo Conseller independent Home 

Carlos Solchaga Catalán Conseller independent coordinador Home 

Francisco José Riberas Mera President executiu Home 
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Juan María Riberas Mera Conseller dominical Home 

Shriprakash Shukla Conseller dominical Home 

Vankipuram Parthasarathy Conseller dominical Home 

María teresa Salegui Arbizu Consellera dominical Dona 

Jacobo Llanza Figueroa Conseller dominical Home 

Santos Martínez - Conde Gutiérrez- 

Barquín  

Conseller dominical Home 

Arantza Estefanía Larrañaga Consellera independent Dona 

 

TAULA 37: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa CIE AUTOMOTIVE, S.A. 

2.13.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Antonio María Pradera Jáuregui 1.214 Home 

Jesús María Herrera Barandiaran 3.915 Home 

Ángel Ochoa Crespo 100 Home 

Carlos Solchaga Catalán 140 Home 

Fermín del Río Sanz de Acedo 1.413 Home 

 

TAULA 38: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa CIE 

AUTOMOTIVE, S.A., l’any 2019 
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2.13.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.13.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

Total càrrecs → 10 

Homes → 6 

Dones → 4 

Percentatge d’homes → 60 % 

Percentatge de dones → 40 % 

 

Bretxa de gènere → 33,33 % 

GRÀFIC 36: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa CIE AUTOMOTIVE, S.A. 

 

CIE Automotive, S.A., és una de les poques empreses presents a la borsa de l'Ibex 35, que 

compleix la Llei Orgànica 3/2007, ja que el percentatge d’homes i dones a aquesta empresa 

no és més elevat del 60 % ni més baix del 40 %. Això es tradueix en una baixa bretxa de 

gènere al Consell de Direcció. 

2.13.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Total càrrecs → 14 

Homes → 11 

Dones → 3 

Percentatge d’homes → 78,57 % 

Percentatge de dones → 21,43% 

 

Bretxa de gènere → 72,72 % 

GRÀFIC 37: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa CIE AUTOMOTIVE, S.A. 
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En aquest cas, podem veure que hi ha molt menys percentatge de dones al Consell 

d’Administració que al Consell de Direcció. Això fa que la bretxa de gènere sigui més del 

doble, un 72,72 %. Per tant, podem dir que el Consell d’Administració de l’empresa CIE 

Automotive no compleix la Llei orgànica 3/2007. 

2.13.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

L’informe anual de l’empresa CIE Automotive, S.A., de les retribucions dels consellers per la 

Comissió Nacional del Mercat de Valors, només inclou 5 salaris i els 5 són homes. 

 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 1.356,4 milers d’euros 

 

GRÀFIC 38: Mitjana de les retribucions dels consellers i conselleres de 

l’empresa CIE AUTOMOTIVE, S.A., l’any 2019 

 

Pel fet de no saber la mitjana de les retribucions de les conselleres ens és impossible saber 

la mitjana dels salaris de les conselleres i fer una bretxa salarial d’aquesta empresa. 

2.14 INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.46 

Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., és una immobiliària de referència en el mercat 

d’oficines de qualitat de la zona euro. El seu objectiu és ser líders en el mercat europeu 

d’oficines, proporcionant solucions immobiliàries sostenibles, adaptades a la necessitat de 

cada client.  

2.14.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.14.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

                                                
46

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.inmocolonial.com/ca  

https://www.inmocolonial.com/ca
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Juan José Bruguera Clavero President Home 

Pere Viñolas Serra Conseller delegat Home 

Albert Alcober Teixidó Director de negoci Home 

Carmina Ganyet Cirera Directora general corporativa Dona 

Àngels Arderiu Ibars Directora financera Dona 

Carlos Krohmer Director de desenvolupament corporatiu Home 

Nuria Oferil Coll Directora d’assessoria jurídica Dona 

Juan Manuel Ortega Moreno Director comercial i d’inversions Home 

Begoña Muñoz López Directora de recursos humans i serveis 

generals 

Dona 

 

TAULA 39: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. 

 

2.14.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

 

Nom Càrrec Sexe 

Juan José Bruguera Clavero President Home 

Pere Viñolas Serra Conseller delegat Home 

Sheikh Ali Jassim M.J. Al-Thani Conseller dominical Home 

Adnane Mousannif Conseller dominical Home 

Juan Carlos García Cañizares Conseller dominical Home 

Carlos Fernández González Conseller dominical Home 

Javier López Casado Conseller dominical Home 

Silvia Mónica Alonso - Castrillo Allain Consellera independent Dona 

Carlos Fernández - Lerga Garralda Conseller coordinador independent Home 
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Javier Iglesias de Ussel Ordís Conseller independent Home 

Luís Maluquer Trepat Conseller independent Home 

Ana Bolado Valle Consellera independent Dona 

Ana Peralta Moreno Consellera independent Dona 

Francisco Palá Laguna Secretari  Home 

Nuria Oferil Coll Vicesecretaria Dona 

 

TAULA 40: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. 

2.14.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Juan José Bruguera Clavero
47

 1.808 Home 

Pere Viñolas Serra
48

 3.004 Home 

Sheikh Ali Jassim M.J. Al-Thani
49

 87 Home 

Adnane Mousannif 136 Home 

Carlos Fernández González 87 Home 

Javier López Casado 110 Home 

Juan Carlos García Cañizares 126 Home 

Carlos Fernández - Lerga Garralda
50

 301 Home 

Javier Iglesias de Ussel Ordís 222 Home 

Luís Maluquer Trepat
51

 185 Home 

Ana Bolado Valle 69 Dona 

Ana Peralta Moreno 64 Dona 

                                                
47

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup. 
48

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup. 
49

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup. 
50

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup. 
51

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup. 



90 

Silvia Mónica Alonso - Castrillo Allain
52

 81 Dona 

Ana Inés Sainz de Vicuña Bemberg 14 Dona 

 

TAULA 41: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa INMOBILIARIA 

COLONIAL, SOCIMI, S.A., l’any 2019 

 

 

 

2.14.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

 

2.14.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

 

Total càrrecs →  9 

Homes → 5 

Dones → 4 

Percentatge d’homes → 55,56 % 

Percentatge de dones → 44,44 % 

 

Bretxa de gènere → 20 %  

GRÀFIC 39: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. 

 

Al Consell de Direcció de l’empresa Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., podem veure que 

els percentatges de representació d’homes i de dones estan molt igualat, el que fa que es 

compleixi la Llei Orgànica 3/2007. A més a més, la bretxa de gènere és molt baixa i gairebé 

no es pot tenir en compte que n’hi ha, ja que hi ha molta paritat. 

                                                
52

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup. 
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2.14.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Total càrrecs → 15 

Homes → 11 

Dones → 4 

Percentatge d’homes → 73,33 %  

Percentatge de dones → 26,67 % 

 

Bretxa de gènere → 63,64 % 
 

GRÀFIC 40: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l'empresa INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. 

 

Aquí, al Consell d’Administració, no hi ha tanta representació de dones com al Consell de 

Direcció. Això fa que no es compleixi la Llei Orgànica 3/2007. A més a més la bretxa de 

gènere és molt elevada i per tant encara queda molt lluny de l’òptim.  

2.14.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 606,6 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 57 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
53

 → 90,60 %  

 

GRÀFIC 41: Mitjana de les retribucions dels consellers i les conselleres 

de l’empresa INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.,l’any 2019  

 

Al gràfic 41, podem observar que la mitjana de les retribucions dels consellers i conselleres 

d’aquesta empresa és molt diferent, cosa que fa que la bretxa salarial sigui elevadíssima. 

Una de les causes del fet que siguin tan diferents és que a la mitjana s’hi compta el salari 

del president i del conseller delegat, cosa que fa que sigui molt elevada. Si ho contem sense 

                                                
53

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 
compte les empreses externes. 
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aquests dos sous, la mitjana és de 156,75 milers d’euros, un nombre molt més baix, i que fa 

que la bretxa salarial també sigui més baixa, del 63,64 % 

2.15 ENAGÁS, S.A.54 

Enagás, S.A., a Espanya, és el principal transportista de gas natural i el Gestor Tècnic del 

Sistema Gasista d’Espanya. Està present a vuit països diferents. A més a més, Enagás, 

impulsa i desenvolupa diferents projectes nacionals i internacionals per facilitar el procés de 

la descarbonització i la millora de la qualitat de l’aire. 

2.15.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.15.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Antonio Llardén Carratalá President executiu Home 

Marcelino Oreja Arburúa Conseller delegat Home 

Rafael Piqueras Secretari general Home 

Juan Andrés Díez de Ulzurrun Director general adjunt Home 

Diego Vela Director general de gestió tècnica del 

sistema 

Home 

Claudio Rodríguez Director general d’infraestructures Home 

Javier Perera Director general de persones i recursos Home 

Jesús Saldaña Director general Enagás Internacional Home 

Borja García - Alarcón Director general financer Home 

Felisa Martín Directora general de comunicació i relacions 

institucionals 

Dona 

María Sicilia Directora d’estratègia Dona 

 

TAULA 42: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa ENAGÁS, S.A. 

                                                
54

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.enagas.es/portal/site/enagas  

https://www.enagas.es/portal/site/enagas
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2.15.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Antonio Llardén Carratalá  President executiu Home  

Marcelino Oreja Arburúa Conseller delegat Home 

Antonio Hernández Mancha Conseller independent Home 

Eva Patricia Úrbez Sanz Consellera independent Dona 

Ana Palacio Vallelersundi Consellera independent coordinadora Dona 

Martí Parellada Sabata Conseller extern Home 

Santiago Ferrer Costa Conseller dominical Home 

Luís García del Río Conseller independent Home 

Isabel Tocino Biscarolasaga Consellera independent Dona 

Rosa Rodríguez Díaz  Consellera independent Dona 

Gonzalo Solana González Conseller independent Home 

Societat Estatal de Participacions 

Industrials (SEPI)  

Conseller dominical  

Ignacio Grangel Vicente Conseller independent Home 

 

 

TAULA 43: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa ENAGÁS, S.A. 

 

2.15.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Luis Javier Navarro Vigil 44 Home 

Antonio Llardén Carratalá 3.492 Home 

Marcelino Oreja Arburúa 1.654 Home 

Antonio Hernández Mancha 160 Home 



94 

Ana Palacio Vallelersundi 190 Dona 

Martí Parellada Sabata 160 Home 

Santiago Ferrer Costa 160 Home 

Luís García del Río 160 Home 

Isabel Tocino Biscarolasaga 175 Dona 

Rosa Rodríguez Díaz  160 Dona 

Gonzalo Solana González 160 Home 

Societat Estatal de Participacions 

Industrials (SEPI)  

160  

Ignacio Grangel Vicente 160 Home 

Eva Patricia Úrbez Sanz 115 Dona 

 

TAULA 44: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa ENAGÁS, S.A., 

l’any 2019 

2.15.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

 

2.15.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

 

Total càrrecs →  11 

Homes → 9 

Dones → 2 

Percentatge d’homes → 81,82 % 

Percentatge de dones → 18,18 % 

 

Bretxa de gènere → 77,78 % 
 

GRÀFIC 42: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa ENAGÁS, S.A. 
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Enagás, S.A., és una empresa que tal com podem veure al gràfic 42 té molt poques dones 

al seu Consell de Direcció. Queda molt lluny el 40 % i el 60 % que estableix la Llei Orgànica 

3/2007. Per aquesta raó, podem veure que la bretxa de gènere és molt elevada, molt a prop 

del 80 %.     

 

 

2.15.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

Total càrrecs → 13 

Homes → 8 

Dones → 4 

Empreses externes → 1 

Percentatge d’homes → 61,54 % 

Percentatge de dones → 30,77 % 

Percentatge empreses externes → 

7,69 % 

 

Bretxa de gènere
55

 → 50 % 

 

GRÀFIC 43: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa ENAGÁS, S.A. 

 

En aquesta empresa, la representació dels homes s’aproxima bastant al 60 % marcat per la 

Llei Orgànica 3/2007, mentre que la de les dones encara els hi falta. Això és degut a que 

una part del seu Consell d’Administració està format per empreses externes. També cal 

destacar que el representant de l’empresa externa és un home per tant si haguéssim 

comptat aquesta empresa com a home, el percentatge d’homes seria més elevat i la bretxa 

de gènere també. 

 

2.15.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

 

                                                
55

 No es té en compte l’empresa externa.  
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Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 683,333 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 160 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

empreses externes → 160 milers 

d’euros 

 

Bretxa salarial
56

 → 76,59 % 

GRÀFIC 44: Mitjana de les retribucions dels consellers, conselleres i 

empreses externes de l’empresa ENAGÁS, S.A., l’any 2019 

 

Podem observar, en el gràfic 44, que la mitjana de les retribucions dels homes és molt més 

elevada que la mitjana de retribucions de les dones i les empreses externes. Això fa que la 

bretxa salarial també sigui molt elevada, més del 75 %. No obstant això, podem veure a la 

taula 44, que els salaris més elevats són els del president i del conseller delegat. Si 

traguéssim aquests dos salaris la mitjana de les retribucions dels homes seria de 143,429 

milers d’euros, fins i tot una mica inferiors a les de les dones. Per tant, si ho comptem així, la 

bretxa salarial és de -11,55 %, a favor de les dones. 

2.16 ENCE, ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.57 

Ence, Energía y celulosa, S.A., és el líder europeu en producció de cel·lulosa d’eucaliptus i 

la primera empresa espanyola en producció d’energia renovable amb biomassa agrícola i 

forestal. Aquesta és una empresa espanyola que es dedica a la transformació de fusta 

procedent de cultius forestal per l’ús industrial.  

