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Nota informativa 
Dona i Mercat de Treball 

 

L’existència de desigualtats entre homes i dones al món del treball és un fet 

inqüestionable: les dones no entren a participar al mercat de treball (ni altres 

espais)  amb els mateixos recursos, condicions i mobilitat que els homes per 

motius diversos, des del diferent repartiment de les responsabilitats familiars, 

l’anomenat sostre de vidre o al fet que encara avui es detecti i es promogui una 

escassa presència femenina en certes ocupacions.  

 

Al mateix temps, però, les darreres dècades hem assistit a un increment espectacular de la 

participació laboral femenina. Tot i l’avenç que això suposa, cal recordar que les seves taxes d’activitat 

continuen sent molt inferiors a les dels homes, a més de patir altres discriminacions: taxes d’atur i de 

precarietat laboral superiors, nivells salarials més baixos o menors perspectives de projecció 

professional. 

 

A més, la incorporació de la dona al mercat de treball no va prou acompanyada d’un major nombre 

de recursos orientats a alliberar les dones (i els homes) de les responsabilitats i tasques de cura de 

les persones dependents, el que obliga, majoritàriament a les dones, a una doble jornada: a la feina 

i a la llar. Aquest problema s’agreuja, en el cas de l’Estat Espanyol, pel fet de tenir un dels nivells més 

baixos de serveis socials de la Unió Europea, la qual cosa fa que la majoria de serveis hagin de ser 

assumits per les mateixes famílies i molt sovint per les dones de cada família.  A tots aquests elements 

cal afegir l’impacte de la pandèmia derivada de la Covid19, que ha suposat una sotragada al mercat 

de treball tant remunerat com submergit i ha impactat fortament en el dia a dia de les famílies, amb 

un impacte especial a les dones, que ja partien d’uns nivells de desigualtats més grans i que pateixen 

el risc de mantenir-se en uns nivells de vulnerabilitat majors.  
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Introducció 

 

Les dones pateixen un seguit de discriminacions, dins i fora del món del treball, que resulten en 

greuges comparatius respecte dels homes. La voluntat d’assolir la igualtat de gènere s’emmarca com 

un dels reptes prioritaris de les organitzacions internacionals i de l’agenda política. A nivell 

internacional, és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i a nivell 

europeu, és un dels principis del Pilar de drets socials aprovat en 2017. 

 

La igualtat de gènere constitueix un element de dret del qual se’n desprèn tot un cos normatiu a tots 

els àmbits territorials. Pel que fa al nostre àmbit proper, podem destacar 

 
A Catalunya,  

• Llei 5/2008, de 24 d'abril, de la Generalitat de Catalunya , del dret de les dones a eradicar 

la violència masclista 

• Llei 17/2015, del 21 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, d'igualtat efectiva de dones 

i homes  

• Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals 

i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia 

• LLEI 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones 

a erradicar la violència masclista 

• LLEI 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació 

A l'Estat espanyol 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género 

• Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo 

de Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

 

En el marc de la Unió Europea també s’ha dut a terme tot un conjunt de legislació en aquest àmbit, 

principalment recollida en l’eix  de la Protecció contra la discriminació, on s’inclou tot un corpus de 
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directrius centrats, bàsicament en tres àmbits: la igualtat de tracte entre homes i dones, l’equilibri 

entre la vida professional i la privada i altres formes de discriminació 

 

Centrant-nos en l’àmbit català, la línia del desenvolupament de plans sectorials i d’actuació concrets, 

tenim coma Catalunya  el Pla de Govern de la XII legislatura de la Generalitat inclou en les seves 

actuacions l’assoliment de la igualtat efectiva entre dones i homes, i fer efectiu el dret a la igualtat i a la 

no discriminació per raó de sexe en l’àmbit laboral. Així mateix, d’acord amb la Llei 17/2015, , una de les 

funcions que correspon a l’Administració de la Generalitat de Catalunya és elaborar estudis i informes 

sobre la situació de les dones, fer anàlisis i investigacions sobre la situació de desigualtat per raó de sexe 

i difondre els resultats.  

