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SITUACIÓ DE LES DONES A CATALUNYA 

 

Aquest informe sobre la situació de les dones a Catalunya apareix en un context en que la crisi i les 
polítiques que els governs central i català desenvolupen seguint les exigències del FMI, del Banc Central 
Europeu i d’aquells que imposen els seus interessos en els mercats,  estan portant la ciutadania a una 
pèrdua de drets, a un retrocés en les conquestes socials i laborals que, en definitiva, estan fent pagar la 
crisi a aquells i aquelles que no l’han provocat. 

L’objectiu d’aquest informe és fer visible la persistència de les desigualtats de gènere, per delimitar 
millor el seu caràcter estructural i/o conjuntural, i, per tant, fonamentar la nostra exigència de posar en 
marxa les accions correctores apropiades per eradicar-les. 

Està demostrat, en aquesta i altres crisis, que les dones es veuen notablement més afectades per les 
conseqüències negatives que comporten els temps de recessió econòmica, entre d’altres coses perquè 
parteixen d’una situació desfavorable en molts àmbits, entre ells el laboral. Semblaria, per tant, 
raonable que les polítiques públiques d’igualtat es reforcessin o que, com a mínim, es mantinguessin. 
Tot el contrari, en èpoques com aquesta, conceptes com la igualtat d’oportunitats, l’economia social i la 
responsabilitat social solen passar a un segon terme, tot i que és quan són més necessaris. En aquest 
context hem d’estar alerta per evitar que aquesta situació econòmica perpetuï o eixampli encara més 
les desigualtats que encara romanen en el mercat de treball.  

La selecció dels indicadors que s’exposen en aquest informe s’ha centrat fonamentalment en l’àmbit 
laboral, però sense deixar de banda la resta de les esferes socials, perquè les treballadores som 
ciutadanes de ple dret i perquè molts dels canvis necessaris només seran efectius en l’àmbit laboral si 
ho han estat abans , o de forma simultània, en d’altres escenaris de la vida social, econòmica, política, 
institucional, educativa, cultural, sanitària, mediàtica.... 

La manca d’informació a les diferents fons estadístiques oficials fa que alguns aspectes no s’hagin pogut 
incloure enguany, com ara les dades de les persones amb discapacitats, sense actualització des del 
nostre informe de l’any passat. Aquest dèficit d’informació oficial evidencia la necessitat d’un organisme 
públic que s’encarregui d’elaborar un mapa de les (des)igualtats entre dones i homes que inclogui els 
principals indicadors de desigualtat laboral i social de gènere.  

El retall de les polítiques socials, l’increment dels costos de la vida i les privatitzacions dels serveis 
repercuteixen directament en les condicions de vida de les dones, ja que, d’una banda, es veu afectat un 
sector laboral marcadament més feminitzat i, d’altra, la pèrdua de poder adquisitiu repercuteix en una 
major càrrega de treball reproductiu i domèstic de les dones, fet que comporta de nou un retrocés 
respecte als avenços dels darrers anys. 

Hem d’exigir la centralitat de les persones en les polítiques, i, per tant, que s’aboquin recursos als 
serveis que milloren la vida quotidiana. Els serveis públics de cura de les criatures, de les persones grans 
i de les dependents, l’habitatge, la sanitat, l’educació, el transport i les pensions són bàsics per al 
benestar de les persones, especialment per a aquelles que tenen menys recursos, la majoria de les quals 
són dones.  

Nosaltres sabem que hi ha alternatives que consisteixen en polítiques fiscals justes, un impost de 
transaccions financeres, la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, un nou paper del BCE amb un control 
rigorós del sector financer i una posada en comú parcial del deute dels països de la UE, l’establiment 
dels eurobons, un pla europeu d’inversions sostenibles i un nou contracte social europeu que reforci el 
model social europeu i estableixi una carta de drets socials.  

