
L'Observatori  
Centre d'estudis del Vallès Oriental

Nota informativa
Dona i Mercat de Treball

Març | 2023

OBSERVATORI-CENTRE D’ESTUDIS DEL VALLÈS ORIENTAL
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL
SERVEI DE MILLORA I ESTRATÈGIA CORPORATIVA

AUTORIA
Núria Maynou i Hernández

observatori@vallesoriental.cat
http://www.vallesoriental.cat 
93 860 07 00

AMB EL SUPORT DE: 

mailto:observatori@vallesoriental.cat
http://www.vallesoriental.cat/


Estem  a les portes d'un nou 8M i des de l'Observatori-Centre d'Estudis presentem  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 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.

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 equitat entre dones i homes. Amb la
voluntat d’impulsar polítiques i estratègies per la igualtat efectiva, ja 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.

El juny de 2020 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. 

Els informes monogràfics que des de l'Observatori-Centre d'Estudis es duen a terme es fan
amb la voluntat d’aportar contingut, dades i un enfocament específic en aquesta línia, amb
l'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 2022, mostren com les dones i els
homes presenten realitats diferenciades en el mercat de treball. En aquest sentit, el 2022 ha
finalitzat  amb una taxa d'activitat que es situa per damunt del 74% entre les dones de 16 a
64 anys, 1,5 punts inferiors a l'any anterior, i amb un diferencial amb la masculina de
6,7%

Si bé l'any 2021 va ser un any d'acceleració del creixement de l'activitat i l'ocupació , un
cop superada els impactes més grans de la pandèmia, el 2022 ha mostrat un ritme de
creixement menor, amb lleugeres oscil·lacions a la baixa de les taxes: així,  a la taxa
d’ocupació femenina (de 16 a 64 anys), tanca en el 66,7%, 0,2 punts menys que en
2021. La masculina és encara 6,4 punts superior (73,1%), tot i haver registrat una
disminució major en termes interanuals.

Pel que fa a la qualitat de l’ocupació, el darrer trimestre de 2022 s'ha registrat la
taxa de temporalitat femenina més baixa dels darrers anys, situant-se en el 17,1%.
Tot i així continua sent més alta que la masculina (11,8%) , que també registra el
valor més baix de la sèrie, canvis molt vinculats a les modificacions en l'àmbit de la
contractació, com veurem més endavant. 

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. 
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1. DADES GENERALS
1.1. Població activa. Catalunya

En el darrer trimestre de 2022 la població activa femenina ha augmentat respecte del tercer
trimestre (+0,5%; 10.100 més) però s’ha reduït interanualment (-0,3%; 5.400 menys). Pel que
fa al sexe masculí, aquests han progressat a la inversa, és a dir, han experimentat una
caiguda intertrimestral (-1,4%; 29.000 menys) i un creixement interanual (+0,9%; 18.000 més)

Així doncs, les dones passen a representar el 48,2% de la població activa amb 1.882.100
dones. Respecte del 2021, la representativitat femenina cau 0,3 punts percentuals

Pel que fa a la taxa d'activitat de la població de 16 a 64 anys, la femenina es situa per damunt
del 74%, tot i que perd un punt i mig respecte l'any passat.Per contra, la masculina creix 0,3%
i arriba al 81%, ampliant així el diferencial amb les dones.
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Font: Enquesta població activa.

1.2. Població ocupada. Catalunya

 L’estimació de les dones ocupades a Catalunya en el quart trimestre de l'any 2022,
d’acord amb l’Enquesta de població activa, és d’1.691.200 dones. Aquesta xifra representa
el 48,1% de l’ocupació catalana i assoleix el percentatge més elevat de representació
femenina de la sèrie històrica (inci 1976). Intertrimestralment, l’ocupació femenina s’ha
incrementat en 9.100 dones (+0,5%), 

Interanualment, tant l’ocupació femenina com la masculina mostren els darrers
trimestres de l'any 2022 un menor ritme de creixement, frenada que entre els homes es
fa més evident. En el cas de les dones, l’ocupació ha pujat un 1,3% i són 21.300 dones
ocupades més que en finalitzar el 2022. Com mostra el gràfic que segueix, el
creixement de l’ocupació es va desinflant des del tercer trimestre del 2021. 

Font: Enquesta població activa.
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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  d'evolució de l’atur registrat per sexes al Vallès Oriental, l'any 2010
s'iniciava amb unes xifres pràcticament similars a tots dos sexes, amb només 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'impacte de les successives crisis,  les dones han registrat un atur major que els homes,
arribant a dia d’avui a haver-hi una gran diferència entre ambdós sexes:  així, amb les dades
globals de l'any 2022 es comptabilitzen 11.608 dones aturades en front de 8.211 homes a
l'atur; tot i això, a partir de l'impacte de la pandèmia al 2020, l'evolució de les xifres d'atur
han dibuixat, en ambdós sexes, un descens important, lleugerament més favorable entre
els homes que entre les dones

2.2. Taxa d'atur per sexe i edat. Vallès Oriental
Si analitzem l'evolució de la taxa d'atur
a la comarca, relacionant-la amb les
variables edat i sexe, podem veure com
partint de xifres pràcticament similars
de taxa d'atur entre els 16 i els 24 anys,
el diferencial va en augment a mida
que avancen les edats, arribant al
màxim entre la població de 55 a 64
anys, on el diferencial de l'atur és de
pràcticament 11 pp. mes entre les
dones. De fet, el creixement de la
taxa d'atur femenina s'evidencia a
partir dels 35 anys, accelerant-se a
partir d'aquestes edats.