Al Vallès Oriental, el Consell Comarcal també destaca com a institució compromesa amb les polítiques 

d’igualtat, i des de fa anys assumeix d’acord amb l'exercici de les competències que els atribueix 

l’ordenament jurídic, el repte de garantir l’equitat entre dones i homes. 

Amb la voluntat d’impulsar polítiques i estratègies per la igualtat efectiva, l’any 2011 el Consell Comarcal 

va aprovar el I Pla comarcal de polítiques de dones com a punt de partida per al treball en la igualtat 

efectiva entre dones i homes des de la transversalitat de les seves accions. Actualment ja és disposa 

també del II Pla Comarcal d'Igualtat de gènere, que té com a objectiu  principal promoure la igualtat de 

dones i homes en les accions que es duen a terme des de les diferents serveis i àrees de l’administració 

pública local i comarcal, tot situant la igualtat entre dones i homes com a dret fonamental, com a valor 

central de l’acció municipal i de totes les polítiques locals i comarcals. 

 

Més recentment, i fruit del context derivat de la situació de la comarca davant de la crisi sanitària de la 

COVID-19, s’ha aprovat el Pla de Reactivació Econòmica del Vallès Oriental, Pla en el que es van acordar 

12 propostes d’actuació, de caràcter estratègic, que han d’ajudar a millorar la qualitat de l’ocupació i la 

competitivitat de l’economia Vallesana. Dins d’aquest conjunt de propostes cal destacar la número 8; 

centrada en reforçar la perspectiva de gènere en l’àmbit laboral, amb el llançament i/o reforç d’un 

programa de suport a la feminització de l’ocupació, que vetlli i fomenti la reincorporació de les dones al 

mercat laboral. 
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Amb la voluntat d’aportar contingut, dades i un enfocament específic en aquesta línia, s’ha dut a terme 

aquest informe des de l’Observatori –Centre d’Estudis del Vallès Oriental, que té com a objectiu analitzar 

la situació de les dones en el mercat laboral de la nostra comarca i veure’n la situació respecte als àmbits 

territorials superiors. D’aquesta manera, s’avança en el coneixement de la realitat de les dones en el 

món laboral, pas previ per poder progressar cap a l’erradicació de les desigualtats. 

 

Dona i mercat de treball a Catalunya. Dades de context.1 

A grans trets, les dones tenen, tradicionalment, menors taxes d’activitat i ocupació que els homes i, per 

contra, una major taxa d’atur. Així mateix, hi ha més proporció de treball assalariat entre les dones (el 

89,4% davant del 80,1% dels homes), posant de manifest la menor presència del treball per compte 

propi en les dones. Pel que fa a la qualitat de l’ocupació, les dones presenten una taxa de temporalitat 

més elevada (21,2% enfront del 17,8% dels homes), però és en el tipus de jornada on es troben les 

diferències més significatives, atès que la taxa de parcialitat femenina s’enfila fins el 20,6%, gairebé 

triplicant la masculina (7,3%). Per contra, els diferents indicadors relacionats amb el nivell d’estudis de 

la població, mostren una situació millor de les dones respecte dels homes, atès que la proporció de 

dones amb estudis superiors és més elevada i la taxa d’abandonament prematur dels estudis femenina 

és més baixa que la masculina. En l’àmbit laboral, la posició de les dones és una mostra clara de la manca 

d'igualtat d'oportunitats que manté a una part significativa de la població femenina en situació de forta 

dependència econòmica i limita el ple exercici dels seus drets i el lliure desenvolupament de la seva vida 

personal.  Se’ns dubte també l’afectació de les mesures restrictives per fer front a la pandèmia de la 

COVID-19 estan tenint un abast diferent per sectors d’activitat i sexe. L’impacte d’aquestes mesures 

afecta diferent homes i dones, donades les diferents distribucions d’ambdós sexes en l’estructura 

ocupacional (fruit de l’anomenada segregació horitzontal). 

Els indicadors que es recullen a continuació, elaborats principalment a partir de les dades de l’Enquesta 

de població activa del tercer trimestre de 2020, mostren com les dones i els homes presenten realitats 

diferenciades en el mercat de treball. 