2.16.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.16.1.1 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Juan Luis Arregui Ciarsolo President d’honor Home 

                                                
56

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes. 
57

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://ence.es 

https://ence.es/


97 

Ignacio de Colmenares Brunet President i conseller delegat Home 

José Carlos del Álamo Jiménez Conseller coordinador independent Home 

La Fuente Salada, S.L. Conseller dominical  

Turina 2000, S.L.  Conseller dominical  

Retos Operativos XXI, S.L. Conseller dominical  

Victor Urritia Vallejo Conseller dominical Home 

Isabel Tocino Biscarolasaga Consellera independent Dona 

Rosa María García Piñeiro Consellera independent Dona 

Irene Hernández Álvarez Consellera independent Dona 

Amaia Gorostiza Tellería Consellera independent Dona 

José Guillermo Zubia Guinea Conseller extern Home 

Fernando Abril - Martorell Hernández Conseller extern Home 

Javier Echenique Landiribar Conseller extern Home 

José Antonio Escalona de Molina Secretari Home 

Reyes Cerezo Rodríguez - Sedano Vicesecretaria Dona 

 

TAULA 45: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa ENCE, ENERGÍA Y CELULOSA, S.A 

2.16.1.2 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Ignacio de Colmenares Brunet 3.173 Home 

Juan Luis Arregui Ciarsolo 149 Home 

Retos Operativos XXI, S.L. 97  

Turina 2000, S.L.  107  

Victor Urritia Vallejo 76 Home 
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La Fuente Salada, S.L. 83  

José Carlos del Álamo Jiménez  113 Home 

Isabel Tocino Biscarolasaga 117 Dona 

Rosa María García Piñeiro 103 Dona 

Irene Hernández Álvarez 65 Dona 

Amaia Gorostiza Tellería 62 Dona 

Luis Lada Díaz 28 Home 

Pedro Barato Triguero 31 Home 

Fernando Abril - Martorell Hernández 105 Home 

Javier Echenique Landiribar 90 Home 

José Guillermo Zubia Guinea 135 Home 

 

TAULA 46: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa ENCE, ENERGÍA 

Y CELULOSA, S.A., l’any 2019 

 

 

2.16.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

 

2.16.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

 

En aquesta empresa una part important del Consell d’Administració està format per 

persones provinents d’altres empreses de les quals no consta el nom i per tant tampoc el 

sexe. 
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Total càrrecs → 16 

Homes → 8 

Dones → 5 

Empreses externes → 3 

Percentatge d’homes → 50 % 

Percentatge de dones → 31,25 % 

Percentatge empreses externes → 

18,75 % 

 

Bretxa de gènere
58

 → 37,50 % 

 

GRÀFIC 45: Percentatge d’homes, dones i empreses externes al Consell 

d’Administració de l’empresa ENCE, ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.   

 

Tal com podem observar al gràfic 45, la meitat del Consell d’Administració és format per 

homes, mentre que les dones no arriben ni tan sols al 40 %. Tot i que si ho traiem de 

context, el percentatge dels homes és l’adequat, però el de les dones no. Per aquesta raó, 

encara hi ha bretxa de gènere, un 37,50 %.  

2.16.2.2 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 433,333 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 86,75 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

empreses externes → 95,667 milers 

d’euros 

 

Bretxa salarial
59

 → 79,98 % 

 

GRÀFIC 46: Mitjana de les retribucions dels consellers, conselleres i 

empreses externes de l’empresa ENCE, ENERGÍA Y CELULOSA, S.A., 

l’any 2019 

                                                
58

 No es té en compte les empreses externes.  
59

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 
compte les empreses externes. 
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Tal com podem observar, ENCE, Energía y Celulosa, S.A., és una empresa on els homes 

cobren de mitjana gairebé el triple que les dones. Això passa perquè el president, cobra 

molt més que la resta i per això fa pujar la seva mitjana. Si no contem el seu salari, la 

mitjana dels salaris dels homes és de 90,875 milers d’euros. Cosa que fa que la bretxa 

salarial sigui molt més baixa, del 4,54 %, molt a prop de l’òptim. 

2.17 ENDESA, S.A60 

Endesa, S.A., és una empresa espanyola del sector elèctric, de gas i d’aigües que treballa 

per fer realitat un nou model energètic basat en les energies netes. 

2.17.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.17.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

José D. Bogas Gálvez Conseller delegat Home 

Luca Passa Director d’administració, finances i control Home 

Ignacio Jiménez Soler Director de comunicació Home 

José Casas Marín  Director de relacions institucionals i 

regulació 

Home 

Pablo Azcoitia Lorente Director de compres Home 

Andrea Lo Faso Director de persones i organització Home 

Patricia Fernández Salís Directora d’auditoria Dona 

José Luís Puche Castillejo Director de mitjans Home 

Borja Acha Besga Director d’assessoria jurídica i assumptes 

corporatius 

Home 

Manuel Marín Guzmán  Director de ICT Digital Solutions Home 

María Malaxecheverría Director de sostenibilitat Dona 

                                                
60

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.endesa.com/es  

https://www.endesa.com/es


101 

Javier Uriarte Monereo  Director de comercialització Home 

Gonzalo Carbó de Haya  Director de nuclear Home 

Juan María Moreno Mellado Director de gestió d’energia Home 

Rafael González Sánchez Director de generació Home 

Gianluca Caccialupi Director d’infraestructures i reds Home 

Josep Trabado Farré Director d’Endesa X Home 

 

TAULA 47: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa ENDESA, S.A. 

2.17.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Juan Sánchez Calero - Guilarte President Home 

Francesco Starace Vicepresident Home 

Alberto de Paoli Conseller dominical Home 

Miquel Roca Junyent Conseller independent Home 

Alejandro Echevarría Busquet Conseller independent Home 

María Patrizia Grieco Consellera dominical Dona 

Antonio Cammisecra Conseller dominical Home 

Ignacio Garralda Ruíz de Velasco Conseller independent Home 

Francisco de Lacerda Conseller independent Home 

Pilar González de Frutos Consellera independent Dona 

Eugenia Bieto Cubet Consellera independent Dona 

Alicia Koplowitz y Romero de Juseu Consellera independent Dona 

Borja Acha Besga Secretari Home 

 

TAULA 48: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa ENDESA, S.A. 
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2.17.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Juan Sánchez Calero - Guilarte 447 Home 

José Bogas Gálvez 2.600 Home 

Miquel Roca Junyent 278 Home 

Alejandro Echevarría Busquet 232 Home 

Ignacio Garralda Ruíz de Velasco 254 Home 

Francisco de Lacerda 242 Home 

María Patrizia Grieco 207 Dona 

Helena Revoredo Delvecchio 224 Dona 

Borja Prado Eulate 14.789 Home 

 

TAULA 49: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa ENDESA, S.A., 

l’any 2019 

2.17.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.17.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

Total càrrecs →  17 

Homes → 15 

Dones → 2 

Percentatge d’homes → 88,24 % 

Percentatge de dones → 11,76 % 

 

Bretxa de gènere → 86,67 % 

GRÀFIC 47: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa ENDESA, S.A. 

 

Els càrrecs de direcció de l’empresa Endesa, S.A., estan ocupats en la seva majoria per 
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homes tal com veiem al gràfic 47. Això fa que la bretxa de gènere també sigui molt elevada, 

situant-se molt lluny de l’òptim. També cal fixar-se que encara falta molt per aconseguir 

complir la Llei Orgànica 3/2007, que marca que hi ha d’haver un 40% i un 60%, com a 

mínim i màxim de cada sexe. 

 

2.17.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

Total càrrecs → 13 

Homes → 9 

Dones → 4 

Percentatge d’homes → 69,23 % 

Percentatge de dones → 30,77 % 

 

Bretxa de gènere → 55,56 % 

GRÀFIC 48: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa ENDESA, S.A. 

 

La distribució d’homes i dones al Consell d’Administració és més igualitària que al Consell 

de Direcció. No obstant això, encara falta una mica perquè compleixi la Llei Orgànica 

3/2007. A més a més, la bretxa de gènere encara és bastant elevada i li falta força per 

arribar al 0%. 

 

2.17.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 
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Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 2.281,714 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 215,5 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
61

 → 90,56 % 

 

GRÀFIC 49: Mitjana de les retribucions dels consellers i les conselleres 

de l’empresa ENDESA, S.A., l’any 2019 

 

En el gràfic 49, podem observar que la diferència entre la mitjana dels salaris dels 

consellers i la de les conselleres és molt elevada. Això fa que la bretxa salarial estigui molt 

lluny del 0 %. No obstant això, podem veure, a la taula 49 dels annexos, que hi ha un salari 

desorbitat en comparació als altres, el de Borja Prado Eulate. Si fem la mitjana sense contar 

el seu salari, és de 675,5  milers d’euros, una xifra molt més baixa, que fa que la bretxa 

salarial sigui del 68,10 %. 

 

2.18 FERROVIAL, S.A.62 

Ferrovial, S.A., és una empresa espanyola especialitzada en el transport. Opera en més de 

40 països gestionant autopistes, línies de ferrocarril, suport a estacions i aeroports i altres 

activitats. Desenvolupen les seves activitats a través de les següents línies de negoci: 

autopistes, aeroports, construcció, mobilitat, electrificació i aigua. 

2.18.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.18.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Ignacio Madridejos Conseller delegat Home 

                                                
61

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes. 
62

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.ferrovial.com/es/  

https://www.ferrovial.com/es/
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Carlos Cerezo Director general de recursos humans Home 

Alejandro de la Joya Conseller delegat de Cintra Home 

Federico Flórez Director general de sistemas d’informació i 

innovació 

Home 

Ignacio Gastón Conseller delegat de Ferrovial Construcción Home 

Jorge Gil Conseller delegat de Ferrovial Aeropuertos Home 

Ernesto López Mozo Director general econòmic - financer Home 

Fidel López Soria Conseller delegat de Ferrovial Servicios Home 

Santiago Ortiz Vaamonde Secretari general Home 

María Teresa Pulido Directora d’estratègia corporativa Dona 

 

TAULA 50: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa FERROVIAL, S.A. 

2.18.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Rafael del Pino President Home 

Óscar Fanjul Vicepresident Home 

Ignacio Madridejos Conseller delegat Home 

María del Pino Consellera dominical Dona 

Santiago Fernández Valbuena Conseller extern Home 

José Fernando Sánchez - Junco Conseller independent Home 

Joaquín del Pino Conseller dominical Home 

Philip Bowman Conseller independent Home 

Hanne Sørensen Consellera independent Dona 

Bruno Di Leo Conseller independent Home 

Juan Hoyos Conseller independent coordinador Home 
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Gonzalo Urquijo Conseller independent Home 

Santiago Ortiz Vaamonde Secretari Home 

 

TAULA 51: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa FERROVIAL, S.A. 

2.18.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Rafael del Pino Calvo - Sotelo 4.412 Home 

Santiago Bergareche Busquet 174 Home 

Joaquín Ayuso García
63

 116 Home 

Ignacio Madridejos Fernández 1.123 Home 

Iñigo Meirás Amusco 11.257 Home 

María del Pino Calvo - Sotelo 144 Dona 

Santiago Fernández Valbuena 160 Home 

José Fernando Sánchez - Junco 161 Home 

Joaquín del Pino Calvo - Sotelo 126 Home 

Óscar Fanjul Martín 152 Home 

Philip Bowman 131 Home 

Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen 130 Dona 

Bruno Di Leo 126 Home 

Juan Hoyos Martínez de Irujo 30 Home 

Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz 2 Home 

 

TAULA 52: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa FERROVIAL, S.A., 

l’any 2019 

                                                
63

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
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2.18.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.18.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

Total càrrecs →  10 

Homes → 9 

Dones → 1 

Percentatge d’homes → 90 % 

Percentatge de dones → 10 % 

 

Bretxa de gènere → 88,88 % 

GRÀFIC 50: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa FERROVIAL, S.A. 

 

El Consell de Direcció de Ferrovial, S.A., només té 1 dona, mentre que 9 homes. Això fa 

que el percentatge de dones i homes a aquest Consell no s’aproximi, ni de tros, al que fixa 

la Llei Orgànica 3/2007. Per altra banda, la bretxa de gènere és molt elevada, i encara 

queda molt per arribar al 0 %. 

2.18.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Total càrrecs → 13 

Homes → 11 

Dones → 2 

Percentatge d’homes → 84,62 % 

Percentatge de dones → 15,38 % 

 

Bretxa de gènere → 81,82 %  
GRÀFIC 

51: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració de 

l’empresa FERROVIAL, S.A. 

En el gràfic 51 podem veure que el percentatge de dones al Consell d’Administració és una 

mica més gran que en el Consell de Direcció. No obstant això, encara falta molt perquè hi 

hagi paritat. Per aquesta raó, la bretxa de gènere també és molt elevada.  
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2.18.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 1.328,308 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 137 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
64

 → 89,69 % 

 

GRÀFIC 52: Mitjana de les retribucions dels consellers i les conselleres 

de l’empresa FERROVIAL, S.A., l’any 2019 

 

En el gràfic 52, podem observar que hi ha una gran diferència entre el que cobren les dones 

de mitjana i el que cobren els homes de mitjana. Això fa que la bretxa salarial tam bé sigui 

molt alta, per sobre del 85 %. No obstant això, si ens mirem la taula 52 dels annexos, 

veurem que hi ha un home que cobra una xifra desorbitada en comparació amb les altres 

persones. Si traiem el seu salari i no el contem, la mitjana dels salaris dels homes és de 

559,417 milers d’euros. Si calculem la bretxa salarial a partir d’aquesta xifra, ens dóna 75,51 

%. Una bretxa més baixa, però tot i això molt lluny de l’òptim. 

2.19 GRIFOLS, S.A.65 

Grifols, S.A., és una empresa multinacional especialitzada en el sector farmacèutic - 

hospitalari. Grifols és actualment un important proveïdor mundial d’immunoglobulines 

intravenoses, albúmina, Factor VIII, plasma i altres productes hemoderivats. 

