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Aquest Informe presenta una aproximació al mercat laboral de la comarca des de la
perspectiva de gènere, amb la voluntat d' aportar dades i incidir en analitzar la
situació de les dones al mercat de treball i com aquesta situació es diferent
respecte als homes.  En aquesta anàlisi es té en compte tant el treball remunerat com el
treball domèstic i les tasques de cura, àmbits on la dona té, encara avui, una presència
majoritària. Per tant, en la mesura que la persistència de les desigualtats de gènere
s’expliquen per la persistència de la divisió sexual del treball és necessari dur a terme
estudis específics on es parli de gènere i treball i tenir molt presents totes les esferes
vitals de la persona per veure com, des de diferents àmbits , les diferències existeixen i
ens condicionen.
A nivell internacional, la igualtat de gènere és un dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides (el número 5) i a nivell europeu, és un dels principis del
Pilar de drets socials aprovat en 2017.
A Catalunya, el Pla de Govern de la XII legislatura de la Generalitat de Catalunya també
contempla 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. 
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.

L'any 2020, fruit del context derivat de la situació de la comarca davant de la crisi sanitària
de la COVID-19, es va aprovar el Pla de Reactivació Econòmica del Vallès Oriental, Pla en el
que es van acordar 12 propostes d’actuació, de caràcter estratègic, per 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. 

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.
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Els indicadors que es recullen a continuació, elaborats principalment a partir de les dades
de l’Enquesta de població activa del quart trimestre de 2021, mostren com les dones i
els homes presenten realitats diferenciades en el mercat de treball. Aixi, a finals de 2021
es registra la participació més elevada de dones en el mercat laboral català de tota la
sèrie històrica. 

L'any 2021 s’ha caracteritzat per la recuperació de l’ocupació perduda durant el
2020, arrel de la crisi sanitària. I les dones no han estat alienes a aquesta millora,
atès que l’ocupació femenina s’ha incrementat interanualment en 90.600
dones (+5,7%) fins a prop d’1,7 milions de dones ocupades en el quart
trimestre de 2021. Aquest ascens ha estat més intens que el masculí (+3,8%).  

Pel que fa a la qualitat de l’ocupació, les dones presenten una taxa de
temporalitat més elevada (22,6% enfront del  17,7% dels homes), però és en el
tipus de jornada on es troben les diferències més significatives: al 2021 el 45,1%
de la contractació amb dones ha estat a temps parcial, davant del 27,8% dels
homes.
 
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. 

Nota informativa

Dona i Mercat de Treball 
                                                     

Març 2022

1. DADES GENERALS
1.1. Població activa. Catalunya

La població activa és aquella part de la població major de 16 anys que treballen o
busquen incorporar-se al mercat de treball.  El percentatge de població activa  masculina
a Catalunya és superior a la femenina. La taxa d’activitat dels homes en el 4t trimestre
del 2021 seria del 65,13% i la de les dones un 57,64%.

Aquest darrer any 2021, el número de dones que participen activament en el mercat
laboral a Catalunya s'ha incrementat en més de 16.000, assolint la xifra més alta de
població activa femenina de tota la sèrie històrica que s'inicia al 1976. En total hi ha
1.887.500 dones actives que representen el 48,5% de la població activa catalana.

Si fem una comparativa d'aquestes dades amb les del darrer trimestre de 2020, s'observa
com les dones actives han augmentat en un 1,6%, mentre que els homes actius han
disminuït en un 0,7%.
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Font: Enquesta població activa.

1.2. Població ocupada. Catalunya

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. El 47% de les persones ocupades a Catalunya en el darrer
trimestre de 2021 són dones, un total de 1.669.900, una xifra rècord d'ocupació
femenina.

A nivell interanual, l'ocupació femenina s'ha incrementat en un 5,7% (90.600 dones),
mentre que en el cas dels homes només ha sigut d'un 3,8% (67.000 homes). D'altra
banda, la taxa d'ocupació femenina també ha crescut més que la masculina a nivell
interanual (un +3,5% enfront un +2,8) i se situa en el 66,9%, però, tot i així hi ha un
diferencial de més de 6 punts respecte a la taxa masculina (un 73,4%).