                                            
1 Dades 3T 2020. Observatori del Treball i el Mercat Productiu. Generalitat de Catalunya. 
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A. Població activa 

 

La població activa és aquella part de la població major de 16 anys que treballen o busquen incorporar-

se al mercat de treball.  Així, el percentatge de població activa i ocupada masculina és superior a la 

femenina. La taxa d’activitat dels homes és del 38,79% i les dones un 34,85%, per tant, la taxa 

d’inactivitat femenina supera a la masculina en 2 punts percentuals (27,18% inactivitat femenina i 

25,21% inactivitat masculina). Pel que fa a la taxa d’ocupació masculina, 35,29% està ocupat. Aquest 

percentatge baixa 30,12% en el cas femení. 

 

Per grups d’edat s’observa la progressiva diferenciació de les taxes a mesura que l’edat augmenta. La 

taxa d’ocupació entre sexes dels 16 al 24 anys es diferencia per nou dècimes (32,9% homes i 33,8% 

dones). Entre els 25 i 54 anys, la taxa masculina puja 8,3 punts percentuals (85% homes i 76,7% 

dones). Per últim, les dones de més de 55 anys es troben 8,2 punts per sota respecte els homes 

(21,2% dones i 29,4% homes).  

 

B. Població ocupada 

 

La població ocupada són les persones de 16 anys i més que han treballat en una ocupació de forma 

remunerada, com a mínim una hora durant la setmana de referència, per compte propi o d'altri, 

incloent-hi les persones temporalment absents que esperen la seva reincorporació. Cal destacar que 

el col·lectiu de la població ocupada assalariada que s'obté classificant la població segons la situació 

professional.  

 

 

C. Població Aturada 

 

 

Si analitzem, en primer lloc les dades derivades de l’EPA, veurem que hi ha 260.700 dones aturades, 

que suposen el 51,5% del total de la població aturada. En relació amb el segon trimestre, l’atur total  

ha augmentat un 7,1% (33.600 persones aturades més), però es constata com l’augment de l’atur 
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respon únicament a un fort increment de l’atur femení (+15,3%; 34.500 més), en contraposició amb 

l’atur masculí que s’ha reduït (-0,3%; 800 menys). És a dir, en termes d’enquesta d’activitat es veu 

clarament que l’atur només ha crescut, aquest tercer trimestre de 2020 situant-se així la taxa d’atur 

en el 14,3%, mentre que la dels homes ha disminuït 0,4 punts, reduint-se fins el 12,2%. D’aquesta 

manera, s’amplia el diferencial entre les taxes d’ambdós sexes (2,1 punts de distància), el més elevat 

des del primer trimestre de 2017 (2,2 punts). 

 

Pel que fa a les dades de persones inscrites com a aturades registrades a les oficines de Treball de 

Catalunya, és a dir, l’atur registrat a  30 de setembre de 2020 hi ha 265.683 dones aturades; xifra que 

suposa el 55,6% del total de l’atur registrat a Catalunya (478.201 persones). Entre juny i setembre de 

2020, l’atur registrat femení ha disminuït un 1,2% (3.159 dones aturades menys), disminució menys 

intensa que la dels homes (-1,7%; 3.659 menys).  

 

Això significa que tot i haver un augment clar de dones en situació d’atur, aquesta situació no es 

reflecteix en les dades d’atur registrat, ja que en molts casos les dones no es registren a l’atur (perquè 

no han dut a terme una activitat assalariada que els doni dret a atur en cas d’inscripció, perquè duent 

a terme tasques vinculades a economia submergida, etc. ). 
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La situació de la dona al mercat de treball del Vallès Oriental 

 

1. Atur 

 

a. L’evolució de l’atur 

 

 

               Font: Elaboració pròpia. Dades Diputació de Barcelona, Programa Hermes  

 