2.19.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.19.1.1 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Víctor Grífols Roura President Home 

                                                
64

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes. 
65

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.grifols.com/es/home  

https://www.grifols.com/es/home
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Carina Szpilka Lázaro Consellera independent Dona 

Íñigo Sánchez - Asiaín Mardones Conseller independent coordinador Home 

Marla E. Salmon Consellera independent Dona 

Belén Villalonga Morenés Consellera independent Dona 

Luis Isasi Fernández de Bobadilla Conseller independent Home 

Steven F. Mayer Conseller independent Home 

Raimon Grífols Roura Conseller delegat  Home 

Víctor Grífols Deu  Conseller delegat Home 

Ramon Riera Roca Conseller extern Home 

Tomás Dagá Gelabert Conseller extern i vicesecretari Home 

Thomas Glanzmann Vicepresident Home 

Enriqueta Felip Font Consellera independent Dona 

Nuria Martín Barnés Secretaria Dona 

 

TAULA 53: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa GRIFOLS, S.A 

2.19.1.2 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Anna Veiga Lluch 50 Dona 

Thomas Glanzmann 320 Home 

Raimon Grífols Roura 1.276 Home 

Ramon Riera Roca 503 Home 

Víctor Grífols Roura 1.501 Home 

Víctor Grífols Deu  1.212 Home 

Belén Villalonga Morenés 125 Dona 

Luis Isasi Fernández de Bobadilla 125 Home 



110 

Carina Szpilka Lázaro 150 Dona 

Marla E. Salmon 150 Dona 

Steven Mayer 125 Home 

Íñigo Sánchez - Asiaín Mardones 150 Home 

Enriqueta Felip Font 50 Dona 

 

TAULA 54: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa GRIFOLS, S.A., 

l’any 2019 

2.19.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.19.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Total càrrecs → 14 

Homes → 9 

Dones → 5 

Percentatge d’homes → 64,29 % 

Percentatge de dones → 35,71 % 

 

Bretxa de gènere → 44,44 %  

GRÀFIC 53: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa GRIFOLS, S.A. 

 

En el gràfic 53, podem observar que el percentatge d’homes i de dones al Consell 

d’Administració no és igual. No obstant això, podem considerar que s’aproxima al 40 % i 60 

% que fixa la Llei Orgànica 3/2007. També podem veure que la bretxa de gènere no és molt 

elevada, en comparació amb altres empreses, però tot i això falta força per arribar a l’òptim, 

el 0%. 



111 

2.19.2.2 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 651,5 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 105 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
66

 → 83,88 % 

 

GRÀFIC 54: Mitjana de les retribucions dels consellers i les conselleres a 

de l’empresa GRIFOLS, S.A., l’any 2019 

 

çEn aquest cas, en el gràfic 54, podem observar que hi ha una gran diferència entre la 

mitjana salarial dels consellers i la mitjana salarial de les conselleres. Això es tradueix en 

una elevada bretxa salarial, que s’allunya molt del 0 %. 

2.20 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.67 

International Consolidated Airlines Group, S.A., és una empresa fruit de la fusió de les 

companyies aèries Iberia i British Airways. És la sisena aerolínia del món per ingressos i 

tercera a Europa. Des de la compra d’Aer Lingus, la companyia compta amb una flota de 

541 avions i vola a 274 destinacions per tot el planeta. 

2.20.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.20.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Willie Walsh Conseller delegat Home 

Steve Gunning Director financer Home 

Julia Simpson Cap de gabinet Dona 

Chris Haynes Assessor jurídic Home 

                                                
66

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes. 
67

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.iairgroup.com/es-ES  

https://www.iairgroup.com/es-ES
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Alistair Hartley Director d’estratègia  Home 

Luis Gallego Martín President i conseller delegat d’Iberia Home 

Alex Cruz President i conseller delegat de British 

Airways 

Home 

Sean Doyle Conseller delegat d’Aer Lingus Home 

Javier Sánchez - Prieto Conseller delegat de Vueling Home 

Adam Daniels Conseller delegat de IAG Loyalty Home 

Lynne Embleton Consellera delegada de IAG Cargo Dona 

John Gibbs Director d’informació Home 

 

TAULA 55: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES 

GROUP, S.A. 

 

2.20.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Antonio Vázquez President Home 

Willie Walsh  Conseller delegat Home 

Steve Gunning Director financer Home 

Marc Bolland  Conseller independent Home 

Margaret Ewing Consellera independent Dona 

Javier Ferrán Conseller independent Home 

Deborah Kerr Consellera independent Dona 

María Fernanda Mejía Consellera independent Dona 

Kieran Poynter Conseller independent Home 

Emilio Saracho Conseller independent Home 

Nicola Shaw Consellera independent Home 
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 Alberto Terol Conseller independent Home 

 

TAULA 56: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES 

GROUP, S.A. 

 

2.20.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Antonio Vázquez 650 Home 

Willie Walsh  2.555 Home 

Marc Bolland  157 Home 

Patrick Cescau 98 Home 

Enrique Dupuy de Lôme 844 Home 

Margaret Ewing 65 Dona 

Javier Ferrán 66 Home 

Steve Gunning 781 Home 

Deborah Kerr 131 Dona 

María Fernanda Mejía 134 Dona 

Kieran Poynter 164 Home 

Emilio Saracho 138 Home 

Dame Marjorie Scardino 98 Dona 

Nicola Shaw 136 Home 

 Alberto Terol 162 Home 

 

TAULA 57: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa INTERNATIONAL 

CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A., l’any 2019 
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2.20.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.20.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

 

Total càrrecs → 12 

Homes → 10 

Dones → 2 

Percentatge d’homes → 83,33 % 

Percentatge de dones → 16,67 % 

 

Bretxa de gènere → 80 % 

 

GRÀFIC 55: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. 

 

International Consolidated Airlines Group, S.A., és una empresa que al seu Consell de 

Direcció hi ha un percentatge de dones molt baix, que no s’aproxima al 40 % que fixa la Llei 

Orgànica 3/2007. Això fa que la bretxa de gènere sigui molt elevada i es situï molt lluny del 

0%. 

 

2.20.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

Total càrrecs → 12 

Homes → 9 

Dones → 3 

Percentatge d’homes → 75 % 

Percentatge de dones → 25 % 

 

Bretxa de gènere → 66,67 % 

GRÀFIC 56: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, 

S.A. 
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En aquest cas, al Consell d’Administració hi ha un percentatge més alt de dones que al 

Consell de Direcció, no obstant això encara no compleix el 40 % i 60 % que fixa la Llei 

Orgànica 3/2007. Per aquesta raó, la bretxa de gènere és una mica més baixa però encara 

està lluny de l’òptim. 

2.20.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 522,818 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 107 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
68

 → 79,53 % 

GRÀFIC 57: Mitjana de les retribucions dels consellers i les conselleres 

de l’empresa INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, 

S.A., l’any 2019 

 

Finalment, si ens fixem en el gràfic 57, podem veure que hi ha una gran diferència entre la 

mitjana salarial d’un home i la mitjana salarial d’una dona, en aquesta societat. Això fa que 

la bretxa salarial sigui molt més elevada del que hauria de ser, situant-se a prop del 80 %. 

2.21 IBERDROLA RENOVABLES, S.A.
69 

Iberdrola Renovables, S.A., és una empresa amb seu a Bilbao que genera, distribueix i 

comercialitza electricitat i gas natural. Opera a 28 països diferents i compta amb uns 16 

milions de clients. Treballa en el camp de les telecomunicacions. 

2.21.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

 

                                                
68

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes. 
69

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.iberdrola.com  

https://www.iberdrola.com/
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2.21.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Ignacio Galán  President i CEO Home 

Juan Carlos Rebollo Director administració i control Home 

Daniel Alcaín Administració i control Home 

José Sainz Director de finances i recursos Home 

Santiago Martínez Director de serveis jurídics Home 

 Gerardo Codes  Serveis jurídics Home 

Pedro Azagra Director de desenvolupament corporatiu Home 

Francisco Martínez Córcoles Director general de negoci Home 

Aitor Moso Director del negoci liberitzat del grup Home 

Armando Martínez Director dels negocis en xarxa Home 

Xabier Viteri Director de negocis renovables Home 

Julián MartínezSimancas Secretari del consell Home 

Sonsoles Rubio Directora d’auditoria interna Dona 

Mª Dolores Herrera Directora de compliment Dona 

Asís Canales Directora de compres i seguros Dona 

Mª Ángeles Santamaría CEO Espanya Dona 

Keith Anderson CEO UK Home 

James P. Torgerson CEO Estats Units Home 

Enrique Alba CEO Mèxic Home 

Mario Ruiz-Tagle CEO Brasil Home 

 

TAULA 58: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa IBERDROLA, S.A. 
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2.21.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

José Ignacio Sánchez Galán President i conseller delegat Home 

Juan Manuel González Serna Vicepresident i conseller coordinador Home 

Iñigo Víctor de Oriol Ibarra Conseller extern Home 

Samantha Barber Consellera independent Dona 

María Helena Antolín Raybaud Consellera independent Dona 

Georgina Kessel Martínez Consellera independent Dona 

José Walfredo Fernández Conseller independent Home 

Manuel Moreu Munaiz Conseller independent Home 

Xabier Sagredo Ormaza Conseller independent Home 

Francisco Martínez Córcoles Conseller i director de negocis  Home 

Anthony L. Gardner Conseller independent Home 

Sara de la Rica Goiricelaya Conseller independent Dona 

Nicola Mary Brewer Consellera independent Dona 

Regina Helena Jorge Nunes Consellera independent Dona 

Julián Martínez - Simancas Sánchez Secretari Home 

Santiago Martínez Garrido Vicesecretari Home 

Ainara de Elejoste Echebarría Vicesecretaria Dona 

Rafael Mateu de Ros Cerezo Lletrat assessor del Consell d’Administració Home 

 

TAULA 59: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa IBERDROLA, S.A. 



118 

2.21.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

José Ignacio Sánchez Galán
70

 10.130  Home 

Inés Macho Stadler 519 Dona 

Iñigo Víctor de Oriol Ibarra 310 Home 

Samantha Barber 534 Dona 

María Helena Antolín Raybaud 499 Dona 

Georgina Kessel Martínez 326 Dona 

Denise Mary Holt 294 Dona 

José Walfredo Fernández 294 Home 

Manuel Moreu Munaiz 315 Home 

Xabier Sagredo Ormaza 474 Home 

Juan Manuel González Serna 486 Home 

Francisco Martínez Córcoles 3.138 Home 

Anthony L. Gardner 284 Home 

Sara de la Rica Goiricelaya 218 Dona 

Ángel Jesús Acebes Paniagua 73 Home 

 

TAULA 60: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa IBERDROLA, S.A., 

l’any 2019 

 

2.21.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.21.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

 

                                                
70

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
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Total càrrecs → 20  

Homes → 16 

Dones → 4 

Percentatge d’homes → 80 % 

Percentatge de dones → 20 % 

 

Bretxa de gènere → 75 % 

GRÀFIC 58: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa IBERDROLA RENOVABLES, S.A. 

 

El Consell de Direcció de l’empresa Iberdrola Renovables, S.A., no té un percentatge massa 

elevat de dones. Això fa que la bretxa de gènere també sigui molt elevada, situant-se al 

75%, molt lluny de l’òptim. 

 

2.21.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

Total càrrecs → 18 

Homes → 11 

Dones → 7 

Percentatge d’homes → 61,11 % 

Percentatge de dones → 38,89 

 

Bretxa de gènere → 36,36 % 

GRÀFIC 59: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa IBERDROLA RENOVABLES, S.A. 

 

En el cas del Consell d’Administració, podem observar en el gràfic 59 que falta molt poc per 

arribar al 40 % i 60 %, que fixa la Llei Orgànica 3/2007. Això fa que la bretxa de gènere 

també sigui molt més baixa, gairebé un 40 % menys que al Consell de Direcció. 
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2.21.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 1.722,667 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 398,333 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
71

 → 76,88 % 

GRÀFIC 60: Mitjana de les retribucions dels consellers i les conselleres 

de l’empresa IBERDROLA RENOVABLES, S.A., l’any 2019 

 

En el gràfic 60 podem veure que hi ha molta diferència entre la mitjana de les retribucions 

dels consellers i de les conselleres. Això fa que la bretxa salarial també sigui molt elevada, 

prop del 75 %. No obstant això, si ens fixem amb la taula 60 dels annexos, podrem veure 

que només hi ha dues persones que el que cobren supera el milió d’euros, el president i 

conseller delegat i un dels consellers. Si fem la mitjana del que cobren els consellers sense 

contar-los, surt que cobren 319,428 milers d’euros, el que fa que la bretxa salarial sigui del - 

24,70 %, una xifra negativa i que per tant va a favor de les dones. 

2.22 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A72 

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX) és un grup empresarial tèxtil. Aglutina més d’un 

centenar d’empreses dedicades al disseny, fabricació i distribució tèxtil. Algunes marques 

són: Stradivarius, Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Oysho, Uterqüe... 

2.22.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.22.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Antonio Abril Abadín Secretari general i del consell Home 

                                                
71

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes. 
72

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.inditex.com  

https://www.inditex.com/
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Marco Agnolin Director de Bershka Home 

Lorena Alba Castro Directora general de logística Dona 

Eva Cárdenas Botas Directora de Zara Home Dona 

Carlos Crespo González Director d’auditoria interna Home 

José Pablo del Bado Rivas Director de Pull & Bear Home 

Jesús Echevarría Hernández Director general de comunicació i relacions 

institucionals 

Home 

Ignacio Fernández Fernández Director general de finances Home 

Begoña López-Cano Ibarreche Directora de recursos humanos Dona 

Abel López Cernadas Director d’importació, exportació i transport  Home 

Marcos López García Director de mercat de capitals Home 

Juan José López Romero Director de compres i contractacions Home 

Gabriel Moneo Marina Director general de sistemes Home 

Javier Monteoliva Díaz Director de jurídic Home 

Jorge Pérez Marcote Director de Massimo Dutti Home 

Óscar Pérez Marcote Director de Zara Home 

Félix Poza Peña Director de sostenibilitat Home 

Ramón Reñón Túñez Director general adjunt al president i 

consejero delegado 

Home 

José Luis Rodríguez Moreno Director de Uterqüe Home 

Carmen Sevillano Chaves Directora de Oysho Dona 

Jordi Triquell Valls Director de Stradivarius Home 

 

TAULA 61: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa INDÚSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A 
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2.22.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Pablo Isla President Home 

Carlos Crespo González Conseller delegat Home 

Amancio Ortega Gaona Conseller Home 

Pontegadea Inversiones S.L. Conseller  

José Arnau Sierra Vicepresident Home 

José Luis Durán Schulz Conseller Home 

Rodrigo Echenique Gordillo Conseller Home 

Denise Patricia Kingsmill Consellera Dona 

Anne Lange Consellera Dona 

Pilar López Álvarez  Consellera Dona 

Emilio Saracho Rodríguez de Torres Conseller Home 

 

TAULA 62: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa INDÚSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 

2.22.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Pablo Isla 6.209 Home 

Amancio Ortega Gaona 100 Home 

José Arnau Sierra 330 Home 

Carlos Crespo González 1.290 Home 

Pontegadea Inversiones S.L. 100  

Denise Patricia Kingsmill 250 Dona 

Anne Lange 29 Dona 

José Luis Durán Schulz 300 Home 
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Rodrigo Echenique Gordillo 300 Home 

Pilar López Álvarez  250 Dona 

Emilio Saracho Rodríguez de Torres 300 Home 

 

TAULA 63: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa INDÚSTRIA DE 

DISEÑO TEXTIL, S.A., l’any 2019 

 

2.22.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

 

2.22.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

 

Total càrrecs → 21  

Homes → 17 

Dones → 4 

Percentatge d’homes → 80,95 % 

Percentatge de dones → 19,05 % 

 

Bretxa de gènere → 76,47 % 

GRÀFIC 61: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 

 

En el gràfic 61, podem observar que al Consell de Direcció de l’empresa Industria de Diseño 

Textil, S.A., hi ha un percentatge d’homes molt més elevat que de dones. Això fa que la 

bretxa de gènere en aquest Consell sigui molt elevada, prop del 75 %. 
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2.22.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Total càrrecs → 11 

Homes → 7 

Dones → 3 

Empreses externes → 1 

Percentatge d’homes → 63,64 % 

Percentatge de dones → 27,27 % 

Percentatge empreses externes → 

9,09 % 

 

Bretxa de gènere
73

 → 57,14 % 

 

GRÀFIC 62: Percentatge d’homes, dones i empreses externes al Consell 

d’Administració de l’empresa INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. 