Font: Programa Hermes DIBA.
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2.3. Evolució de l'Atur registrat per sexe. Població d'origen estranger.

Font: Programa Hermes DIBA.

Pel que fa a l'atur entre 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 2022, l'atur femení
representa el 52% del total d'aturats
d'origen estranger.

3. CONTRACTACIÓ

3.1. Contractació i grups d'edat. Vallès Oriental

Per sexes, els homes engloben el
53,15% de la contractació (16.424
contractes) i les dones, el 46,8% (14.475
contractes). Respecte del quart trimestre
de 2022, el descens de la contractació
afecta tant a homes i dones pràcticament
de forma similar, al voltant del 25% (és a
dir, es perd 1 de cada 4 contractes
registrats l'any passat).

Si ens fixem en la contractació per sexe i
grups d'edat  l'any 2022, trobem com tant
homes com dones segueixen una
tendència força similar. La contractació es
dispara en els joves, en concret entre els
20 i 24 anys, i va caient progresivament. 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu.

Com es dibuixa al gràfic, la contractació masculina es troba per sobre de la femenina pràcticament  a
totes les franges d'edat, sobretot en les franges més joves que van des dels 20 anys fins pràcticament els
40 anys. No obstant, dels 45 anys en endavant les xifres són quasi idèntiques. Entre els 45 i 54 anys, les
dones superen lleugerament als homes en el total de contractes
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3.2. Contractació i grups d'edat. Població d'origen estranger

Font: Observatori del Treball i Model Productiu.

Quan observem les dades de
contractació entre la població d'origen
estranger, la tendència és diferent
respecte a les dades relatives a la
població total. Per una banda, hi ha una
conjunt de trams d'edat on les xifres de
contractació són majoritàries, ,
especialment entre els 25 i 29 anys i els
40 a 44. D''altra banda, entre la
població d'origen estranger les dones  
no superen en cap moment la xifra
de contractes registrats entre la
població de sexe masculí. La
diferencia més gran es situaria entre la
franja d'edat que va dels 25 als 29 anys,
on els homes gairebé registren un miler
de contractes més.3.3. Temporalitat** de la contractació

El gran canvi en les dades de contractació l'any 2022 ve marcat per la Reforma Laboral, que propicia
el creixement de la contractació indefinida al reduir les causes en les quals es justifica la contractació
temporal.  Així la contractació indefinida creix un 179% respecte fa un any. El pes de la contractació
indefinida del 2022 s’ha situat en el 38% amb 54.520 contractes, gairebé triplicant les xifres de
2021 i assolint un registre màxim de la sèrie històrica. El global de la contractació femenina s'ha
reduït lleugerament, el -2% (-1.478 contractes menys), descens que es compensa per
l'important augment de la contractació indefinida (+149%; 12.692 més). El descens en la
contractació temporal ve arrossegat sobretot per la caiguda dels contractes d’obra o servei
(-80%; 18.000 contractes menys), modalitat suprimida des de l’abril de 20222 .

Font: Observatori del Treball i Model Productiu.

**.Cal tenir en compte que amb l’aprovació de la
Reforma Laboral el passat mes de desembre de 2021, a
partir del 31 de març de 2022 les empreses han
d’adaptar els contractes al nou marc establert per la
reforma, que presenta novetats importants en l’àmbit
de les noves modalitats de contractes de formació, així
com els canvis per a contractes temporals i fixos
discontinus. La reforma pressuposa com a ordinari el
contracte indefinit, redueix les causes en què es pot
acudir als temporals, així com la duració d'aquests.
Aquests canvis ja comencen a veure reflectits en les
dades de contractació d’aquest mes de març i fins i tot
febrer passat.
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3.4. Tipologia de la contractació. Any 2022
Al gràfic podem veure, d'una manera molt
sintètica, com el gruix de la contractació és
més favorable als homes, especialment en
l'àmbit dels contractes indefinits, on la
contractació assoleix el 56% entre els
homes i poc més del 43% entre les dones,
una diferència de més de 13 pp; en l'àmbit
de la contractació temporal la diferència és
molt menor, amb un percentage de
contrctació temporal masculina del 51% i del
48% entre les dones. 

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

Font: Observatori del Treball i Model Productiu.