Com es pot observar al gràfic, l’atur registrat al 2010 és quasi igual per ambdós sexes, amb un lleuger 

nombre major d’homes aturats (16.411) respecte a les dones (16.162). Tot i això, amb el pas dels 

anys i a partir de l’any 2013, les dones han registrat un atur major que els homes, arribant a dia d’avui 

a haver-hi una gran diferència entre ambdós sexes amb 14.412 dones aturades en front dels 10.567 

homes a l’atur. Això és un reflex de la desigualtat de gènere al mercat de treball que es dóna a escala 

comarcal, però també a qualsevol escala territorial (municipal, provincial, estatal, etc.). Aquestes 

proporcions d’atur també donen peu a justificar l’accentuació de la bretxa de gènere, amb una 

proporció i condicions desfavorables en la majoria d’àmbits econòmics i socials per a la dona. Des 

d’un punt de vista més històric, cal afegir que, com a tendència general, l’atur femení no ha deixat de 

pujar en els darrers anys en una intensitat similar a la de l’increment de l’activitat femenina. Aquest 

fet demostra les dificultats que les dones estan trobant en el seu procés d’inserció al mercat de 

treball. 
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b. Taxa d’atur per sexe i edat desembre 2020 

 

 
              Font: Elaboració pròpia. Dades Diputació de Barcelona, Programa Hermes 

 
Pel que fa la taxa d’atur, en primer lloc, s’observa que la taxa d’atur es va reduint progressivament 

amb l’edat, de la mateixa manera que es redueix a mesura que s’incrementa el nivell d’instrucció de 

les dones. Cal observar però, que tot i que entre els homes també es produeix aquest comportament, 

en igualtat de condicions (mateixa edat o mateix nivell d’instrucció), la taxa d’atur femení sempre és 

molt superior, encara que les diferències s’atenuen a mesura que s’incrementa el nivell d’instrucció. 

En segon lloc veiem com la diferència en la taxa és mínima entre els joves de 16 a 24 anys, on els 

homes arriben al 15% dels aturats, mentre que les dones al 13,47%. Tot i això, la tendència no serà 

la mateixa pels altres grups d’edat, ja que en la resta d’aquests grups, les dones superen als homes, 

arribant a una mitjana total del 15,75%, mentre que els homes es queden en una taxa del 10,40%. 

En el grup que més es nota la diferència és en que comprèn a les persones d’entre 55 i 64 anys, amb 

un 27,47% de dones aturades en front als 16,22% d’homes aturats. 

La taxa d’atur femení es situa, el desembre de 2020 en el 16,13%, pràcticament 6 punts percentuals 

(pp)  superiors a la taxa registrada entre els homes 
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2. Contractació 

 

a. Contractació per sexe i grups d’edat. Desembre 2020 

 

Font: Elaboració pròpia. Dades Observatori del Treball i Model Productiu 

 

 

Pel que fa a la contractació per sexes i grups d’edat, al mes de desembre de 2020, trobem com tant 

homes i dones segueixen una tendència similar en quant a la seva evolució. Addicionalment, els 

homes es troben per sobre del sexe femení en quasi totes les franjes d’edat, sobretot de 20 a 24 anys, 

i s’estabilitzen a partir del grup d’edat de 45 a i més anys, on les dones superen per poc als contractes 

formalitzats pels homes. 

 

b. Contractació per sexe i grups d’edat. Població d’origen estranger, desembre 2020 
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                Font: Elaboració pròpia. Dades Observatori del Treball i Model Productiu 

 

Per altra banda trobem que en quant a població estrangera, la tendència és similar al gràfic anterior, 

tot i que en aquesta ocasió les dones no superen en cap moment la contractació del sexe masculí. La 

diferència més gran es situa en el grup de 25 a 29 anys d’edat, amb uns 221 contractes registrats per 

part dels homes estrangers i uns 146 contractes registrats per part de les dones estrangeres. 

 

 

c. Temporalitat de la contractació. Desembre 2020 

 

 

               Font: Elaboració pròpia. Dades Observatori del Treball i Model Productiu 
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En aquest indicador, la temporalitat de la contractació es mostra preeminent en els contractes de 

caràcter indefinit i en els què la durada d’aquests són fins a 1 mes, és a dir, un curt període de temps, 

seguit d’una baixa xifra dels contractes que representen de 1 a 3 mesos i de 3 a 6 mesos, sent quasi 

inexistent els contractes de 6 a 12 mesos. Pel que respecta a tema de gènere, veiem com el sexe 

masculí quasi sempre –excepte en el grup de 6 a 12 mesos- es troba per sobre del sexe femení en 

quant als contractes registrats al Vallès Oriental. Globalment, podem dir doncs que la contractació 

temporal total ha disminuït amb més intensitat que la indefinida  i aquesta situació també s’ha 

reproduït tant en la contractació masculina com la femenina, ara bé en el cas de les dones el descens 

ha estat més acusat en ambdós tipus de contractació 

 