 

Tal com podem veure en el gràfic 62, els percentatges d’homes i dones estan més igualats, 

que en el Consell de Direcció. No obstant això, el percentatge de dones no s’apropa massa 

als percentatges fixats per la Llei Orgànica 3/2007. Tot i que, com podem observar la bretxa 

de gènere segueix sent elevada, és una mica més baixa en el Consell d’Administració que 

en Consell de Direcció. 

2.22.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 1.261,286 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 176,333 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

empreses externes → 100 milers 

d’euros 

Bretxa salarial
74

 → 86,02 % 

 

GRÀFIC 63: Mitjana de les retribucions dels consellers, conselleres i 

empreses externes de l’empresa INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A., 

l’any 2019 

                                                
73

 No es té en compte l’empresa externa.  
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Si ens fixem en els salaris dels consellers i les conselleres de l’empresa Industria de Diseño 

Textil, S.A., podem veure que hi ha una gran diferència entre el que cobra un home i el que 

cobra una dona. Això es tradueix en una elevada bretxa salarial, del 86,02 %, molt lluny del 

0 %, l’òptim. 

2.23 INDRA SISTEMAS, S.A.75 

Indra Sistemas, S.A., és una empresa multinacional espanyola del sector de les tecnologies 

de la informació i la comunicació. Actua com a consultora per desenvolupar i implementar 

solucions tecnològiques. També ha aportat solucions tecnològiques als àmbits del transport, 

la indústria, l’administració pública, la sanitat, els serveis financers, la seguretat, la defensa i 

les telecomunicacions. 

 

2.23.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

 

2.23.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Fernando Abril - Martorell President Home 

Ignacio Mataix Director de T&D Home 

Cristina Ruiz Directora de TI Dona 

Luis Abril Director d’energia, industries, consums i de 

solucions de gestió empresarial 

Home 

Berta Barrero  Directora de transports Dona 

José Cabello Director d’Amèrica i recursos humans Home 

Manuel Escalante Director de defensa i seguretat Home 

Jorge Estèvez Conseller de defensa i seguretat Home 

                                                                                                                                                  
74

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes. 
75

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.indracompany.com/es  

https://www.indracompany.com/es
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Luis Figueroa Director d’entrega i producció Home 

Rafael Gallego Director de tràfic aeri i programes europeus Home 

Gonzalo Gavin Director de tràfic aeri internacional  Home 

Carlos Gonzalez Director d'assumptes jurídics Home 

Javier Lázaro Director econòmic-financer Home 

Antonio Mora Director de control, organització i processos Home 

Borja Ochoa Director de serveis financers Home 

Luis Permuy Director d’ASOMAF Home 

 

 

TAULA 64: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa INDRA SISTEMAS, S.A. 

 

2.23.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

Nom Càrrec Sexe 

Fernando Abril - Martorell Hernández President Home 

Alberto Terol Vicepresident  Home 

Antonio Cuevas Delgado Conseller Home 

Enrique de Leyva Pérez Conseller Home 

Silvia Iranzo Gutiérrez Conseller Dona 

Santos Martínez - Conde Gutiérrez- 

Barquín 

Conseller Home 

Ignacio Martín San  Vicente Conseller Home 

Ignacio Mataix Entero Conseller Home 

María Rotondo Urcola Conseller Dona 

Cristina Ruiz Ortega Conseller Dona 

Ignacio Santillana del Barrio Conseller Home 
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Miguel Sebastián Gascón Conseller Home 

Isabel Torremocha Ferrezuelo Conseller Dona 

José Antonio Escalona Secretari Home 

Carlos Gonzalez Vicesecretari Home 

 

TAULA 65: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa INDRA SISTEMAS, S.A. 

2.23.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Fernando Abril - Martorell Hernández 2.290 Home 

Antonio Cuevas Delgado 117 Home 

Enrique de Leyva Pérez 154 Home 

Silvia Iranzo Gutiérrez 107 Dona 

Santos Martínez - Conde Gutiérrez- 

Barquín 

166 Home 

Ignacio Martín San  Vicente 106 Home 

Ignacio Mataix Entero 1.711 Home 

María Rotondo Urcola 120 Dona 

Cristina Ruiz Ortega 1.463 Dona 

Ignacio Santillana del Barrio 152 Home 

Miguel Sebastián Gascón 110 Home 

Isabel Torremocha Ferrezuelo 60 Dona 

Luis Lada Díaz 72 Home 

Javier de Andrés González 1.605 Home 

Juan Carlos Aparicio Pérez 10 Home 

Adolfo Menéndez Menéndez 11 Home 
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Alberto Terol Esteban 140 Home 

 

TAULA 66: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa INDRA 

SISTEMAS, S.A., l’any 2019 

 

2.23.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

 

2.23.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

 

Total càrrecs →  16 

Homes → 14 

Dones → 2 

Percentatge d’homes → 87,5 % 

Percentatge de dones → 12,5 % 

 

Bretxa de gènere → 85,71 % 

GRÀFIC 64: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa INDRA SISTEMAS, S.A. 

 

El Consell de Direcció de l’empresa Indra Sistemas, S.A., tal com podem veure al gràfic 64, 

està format per molt poques dones en comparació als homes. Per aquesta raó els 

percentatges de representació, estan molt lluny de ser iguals, o almenys de complir la Llei 

Orgànica 3/2007. A més a més, si ens fixem en la bretxa de gènere que hi ha, és molt 

elevada, situant-se molt lluny de l’òptim, el 0 %. 
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2.23.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Total càrrecs → 15  

Homes → 11 

Dones → 4 

Percentatge d’homes → 73,33 % 

Percentatge de dones → 26,67 % 

 

Bretxa de gènere → 63,64 % 

GRÀFIC 65: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa INDRA SISTEMAS, S.A. 

 

En el cas del Consell d’Administració podem veure que el percentatge de dones és més alt, 

i per tant el d’homes més baix, però tot i això, encara queda una mica lluny el 40 % i 60 %, 

que fixa la Llei Orgànica 3/2007. Per aquesta raó, si mirem la bretxa de gènere, encara 

segueix sent força elevada, situant-se prop del 60 %. 

2.23.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 511,077 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 437,5 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
76

 → 14,40 % 

GRÀFIC 66: Mitjana de les retribucions dels consellers i les conselleres 

de l’empresa INDRA SISTEMAS, S.A., l’any 2019 

 

                                                
76

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 
compte les empreses externes. 
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Si ens fixem en el gràfic 66, podem veure que no hi ha massa diferència entre el que cobra 

una consellera i el que cobra un conseller a l’empresa Indra Sistemas, S.A.. Això es 

transforma en una baixa bretxa salarial, prop del 15 %. 

2.24 MAPFRE, S.A.77 

Mapfre, S.A., és una asseguradora global. Són una empresa compromesa amb la 

sostenibilitat i el desenvolupament de les persones en els països on estan presents.  

 

2.24.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

 

2.24.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Antonio Huertas President Home 

Ignacio Baeza Vicepresident Home 

José Manuel Inchausti Vicepresident  Home 

José Manuel Corral Director de negocis i clients Home 

Fernando Mata Director de Finances i medis Home 

José Luis Jiménez Conseller d’inversions Home 

Elena Sanz Consellera de persones i organitzacions Dona 

Ángel Dávila  Secretari general i assumptes legals Home 

Francisco Marco Suport a negoci Home 

Maria Luisa Gordillo Consellera d’auditoria interna Dona 

Felipe Nascimento Conseller de TI i PROCESOS Home 

José Luis Gurtubay Conseller d'estratègia i M&A Home 

Jose Antonio Arias Conseller d’operacions Home 

                                                
77

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.mapfre.com  

https://www.mapfre.com/
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Eva Piera  Consellera de relacions externes i 

comunicació 

Dona 

 

TAULA 67: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa MAPFRE, S.A. 

2.24.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Antonio Huertas Mejías President Home 

Ignacio Baeza Gómez Vicepresident Home 

Catalina Miñarro Brugarolas Vicepresidenta Dona 

José Manuel Inchausti Pérez Vicepresident Home 

José Antonio Colomer Guiu Conseller Home 

Ana Isabel Fernández Álvarez Consellera Dona 

María Leticia de Freitas Costa Consellera Dona 

Rosa María García García Consellera Dona 

Antonio Gómez Ciria Conseller Home 

Luis Hernando de Larramendi Martínez Conseller Home 

Francisco José Marco Orenes Conseller Home 

Fernando Mata Verdejo Conseller Home 

Antonio Miguel - Romero de Olano  Conseller Home 

María del Pilar Perales Viscasillas Consellera Dona 

Alfonso Rebuelta Badías Conseller Home 

Ángel Luis Dávila Bermejo Secretari Home 

 

TAULA 68: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa MAPFRE, S.A. 

2.24.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 
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Antonio Huertas Mejías 2.622 Home 

Ignacio Baeza Gómez 1.651 Home 

Catalina Miñarro Brugarolas
78

 306 Dona 

José Antonio Colomer Guiu
79

 274 Home 

Georg Daschner
80

 123 Home 

Ana Isabel Fernández Álvarez
81

 206 Dona 

María Leticia de Freitas Costa
82

 111 Dona 

Rosa María García García
83

 29 Dona 

Antonio Gómez Ciria
84

 127 Home 

Luis Hernando de Larramendi 

Martínez
85

 

180 Home 

Francisco José Marco Orenes 846 Home 

Fernando Mata Verdejo 892 Home 

Antonio Miguel - Romero de Olano
86

  226 Home 

María del Pilar Perales Viscasillas
87

 158 Dona 

Alfonso Rebuelta Badías
88

 155 Home 

 

TAULA 69: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa MAPFRE, S.A., 

l’any 2019 

                                                
78

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
79

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
80

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
81

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
82

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
83

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
84

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
85

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
86

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
87

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
88

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
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2.24.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.24.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

Total càrrecs →  14 

Homes → 11 

Dones → 3 

Percentatge d’homes → 78,57 % 

Percentatge de dones → 21,43 % 

 

Bretxa de gènere → 72,73 % 

 

GRÀFIC 67: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa MAPFRE, S.A. 

 

El Consell de Direcció de Mapfre, S.A., no té gaires dones en comparació als homes. Això 

fa que el percentatge de representació de cada sexe, no sigui massa elevat i encara no 

arribi als fixats per la Llei Orgànica 3/2007. A més a més, podem observar que aquesta 

baixa representació de dones, fa que la bretxa de gènere sigui força elevada entre el 70% i 

el 75%. 
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2.24.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Total càrrecs → 16 

Homes → 11 

Dones → 5 

Percentatge d’homes → 68,75 % 

Percentatge de dones → 31,25 % 

 

Bretxa de gènere → 54,55 % 

GRÀFIC 68: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa MAPFRE, S.A. 

 

En aquest cas, en el Consell d’Administració, podem veure que hi ha els mateixos homes 

que al Consell de Direcció però dues dones més. Això fa que els percentatges de 

representació siguin més igualats tot i no assolir la igualtat. A més a més, la bretxa de 

gènere segueix sent força elevada considerant que l’òptim seria el 0 %.  

 

2.24.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

 



135 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 709,6 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 162 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
89

 → 77,17 % 

GRÀFIC 69: Mitjana de les retribucions dels consellers i les conselleres 

de l’empresa MAPFRE, S.A., l’any 2019 

 

La mitjana de les remuneracions dels consellers de l’empresa Mapfre, S.A., tal com podem 

veure al gràfic 69, és molt més elevada que la de les conselleres. Això fa que la bretxa 

salarial també sigui molt alta, superant el 75 %, molt lluny de l’òptim.  

2.25 MASMOVIL IBERCOM, S.A.90 

MasMovil Ibercom, S.A., és un operador de telecomunicacions independent capaç de donar 

servei d’alt valor afegit a totes les àrees del mercat de forma integral. El seu principal 

objectiu és ser el proveïdor de referència en solucions de telecomunicacions oferint els 

recursos i el coneixement del grup per implantar solucions amb risc zero. 