Sabem que l’austeritat sumada a les retallades socials, està sent molt negatiu per a l’activitat 
econòmica, però si a més hi afegim la reforma laboral la combinació és letal per al progrés social. La 
lògica d’aprimar el pes del sector públic i abaixar els costos laborals serveix per individualitzar les 
relacions socials i les laborals, ja que introdueix més desigualtat i més injustícia, però no serveix per 
corregir les febleses de la nostra estructura econòmica ni per modernitzar les empreses. S’afebleix 
l’educació i la formació, la recerca i la innovació, i les infraestructures sostenibles, s’augmenta la 
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precarietat i es fa del treball un recurs de baix cost i de lliure disponibilitat, de manera que es 
desincentiva la inversió en tecnologia i en innovació. Cal exigir un canvi en les orientacions de les 
polítiques que es fan. 

Cal un canvi en les polítiques per fer front a la crisi, hem de seguir treballant per defensar els drets de les 
dones i hem de participar i animar les nostres companyes a participar amb nosaltres en les 
mobilitzacions que s’estan fent, i haurem de seguir fent, per frenar els atacs que estem rebent com a 
treballadores. 
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ACTIVITAT 

 

L’evolució de la taxa d’activitat de les dones entre el 2008 i el 2011 ens mostra que la taxa d’activitat 
femenina sempre ha estat per sota de la masculina.  

Comparant les taxes d’activitat de dones i homes, s’observa que la taxa femenina ha pujat en més d’1 
punt d’activitat (55,10 el 2008 enfront d’un 56,26 el 2011) i la dels homes, en canvi, ha baixat 2,8 punts. 
No obstant això, la taxa masculina continua 13 punts per sobre de la de les dones.  

.  

 

 
 

Població activa i taxa d'activitat per grups d'edat 

 

Població Activa 
(milers) Taxa activitat 

  Homes Dones Homes Dones Total 

De 16 a 24  152.400 153.300 47,1% 49,1% 48,1% 

De 25 a 54  1.588.500 1.378.700 94,8% 83,3% 89,1% 

De 55  i més 289.300 219.900 30,7% 19,1% 24,4% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA). 4t  trimestre 2011.. Dades de Catalunya 

Respecte als diferents trams d’edat, s’observa que en el tram de 16 a 24 anys les dones tenen una taxa 
d’activitat 2 punts superior a la dels homes, en els altres trams estan per sota. 

 

OCUPACIÓ 

 

Les taxes d’ocupació 

El 2008 la taxa d’ocupació masculina a Catalunya era d’un 63,2% enfront d’un 48,8% de femenina. 
Durant el 2011, la taxa d’ocupació ha empitjorat per a tots dos sexes: 54,7% per als homes i 44,8% per a 
les dones.  

Si observem el gràfic, veiem com l’ocupació masculina ha baixat percentualment més que la femenina; 
no obstant això, l’ocupació femenina sempre ha estat per sota de la masculina. 

 

  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'EPA. Dades de Catalunya 

 

Si bé el 2011, l’ocupació femenina té una diferència de “només” 10 punts per sota de la masculina, és a 
dir, tot i que la diferència entre les taxes s’ha escurçat, aquest apropament, lamentablement, no es deu 
a un augment dels nivells d’ocupació femenina, sinó a una pèrdua d’ocupació masculina. La taxa 
d’ocupació femenina no ha superat el 50%, probablement perquè algunes dones es veuen obligades, en 
un determinat moment del seu cicle de vida, a retirar-se del mercat laboral per ocupar-se del treball de 

71,9 70,0 70,0 69,1

55,1 54,8 56,0 56,3

2008 2009 2010 2011

Taxa d'activitat 2008-2011

Homes Dones

63,2   57,3   56,6   54,7   48,8   46,2   46,8   44,8   

2008 2009 2010 2011

Taxa d'ocupació 2008-2011

Homes Dones



 

 
8 

cura de persones. Això últim també explicaria per què algunes dones prefereixen feines a jornada parcial 
i de menys disponibilitat horària en comparació amb els homes. 

