
TEST
D’AUTOAVALUACIÓ MIM

D’IGUALTAT



Guia d’ús del test d’autoavaluació de gènere en el sector musical MIM

La UNESCO en la seva Convenció sobre la protecció i promoció de la diversitat de les indústries culturals de 2005 instava a 
“adoptar mesures que facin costat a les dones com a artistes en la creació, producció i distribució de béns i serveis culturals. 
La Convenció de 2005 proporciona un marc per a fer front als desafiaments de gènere a les indústries culturals i creatives, a 
través de polítiques i mesures integrades basades en dades desglossades per sexe” (UNESCO, 2019).

Els processos de mesura i diagnòstic de l’estat de la situació de les entitats musicals en matèria d’igualtat de gènere, són 
bàsics per a avançar cap a un ecosistema cultural més feminista i igualitari.

L’eina d’autoavaluació que teniu a davant estarà disponible a la web de MIM i permetrà a les entitats musicals conèixer el seu 
acompliment en matèria de gènere segons la Llei Orgànica 3/2017 per a la igualtat efectiva entre dones i homes i a l’Agenda 
2030.

Com realitzar el test d’autoavaluació
(i) La persona responsable de gènere de l'entitat, serà la que es faci càrrec d'omplir el qüestionari. Si aquesta figura no existís 
a l'entitat, se'n farà càrrec una persona integrant de l'equip amb prou coneixement de l'entitat per a poder donar respostes a 
preguntes transversals sobre aquesta.
(ii) Per a poder accedir a l'autoavaluació, es respondran a unes preguntes genèriques d'acompliment obligat.
(iii) D'aquesta manera, s'accedirà a l'autoavaluació que consta de diverses preguntes en matèria de gènere de l'entitat.
(iv) S’estima que el test d’autoavaluació es pot emplenar en aproximadament 10 minuts.
(v) Un cop emplenat el qüestionari, a la web apareixeran els resultats de l’autoavaluació junt amb una sèrie de recomanacions 
adaptades a les respostes lliurades per l’entitat.
(vi) Es recomana fer el diagnòstic any rere any, així es podrà identificar com ha millorat l’entitat en matèria de gènere.
(vii) Es disposarà d'un correu electrònic al qual canalitzar qualsevol dubte o suggeriment en relació amb l'autoavaluació:
autoevaluacion@asociacionmim.com
(viii) Cal acceptar les condicions d’ús de les dades per tal que l’eina pugui generar l’autoavaluació.
(ix) En cas que vulguis guardar l’autoavaluació, hi ha la possibilitat que omplis el formulari en format PDF, de tal manera que 
puguis guardar qüestionari i recomanacions.
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Nom de la persona informant

*Lloc en l’empresa

Nom de l’entitat

*Adreça electrònica *Any del diagnòstic
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2

3

4

Tipus d’empresa musical 1
Festivals de música

Espais de música en viu

Altres empreses relatives a la indústria musical (management, 
editorials...)

Titularitat de la institució o espai musical 

Pública Privada

Si No

Si No

Pública de gestió privada

Nombre de treballadores
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6.A

Anys d’activitat a l’entitat

Territori on es desenvolupa l’activitat 

Es compta amb un pla o estratègia en matèria de
gènere?

Si No

Si No

7

8

Es mesura l’impacte en matèria de gènere de
l’activitat o de la implementació del pla o estratègia
de gènere? *
* (Respondre a aquesta pregunta només si has contestat SÍ a l’anterior)

Si No

6.B

* (Respondre a aquesta pregunta només si has contestat SÍ a l’anterior)

Recomanacions

6. D’acord amb el Ministerio de Igualdad, el desenvolupament de les 
polítiques d’igualtat a les empreses, té el seu màxim exponent als 
plans d’igualtat com a instrument que permet integrar a aquestes 
dins les relacions laborals i a tots els àmbits de gestió de les 
organitzacions i així avançar cap a la igualtat efectiva entre dones i 
homes. El Ministerio de Igualdad ofereix al següent enllaç una guia a 
empreses per a poder confeccionar els seus propis plans d’igualtat 
de manera autònoma.