2.25.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.25.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Meinrad Spenger Chief executive officer Home 

Javier Marín Chief IR & Corp. Finance officer Home 

Miguel A. Suárez Deputy CEO & Business analytics  Home 

                                                
89

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes. 
90

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.grupomasmovil.com 

https://www.grupomasmovil.com/
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Eduardo Duato Deputy CEO & Technical projects Home 

Juan Luis Delgado Chief legal officer Home 

Fernando Castro Chief communication officer Home 

Pablo Freire Chief strategy officer Home 

Arturo Medina Chief people officer Home 

Germán López Chief consumer officer Home 

Rebeca González Chief consumer care & loyalty officer Dona 

Jacobo Galvez Chief marketing officer Home 

José Carlos López - Tello Chief sales officer Home 

José María del Corro Chief financial officer Home 

Miguel Santos Chief technology officer Home 

Victor Guerrero Chief enterprise & wholesale officer Home 

 

TAULA 70: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa MASMOVIL IBERCOM, S.A 

2.25.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Eduardo Díez - Hochleitner Rodríguez President del Consell d’Administració Home 

Meinrad Spenger Conseller delegat executiu Home 

José Poza Vicepresident primer del Consell 

d’Administració i representant del conseller 

dominical Key Wolf, S.L. 

Home 

Josep Mª Echarri Torres Vicepresident segon del Consell 

d’Administració  

Home 

Felipe Fernández Atela Conseller independent Home 

Borja Fernández Espejel Conseller independent i president de la 

comissió d’auditoria 

Home 
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Rafael Domínguez de la Maza Conseller dominical Home 

Rafael Canales Conseller dominical Home 

Nathalie Picquot Consellera independent Dona 

John C. Hahn Conseller dominical Home 

Cristina Aldamiz Echevarría Consellera independent Dona 

Pilar Zulueta de Oya Consellera independent i presidenta de la 

comissió de nombraments i retribucions 

Dona 

Alberto Castañeda González Secretari Home 

 

TAULA 71: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa MASMOVIL IBERCOM, S.A. 

2.25.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Eduardo Díez - Hochleitner Rodríguez 176 Home 

Josep Mª Echarri Torres 684 Home 

Felipe Fernández Atela 106 Home 

Angel Garcia Altozano 17 Home 

Cristina Aldamiz Echevarría 18 Dona 

John C. Hahn 90 Home 

Robert Sudo 93 Home 

Borja Fernández Espejel 120  Home 

Pilar Zulueta de Oya 94 Dona 

Key Wolf, S.L. 80  

Aldebaran Riesgo SCR S.A.U. 28  

Nathalie Picquot 63 Dona 

Rafael Canales 63 Home 
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Rafael Domínguez de la Maza 52 Home 

Meinrad Spenger 1.689 Home 

 

TAULA 72: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa MASMOVIL 

IBERCOM, S.A., l’any 2019 

 

2.25.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.25.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

Total càrrecs →  15 

Homes → 14 

Dones → 1 

Percentatge d’homes → 93,33 % 

Percentatge de dones → 6,67 % 

 

Bretxa de gènere → 92,86 % 

GRÀFIC 70: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa MASMOVIL IBERCOM, S.A. 

 

Si ens fixem en el gràfic 70, podem veure que la representació de dones al Consell de 

Direcció de l’empresa Masmovil Ibercom, S.A., és molt baixa, mentre que la dels homes 

molt alta. Això fa que la bretxa de gènere sigui una de les més elevades de les empreses de 

l’Ibex 35, situant-se al 92,86 %. 

 

2.25.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
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Total càrrecs → 13 

Homes → 10 

Dones → 3 

Percentatge d’homes → 76,92 % 

Percentatge de dones → 23,08 % 

 

Bretxa de gènere → 70 % 

GRÀFIC 71: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa MASMOVIL IBERCOM, S.A. 

 

En aquest cas, si ens fixem en el gràfic 71, podem veure que tot i que la representació 

d’homes i dones al Consell d’Administració no estigui igualada, hi ha més representació de 

dones aquí que al Consell de Direcció. A més a més, la bretxa de gènere segueix sent 

elevada, situant-se encara lluny del 0 %. 

2.25.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 309 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 58,33 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

empreses externes → 54 milers 

d’euros 

 

Bretxa salarial
91

 → 81,12 % GRÀFIC 72: Mitjana de les retribucions dels consellers, conselleres i 

empreses externes de l’empresa MASMOVIL IBERCOM, S.A., l’any 2019 
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 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 
compte les empreses externes. 
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En el gràfic 72 podem observar que hi ha una gran diferència entre el que cobren de mitjana 

les conselleres i el que cobren de mitjana als consellers. Això fa que la bretxa salarial també 

sigui molt elevada, més del 80 %. No obstant això, si ens fixem en la taula 72 dels annexos, 

podem veure que l’única persona que cobra més d’un milió d’euros és el conseller delegat 

executiu. Si contem la mitjana de les retribucions dels consellers sense contar aquest 

conseller, la mitjana és molt més baixa, de 155,67 milers d’euros, cosa que fa que la bretxa 

salarial també sigui més baixa, del 62,53 %, 18 punts percentuals menys. 

2.26 MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.92 

Mediaset España Comunicación, S.A., és una societat formada per un conjunt d’empreses 

dedicades al desenvolupament de negocis vinculats amb el sector audiovisual. La línia 

principal d’activitat del grup és l’explotació de l’espai publicitari de les diverses plataformes 

incloent televisió, internet i digital. 

2.26.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.26.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Alejandro Echevarría President Home 

Paolo Vasile Conseller delegat Home 

Massimo Musolino Director general de gestió i operacions Home 

Manuel Villanueva Director general de contingut Home 

Mario Rodríguez Director general corporatiu Home 

Francisco Alum Director general de Publiespaña Home 

Mirta Drago Directora de comunicació i relacions 

externes 

Dona 

Ghislain Barrois Conseller delegat de Telecinco Cinema i 

director de divisió d’adquisicions 

Home 

Eugenio Fernández Director de la divisió de tecnologies Home 
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 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.mediaset.es   

https://www.mediaset.es/
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Alicia Zamora Directora de la divisió de recursos humans Dona 

Javier Uría Director de la divisió econòmica financera Home 

Juan Pedro Valentín Director de la divisió d’informatius Home 

Pedro Piqueras Director de la divisió d’informatius Telecinco Home 

Patricia Marco Directora d’Antena Dona 

Leonardo Baltanás Director de la divisió Producción 1 Home 

Jaime Guerra Director de la divisió Producción 2 Home 

Ángel de Pablo Director comercial de Publiespaña Home 

Alfonso Pérez Director comercial de Medios Digitales Home 

Salvador Figueros Director comercial de Publiespaña Home 

Cristina Panizza Directora d’operacions i serveis de vendes 

Publiespaña 

Dona 

Lázaro García Director general 2 de Publiespaña Home 

José Luis Villalegre Director d’agències Publiespaña Home 

Giuseppe Silvestroni Director de la divisió de produccions 

especials 

Home 

Ana Bustamante Directora general de Mediterráneo Mediaset 

España Group 

Dona 

 

TAULA 73: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. 

2.26.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Alejandro Echevarría Busquet President Home 

Fedele Confalonieri Vicepresident Home 

Paolo Vasile Conseller delegat executiu Home 

Massimo Musolino Conseller executiu Home 
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Mario Rodríguez Valderas Secretari Home 

Marco Giordani Conseller dominical Home 

Cristina Garmendia Mendizábal Consellera independent Dona 

Consuelo Crespo Bofill Consellera independent Dona 

Javier Díez de Polanco Conseller independent Home 

Gina Nieri Consellera dominical Dona 

Niccolò Querci Conseller dominical Home 

Borja Prado Eulate Conseller dominical Home 

 

TAULA 74: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. 

2.26.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Alejandro Echevarría Busquet 1.079 Home 

Paolo Vasile 1.929 Home 

Fedele Confalonieri 151 Home 

Massimo Musolino 1.006 Home 

Mario Rodríguez Valderas 824 Home 

Marco Giordani 143 Home 

Borja Prado Eulate 123 Home 

Niccolò Querci 123 Home 

Gina Nieri 111 Dona 

Javier Díez de Polanco 167 Home 

Cristina Garmendia Mendizábal 131 Dona 

Consuelo Crespo Bofill 147 Dona 

Helena Revoredo Delvecchio 131 Dona 
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TAULA 75: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa MEDIASET 

ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., l’any 2019 

 

2.26.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.26.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

Total càrrecs →  24 

Homes → 19 

Dones → 5 

Percentatge d’homes → 79,17 % 

Percentatge de dones → 20,83 % 

 

Bretxa de gènere → 73,68 % 

GRÀFIC 73: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. 

 

En el gràfic 73, podem observar que el Consell de Direcció de l’empresa Mediaset España 

Comunicación, està format majoritàriament per homes. Això fa que els percentatges de 

representació de cada gènere siguin molt desiguals. I a més a més, que la bretxa de gènere 

també sigui força elevada, prop del 75 %. 

 

2.26.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
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Total càrrecs → 12 

Homes → 9 

Dones → 3 

Percentatge d’homes → 75 % 

Percentatge de dones → 25 % 

 

Bretxa de gènere → 66,67 % 

GRÀFIC 74: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A. 

 

El Consell d’Administració d’aquesta empresa, segueix bastant la línia del Consell de 

Direcció d’aquesta mateixa empresa, situant-se al 75 % i al 25 %. 15 punts percentuals més 

en cas dels homes i menys en cas de les dones, que el que fixa la Llei Orgànica 3/2007. 

Aquesta diferència també fa que la bretxa de gènere sigui alta, del 66,67 %. 

2.26.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 616,11 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 130 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
93

 → 78,90 % 

GRÀFIC 75: Mitjana de les retribucions dels consellers i les conselleres 

de l’empresa MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., l’any 2019 
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 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 
compte les empreses externes. 
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Fixant-nos en el gràfic 75, podem veure que hi ha una gran diferència entre el que cobra de 

mitjana un conseller d’aquesta empresa i el que cobra de mitjana una consellera. Aquesta 

gran diferència es tradueix en una elevada bretxa de gènere, de prop del 80 %. 

2.27 MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, S.A.94 

Meliá Hotels International, S.A., és una empresa hotelera, líder mundial en complexos 

hotelers, i líder en els mercats de Sud Amèrica i el Carib. Actualment, compta amb més de 

370 hotels oberts o en procés en més de 41 països, que es comercialitzen sota diverses 

marques. 

2.27.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.27.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Gabriel Escarrer Julia President no - executiu Home 

Gabriel Escarrer Jaume Vicepresident executiu Home 

André P. Gerondeau Director d'operacions Home 

Mark Hoddinott Director de propietats immobiliàries Home 

Juan Ignacio Pardo Director jurídic de compliment Home 

Pilar Dols Directora de finances Dona 

Gabriel Cánaves Director de recursos humans Home 

 

TAULA 76: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, S.A. 

 

2.27.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Gabriel Escarrer Juliá President Home 

Gabriel Escarrer Jaume Vicepresident Home 
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Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web www.meliahotelsinternational.com   

https://www.meliahotelsinternational.com/es
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Maria Antonia Escarrer Jaume Consellera dominical (Representant de 

Hoteles Mallorquines Consolidados S.L.) 

Dona 

Alfredo Pastor Bodmer Conseller dominical (Representant de 

Hoteles Mallorquines Asociados S.L.) 

Home 

Francisco Javier Campo Garcia Conseller independent Home 

Juan Arena de la Mora Conseller independent Home 

Karina Szpilka Lázaro Consellera independent Dona 

Fernando D’Ornellas Silva Conseller coordinador independent Home 

Luís María Díaz de Bustamante Secretari i conseller independent Home 

Cristina Henríquez de Luna Basagoiti Consellera independent Dona 

 

TAULA 77: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, S.A. 

2.27.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Gabriel Escarrer Juliá 49 Home 

Gabriel Escarrer Jaume
95

 2.503 Home 

Sebastián Escarrer Jaume 49 Home 

Alfredo Pastor Bodmer 42 Home 

Hotels Mallorquines Consolidados S.L. 78  

Hotels Mallorquines Asociados S.L. 27  

Francisco Javier Campo Garcia 112 Home 

Juan Arena de la Mora 68 Home 

Karina Szpilka Lázaro 84 Dona 

Fernando D’Ornellas Silva 132 Home 

Luís María Díaz de Bustamante 114 Home 
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 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
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Cristina Henríquez de Luna Basagoiti 27 Dona 

Juan Vives Cerdá 10 Home 

 

TAULA 78: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa MELIÁ HOTELS 

INTERNATIONAL, S.A., l’any 2019 

 

 

2.27.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.27.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

Total càrrecs → 7  

Homes → 6 

Dones → 1 

Percentatge d’homes → 85,71 % 

Percentatge de dones → 14,29 % 

 

Bretxa de gènere → 83,33 % 

GRÀFIC 76: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, S.A. 

 

En el gràfic 76, podem observar que hi ha una gran diferència entre el percentatge de 

representació de dones al Consell de Direcció i d’homes a aquest mateix consell. Aquesta 

diferència es tradueix en una elevada bretxa de gènere, més del 80 %. 

 

2.27.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
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Total càrrecs → 10 

Homes → 7 

Dones → 3 

Percentatge d’homes → 70 % 

Percentatge de dones → 30 % 

 

Bretxa de gènere → 57,14 % 

GRÀFIC 77: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, S.A. 

 

En aquest cas, podem veure que els percentatges de representació de cada sexe al Consell 

d’Administració, no són tan diferents com en el Consell de Direcció. No obstant això, encara 

falten deu punts percentuals per complir la Llei Orgànica 3/2007. La diferència que hi ha 

representa un 57,14 %, que és la bretxa de gènere d’aquest consell. 

2.27.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 342,11 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 55,5 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

empreses externes → 52,5 milers 

d’euros 

 

Bretxa salarial
96

 → 83,78 % 
GRÀFIC 78: Mitjana de les retribucions dels consellers, conselleres i 

empreses externes de l’empresa MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, 

S.A., l’any 2019 
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 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 
compte les empreses externes. 
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En el gràfic 78 podem observar que hi ha una gran diferència entre el que cobra un 

conseller i una consellera o una empresa, en el Consell d’Administració, de l’empresa Meliá 

Hotels International, S.A.. Aquesta diferència es transforma en una elevada bretxa salarial, 

del 83 %. Tanmateix, si ens fixem en la taula 78 dels annexos, podrem veure que l’únic que 

cobra una xifra desorbitada és el vicepresident. Per això, si fem la mitjana dels homes sense 

comptar-lo, ens dóna que cobren de mitjana 72 milers d’euros. El que fa que la bretxa 

salarial sigui de només 22,92 %. 

