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Pla de diversitat 



UN PLA DE  D IVERSITAT

En què consisteix?

QUÈ ÉS



Un pla de 
diversitat és 
una eina
per qualsevol empresa que vol 
adaptar-se a les necessitats 
actuals de la societat i 

avançar cap a una 
gestió més 
responsable de la 
diversitat. 



UN PLA DE  D IVERSITAT

Quines fases comprèn, a grans trets?

COM S'ELABORA



L'ELABORACIÓ D'UN PLA DE DIVERSITAT ÉS 

Proposa una sèrie de 
recomanacions i mesures 

per una major sensibilització 
i millor gestió d'aquesta 
perspectiva en tots els 
àmbits i processos de 

l'organització.

UN EXERCICI REFLEXIU I METICULÓS 
GUIAT PER UN EQUIP D’ESPECIALISTES

Comença amb un anàlisi i 
diagnòstic de l’atenció de la 

diversitat a l’empresa

QUE POT DURAR SETMANES O MESOS. 

Un bon pla de diversitat ha 
de preveure una avaluació 
continua de la diversitat i, 

per tant, és revisable i 
modificable si es detecten 

noves necessitats

La incorporació a l’empresa de les mesures proposades es fa de 
manera progressiva, començant pels aspectes prioritaris i avançant 

gradualment fins assolir els objectius marcats.



A L'EMPRESA?

Quins beneficis comporta
a l'organització i a l'entorn laboral?

QUÈ APORTA



Un pla de diversitat 
és una iniciativa...

Promou canvis positius en l'estructura, 
l’organització, els processos i la 
comunicació de l’empresa per la 

incorporació o la millora de la 
perspectiva de la diversitat.

TRANSFORMADORA

INSPIRADORA

Posiciona i visibilitza el vostre 
compromís social en l'àmbit de la 
integració laboral i el respecte i 

reconeixement de la diversitat. La 
comunicació interna i externa de 

l’empresa serveix d’exemple per a 
d’altres.

RESILIENT

NECESSÀRIA

Atrau i reté talent divers en 
implementar estratègies de diversitat, 

equitat i inclusió. Un equip divers 
crearà productes i serveis que 

responguin realment a les necessitats 
de la societat actual i això es traduirà 

en major competitivitat.
 

La diversitat és una realitat dins i 
fora les organitzacions. Entendre-la 

i atendre-la degudament en 
potencia l’impacte positiu i els 

beneficis.  
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Aquestes actuacions estan subvencionades pel Departament dʼEmpresa i Treball i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència –finançat per la Unió Europea-Next Generation EU

FINANÇAT PER:
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