6.A. És recomanable mesurar l’impacte en matèria de gènere de 
l’entitat, de tal manera que es pot identificar l’estat de la situació en 
matèria d’igualtat, la qual cosa ens facilitarà la presa de decisions per 
a l’entitat amb perspectiva de gènere.

7. És important designar a una persona responsable a l’entitat, a qui 
la plantilla i altres grups d’interés puguin adreçar-se davant de 
qüestions en matèria d’igualtat, dins l’entitat.

8. Una adreça de correu electrònic o bústia per a transmetre queixes 
o suggeriments relacionades amb el gènere, és una eina d’utilitat que 
facilita  la comunicació de possibles conflictes o requeriments de les 
i els treballadors o persones relacionades amb l’entitat  per motius 
de gènere.

9. És recomanable forjar aliances i col·laboracions amb entitats 
feministes de l’entorn en el qual es desenvolupa l’activitat.

10. És recomanable que les comunicacions internes siguin inclusives 
i no sexistes, per tal de garantir la inclusió de totes les persones de 
l’entitat.

11. Es recomendable que las comunicaciones internas sean 
inclusivas y no sexistas, para garantizar la inclusión de todas las 
personas de la entidad.

12. Les soft skils o habilitats toves són característiques o aptituds no 
tècniques, però fonamentals a la nostra manera de relacionar-nos 
amb el treball i estan relacionades amb l'empatia, la comunicació, 
l'adaptabilitat o la capacitat de treball en equip entre altres 
qüestions.

13. Tot i que pugui semblar complex, cal intentar, en la mesura del 
que sigui possible, disposar d'una xarxa de proveïdors sostenibles i 
conscienciats amb la igualtat de gènere. 

Es marquen fites en funció dels resultats de la
mesura de l’impacte de l’activitat en matèria
d’igualtat? *

Existeix algun/a responsable en matèria de gènere
a l’entitat?

Existeix algun espai de confiança on adreçar-se
(p.ex. adreça electrònica), en cas de que es vulgui
transmetre alguna opinió o queixa en matèria de
gènere, per part de la plantilla?

Mantens aliances amb entitats o organitzacions públiques,
o privades de caire feminista o en matèria d’igualtat?

Si No

10

Si No

11 Es fa servir llenguatge inclusiu a les comunicacions
internes de l’entitat?

Si No

12 Estàs familiaritzada/familiaritzat amb el concepte
soft skills?

Si No

13 Has exigit requisits en matèria d’igualtat als teus
proveïdors?

A. INFORMACIÓ SOBRE L’ENTITAT

Si No

9 S’imparteix formació en matèria de gènere a la
plantilla de l’entitat? 

https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/pdi/docs/Guia_pdi.pdf


Si No

5 Existeix representació femenina a l’equip directiu?

Si No

1 Existeix contractació amb perspectiva de gènere?

Si No

2 Existeix contractació amb perspectiva inclusiva
en matèria LGTBIQ+?

Si No

3 Existeix contractació amb perspectiva inclusiva
amb persones racialitzades?

4 Quin és el percentatge de dones a la plantilla? 

25% de dones o menys 

75% de dones o menys 

50% de dones o menys 

Més del 75% de dones

25% de dones o menys 

75% de dones o menys 

50% de dones o menys 

Més del 75% de dones

6 Quin és el percentatge de dones a l’equip directiu?

Si No
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Recomanacions

1. És important que les persones encarregades de la contractació de 
personal, tinguin present la perspectiva de gènere. Recordem que 
des de MIM comptem a la nostra web amb un repositori de dones 
professionals de la música.

2 y 3. És important que les persones encarregades de la contractació 
de personal, tinguin present la perspectiva no només de gènere sinó 
també d'altres realitats i col.lectius socials a l'hora de contractar.

4. Es recomana que la plantilla sigui paritària, la qual cosa vol dir que 
al menys un 50% de la plantilla hauria d’estar integrada per dones.

5. La manca de representació de dones a llocs directius és una gran 
problemàtica a la indústria musical, per això és important atendre a 
aquesta realitat.

6. És important que existeixi una configuració de l’equip directiu si 
més no  paritària.

9. La discriminació salarial té lloc quan existeixen diferències a la 
remuneració entre dos treballadors que realitzen la mateixa feina en 
el mateix temps, per motius de gènere, diversitat sexual o raça.