En el cas de la població d'origen estranger, la
contactació temporal té molt més pes que entre la
població amb nacionalitat espanyola. Observem
també com entre la població d'origen estranger la
diferència entre homes i dones és més notable: 
 els homes sumen el 60% de la contractació.
D'altra banda, respecte la tipologia de contractes,
la contractació masculina de la població d'origen
estranger suma un 37% de contractes temporals,
davant del 63% femeni: la segregació i bretxa de
gènere s’accentua encara més en el cas de les
dones estrangeres

Així, veiem que respecte el 2021 les diferències no són massa rellevants, els percentatges de
contractació indefinida s'han mantingut pràcticament idèntics, i en termes de contractació
temporal veiem que entre les dones ha crescut (+2pp) i en canvi entre els homes s'ha reduït.

3.6. Tipus de jornada La jornada completa continua sent més
habitual en els homes (57%) que en les dones
(42%), reduint-se el diferencial entre sexes
respecte 2021 (de 17 a 15 punts entre ambdós).
Per la seva part, la jornada parcial manté una
presència major en les dones (prop del 59% de la
contractació femenina davant del 40% de la
masculina). Cal destacar el creixement dels
contractes fixos discontinus, que creixen en
ambdós sexes, tot i que entre els homes amb una
mica més de força.
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4. ÍNDEX D'IGUALTAT DE GÈNERE

Font: Idescat.

L'Índex d'Igualtat de Gènere és un indicador que mesura 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 reflectir la realitat de l'igualtat (o no) de gènere en aspectes
importants del benestar i desenvolupament de les persones i està elaborat per l'Observatori d'Igualtat de
Gènere. Les dades que reproduïm són les darreres oficials, de l'any 2019. 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.

A Catalunya les dades indiquen que l'àmbit on trobem una major desigualtat de gènere és el del
"coneixement"(63), seguit de molt a prop per l'àmbit del "poder"(70%, tot i que aquesta dimensió
creix respecte fa 2 anys en 6 pp.). Per contra, l'àmbit on hi ha menys desigualtat entre gèneres seria el
de la "salut"(89,4, caul lleugerament respecte fa 2 anys).

Si fem ara una comparativa de Catalunya front Estat espanyol i la Unió Europea, 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, tant de l'Estat com la Unió Europea  en gairebé 8 punts menys. En la resta d'indicadors la diferència
no resultaria tant significativa.

Globalment, l'Index d'Igualtat de Gènere a Catalunya es troba en el 73%, una xifra que ha crescut en 6
punts respecte al 2015 (quan es situava en poc més del 67%). Malgrat aquesta evolució global positiva, les
diferències entre homes i dones encara són més que notables, especialment en determinades dimensions
vinculades a la presència de la dona en àmbit de la política així com en la presència en les institucions de
poder econòmic o social.



 ha augmentat el temps de treball remunerat entre les dones; 
s’han beneficiat més que els homes de l’increment del salari mínim interprofessional en
tenir més presència en llocs de treball de menor remuneració (els beneficiats per les
pujades del salari mínim)
i per l'efecte composició (la destrucció d’ocupació registrada en 2020 ha estat sobretot
entre la de menor remuneració, el que ha fet pujar els guanys mitjans, en especial entre
les dones)

 La bretxa salarial de gènere es mesura com la diferència entre el guany brut anual mitjà dels
homes i de les dones, per tant, és 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 diferència de sous, molt vinculada a les categories laborals i als tipus de feina on
majoritàriament es contracten dones. A Catalunya, la bretxa salarial se situa en el 19,7%
(dades de l’any 2020), 0,9 punts percentuals inferior a la d’un any abans. Aquesta reducció
és el resultat d’un increment més intens del guany brut mitjà anual de les dones en
comparació amb els homes (+4,8% davant del +3,6%). 

Això s'explica per tres factors:
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5. ALTRES DADES

5.1. Bretxa salarial: salari brut anual mitjà 

Font: Enquesta anual d'estructura salarial. Idescat

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,
on d'inclouen aspectes que van més enllà de la jornada laboral.

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



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:

La taxa AROPE situa a Catalunya en el 25,9, per sota del conjunt de l'Estat. Des del 2015 la
variació de la taxa ha estat reduïda, oscil·lant sempre entre el 25 i el 27.
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5.3. Risc de pobresa

Font: Idescat. Enquesta de Condicions de Vida 

A nivell de Catalunya, la taxa de població en risc de pobresa derivada de l'Enquesta de
Condicions de Vida,   reflecteix com hi ha un 20% de dones que es troben en risc de pobres,
percentatge que creix al 19,8% en el cas de les dones de més de 65 anys. Aquest
percentatge és especialment greu, ja que gairebé dobla el dels homes de més de 65 anys,
situat en l'11%.

Malgrat que les dades del 2021 han millorat sensiblement respecte les anteriors de 2020,
en termes globals hi ha un percentatge de vora el 20% de taxa de pobresa que no varia
des dels darrers 5-6 anys, i dins d'aquest percentatge, les dones grans esdevenen una
majoria silenciada especialment preocupant.



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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