
Compromiso en materia de
Igualdade entre Homes e Mulleres.

ss

Naviera Nabia
R/ Cánovas del Castillo, s/n
36202 VIGO (Pontevedra)
Tlf. 986.32.00.48 - info@piratasdenabia.com

www.piratasdenabia.com

-'-I,,,calidadTurística

Naviera Nabia (Naviera lila de Ons, S.L) declara o seu compromiso e desenvolvemento de
políticas que integren a igualdade real de trato e oportunidades entre homes e mulleres, non
consentindo a discriminación xa sexa directa ou indirectamente por razóns de sexo, así coma o
impulso e fomento de medidas encamiñadas a conseguir a igualdade real no seno da nosa
empresa, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes coma un principio
estratéxico da nosa Política Corporativa e de Recursos Humanos, de acordo coa definición do
citado principio que establece la 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 actividad e desta empresa,
desde a selección á promoción do persoal, pasando pola política salarial, a formación, as
condición s de traballo e emprego, a saúde laboral, a ordenación do tempo de traballo e a
conciliación, asumimos o Principio de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes,
atendendo de forma especial a discriminación indirecta.

Os principios enunciados lévanse á práctica a través do fomento de medidas de igualdade
e mediante a implantación dun Plan de Igualdade que supón a mellara continua nesta materia.

Respecto da comunicación, tanto interna coma externa, informarase de todas as decisións
que se adopten a este respecto e proxectarase unha imaxe da empresa acorde con este principio
de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.

Todo o persoal de Nabia asume este compromiso mediante declaración a través do
documento "Compromiso coa Igualdade de Xénero".

Neste sentido, dicir que Nabia é unha empresa modelo no seu sector, sendo a primeira
empresa de transporte de viaxeiros por mar en Galicia en incluír na súa plantilla mariñeiras e
patroas nos seus barcos, e é referencia para outras empresas que comezan a imitar esta política.
Dentro do cadro de persoal fixo, a proporción de homes e mulleres é do 50%, ao igual que en
cada un dos postos (dirección, mariñeiros/as, patróns/as, persoal administrativo)

Nabia conta ademais cunha Política de Conciliación da Vida Persoal e Familiar e de
Igualdade de Oportunidades entre homes e mulleres, promovendo a igualdade de
oportunidades entre os seus profesionais e, en particular, a igualdade de trato entre homes e
mulleres no que se refire ao acceso ao emprego, a formación e a promoción profesional e as
condicións de traballo.
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Aprobado e consensuado poia Xerencia, equipo directivo e persoal da navieira,

En Vigo, a 8 de marzo de 2013
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