 

 

d. Tipologia de la contractació. Desembre 2020 

 

 

Font: Elaboració pròpia. Dades Observatori del Treball i Model Productiu 

 

Com s’ha vist a l’anterior gràfic i indicador, la majoria de contractes estan més formalitzats per homes 

que no pas per dones. En el cas de la tipologia de la contractació, la tendència continua, amb més 

casos d’homes tant en la contractació indefinida com en la contractació temporal. Tot i això, l’impacte 
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més notori que trobem en aquest indicador és la gran diferència (per més de 4.000 contractes per a 

cada gènere) entre els pocs contractes indefinits i la gran majoria que hi ha de contractes temporals. 

 

e. Tipologia de la contractació. Població d’origen estrangers, desembre 2020 

 

 

               Font: Elaboració pròpia. Dades Observatori del Treball i Model Productiu 

 

En el cas de la població d’origen estranger, la tipologia de contractació segueix el mateix patró que 

amb els residents nacionals, sent els contractes temporals majoria en front als contractes indefinits. 

Tot i això, veiem com en el cas estranger hi ha una gran diferència entre homes i dones pel que 

respecta a la contractació temporal, sent quasi el doble de contractes temporals els formalitzats per 

homes. Així, veiem com la segregació i bretxa de gènere s’accentua encara més en el cas de les dones 

estrangeres, que pateixen també una forta discriminació de gènere en àmbits com el mercat laboral. 
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f. Tipus de jornada. Desembre 2020 

 

 

               Font: Elaboració pròpia. Dades Observatori del Treball i Model Productiu 

 

El següent indicador relacionat amb el mercat de treball i el món laboral és el tipus de jornada que 

es dona a terme. En aquest cas, la majoria de jornades executades per homes i dones són les jornades 

a temps complet per sobre de les jornades a temps parcial. Pel que fa a la diferència entre ambdós 

gèneres, els homes predominen amb un quart més d’efectius treballant a jornada completa per sobre 

de les dones. No obstant, en quant al treball a temps parcial, les dones superen als homes per una 

mínima diferència que no arriba als 500 treballadors. 

 

g. Persones treballadores en ERTO 

 

 Una de les principals mesures aprovades per tal de contenir l’impacte de la pandèmia en el mercat 

laboral ha estat la regulació dels expedients temporals d’ocupació, ja siguin de suspensió de contracte 

o de reducció de jornada, que tinguin com a causa directa pèrdues d’activitat com a conseqüència 

de la COVID-19. D’entre les característiques d’aquests procediments de regulació d’ocupació, destaca 

el fet que l’empresa es beneficia de bonificacions en la quota empresarial a la Seguretat Social i 

adopta el compromís de reincorporació de les persones treballadores al seu lloc de feina i el 

manteniment de l’ocupació durant un termini de sis mesos des de la data de la reincorporació. Quant 

a la seva consideració en les fonts estadístiques, aquestes persones afectades per un expedient de 
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regulació temporal d’ocupació estan comptabilitzades com a ocupades per la metodologia de l’EPA i 

també es troben incloses en la xifra d’afiliacions de la Seguretat Social. Ara bé, des del passat mes de 

maig, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions publica dades de les persones treballadores 

afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) detallades per sexe, tot i que no 

és possible disposar d’aquestes dades a nivell comarcal. 

 

Així, si donem un cop d’ull a les dades al conjunt català, podem veure com d’acord amb les dades del 

Ministeri, al mes de setembre s’han comptabilitzat 155.011 persones treballadores afiliades a la 

Seguretat Social en situació d’ERTO a Catalunya. D’aquestes, la meitat són dones (77.576 

treballadores i 77.436 homes treballadors). Així doncs, el pes de les dones és més elevat entre les 

persones amb ERTO (50%) que en el conjunt de l’afiliació (46,9% són dones). Aquestes xifres suposen 

que de les 3.341.309 afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya en finalitzar el setembre, 155.011 

es troben afectades per un ERTO, és a dir, el 4,6%. Ara bé, en les dones aquesta proporció s’eleva al 

4,9% (77.576 dones en ERTO respecte de les 1.568.5821 afiliacions femenines), mentre que en els 

homes se situa en el 4,4% (77.436 homes en ERTO de les 1.772.727 afiliacions masculines).  