2.28 MERLÍN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.97 

Merlín Properties, SOCIMI, S.A., és una de les principals companyies immobiliàries. Té com 

a principal activitat l’adquisició i gestió d’actius immobiliaris terciaris a la península Ibèrica. 

Per aconseguir crear valor pels seus accionistes, disposa d’una plantilla de professionals de 

primer nivell amb més de 18 anys de presència al sector immobiliari espanyol i portuguès.  

2.28.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.28.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Isamel Clemente  Conseller delegat Home 

Miguel Ollero Director general corporatiu Home 

David Brush  Director d’inversions Home 

Fernando Lacadena  Director financer Home 

Francisco Rivas  Director Home 

Javier Zarrabeitia Director Home 

Luis Lázaro Director Home 

Miguel Oñate Director Home 

Fernando Ramírez Director Home 

Inés Arellano Directora Dona 

Miguel GarcÍa Cases  Director Home 
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 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.merlinproperties.com   

https://www.merlinproperties.com/
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Jesús Vicente Director Home 

 

TAULA 79: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa MERLÍN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.  

2.28.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Javier García-Carranza Benjeuma President Home 

Ismael Clemente Conseller delegat Home 

Miguel Ollero Conseller executiu Home 

Donald Johnston Conseller independent Home 

Maria Luisa Jordá Consellera independent Dona 

Ana García Fau Consellera independent Dona 

Fernando Ortiz Conseller independent Home 

John Gomez-Hall Conseller independent Home 

Francisca Ortega Hernández-Agero Consellera dominical Dona 

Pilar Cavero Mestre Conseller independent Home 

Juan María Aguirre Gonzalo Consellera independent Dona 

Emilio Novel·la Conseller independent Home 

Mónica Martín de Vidales Secretaria Dona 

Ildefons Pol de el Marbre Vicesecretari Home 

 

TAULA 80: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa MERLÍN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. 

 

2.28.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

 

 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Ismael Clemente 8.706 Home 
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Miguel Ollero 8.654 Home 

George Donald Johnston III 117 Home 

Maria Luisa Jordá 129 Dona 

John Gomez-Hall 100 Home 

Juan María Aguirre Gonzalo 134 Home 

Pilar Cavero Mestre 117 Dona 

Ana García Fau 129 Dona 

Emilio Novela Berlin 111 Home 

Fernando Javier Ortiz Vaamonde 115 Home 

 

TAULA 81: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa MERLÍN 

PROPERTIES, SOCIMI, S.A., l’any 2019 

2.28.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.28.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

Total càrrecs →  12 

Homes → 11 

Dones → 1 

Percentatge d’homes → 91,67 % 

Percentatge de dones → 8,33 % 

 

Bretxa de gènere → 90,91 % 

GRÀFIC 79: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa MERLÍN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. 

 

Tal com podem observar al gràfic 79, el Consell de Direcció de l’empresa Merlín Properties, 

SOCIMI, S.A., hi ha molts més homes que dones. En concret hi ha 11 homes i només una 

dona, el que fa que els percentatges de representació de cada sexe es trobin molt lluny de 
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la igualtat que marca la Llei Orgànica 3/2007. A més a més, això fa que la bretxa de gènere 

també sigui molt elevada, més del 90 %.  

 

2.28.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Total càrrecs → 14 

Homes → 9 

Dones → 5 

Percentatge d’homes → 64,29 % 

Percentatge de dones → 35,71 % 

 

Bretxa de gènere → 44,44 % 

GRÀFIC 80: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa MERLÍN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. 

 

En el gràfic 80, podem veure que el Consell d’Administració d’aquesta mateixa empresa, té 

moltes més dones que en canvi el Consell de Direcció. A més a més, podem observar que 

els percentatges de representació són molt similars als que fixa la Llei Orgànica 3/2007, 

encara que no arribi a complir-la. Aquesta diferència que encara hi ha es tradueix en un 

44,44 % de bretxa salarial, menys de la meitat de la qual hi ha al Consell de Direcció. 

 

2.28.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 
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Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 2.562,428 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 125 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
98

 → 95,12 % 

GRÀFIC 81: Mitjana de les retribucions dels consellers i les conselleres 

de l’empresa MERLÍN PROPERTIES, SOCIMI, S.A., l’any 2019 

 

En el gràfic 81, podem veure que la diferència entre el que cobren de mitjana els homes i el 

que cobren de mitjana les dones del Consell d’Administració d’aquesta empresa és molt 

gran. Tanmateix, si ens fixem en la taula 81 dels annexos, veurem que només hi ha dues 

persones que cobren una xifra desorbitada, el conseller delegat i el conseller executiu. Els 

seus dos salaris fan pujar molt la mitjana dels homes. Si fem la mitjana sense comptar el 

seu salari, ens dóna que la mitjana de les retribucions dels consellers és de 115,4 milers 

d’euros. El que fa que la bretxa salarial sigui a favor de les dones i no a favor dels homes, 

com és quan hi comptem els seus salaris. 

2.29 NATURGY ENERGY GROUP, S.A.99 

Naturgy Energy Group, S.A., és un grup multinacional present a més de 30 països i amb 

gairebé 22 milions de clients. Tenen instal·lada una potència de 15,5 GW, a tots els països 

on són presents i un mix diversificat de generació d’electricitat a escala internacional. A més 

a més són líders en la comercialització de gas natural a la península Ibèrica.  

2.29.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 
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 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes. 
99

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.naturgy.com/ca/inici  

https://www.naturgy.com/ca/inici
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2.29.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Francisco Reynes Massanet President executiu Home 

Carlos J. Álvarez Director de finances Home 

Manuel Fernández Director de gas i electricitat Home 

Jordi García Tabernero Director de comunicació i relacions 

institucionals 

Home 

Antonio Basolas Director d’estratègia i desenvolupament Home 

Antonio Gallart Director d’infraestructures LatAm Sur Home 

Steven Fernández Director de Capital Markets Home 

Jon Ganuza Director de controlling Home 

José García Sanleandro Director d’infraestructures LatAm Norte Home 

Antonio Peris Director de recursos Home 

Manuel García Cobaleda Secretari general i del consell Home 

Rosa María Sanz Directora d’infraestructures EMEA Dona 

Miguel Angel Aller Director del projecte LEAN Home 

 

TAULA 82: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa NATURGY ENERGY GROUP, S.A. 

2.29.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Francisco Reynes Massanet President Home 

Ramon Adell Ramon Conseller independent Home 

Marcelino Armenter Vidal Conseller dominical Home 

Francisco Belil Creixell Conseller independent Home 

Lucy Chadwick Consellera dominical Dona 
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Isabel Estapé Consellera dominical Dona 

Helena Herrero Starkie Consellera independent Dona 

Rajaram Rac Conseller dominical Home 

Rioja S.À.R.L. Conseller dominical  

Claudio Santiago Ponsa Conseller independent Home 

Pedro Sainz de Baranda Riva Conseller independent Home 

Theatre Directorship Services Beta 

S.À.R.L.  

Conseller dominical  

 

TAULA 83: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa NATURGY ENERGY GROUP, S.A. 

2.29.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Francisco Reynes Massanet 4.948 Home 

Ramon Adell Ramon 355 Home 

Enrique Alcántara - García Irazoqui 235 Home 

Marcelino Armenter Vidal 235 Home 

Francisco Belil Creixell 325 Home 

Helena Herrero Starkie 235 Dona 

Rajaram Rac 235 Home 

Pedro Sainz de Baranda Riva 295 Home 

Claudio Santiago Ponsa 235 Home 

Rioja Bidco Shareholdings, S.L.U. 137  

Rioja S.À.R.L. 98  

Scott Stanley 215 Home 

Theatre Directorship Services Beta 

S.À.R.L.  

235  
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William Woodburn  20 Home 

 

TAULA 84: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa NATURGY 

ENERGY GROUP, S.A., l’any 2019 

2.29.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.29.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

Total càrrecs →  13 

Homes → 12 

Dones → 1 

Percentatge d’homes → 92,31 % 

Percentatge de dones → 7,69 % 

 

Bretxa de gènere → 91,67 % 

GRÀFIC 82: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa NATURGY ENERGY GROUP, S.A. 

 

En aquest gràfic, podem veure que hi ha una gran diferència entre el percentatge de 

representació d’homes i el percentatge de representació de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa Naturgy Energy Group, S.A.. Aquests dos percentatges s’allunyen molt dels que 

fixa la Llei Orgànica 3/2007. A més a més la bretxa de gènere també és molt elevada, més 

del 90 % 

.  

2.29.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
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Total càrrecs → 12 

Homes → 7 

Dones → 3 

Empreses externes → 2 

Percentatge d’homes → 58,33 % 

Percentatge de dones → 25 % 

Percentatge empreses externes → 

16,67 % 

Bretxa de gènere
100

 → 57,14 % 

 

GRÀFIC 83: Percentatge d’homes, dones i empreses externes al Consell 

d’Administració de l’empresa NATURGY ENERGY GROUP, S.A. 

 

En aquest cas, els percentatges de representació d’homes i dones al Consell 

d’Administració estan més igualats, cosa que fa que la bretxa de gènere també sigui més 

baixa, del 57 %. No obstant això, a l’haver-hi dues empreses externes dins el Consell 

d’Administració, el percentatge d’homes sí que compleix la Llei Orgànica 3/2007, però el 

percentatge de dones no, ja que no arriba al 40 % que fixa. 

2.29.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 709,8 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 235 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

empreses externes → 156,667 milers 

d’euros 

 

Bretxa salarial
101

 → 66,89 % 

GRÀFIC 84: Mitjana de les retribucions dels consellers, conselleres i 

empreses externes de l’empresa NATURGY ENERGY GROUP, S.A., 

l’any 2019 
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 No es té en compte l’empresa externa.  
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compte les empreses externes. 
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En el gràfic 84, podem observar que hi ha força diferència entre el que cobren les dones i 

els homes en aquesta empresa, mentre que no n’hi ha massa entre les dones i les 

empreses externes. La diferència entre homes i dones, es tradueix en una bretxa salarial del 

67% gairebé. Tanmateix, si ens fixem en la taula número 84 dels annexos, podem veure 

que només hi ha una persona que cobra més d’un milió d’euros l’any, el president. Si 

comptem la mitjana de les remuneracions dels consellers sense comptar aquest salari, ens 

dóna 238,889 milers d’euros, cosa que fa que la bretxa salarial es redueixi a només l’1,63%. 

2.30 RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN, S.A.102 

Red Eléctrica Corporación, S.A., és una societat que té l’objectiu de reforçar la separació de 

les activitats regulades (el transport i l’operació del sistema elèctric a Espanya), de la resta 

d’activitats empresarials. En els últims anys, s’ha produït un rellevant impuls de les activitats 

de diversificació del Grupo Red Eléctrica. 

 

2.30.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.30.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Beatriz Corredor Sierra Presidenta del grup i del Consell 

d’Administració 

Dona 

Fátima Rojas Cimadevila Directora corporativa de sostenibilitat i 

relacions externes 

Dona 

Carlos Méndez - Trelles García Secretari general i del Consell 

d’Administració 

Home 

Eva Rodicio González Directora d’auditoria interna i control de risc Dona 

Luis Villafruela Arranz Director de regulació i estudis per a la 

transició energètica 

Home 

Eva Pagán Díaz Directora general de transport Dona 

Miguel Rafael Duvison García Director general d’operació Home 

Ángel Luis Mahou Fernández Director corporatiu de telecomunicacions i Home 
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 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.ree.es/es   
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internacional 

María Teresa Quirós Álvarez Directora corporativa econòmica financera Dona 

José Antonio Vernia Peris Director corporatiu de transformació i 

recursos 

Home 

Laura de Rivera García de Leániz Directora de serveis jurídics Dona 

Silvia Bruno de la Cruz Directora tecnologica Dona 

 

TAULA 85: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN, S.A. 

2.30.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

Nom Càrrec Sexe 

Beatriz Corredor Sierra Presidenta Dona 

Roberto García Merino Conseller delegat Home 

Mercedes Real Rodrigalvarez Consellera dominical Dona 

Antonio Gómez Expósito Conseller dominical Home 

María Teresa Costa Campi Consellera dominical Dona 

Carmen Gómez de Barreda Tous de 

Monsalve 

Consellera independent Dona 

María José García Beato Consellera independent Dona 

Socorro Fernández Larrea Consellera independent Dona 

Antonio Gómez Ciria Conseller independent Home 

Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del 

Río  

Conseller independent Home 

Alberto Francisco Carbajo Josa Conseller independent Home 

José Juan Ruiz Gómez Conseller independent Home 

Carlos Méndez - Trelles García Secretari general i del Consell 

d’Administració 

Home 



160 

Fernando Frías Montejo Vicesecretari del Consell d’Administració Home 

 

TAULA 86: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN, S.A. 

2.30.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Jordi Sevilla Segura 546 Home 

Roberto García Merino 543 Home 

Juan Francisco Lasala Bernad 401 Home 

Carmen Gómez de Barreda Tous de 

Monsalve
103

 

205 Dona 

María José García Beato 175 Dona 

Socorro Fernández Larrea 187 Dona 

José Luis Feito Higueruela 43 Home 

Antonio Gómez Ciria 190  Home 

Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del 

Río  

175 Home 

Alberto Francisco Carbajo Josa 175 Home 

Mercedes Real Rodrigalvarez 175 Dona 

María Teresa Costa Campi 175 Dona 

Antonio Gómez Expósito 175 Home 

José Juan Ruiz Gómez 137 Home 

 

TAULA 87: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa RED ELÉCTRICA 

CORPORACIÓN, S.A., l’any 2019 
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2.30.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.30.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

Total càrrecs →  12 

Homes → 5 

Dones → 7 

Percentatge d’homes → 41,67 % 

Percentatge de dones → 58,33 % 

 

Bretxa de gènere → - 40 % 

GRÀFIC 85: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN, S.A. 

 

Sorprenentment, els percentatges de representació d’homes i dones al Consell de Direcció 

de l’empresa Red Eléctrica Corporación, S.A., són força igualats. A més a més, podem 

veure que hi ha més dones que homes (tot i complir la Llei Orgànica 3/2007), cosa que fa 

que la bretxa de gènere sigui a favor de les dones, del - 40 %. 

