
OBXECTIVO XERAL

Afondar sobre a integración do 
principio de igual retribución por 
traballos iguais e de igual valor.

OBXECTIVO ESPECÍFICO:

O principio de igualdade 
retributiva. Ferramentas para a 
aplicación do principio de traballo 
de igual valor.
A análise dos complementos 
salariais, extrasalariais, incentivos, 
beneficios sociais, etc. desde unha 
perspectiva de xénero.
A aplicación de criterios obxectivos 
e neutros como garantía do 
principio de igualdade retributiva. 
Os criterios claros, obxectivos e 
neutros nos conceptos retributivos 
e complementos salariais e 
extrasalariais.
O estudo de valoración de posto 
de traballo como base para a 
fixación da política retributiva.
As medidas de acción positiva para 
reducir ou eliminar a fenda salarial 
de xénero. 
Ferramentas: O rexistro retributivo 
e a Auditoría Retributiva. 

aigualdadelaboral.gal

Programa

Café de benvida17.00 

17.30

Sandra García Lombardia
Inspectora de Traballo e Seguridade Social

Igualdade e transparencia retributiva dende a
perspectiva da Inspección de Traballo

17.45 

18.20

Representantes da Xunta de Galicia

Presentación da xornada17.30 

17.45

Jose Fernando Lousada Arochena
Maxistrado no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Igual retribución polo traballo de igual valor:
A visión da xurisprudencia 

18.20

18.55

Participan:

Mesa redonda. Experiencias concretas de empresas 18.55

19.30
Juan Carlos Rama Bermúdez. 
Congalsa SL

Dir RRHH e Coordinador RSE 

Diana García García. 

Galopín Playgrounds S.L. 

Responsable do departamento de calidade
de Grupo Cetus (Galopín, Gefico, Salgueiras, Salvis, Dubra

Martes  28 de febreiro | De 17.00h a 19:30 h
Espazo Amizar

(Rúa Gregorio Hernández, 2-4, 15011 A Coruña)

Para a inscrición á xornada presencial acceda a:
https://forms.gle/9FiENyqbWmTbiEvd9

Para seguir a sesión por streaming debe inscribirse no taller formativo 11 a través do campus 
en liña en materia de igualdade laboral: https://formacion-igualdadelaboral.xunta.gal

Se quere obter o certificado de aproveitamento do taller, ademais de ter asistido á xornada, 
presencialmente ou por streaming, deberá responder satisfactoriamente, polo menos o 70% das        

cuestións expostas no test de avaliación que estará a súa disposición no 
campus en liña. 

https://forms.gle/9FiENyqbWmTbiEvd9
https://formacion-igualdadelaboral.xunta.gal

