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SISTEMAS SEGURIDADE A1 S.L. DECLARA o seu compromiso no establecemento 
e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades 
entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de 
sexo, así como no pulo e fomento de medidas para acadar a igualdade real 
no seo da nosa organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre 
mulleres e homes como un principio estratéxico da nosa Política Corporativa e 
de Recursos Humanos, dacordo coa definición de dito principio que establece a 
Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e 
homes.

En todos e cada un dos ámbitos nos que se desenvolve a actividade desta 
empresa, dende a selección á promoción, pasando pola política salarial, a 
formación, as condición de traballo e emprego, a saúde laboral, a ordenación 
do tempo de traballo e a conciliación, a corresponsabilidade, a prevención 
e actuación fronte ao acoso sexual e acoso por razón de sexo, e o uso non 
discriminatorio da linguaxe, a comunicación e a publicidade, asumimos o 
principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, atendendo de 
xeito especial á discriminación indirecta, entendendo por esta “a situación na 
que unha disposición, criterio ou práctica aparentemente neutros, pon a unha 
persoa dun sexo en desvantaxe particular respecto de persoas do outro sexo”.
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Ao respecto da comunicación, tanto interna como externa, informarase de todas 
as decisións que se adopten e difundirase unha imaxe da empresa acorde con 
este principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

Os principios enunciados levaranse á práctica a través da elaboración e 
implantación, por primeira vez, dun Plan de Igualdade que supoña melloras 
respecto á situación presente, arbitrándose os correspondente sistemas de 
seguimento e avaliación, coa finalidade de acadar a consecución da igualdade 
real entre mulleres e homes na entidade e, por extensión, no conxunto da 
sociedade. Para elo SISTEMAS DE SEGURIDADE A1, S.L. comprométese a 
facilitar os recursos necesarios, tanto materiais como humanos.

Para levar a cabo este propósito contarase coas persoas traballadoras en todo o 
proceso de diagnose, elaboración, seguimento e avaliación do Plan de Igualdade. 
Comezando pola súa implicación na constitución e composición da Comisión de 
Igualdade, que será a encargada de velar pola implantación seguimento do Plan 
de Igualdade.

CONCEDIDA SUBVENCIÓN DA XUNTA DE GALICIA AO ABEIRO DA ORDE DO 19 DE DECEMBRO DE 2019 POLA QUE SE 
ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE AXUDAS PARA IMPLANTAR A IGUALDADE LABORAL, A 
CONCILIACIÓN E A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE), E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 
2020 (CÓDIGOS DE PROCEDEMENTO TR357C, TR357D E TR357B)