2.30.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Total càrrecs → 14 

Homes → 8 

Dones → 6 

Percentatge d’homes → 57,14 % 

Percentatge de dones → 42,86 % 

 

Bretxa de gènere → 25 % 
GRÀFIC 

86: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració de 

l’empresa RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN, S.A. 
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En aquest cas, podem veure que hi ha un percentatge més alt d’homes que de dones, tot i 

això la diferència que hi ha entre un i altre no és gaire elevada, de fet compleixen la Llei 

Orgànica 3/2007. Per aquesta raó la bretxa de gènere és força baixa, de només el 25 %. 

2.30.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 265 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 183,4 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
104

 → 30,79  % 

GRÀFIC 87: Mitjana de les retribucions dels consellers i les conselleres 

de l’empresa RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN, S.A., l’any 2019 

 

En el gràfic 87, podem observar que els salaris dels consellers i les conselleres de 

l’empresa Red Eléctrica Corporación, S.A., no són massa diferents. A més a més no hi ha 

cap salari desorbitat tal com podem veure a la taula 87 dels annexos. Això fa que la bretxa 

salarial d’aquesta empresa sigui només del 30 %. 

2.31 REPSOL, S.A.105 

Repsol, S.A., és una multinacional energètica i petroquímica espanyola, amb seu social a 

Madrid, que va ser fundada l’any 1987. Produeix, distribueix i comercialitza derivats del 

petroli, productes petroquímics i gas liquat i a més a més ven gas natural. 

2.31.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 
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2.31.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Antonio Brufau Niubó President Home 

Josu Jon Imaz San Miguel Conseller delegat Home 

Begoña Elices  Directora general del gabinet de presidència 

i directora general de relacions externes 

Dona 

Antonio Calçada Director general de Fundación Repsol Dona 

Luis Cabra Director general de desenvolupament 

tecnològic, recursos i sostenibilitat 

Home 

Tomás García Director general de E & P Home 

Antonio Lorenzo Director general econòmic financer Home 

María Victoria Zingoni Directora general de negocis comercials i 

química 

Dona 

Juan A. Carrillo de Albornoz Director extern de negocis industrials i 

trading 

Home 

Arturo Gonzalo Director general de persones i organització Home 

Miguel Klingenberg  Director general d’assumptes legals Home 

 

TAULA 88: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa REPSOL, S.A. 

2.31.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Antonio Brufau Niubó President Home 

Josu Jon Imaz San Miguel Conseller delegat Home 

Manuel Manrique Cecilia Vicepresident Home 

María Teresa Ballester Fornés Consellera independent Dona 

Rene Dahan Conseller dominical Home 
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Arantza Estefanía Larrañaga Consellera independent Dona 

Carmina Ganyet i Cirera Consellera independent Dona 

María Teresa García - Milá Lloveras Consellera independent Dona 

José Manuel Loureda Mantiñán Conseller dominical Home 

Ignacio Martín San Vicente Conseller independent Home 

Henri Philippe Reichstul Conseller  Home 

Mariano Marzo Carpio Conseller independent Home 

J. Robinson West  Conseller independent Home 

Luis Suárez de Lezo Mantilla Conseller Home 

Isabel Torremocha Ferrezuelo Consellera independent Dona 

 

TAULA 89: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa REPSOL, S.A. 

2.31.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Antonio Brufau Niubó 2.919 Home 

Josu Jon Imaz San Miguel 3.878 Home 

Luis Suárez de Lezo Mantilla 19.620 Home 

Manuel Manrique Cecilia 354 Home 

José Manuel Loureda Mantiñán 252 Home 

Ángel Durández Adeva 129 Home 

Luis Carlos Croissier Batista 129 Home 

Rene Dahan 354 Home 

J. Robinson West  354 Home 

María Teresa Ballester Fornés 287 Dona 

María Teresa García - Milá Lloveras 182 Dona 
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Arantza Estefanía Larrañaga 157 Dona 

Mariano Marzo Carpio 256 Home 

Isabel Torremocha Ferrezuelo 291 Dona 

Carmina Ganyet i Cirera 300 Dona 

Ignacio Martín San Vicente 363 Home 

Henri Philippe Reichstul 354 Home 

 

TAULA 90: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa REPSOL, S.A., 

l’any 2019 

2.31.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.31.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

Total càrrecs →  11 

Homes → 8 

Dones → 3 

Percentatge d’homes → 72,73 % 

Percentatge de dones → 27,27 % 

 

Bretxa de gènere → 62,50 % 

GRÀFIC 88: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa REPSOL, S.A. 

 

En el gràfic 88, podem veure que el percentatge de representació d’homes i dones al 

Consell de Direcció de l’empresa Repsol, S.A., són força diferents. Això fa que no es 

compleixi la Llei Orgànica 3/2007, ja que els percentatges no es troben entre el 40 % i el 

60%. A més a més la bretxa de gènere és força elevada, de més del 60 %. 
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2.31.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Total càrrecs → 15 

Homes → 10 

Dones → 5 

Percentatge d’homes → 66,67 % 

Percentatge de dones → 33,33 % 

 

Bretxa de gènere → 50 % 

GRÀFIC 89: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa REPSOL, S.A. 

 

Si ens fixem en el gràfic 89, podem veure que els percentatges de representació d’homes i 

dones són força diferents. A més a més, aquesta diferència es tradueix en una bretxa de 

gènere força elevada també, del 50 %. 

2.31.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 2.413,5 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 243,4 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
106

 → 89,92 % 

GRÀFIC 90: Mitjana de les retribucions dels consellers i les conselleres 

de l’empresa REPSOL, S.A., l’any 2019 
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Si ens fixem en el gràfic 90, podem veure que la mitjana de les retribucions dels consellers i 

les conselleres de l’empresa Repsol, S.A., són molt diferents. Això es deu que hi ha quatre 

homes que cobren xifres molt més altes que la resta. Per aquesta raó també la bretxa 

salarial és molt elevada, de gairebé el 90 %. 

2.32 BANCO SANTANDER, S.A.107 

Banco Santander, S.A., és un banc global i multinacional que es basa en un model de 

negoci que es centra en productes i serveis de banca comercial per particulars, petites i 

mitjanes empreses i empreses. Santander, atén a més de 100 milions de clients en una 

xarxa global de 14.400 oficines, la més gran de la banca internacional. 

2.32.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.32.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Ana Botín - Sanz de Sautuola y O’Shea Presidenta executiva Dona 

José Antonio Álvarez Conseller delegat Home 

José María Nus Assessor sènior Home 

Javier Roglá Director de Santander Universidades Home 

Lindsey Argalas Directora de Santander Digital Dona 

Ezequiel Szafir Director d’OpenBank Home 

Keiran Foad Director de riscos i compliment Home 

Mónica López - Monís Directora de riscos i compliment Dona 

José Luis de Mora Director d’estratègia, desenvolupament 

corporatiu i planificació financera 

Home 

Jaime Pérez Renovales Secretaria general i director de recursos 

humans 

Home 

Juan Manuel Cendoya Director de comunicació, màrqueting 

corporatiu i estudis  

Home 
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Pablo del Campo Director de presidència i Banca 

Responsable 

Home 

José García Cantera Director financer Home 

José Doncel Director d’intervenció general i control de 

gestió 

Home 

Javier Maldonado Director de costos Home 

Dirk Marzluf Director de tecnologia i operacions Home 

Gerry Byrne Director d’Europa Home 

Sérgio Rial Director de Sud Amèrica Home 

Héctor Grisi Codirector de Nord Amèrica Home 

Scott Powell Codirector de Nord Amèrica Home 

Víctor Matarranz Director de gestió de patrimoni Home 

José Linares Director de la banca corporativa i 

d’inversions 

Home 

Javier San Félix Director de servei de pagaments globals de 

Santander 

Home 

 

TAULA 91: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa BANCO SABADELL, S.A. 

2.32.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Ana Botín - Sanz de Sautuola y O’Shea Presidenta executiva Dona 

José Antonio Álvarez Álvarez Vicepresident i conseller delegat Home 

Bruce Carnegie - Brown Vicepresident i conseller coordinador 

independent 

Home 

Rodrigo Echenique Gordillo Conseller extern Home 

Guillermo de la Dehesa Romero Conseller extern Home 

Homaira Akbari Consellera independent Dona 
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Francisco Javier Botín - Sanz de 

Sautuola y O’Shea 

Conseller extern Home 

Sol Daurella Comadrán  Consellera independent Dona 

Álvaro Cardoso de Souza Conseller independent Home 

Esther Giménez - Salinas i Colomer Consellera independent Dona 

Belén Romana García Consellera independent Dona 

Ramiro Mato García - Ansorena Conseller independent Home 

Pamela Ann Walkden Consellera independent Dona 

Jaime Pérez Renovales Secretari general i del consell Home 

Henrique de Castro  Conseller independent Home 

Luis Isasi Fernández de Bobadilla Conseller extern Home 

Sergio Rial Conseller executiu Home 

 

TAULA 92: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa BANCO SABADELL, S.A. 

2.32.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Ana Botín - Sanz de Sautuola y O’Shea 9.954 Dona 

José Antonio Álvarez Álvarez 8.270 Home 

Bruce Carnegie - Brown 700 Home 

Rodrigo Echenique Gordillo 4.874 Home 

Guillermo de la Dehesa Romero 399 Home 

Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca 524 Home 

Francisco Javier Botín - Sanz de 

Sautuola y O’Shea 

137 Home 

Sol Daurella Comadrán  240 Dona 
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Esther Giménez - Salinas i Colomer 228 Dona 

Belén Romana García 525 Dona 

Ramiro Mato García - Ansorena 500 Home 

Homaira Akbari 226 Dona 

Álvaro Cardoso de Souza
108

 276 Home 

Henrique de Castro 86 Home 

Pamela Ann Walkden 34 Dona 

Carlos Fernández González 214 Home 

 

TAULA 93: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa BANCO 

SABADELL, S.A., l’any 2019 

2.32.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.32.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

Total càrrecs → 23 

Homes → 20 

Dones → 3 

Percentatge d’homes → 86,96 % 

Percentatge de dones → 13,04 % 

 

Bretxa de gènere → 85 %  

GRÀFIC 91:  Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa BANCO SANTANDER, S.A. 

 

En el gràfic 105, podem veure que els percentatges de representació d’homes i dones al 

Consell de Direcció de l’empresa Banco Santander, S.A. són molt diferents i que es troben 

molt lluny de complir la Llei orgànica 3/2007. Això fa també que la bretxa de gènere d’aquest 

Consell sigui molt elevada, del 85 %. 
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2.32.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

Total càrrecs → 17 

Homes → 11 

Dones → 6 

Percentatge d’homes → 64,71 % 

Percentatge de dones → 35,29 % 

 

Bretxa de gènere → 45,45 % 
 

GRÀFIC 92: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa BANCO SANTANDER, S.A. 

 

Tot i que tal, com observem al gràfic 106, hi ha força diferència entre homes i dones al 

Consell d’Administració, n’hi ha menys que al Consell de Direcció d’aquesta mateixa 

empresa. Això fa també que la bretxa de gènere sigui menys alta, del 45,45 %, gairebé la 

meitat de la del Consell de Direcció.  

2.32.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 1.598 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 1.867,833 milers 

d’euros 

 

Bretxa salarial
109

 → - 16,84 %  

GRÀFIC 93: Mitjana de les retribucions dels consellers i les conselleres 

de l’empresa BANCO SANTANDER, S.A., l’any 2019 

 

Si ens fixem en el gràfic 107, podem veure que les mitjanes de retribucions d’homes i dones 

al Consell d’Administració no tenen gran diferència entre elles, però a diferència d’altres 
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empreses aquí cobren més les dones que els homes, cosa que fa que la bretxa salarial sigui 

del - 16,84 %. Això és degut al fet que la persona que cobra més d’aquesta empresa és la 

presidenta, que és una dona. 

2.33 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.110 

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A., és un proveïdor líder de solucions d’energia 

eòlica, amb clients de tot el món. És una empresa innovadora i pionera en el sector de 

l’energia renovable, han instal·lat tant productes com tecnologies en més de 90 països amb 

una capacitat total de més de 99 GW.   

2.33.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

 

2.33.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Andreas Nauen CEO Home 

Alfonso Faubel CEO de Onshore Home 

Mark Albenze CEO de serveis Home 

Thomas Spannring Director financer Home 

Christoph Wollny COO Home 

Jürgen Bartl Secretari general i director d’ètica i 

compliment 

Home 

Carlos Albi Director general de desenvolupament 

corporatiu i estratègia 

Home 

Marc Immink Director d’auditoria interna Home 

Dietmar Dresp Director de compres Home 

Antonio de la Torre Director de tecnologia Home 

Bent Hunt Director d’assumptes corporatius Home 

Javier Fernández - Combarro Director de recursos humans Home 
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Alan Feeley Director de tecnologies de l’informació i 

director de seguretat cibernètica  

Home 

Gregorio Acero  Director global de QM & HSE Home 

 

TAULA 94: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. 

2.33.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

Miguel Ángel López President Home 

Andreas Nauen Conseller delegat Home 

Rudolf Krämmer Conseller independent Home 

Tim Oliver Holt Conseller dominical Home 

Mariel von Schumann Consellera dominical Dona 

Gloria Hernández Consellera independent Dona 

Herald von Heynitz Conseller independent Home 

María Ferraro Consellera dominical Dona 

Andreas C. Hoffmann Conseller dominical Home 

Klaus Rosenfeld Conseller independent Home 

Juan Antonio García Secretari Home 

 

TAULA 95: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A 

2.33.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

Markus Tacke 1.329 Home 

Miquel Ángel López Borrego 241 Home 

Carlos Rodríguez - Quiroga Menéndez 422 Home 

Gloria Hernández García 255 Dona 
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Rudolf Krämmer 177 Home 

Andoni Cendoya Aranzamendi 219 Home 

Mariel Von Schumann 162 Dona 

Pedro Azagra Blázquez 130 Home 

Klaus Rosenfeld 151 Home 

Alberto Alonso Ureba 215 Home 

Rosa María García García 49 Dona 

Sonsoles Rubio Reinoso 42 Dona 

Swantje Conrad 106 Dona 

 

TAULA 96: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa SIEMENS 

GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A., l’any 2019 

2.33.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

2.33.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

Total càrrecs →  14 

Homes → 14 

Dones → 0 

Percentatge d’homes → 100 % 

Percentatge de dones → 0 % 

 

Bretxa de gènere → 100 % 
 

GRÀFIC 94: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. 