Font: Enquesta població activa.
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Font: Programa Hermes DIBA.
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2. Dona i mercat de treball al Vallès Oriental
2.1. L'evolució de l'atur. Vallès Oriental

Com es pot observar al gràfic Evolució de l’atur per sexes al Vallès Oriental, 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 13.768 dones aturades en front dels
9.797 homes a l'atur.
Aquesta dada reflexa que la desigualtat de gènere al mercat de treball es dona a 
 qualsevol escala territorial (municipal, provincial, estatal, etc.). Aquestes proporcions
d’atur també donen peu a justificar l’agudització que ha patit la bretxa de gènere, amb
una proporció i condicions desfavorables en la majoria d’àmbits econòmics i socials per a
la dona.

2.2. Taxa d'atur per sexe i edat. Vallès Oriental

Font: Programa Hermes DIBA.
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Pel que fa la taxa d’atur, en primer lloc, s’observa com la diferència en la taxa és mínima
entre els joves de 16 a 24 anys, on els homes arriben al 8,5% dels aturats, mentre que les
dones al 7,6%. 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 en quant a taxa d’atur, arribant
a una mitjana total del 13,2%, mentre que els homes es queden en una taxa del 8%. En el
grup que més es nota la diferència és en que comprèn a les persones d’entre 55 i 64 anys,
amb un 26,5% de dones aturades en front als 15,3% d’homes aturats.

2.3. Evolució de l'Atur registrat per sexe. Població d'origen estranger.

Font: Programa Hermes DIBA.

En quant a la població estrangera, la seva evolució en la última dècada és molt
significativa. A inicis del 2010, l'atur masculí representava el 69% del total d'aturats
estrangers, mentre que en el cas de l'atur femení únicament representava en 31%. Amb
el transcurs dels anys, les xifres s'han anat igualant. A partir del 2019 aquesta situació es
reverteix i les dones d'origen estranger sobrepassen en número d'aturats als homes. En
aquest darrer any 2021, l'atur femení representa el 51,7% del total d'aturats
d'origen estranger.
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3. CONTRACTACIÓ
3.1. Contractació i grups d'edat. Vallès Oriental

Font: Observatori del Treball i Model Productiu.

Si ens fixem en la contractació per sexe i grups d'edat en el marc del Vallès Oriental a
l'any 2021,trobem com tant homes com dones segueixen una tendéncia força similar. La
contractació es dispara en els joves, en concret entre els 20 i 24 anys, i va caient
progresivament. 
El que es fa patent és el fet de que els homes es troben per sobre de les dones en
pràcticament totes les franges d'edat en quant a contractació, sobretot en les franjes
més joves que van des dels 20 anys fins pràcticament els 40 anys. No obstant, dels 45
anys en endavant les xifres són quasi identiques. Únicament en la franja de 45 a 49 anys,
les dones superen en contractació als homes.

3.2. Contractació i grups d'edat. Població d'origen estranger

Font: Observatori del Treball i Model Productiu.
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Per altra banda trobem que en quant a població d'origen estranger, la tendència varia un
pèl respecte a la gràfica anterior. Per una banda, hi ha dos pics per el que fa a la
contractació en les franjes de 25 a 29 anys i de 40 a 44 anys, que són els dos grups d'edat
amb una major contractació el passat any. I, d'altra banda, en el cas dels estrangers, les
dones no superen en cap moment la contractació del sexe masculí. La diferencia més
gran es situaria entre la franja d'edat que va dels 25 als 29 anys.

3.3. Temporalitat de la contractació

Font: Observatori del Treball i Model Productiu.

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 6mesos o més. 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.
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3.4. Tipologia de la contractació

Font: 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 més notori que trobem en aquest indicador
és la gran diferència (per més de 50.000 contractes per a cada gènere) entre els pocs
contractes indefinits i la gran majoria que hi ha de contractes temporals.

3.5. Tipologia de la contractació. Població d'origen estranger

Font: Observatori del Treball i Model Productiu.
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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 un 60% més els
contractes temporals formalitzat 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.