 

Les dades comarcals mostren com els Expedients de Regulació d’Ocupació acumulats entre gener i 

novemre de 2020 al Vallès Oriental han sumat un total de 5.850 expedients, gairebé un miler més 

que els registrats fins al mes de setembre.  La mesura més emprada, amb un 85% sobre el total 

d’expedients registrats, ha estat la suspensió de contractes. La reducció de jornada s’ha utilitzat en 

gairebé un 5,5% dels casos (313 expedients i finalment, l’extinció ha estat la mesura menys emprada 

(no arriba a l’1% dels expedients registrats) i de fet, només el 0,20% del personal treballador afectat 

ho ha estat per aquesta mesura. Les principals activitats econòmiques afectades són, sobretot, el 

sector de la restauració i l’activitat hotelera (que ha patit força restriccions d’horari, activitat, etc.) 

seguit de la indústria manufacturera i, en un percentatge més baix, també ha estat afectat el comerç 

a l’engròs i al detall. Malgrat que no disposem de les dades d’expedients de regulació desglossades 

per sexes si que es pot deduir que l’afectació ha tocat a sectors concrets on el treball de les dones és 

més present (comerç al detall, locals d’estètica, perruqueries, etc.). 
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Altres dades 

 

Existeixen altres dades que de forma directa o indirecta ens poden donar informació sobre la 

situació de les dones al mercat de treball. En aquest apartat volem mostrar els més rellevants 

 

 

g. Prestacions per maternitat 

 

Pel que fa a les prestacions per maternitat, aquestes suposen un període de descans laboral legalment 

establert, corresponent així un subsidi per cobrir la pèrdua econòmica que suposa aquesta interrupció 

de l'activitat laboral. Aquesta prestació l'assumeix l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i 

representa el 100% del salari. En el cas de les dones, tenen dret a un període de descans de 16 setmanes 

ininterrompudes, ampliable en diferents períodes en casos de part, adopció o acolliment múltiple, de 

discapacitat i de hospitalització del nadó. Les 6 primeres setmanes són obligatòries per a la mare, la resta 

es poden compartir amb el pare o també renunciar-hi. 

L’actualització més recent i que té a veure amb el pare, és a dir, sobre el dret a la paternitat, és que 

a partir de l'1 de gener de 2020, el permís de maternitat i el de paternitat s'equipa pel que fa a durada 

de la baixa, són permisos intransferibles, i les sis primeres seran obligatòries a temps complet per a 

tots dos. El període també s'amplia en casos de part, adopció, acolliment múltiple, discapacitat o 

hospitalització del nadó. 

 

De fet, les diferències en termes de mercat de treball i sexe augmenten a partir dels 35 anys i en 

endavant. L’inici de l’edat reproductiva i, sobretot, les necessitats de conciliació (que segons els rols 

de gènere imposats socialment estan associats a les dones), fa que moltes dones estiguin parcialment 

ocupades en el mercat laboral remunerat o bé que en desapareguin durant els anys amb necessitats 

de conciliar. Tenir família és una causa clara d’abandonament del mercat laboral entre les dones. Les 

dades més recents indiquen que les taxes d’ocupació de dones i homes sense fills se situen en un 

84,7% per a ells i un 74,3% per a elles. En canvi, quan tenen fills, la taxa augmenta fins al 89,4% per 
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als homes i baixa fins a un 68,2% per a les dones. Per tant, tenir filles i fills és un factor d’inserció 

laboral per a ells i d’abandonament per a elles. 

 
 
 

h. Salaris bruts anuals mitjans de dones i homes a Catalunya i Espanya 2020.2 Bretxa salarial 

 

                                        

                                       Font: Enquesta anual d’estructura salarial, INE. 