10. Un currículum vitae cec és aquell que no inclou informació que 
permeti identificar al candidat o candidata, ometent dades com ara 
el sexe, nacionalitat o edat, i es centren en qüestions acadèmiques i 
d’experiència, permetent a l’equip de recursos humans dur a terme 
una contractació més inclusiva i igualitària.

7. És important comptar amb accions que impulsin i fomentin el 
lideratge femení en els equips, mitjançant mesures com ara: 
contractació de dones per a càrrecs directius, generant nous 
referents de lideratge, generant noves oportunitats de formació a 
dones.

8. És important que existeixi una política de promoció i progressió a 
l’entitat per a totes les empleades i empleats. Tot i així, és habitual 
que les dones optin a menys promocions respecte als seus companys 
masculins, per la qual cosa és important mantenir una perspectiva 
de gènere a l’hora de promocionar a les empleades i empleats.

Estàs implementant sistemes per a fomentar
el lideratge femení en equips?

Si No

8 Existeixen més homes que dones que hagin
promocionat el darrer any?
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B. INFORMACIÓ SOBRE L’OCUPACIÓ

Si No

10 Consideres la possibilitat d’implementar un model
curricular cec en els processos de contractació? 

Si No

9 Existeix discriminació salarial per motiu de gènere,
diversitat sexual o raça, entre empleades i empleats
amb les mateixes responsabilitats?

https://asociacionmim.com/profesionales/


Si No

1 Disposa l’entitat d’una política de cures i conciliació
de la vida laboral i personal/familiar?

Si No

2 Hi ha dones que hagin deixat de treballar després
de la baixa per maternitat? 

Si No

3 Hi ha homes que hagin deixat de treballar després
de la baixa per paternitat?

Si No

4 Té en compte l'entitat, a l’hora de programar, l’opció
d’incorporar nous referents femenins i/o diversos?

Si No

5 Té en compte l'entitat, a l’hora de programar, a artistes
de diferents edats i generacions?

Si No

6 Es mesura la perspectiva de gènere de la programació
o contractació?

Si No

6.A Utilitzeu els resultats per a millora a la propera edició
o programació? *

Recomanacions

1. La desigualtat de gènere a cartells i programacions artístiques 
genera una situació injusta per a la dona a la indústria de la música. 
Per això és fonamental que es programi amb perspectiva de gènere. 
MIM compta amb un repositori d’artistes que facilita a entitats per tal 
que pugui disposar de dones artistes a la seva programació.

2. És important que des del punt de vista artístic es compti amb una 
perspectiva diversa i inclusiva a l’hora de programar.

3. L’art i la cultura constitueixen una de las principals vies de 
socialització i creació de valors, per la qual cosa és important que 
des del punt de vista artístic es compti amb una perspectiva diversa i 
inclusiva a l’hora de programar.

4. És important atendre al caràcter divers que existeix en tot el teixit 
musical i tenir en compte diferents propostes que poden enriquir la 
programació de l’entitat, la qual cosa suposa alhora la creació de 
noves oportunitats.

5. Dins de la discriminació que pateixen les dones per qüestió de 
gènere, hi ha un afegit quan parlem de dones amb experiència i 
trajectòria musical. Disposar d’una visió intergeneracional a l’hora de 
programar és fonamental.

6. El mesuratge és el primer (i necessari), pas per a crear millores en 
qüestió de gènere. El mesuratge de gènere de programacions o 
cartells, és una eina molt útil per a conèixer l’estat de la situació i 
identificar espais de millora i marcar-se noves fites en matèria de 
gènere per a futures edicions.
Recomanació de com mesurar la perspectiva de gènere.

7. És important que l’entitat atengui a la perspectiva de gènere al seu 
cartell i que treballi per a aconseguir un cartell o programa paritari.

C. INFORMACIÓ SOBRE L’OCUPACIÓ
I  CONCILIACIÓ

Si No

1 Es programa/contracta amb perspectiva de gènere?

Si No

2 Existeix contractació artística amb perspectiva
inclusiva en matèria LGTBIQ+?

Si No

3 Existeix contractació amb perspectiva inclusiva
amb persones racialitzades?

D. INFORMACIÓ SOBRE LA
PROGRAMACIÓ I CONTRACTACIÓ
ARTÍSTICA *
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Recomanacions

1. Les dificultats de conciliació entre les treballadores culturals 
afavoreixen exponencialment les desigualtats de gènere a l’ocupació 
cultural. Atendre a aquesta realitat i actuar per una millor i major 
conciliació entre homes i dones, és fonamental per tal d’avançar cap 
a entorns culturals més justos i igualitaris.
                