3.6. Tipus de jornada

Font: 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 més de 6.000
treballadors/es.
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4. ÍNDEX D'IGUALTAT DE GÈNERE

Font: Idescat.

L'Índex d'Igualtat de Gènere és un indicador que masura la distancia que es troba una
societat per aconseguir la plena igualtat entre homes i dones a partir d'un total de 31
indicadors estructurats en 6 grans dimensions. Aquest indicador té com a objectiu
reflexar la realitat de l'igualtat de gènere en aspectes importants del benestar i
desenvolupament de les persones i està elaborat per l'Observatori d'Igualtat de Gènere,
òrgan adscrit a l'institud Català de la Dona. En concret, les dades que mostrem aquí es
van publicar l'any 2018. Per tal d'interpretar aquest índex cal saber que es representa en
un interval que va de 1 a 100, on 1 significa desigualtat total i 100, igualtat total.

Si observem a nivell de Catalunya, l'àmbit on trobem una major desigualtat de gènere és
el del "coneixement"(63), seguit de molt aprop per l'àmbit del "poder"(66,4). Per contra,
l'àmbit on hi ha menys desigualtat entre gèneres seria el de la "salut"(90,8).

Si fem ara una comparativa de Catalunya front Espanya i la UE, observem com la major
diferencia la trobem en l'àmbit anomenat com a "temps", on Catalunya està per sobre, en
quant a igualtat de gènere, d'Espanya (que tindria més de 9 punts menys) i l'Unió Europea
(amb 8 punts menys). En la resta d'indicadors la difarència no resultaria tant significativa.

Finalment, si fem un cop d'ull a la puntuació total de l'índex, observem com Catalunya té
la puntuació més alta front a Espanya i la UE, això significa que a nivell català, segons
aquest índex, hi ha una menor desigualtat de gènere, No obstant, cal indicar que, en més
o menys masura, en tots els indicadors aquí analitzats hi ha desigualtat de gènere.
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5. ALTRES DADES

5.1. Salari brut anual mitjà . Per sexes. 

Font: Enquesta anual d'estructura salarial. Idescat

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 de la bretxa salarial
existent. En aquest cas, la comparativa es realitza entre Catalunya i l'Estat espanyol ja què
són territoris de grandària adient per a realitzar la comparació. Així, s’observa com a
Catalunya la bretxa salarial existent entre homes i dones és del 20,6%, amb un salari
brut anual mitjà de 28.965,38 euros pels homes en front dels 22.988,22 euros bruts
anuals mitjans de les dones. Donat això, la gran diferència que s’esmenta al llarg d’aquest
informe es pot veure clarament en aquest punt, com pels indicadors observats
anteriorment, la bretxa salarial entre homes i dones és bastant ample i dona peu a una
discriminació i posició desfavorable de la dona al mercat de treball.

5.2. 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. 
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5.3. Risc de pobresa

Pagar sense endarreriments despeses relacionades amb l'habitatge (hipoteca o lloguer,
rebuts de gas, comunitat...) o de compres ajornades.
Poder anar de vacances almenys una setmana a l'any.
Poder fer un àpat de carn, pollastre o peix (o l'equivalent vegetarià) almenys cada dos dies.
Poder afrontar despeses imprevistes.
Poder permetre's un telèfon (incloent-hi telèfon mòbil).
Poder permetre's un televisor.
Poder permetre's una rentadora.
Poder permetre's un cotxe.
Poder mantenir l'habitatge a una temperatura adient.

La taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) és un indicador que recull la proporció
de població que es troba o bé en situació de risc de pobresa, o bé en situació de privació
material severa, és a dir la població que presenta una privació d'almenys 4 dels 9 ítems
següents:

Font: Idescat.

A nivell de Catalunya, la taxa de població en risc de pobresa  refllecteix com hi ha un 18% més
de dones que es troben en risc de pobresa respecta als homes, és a dir, que el fenòmen de
la pobresa afecta molt més al sexe femení. La dificultat per arribar a final de mes també es
major entre el sexe femení, especialment en el cas de famílies monoparentals i dones d'edat
més avançada.



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.

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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