 

En l’àmbit salarial és on més clarament es pot observar la diferència entre gèneres i l’existència d’una 

discriminació laboral cap a les dones a través d’una bretxa salarial existent. El salari mitjà de les dones 

segueix sent inferior al dels homes, tant dins l’entorn internacional com a Espanya i Catalunya. Per 

una banda, la segregació horitzontal situa les dones en sectors d’activitat i ocupacions que estan 

pitjor remunerades al mercat laboral. Per l’altra, la segregació vertical limita l’ascens i promoció de 

les dones a la seva carrera professional, obtenint així menys ingressos. La menor valoració dels llocs 

de treball tradicionalment feminitzats, les diferències retributives en el cobrament de complements 

salarials i extrasalarials així com altres tipus de discriminacions indirectes i directes, són també raons 

que expliquen una remuneració final menor en dones que en homes. Els rols de gènere juguen un 

paper clau en el la formació de la bretxa salarial, especialment a través de l’assignació social del rol 

de cura i reproducció a les dones. Són elles les qui, encara ara, concilien la vida familiar amb la laboral 

de forma majoritària. En aquest sentit, la bretxa salarial augmenta durant els cicles vitals on les 

necessitats de conciliació són més grans i s’accentua amb el temps. A Catalunya, el guany mitjà anual 

dels homes el 2017 a Catalunya va ser de 28.323 euros, mentre que el de les dones va ser de 21.801 

euros, un 23,03% menys que els homes. Per tant les dones cobren 6.522€ l’any menys que els homes, 

                                            
2 UGT de Catalunya:  Bretxa salarial, l’expressió de les desigualtats entre dones i homes en el mercat de treball 

remunerat. Informe 2020.  
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el que suposa 543€ mensuals de diferència. A l’Estat espanyol, els salaris percebuts per dones i per 

homes (20.608 i 26.392 euros respectivament) van situar la bretxa en un 21,91%. 

 

i. Enquesta d’ús del temps 

 

Un aspecte rellevant a analitzar és la relació entre treball i temps. Ja que el treball no només es limita 

a la jornada laboral dins del mercat de treball, és rellevant analitzar l’ús del temps.  

Les últimes dades disponibles de l’ús del temps es troben a l’Enquesta d’ús del temps de l’Idescat de 

l’any 2011. En aquesta es classifica la participació i durada mitjana de les activitats diàries per sexe i 

grups d’edat entre d’altres.  

Les diferències més rellevants es troben a la categoria de llar i família. Mentre que el  91,94% de les 

dones reconeix haver-hi dedicat temps, només el 79,01% dels homes hi dediquen temps. Aquesta 

variació de, gairebé, 13 punts, s’accentua quan es té en compte el número d’hores dedicades, en els 

homes 2:35h i en les dones 4:14h.  

 

j. Risc de pobresa 

 

En darrer lloc, el risc de pobresa és un indicador important en aquest cas, ja que si bé és cert que 

homes i dones pateixen o registren xifres importants pel que fa a l’ocupació i l’activitat labora, és 

evident que l’impacte és clarament diferenciat i molt més agreujat en el cas de les dones. Així, la  

feminització de la pobresa o el risc de pobresa de les dones és imprescindible analitzar-lo, i encara 

més en el context de crisi actual. El risc de pobresa entre homes i dones  ha patit una evolució 

diferenciada en els darrers anys, així si entre els  homes ha registrat una evolució similar i fins i tot 

amb una lleugera tendència a la reducció de la taxa, (especialment pel que fa a la població masculina 

de 16 a 64 anys), entre les dones la taxa s’enfila amb més força sobretot en la forquilla de 16 a 64 

anys. Fixem-nos que a les dades totals s’hi que s’inclou el grup d’edat de  persones menors de 16 

anys, on la taxa de pobresa presenta les xifres més elevades.  
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Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida 
 
 
 
La comarca del Vallès Oriental té una renda per habitant de 16.505 euros, per sota de la mitjana 

catalana (16.900 €). A la comarca el 19% de la població és menor d’edat i d’aquesta el 37% es troba 

en situació de risc. La infància és el col·lectiu que més pateix les conseqüències de la crisi econòmica 

i de les retallades en les ajudes socials i és durant la infància que les situacions de vulnerabilitat 

comporten més riscos de viure en la pobresa i patir mancança de recursos. Conjuntament amb les 

dones, què són les principals encarregades de les tasques de cures d’infants, ambdós grups –infants 

i dones- constitueixen els més vulnerables en situacions com l’atur i el mercat de treball, on les dones 

pateixen una forta segregació de gènere en comparació amb els homes, com ja s’ha vist al llarg 

d’aquest informe. Podríem dir també que aquests fets de segregació i discriminació cap a la dona en 

el mercat de treball i altres àmbits de la societat es crea des de la base, és a dir, des de la infantesa, i 