D’altra banda, aquestes dades quantitatives no reflecteixen la informació sobre la qualitat del treball al 
qual accedeixen les dones. Per tant, és possible que la disminució de només 4 punts de la taxa 
d’ocupació femenina respecte als gairebé 14 punts d’ocupació masculina, des de l’inici de la crisi, sigui 
deguda, entre altres causes, al fet que són les dones les que assumeixen feines menys estables, en 
pitjors condicions laborals i en l’economia submergida, cosa que les fa menys visibles a les estadístiques. 

La taxa d’ocupació entre les dones més joves ha tingut una tendència a la disminució gradual com a 
conseqüència, fonamentalment, de l’allargament dels anys de formació. D’altra banda, la major 
dificultat de les dones per compaginar l’àmbit familiar i el laboral, que es tradueix en una participació 
laboral diferent de la dels homes, està estretament lligada a la maternitat. La taxa d’ocupació femenina 
es distancia més de la masculina a mesura que augmenta el nombre de criatures, al contrari del que 
passa amb la taxa d’ocupació masculina, que no pateix cap alteració per aquest motiu. 

 

 

Grups d’edat 

     
 

Població ocupada Taxa ocupació 

  Homes Dones Homes Dones 

De 16 a 24 76.200 83.000 23,6 26,6 

De 25 a 54  1.285.800 1.124.800 76,7 68,0 

De 55 i més 248.000 189.000 16,5 16,5 

Total 1.610.000 1.396.800 54,8 44,9 

Font: IDESCAT, a partir de dades de l'EPA 4t. Trimestre 2011 Dades de Catalunya 

 

 

Tot i que són dades del 2010, la taxa d’ocupació de l’Estat espanyol es manté entre les més baixes de la 

Unió Europea. 

 

 

 
Font. Eurostat. Dades de l'any 2010 

 
 

El nivell educatiu 

Pel que fa a la relació entre ocupació i nivell de formació, observem que si bé tant homes com dones 
s’incorporen al mercat de treball amb nivells més alts de formació, són moltes més les dones que ho fan 
amb nivells de formació superiors.  
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D’altra banda, les dones continuen necessitant més nivell de formació que els homes per accedir i 
mantenir-se al mercat laboral, malgrat que moltes vegades ocupen llocs de treball per als quals estan 
sobrequalificades. 
 
 

 
Unitats: Percentatges 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA 4t trimestre 2011. Dades de Catalunya 

 

Els sectors i les branques d’activitat 

S’observa una clara segregació per sexe. Els homes se situen en activitats industrials o tècniques, de 
manera que es respecten els percentatges habituals del 70% masculí respecte al 30% femení, excepte en 
la construcció, en què la diferència és de 90% per als homes i 10% per a les dones. D’altra banda, les 
dones treballen primordialment en el sector de serveis, associat al treball domèstic i de cura de 
persones, en què el percentatge supera el 50%. 

 

 
Unitats: Percentatges 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA 4t trimestre 2011. Dades de Catalunya 

 

Si ho desglossem per branques d’activitat, veiem que el 16,5% de l’ocupació total femenina es 
concentrava, l’any 2011, a la branca del comerç; l’11,5%, a les activitats sanitàries i de serveis socials; el 
9%, a l’educació; el 8,2%, al treball domèstic, i el 7,8%, a l’hostaleria. Cal fer esment, també, del pes que 
les dones han adquirit en altres tipus d’activitats, com les administratives, les professionals o les 
financeres i d’assegurances. En algunes d’aquestes ja superen la meitat de l’ocupació de cada àmbit. 