La importància de la baixa per paternitat: es tracta d’un factor  
imprescindible a l’hora d’avançar en igualtat i conciliació. La 
responsabilitat compartida a la criança de nens i nenes és 
imprescindible a la lluita contra la desigualtat. Tradicionalment les 
dones-mares han estat sempre vinculades a les tasques de cures de 
filles i fills, el que ha suposat la renúncia a la seva formació, treball i 
fins i tot el propi esbarjo.

Per això, millorar les condicions dels permisos de paternitat i la 
corresponsabilitat de les cures, presenten un impacte directe en 
reducció de les desigualtats de gènere, tal com estableix el Reial 
Decret Llei 6/2019 de l’u de març, de mesures urgents per tal de  
garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a 
l’ocupació.

* (Respondre a les preguntes d’aquest apartat només si des de l’entitat
compteu amb programació o contractació d’artistes)

* (Respondre a aquesta pregunta només si has contestat SÍ a l’anterior)

7 Amb quin percentatge de grups liderats per dones
compta el vostre cartell o programació?  

25% o menys 75% o menys 

50% o menys Més d’un 75%

https://asociacionmim.com/artistas/
https://asociacionmim.com/mesuratge-digualtat-a-la-programacio-cartell-dun-esdeveniment-de-musica-en-viu/


Recomanacions

1. Es recomana analitzar al públic de l’esdeveniment per gènere.

2. Punt morat, punt violeta,... són diferents les maneres de definir a 
aquests espais: conscienciació, prevenció i actuació davant 
d'agressions i abusos masclistes. La seva implementació a 
esdeveniments de música en viu és imprescindible per tal de garantir 
l'esbarjo en igualtat del públic en el desenvolupament de l'activitat. 
La inclusió de dones en aquests punts és important.

3. És important que l’entitat disposi d’un protocol d’actuació davant 
de casos d’agressió masclistes, per tal d’evitar la indefensió de 
possibles víctimes. Diverses associacions feministes i oficines 
d’igualtat d’administracions locals o autonòmiques, compten amb 
protocols en aquest sentit que es poden consultar.

4. Les campanyes de conscienciació són accions de prevenció de 
gran utilitat que poden evitar possibles agressions masclistes o 
LGTBI-fòbiques. Per això es recomana comptar amb accions en 
aquest sentit.

5. Els tallers, programacions o esdeveniments especials celebrats 
per l’entitat, que tinguin un caràcter feminista o divers, contribueixen 
favorablement a la construcció d’una indústria musical igualitària i 
inclusiva.

6. Igual que el punt morat es tracta d’un espai de conscienciació, 
prevenció i actuació davant agressions i abusos per motiu d’identitat 
o orientació sexual, la seva implementació a esdeveniments de 
música en viu, és imprescindible per a garantir l’esbarjo en igualtat 
del públic en el desenvolupament de l’activitat.

Si No

1 Es quantifica el públic en homes, dones i d’altres?

Si No

2 Es disposa d’un punt morat o d’algun espai de
confiança al qual assistir en cas d’agressió masclista? 

Si No

4 Es disposa de campanyes de conscienciació i
prevenció d’agressions o assetjaments masclistes? 

Si No

5 Existeix algun tipus de programació, taller o
esdeveniment especial per a sensibilitzar en matèria
d’igualtat o diversitat sexual?

Si No

6 Disposeu d’un punt iris o alguna eina a la qual assistir
en cas d’agressió LGTBI-fòbica?

Si No

3 Es disposa d’un protocol d’acció davant d’una
agressió o assetjament masclista o estàs adherida
a algun protocol en aquest sentit?     

E. INFORMACIÓ SOBRE PÚBLICS *
* (Respondre a les preguntes d’aquest apartat només si des de l’entitat
celebreu esdevenimentes amb públic)

Comentaris:
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