és en aquesta situació de falta d’oportunitats a les quals es veuen exposats nens i nenes les què 

representen conseqüències en el seu desenvolupament que difícilment poden ser compensades 

durant la seva etapa adulta. 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Homes 18,9 18,2 19,3 18,4 18,3

De 16 a 64 18,4 18,8 19,2 18,5 17,7

65 anys i més 9,1 11,3 10,9 12,1 8

Dones 19 20 20,7 24,1 20,7

De 16 a 64 18,7 19,3 18,9 21,8 19,6

65 anys i més 14,4 17,9 19,1 24.6 15.5

Total 19 19,2 20 21,3 19,5

Menys de 16 anys 27,9 24 28,5 28 31,1

De 16 a 64 18,5 19 19 20,2 18,7

65 anys i més 12,1 15 15,5 19,2 12,2

Taxa de risc de pobresa després de les transferències socials. 2015-2019

Per sexe i grups d'edat
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En resum, l’anàlisi de les dades confirma la bretxa de gènere existent al mercat 

de treball, tant comarcal com a altres àmbits superiors. Així,  

- La taxa d’inactivitat femenina supera a la masculina en 2 punts percentuals (27,18% 

inactivitat femenina i 25,21% inactivitat masculina). Pel que fa a la taxa d’ocupació masculina, 

35,29% està ocupat. Aquest percentatge baixa 30,12% en el cas femení.  

- Les dones pateixen una situació d’atur major que la dels homes en els últims vuit anys. Així, 

la taxa d’atur femení es situa, el desembre de 2020 en el 16,13%, pràcticament 6 pp superior 

a la taxa registrada entre els homes 

- De fet, l’atur femení no ha deixat de pujar en els darrers anys en una intensitat similar a la de 

l’increment de l’activitat femenina.  

- Les dones segueixen sent les principals encarregades del treball de cures, i malgrat la seva 

incorporació massiva al mercat de treball remunerat, el treball de cures i d’atenció a les 

persones en situació de dependència no ha estat prou assumit pels homes. Tampoc a nivell 

de polítiques públiques s’han enfortit prou els serveis públics com per cobrir aquestes 

tasques. 

- Les dones estrangeres pateixen una doble discriminació; de gènere i de nacionalitat. La  

diferència més gran es situa en el grup de 25 a 29 anys d’edat, que pateixen una major 

vulnerabilitat pel que fa la seva incorporació al mercat de treball,  tenint un menor nombre 

de contractes i major atur, entre d’altres aspectes. 

- El risc de pobresa és més elevant entre infants i dones, d’aquí que la feminització de la 

pobresa (i especialment, entre les mares soles amb càrregues familiars) sigui un fenomen 

creixent i visible cada cop més. 
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NOTA METODOLÒGICA: 
 
Definicions  
 
Gènere: Construcció social d'allò que es considera masculinitat o feminitat.  
Mercat de Treball: El mercat de treball o mercat laboral és el mercat on conflueixen la demanda i 
l'oferta de treball. Es diferencia de la resta de mercats perquè està relacionat amb 
la llibertat dels treballadors i la necessitat de garantir-la. 
Betxa Salarial: Diferència del salari mitjà de les dones respecte del salari mitjà dels homes 
expressada en forma de percentatge. És un indicador de discriminació retributiva atès que indica 
en quina mesura el salari dels homes és superior al salari de les dones. 
Bretxa de gènere: Diferència entre dones i homes en nivell de participació, accés als recursos, 
drets, poder, influència, remuneració i guanys en qualsevol àmbit. 
 

 
 

 

 
Les Notes Informatives són publicacions electròniques de l’Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental. 
Les Notes Informatives publiquen, periòdicament, informació rellevant per a la presa de decisions en l’àmbit 
del desenvolupament local al Vallès Oriental. 
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