Excepte en el comerç i l’hostaleria, les activitats en què veiem més ocupació de dones són activitats 
molt feminitzades, és a dir, més del 70% de les persones que hi treballen són dones. És molt evident, per 
exemple, en el treball domèstic, en què les dones representen el 92,4% de l’ocupació total del sector, i 
en les activitats sanitàries, amb una ocupació femenina del 77,9%.  
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Branques d'activitat . Població de 16 a 64 anys. 

 
Homes Dones Total 

Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s’hi 
relacionen 

37.237 17.545 54.782 

Indústries de productes alimentaris 49.713 27.384 77.097 

Indústries químiques 22.998 9.481 32.479 

Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i 
equips 

52.092 6.816 58.908 

Fabricació de maquinària i equips no classificats 29.935 8.343 38.278 

Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 44.002 18.024 62.026 

Construcció d’immobles 82.005 8.968 90.973 

Activitats especialitzades de la construcció 101.627 9.452 111.079 

Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 40.031 6.763 46.794 

Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte 
vehicles de motor i motocicletes 

75.078 32.873 107.951 

Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i 
motocicletes 

97.472 198.631 296.103 

Transport terrestre; transport per canonades 95.323 9.762 105.085 

Emmagatzematge i activitats afins al transport 37.595 12.917 50.512 

Serveis d’allotjament 14.610 29.017 43.627 

Serveis de menjar i begudes 79.649 80.422 160.071 

Serveis de tecnologies de la informació 40.283 9.459 49.742 

Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 17.691 14.478 32.169 

Activitats jurídiques i de comptabilitat 24.638 33.818 58.456 

Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis 
tècnics 

23.639 7.451 31.090 

Activitats de seguretat i investigació 21.501 5.556 27.057 

Serveis a edificis i activitats de jardineria 25.957 56.767 82.724 

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 70.475 84.411 154.886 

Educació 59.819 125.792 185.611 

Activitats sanitàries 40.818 127.318 168.136 

Activitats de serveis socials amb allotjament 4.635 33.761 38.396 

Activitats de serveis socials sense allotjament 4.882 36.874 41.756 

Altres activitats de serveis personals 9.400 30.819 40.219 

Activitats de les llars que donen ocupació a personal 
domèstic 

9.524 115.814 125.338 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA 4t trimestre del 2011 (CCOO-Sec. de 
Socioeconomia ) Dades de Catalunya 
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La situació professional 

 

Menys de la meitat de dones són empresàries o cooperativistes en comparació amb el nombre d’homes. 
En canvi, en la categoria d’ajudes familiars, que inclouen persones que treballen en negocis familiars 
sense ser-ne titulars, la xifra ens mostra que moltes dones hi treballen, però la titularitat d’aquests 
negocis és en mans de familiars masculins. En la categoria d’assalariats o assalariades, la relació és més 
paritària, encara que les dones hi tenen menys presència. 

 

 

  
Unitats: Percentatges 

Font: IDESCAT,  4t. Trimestre 2011 

 

 

El temps parcial 

 

L’especialització de les dones en determinades branques d’activitat, com ja hem vist, s’uneix a un altre 
tipus de segregació: el temps parcial. Mentre que entre els homes la jornada a temps parcial és 
pràcticament testimonial (representa un 5,8% dels homes ocupats), entre les dones supera el 23%, 
percentatge que ha tingut poques oscil·lacions en els darrers anys. 

 

 Unitats: Percentatges 
Font: IDESCAT,  4t Trimestre 2011 

 

Unitats: Percentatges 
Font: Elaboració pròpia. Idescat 

 

La incidència més gran del treball a temps parcial entre les dones tendeix a lligar-se amb la necessitat de 
conciliar la vida laboral i les responsabilitats familiars, bàsicament la cura de fills. Ara bé, el pes més 
important és la impossibilitat d’aconseguir una feina a temps complet.  

 

La contractació 

Una característica del mercat laboral espanyol és l’elevat nivell de temporalitat, que en el cas de les 
dones encara és més acusat. 
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La contractació indefinida masculina és del 51% en relació amb el 49% de contractació femenina. Són les 
dones les destinades a realitzar la major part del treball precari existent: amb pitjors condicions de 
contracte, salari i jornada parcial. 