 

En aquest cas, podem observar que el Consell de Direcció de l’empresa Siemens Gamesa 

Renewable Energy, S.A., no hi trobem cap dona. Per aquesta raó el percentatge d’homes i 

la bretxa de gènere és tan elevada. 
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2.33.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

Total càrrecs → 11 

Homes → 8 

Dones → 3 

Percentatge d’homes → 72,73 % 

Percentatge de dones → 27,27 % 

 

Bretxa de gènere → 62,50 % 

GRÀFIC 95: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. 

 

 

En aquest cas, podem veure que el percentatge d’homes i dones al Consell d’Administració 

tenen força diferència, no obstant aquí sí que hi podem trobar dones. Aquesta diferència es 

tradueix a una bretxa de gènere de més del 60 %, no tan alta com en el Consell de Direcció, 

però alta tot i això. 

 

2.33.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 
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Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 360,5 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 122,8 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
111

 → 65,94 % 

GRÀFIC 96: Mitjana de les retribucions dels consellers i les conselleres 

de l’empresa SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, l’any 2019 

 

En el gràfic número 96, podem veure que hi ha una gran diferència entre la mitjana de les 

retribucions dels consellers i la de les conselleres. Això fa que la bretxa salarial també sigui 

força elevada, de més del 65 %. No obstant això, si ens fixem en la taula 96 dels annexos, 

veurem que només hi ha una persona que cobra més d’un milió d’euros. Si comptem la 

mitjana de retribucions dels homes sense contar el seu salari, ens dóna 222,143 milers 

d’euros, una xifra bastant més baixa i que posa la bretxa salarial al 44,72 %, vint punts 

percentuals menys. 

 

2.34 TELEFÓNICA, S.A.112 

Telefónica, S.A., és un grup empresarial multinacional de telecomunicacions, inicialment de 

telefonia. Telefónica té presència a 25 països sota les marques de Telefónica, Movistar, O2 i 

Terra. Fa uns anys va unificar les marques de telefonia fixa (Telefónica) i telefonia mòbil 

(Movistar) sota la mateixa marca. 

2.34.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

 

                                                
111

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes. 
112

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web https://www.telefonica.com/es/home 

https://www.telefonica.com/es/home
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2.34.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

José María Álvarez - Pallete President  Home 

Ángel Vilá  Conseller delegat Home 

Eduardo Navarro Director d’estratègia i assumptes corporatius Home 

María García Legaz Directora de l’oficina de presidència Dona 

Marta Machicot Directora de persones Dona 

Pablo de Carvajal Secretari general i director de regulació Home 

Laura Abasolo Directora de finances i control Dona 

Chema Alonso Director de client digital Home 

Enrique Blanco Director de tecnologia i informació Home 

José Cerdan B2B & CEO Telefonica Tech Home 

Christian Gebara CEO Telefónica Brasil Home 

Emilio Gayo Rodríguez CEO Telefónica Espanya Home 

Mark Evans CEO Telefónica Regne Unit Home 

Markus Haas CEO Telefónica Alemanya Home 

Guillermo Ansaldo CEO Telefónica Infra Home 

Alfonso Gómez Palacio CEO Telefónica Hispam Home 

 

TAULA 97: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES, S.A. 

2.34.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

José María Álvarez - Pallete López President Home 

Isidro Fainé Casas Vicepresident Home 

José María Abril Pérez Vicepresident Home 
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José Javier Echenique Landiríbar Vicepresident Home 

Ángel Vilá Boix Conseller delegat Home 

Juan Ignacio Cirac Sasturain Conseller independent Home 

Peter Erskine Conseller extern Home 

Sabina Fluxa Thienemann Consellera independent Dona 

Carmen García de Andrés Consellera independent Dona 

María Luisa García Blanco Consellera independent Dona 

Jordi Gual Solé Conseller dominical Home 

Peter Löscher Conseller independent Home 

Ignacio Moreno Martínez Conseller dominical Home 

Verónica Pascual Boé Conseller independent Dona 

Francisco Javier de Paz Mancho Conseller extern Home 

Francisco José Riberas Mera Conseller independent Home 

Claudia Sender Ramírez Conseller independent Dona 

Pablo de Carvajal González Secretari Home 

Antonio García - Mon Marañés Vicesecretari Home 

 

TAULA 98: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES, S.A. 

 

2.34.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

José María Álvarez - Pallete López 5.537 Home 

Isidro Fainé Casas 280 Home 
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José María Abril Pérez 300 Home 

José Javier Echenique Landiríbar
113

 259 Home 

Ángel Vilá Boix 4.094 Home 

Juan Ignacio Cirac Sasturain 140 Home 

Peter Erskine
114

 251 Home 

Sabina Fluxa Thienemann 139 Dona 

Carmen García de Andrés 161 Dona 

María Luisa García Blanco 158 Dona 

Jordi Gual Solé 161 Home 

Peter Löscher 168 Home 

Ignacio Moreno Martínez 195 Home 

Francisco Javier de Paz Mancho
115

 280 Home 

Francisco José Riberas Mera 120 Home 

Luis Fernando Furlán
116

 142 Home 

Wang Xiaochu 120 Home 

 

TAULA 99: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa TELEFÓNICA 

MÓVILES, S.A., l’any 2019 

2.34.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

 

2.34.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 

 

                                                
113

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
114

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
115

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
116

 No es té en compte la retribució que rep d’altres societats del mateix grup.  
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Total càrrecs →  16 

Homes → 13 

Dones → 3 

Percentatge d’homes → 81,25 % 

Percentatge de dones → 18,75 % 

 

Bretxa de gènere → 76,92 % 

GRÀFIC 97: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa TELEFÓNICA, S.A. 

 

Si ens fixem en el gràfic 97, podem veure que hi ha una gran diferència entre el percentatge 

de representació d’homes i dones. Això es transforma en una bretxa de gènere també molt 

elevada, de més del 75 %. 

 

2.34.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

Total càrrecs → 19 

Homes → 14 

Dones → 5 

Percentatge d’homes → 73,68 % 

Percentatge de dones → 26,32 % 

 

Bretxa de gènere → 64,29 % 

 

GRÀFIC 98: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa TELEFÓNICA, S.A. 

 

En el cas del Consell d’Administració, hi ha més representació de dones que en el Consell 

de Direcció. No obstant encara falta una mica perquè es compleixi la Llei Orgànica 3/2007. 

Per aquesta raó la bretxa de gènere és més baixa però encara no ho és prou, ja que està al 

voltant del 65 %. 
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2.34.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 860,5 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 152,667 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
117

 → 82,26 % 

GRÀFIC 99: Mitjana de les retribucions dels consellers i les conselleres 

de l’empresa TELEFÓNICA, S.A., l’any 2019 

 

Si ens fixem en el gràfic 99, podem veure que hi ha una elevada diferència entre el que 

cobra de mitjana un home i el que cobra de mitjana una dona, cosa que fa que la bretxa 

salarial també sigui molt elevada de més del 80 %. Tanmateix, si ens fixem en la taula 99 

dels annexos, podem veure que només hi ha dos homes que cobren xifres desorbitades, el 

president i el conseller delegat. Si comptem la mitjana dels homes sense comptar els seus 

dos salaris, ens dóna que cobren de mitjana 201,333 milers d’euros, una xifra molt més 

baixa, que fa que la bretxa salarial sigui només del 24,17 %.  

2.35 VISCOFAN, S.A.118 

Viscofan, S.A., és un grup espanyol, líder mundial en la fabricació i comercialització 

d’embolcalls per productes carnis (també conegudes com a tripes artificials per la seva 

capacitat de substituir les tripes animals que s’utilitzen en la producció d’embotits), amb 

presència en més de 100 països de tot el món. 

2.35.1 EXPOSICIÓ DE LES DADES 

2.35.1.1 CONSELL DE DIRECCIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

                                                
117

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 

compte les empreses externes. 
118

 Totes les dades d’aquest apartat s’han extret de la web http://www.viscofan.com/es/  

http://www.viscofan.com/es/
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José Antonio Canales Conseller director general Home 

Andrés Díaz  Director general d’operacions Home 

Iñaki Recalde Director general de I+D i qualitat Home 

Gabriel Larrea Director general comercial Home 

César Arraiza Director general financer & IT & IT & IT Home 

Juan José Rota Director de recursos humans Home 

Elena Ciordia Directora jurídica Dona 

Armando Ares Director de relació amb inversors i 

comunicació 

Home 

José Vicente Sendín Director de projectes estratègics Home Home 

Pedro Eraso Director de extrusió cel·lulosica i fibrosa Home 

Ricardo Royo Director de la divisió Europea de Col·lagen Home 

Oscar Ponz Director de Supply Chain Home 

Manuel Díaz Director de la divisió corporativa de plàstics Home 

Bertram Trauth Director general de Naturin Viscofan GmbH 

(Alemanya) 

Home 

Milosav Kamis Director general de Viscofan CZ s.r.o. i 

Gamex CB s.r.o. (República Txeca) 

Home 

Andrej Filip Director general adjunt de Viscofan CZ s.r.o. 

i Gamex CB s.r.o. (República Txeca) 

Home 

Iñigo Martínez Director general de Koteks Viscofan d.o.o. 

(Serbia) 

Home 

Domingo González Director general de Viscofan USA Inc 

(EEUU) 

Home 

Eduardo Aguiñaga  Director general de Viscofan de Mèxic 

S.R.L. de C.V. (Mèxic) 

Home 
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Luis Bertoli Director general de Viscofan do Brasil soc. 

com. e. Ind. Ltda. (Brasil) 

Home 

Ángel Maestro Director general de Viscofan uruguay S.A. 

(Uruguay) 

Home 

Juan Negri Director general de Viscofan Technology 

Suzhou Co. Ltd. (Xina) 

Home 

 

TAULA 100: Càrrecs del Consell de Direcció de l’empresa VISCOFAN, S.A. 

 

2.35.1.2 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

Nom Càrrec Sexe 

José Domingo Ampuero Osma President Home 

Ignacio Marco - Gardoqui Ibañez Vicepresident Home 

José Antonio Canales García CEO Home 

José María Aldecoa Sagastasoloa Conseller coordinador Home 

Néstor Basterra Larroudé Conseller Home 

Agatha Echevarría Canales Consellera Dona 

Jaime Real de Asúa y Arteche Conseller Home 

Juan March de la Lastra Conseller Home 

Santiago Domecq Bohórquez Conseller Home 

Laura González Molero Consellera Dona 

Carmen de Pablo Redondo Consellera Dona 

José Antonio Cortajarena Manchado Secretari Home 

 

TAULA 101: Càrrecs del Consell d’Administració de l’empresa VISCOFAN, S.A. 
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2.35.1.3 REMUNERACIONS CONSELLERS I CONSELLERES 

Nom Retribució anual (en milers d’euros) Sexe 

José Domingo Ampuero Osma 1.032 Home 

José Antonio Canales García 786 Home 

Ignacio Marco - Gardoqui Ibañez 161 Home 

José María Aldecoa Sagastasoloa 166 Home 

Jaime Real de Asúa y Arteche 146 Home 

Néstor Basterra Larroudé 136 Home 

Agatha Echevarría Canales 146 Dona 

Juan March de la Lastra 133 Home 

Santiago Domecq Bohórquez 143 Home 

Laura González Molero 146 Dona 

 

TAULA 102: Retribucions anuals (en milers d’euros) dels consellers i conselleres de l’empresa VISCOFAN, S.A., 

l’any 2019 

 

2.35.2 ANÀLISIS DE LES DADES 

 

2.35.2.1 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL DE DIRECCIÓ 
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Total càrrecs → 22  

Homes → 21 

Dones → 1 

Percentatge d’homes → 95,45 % 

Percentatge de dones → 4,55 % 

 

Bretxa de gènere → 95,24 % 

GRÀFIC 100: Percentatge d’homes i de dones al Consell de Direcció de 

l’empresa VISCOFAN, S.A. 

 

Si ens fixem en el gràfic 100, podem veure que hi ha una gran diferència entre els homes i 

les dones al Consell de Direcció, ja que només hi ha una dona en tot el consell. Cal 

destacar que aquests percentatges es troben molt lluny dels que marca com a paritaris la 

Llei Orgànica 3/2007. Això fa que la bretxa de gènere també sigui molt elevada, de més del 

95 %.   

2.35.2.2 BRETXA DE GÈNERE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

Total càrrecs → 12 

Homes → 9 

Dones → 3 

Percentatge d’homes → 75 % 

Percentatge de dones → 25 % 

 

Bretxa de gènere
119

 → 66,67 % 

GRÀFIC 101: Percentatge d’homes i de dones al Consell d’Administració 

de l’empresa VISCOFAN, S.A. 

 

                                                
119

 No es té en compte l’empresa externa.  
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En aquest cas podem veure que els percentatges de representació al Consell 

d’Administració estan més igualats. No obstant això, encara queden 15 punts percentuals 

perquè es compleixi la Llei Orgànica 3/2007. Això fa que la bretxa de gènere també sigui 

una mica elevada, de més del 65 %. 

2.35.2.3 BRETXA SALARIAL ENTRE ELS CONSELLERS I CONSELLERES 

Mitjana de les retribucions dels 

consellers → 337,875 milers d’euros 

Mitjana de les retribucions de les 

conselleres → 146 milers d’euros 

 

Bretxa salarial
120

 → 56,79 % 

GRÀFIC 102: Mitjana de les retribucions dels consellers i les conselleres 

de l’empresa VISCOFAN, S.A., l’any 2019 

 

En el gràfic 102 podem veure que encara hi ha força diferència entre el que cobra una dona 

al Consell d’Administració i el que cobra un home en aquest mateix consell. Aquesta 

diferència es transforma en una bretxa salarial de més del 55 %, concretament del 56,79%. 

  

                                                
120

 Bretxa salarial feta a partir de la mitjana de les retribucions de consellers i conselleres, no es té en 
compte les empreses externes. 
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