La situació de crisi fa que globalment la precarietat augmenti, tot i que les dones en són les més 
afectades..  

 

 

  
Unitats: Percentatges 

Font: IDESCAT.  4t trimestre del 2011 

 

En la contractació a través d’ETT s’observa una clara preferència pels homes en relació amb les dones en 
totes les províncies catalanes. Si bé en l’àmbit de Catalunya la diferència se situaria entorn d’un 20% 
menys, en algunes províncies, com Lleida, la proporció és de 40% menys respecte als homes. 

 

Contractes per ETT 

     Homes Dones 

Catalunya 60,1 39,9 

Barcelona 58,7 41,3 

Girona 61,0 39,0 

Lleida 70,1 29,9 

Tarragona 68,9 31,1 

Unitats: Percentatges 
Font: Elaboració pròpia. Dades Departament 
d'Empresa i Ocupació. Any 2011 
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ATUR EPA 

 

La incidència superior de l’atur en les dones ha constituït una característica dels darrers anys en la 
configuració del mercat de treball. La crisi econòmica ha modificat aquesta situació, a causa de 
l’afectació més gran que han patit els sectors en què majoritàriament estan ocupats els homes, tot i que 
l’increment de l’atur femení del darrer any ha portat a una igualació de les taxes d’atur d’ambdós sexes. 

 

 

 

Població aturada i taxa d'atur 

        Homes Dones 

2008 

  

Absoluts 261.500 194.300 

Taxa atur 12,20 11,40 

2009 

  

Absoluts 377.400 265.600 

Taxa atur 18,30 15,70 

2010 

  

Absoluts 399.300 287.400 

Taxa atur 19,20 16,50 

2011 

  

Absoluts 420.300 355.100 

Taxa atur 20,70 20,27 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'EPA (INE). 4t trimestre del 2011. 

Dades de Catalunya 

 

 

 

 Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'EPA (INE Catalunya). 4t trimestre 2011 

 

 

Pel que fa a l’edat, l’atur de les dones i dels homes és més acusat entre el grup de població més jove, 
sobretot en la franja d’edat entre 16 i 19 anys. 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'EPA (INE Catalunya) 4t trimestre 2011 

 

L’índex de desocupació es va mantenir a nivells molt alts a la zona euro i al conjunt de la Unió Europea, 
si el comparem amb el que es registrava l’any 2010, segons dades d’Eurostat. Catalunya i Espanya són 
els països amb la taxa d’atur més elevada (20,3 i 23,4, respectivament). Segons Eurostat, s’estima que hi 
ha, a tota la Unió Europea, uns 23,8 milions de persones desocupades, un milió més que ara fa un any.  

La taxa d’atur ha crescut, respecte al 2010, del 10,3% al 10,6% a la zona euro, i del 9,6% al 9,9% a la Unió 
Europea. 
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Nota: Estònia, Grècia, Lituània Regne Unit, Eslovàquia, Letònia, Suïssa i Noruega no tenen dades disponibles 

Font. Eurostat. 2011 

 

Cal fer esment de l’associació inversa de les dades sobre el nivell d’estudis. En el cas de les dones, les 
xifres d’atur són més altes com més alt és el nivell d’estudis, tot el contrari del que succeeix en el cas 
dels homes, que com més nivell d’estudis tenen menor és l’índex d’atur. 

 

Nivell d'estudis  

     Homes Dones 

Analfabets i educació primària 109.200 64.900 

Educació secundària 1ª etapa 145.400 99.400 

Educació secundària 2ª etapa 100.300 91.500 

Educació superior 65.400 99.300 

Font: Elaboració pròpia a de dades de l'EPA (INE). 4t trimestre del 
2011. Dades de Catalunya 

 

L’augment de les xifres d’atur masculí i, per tant, la reducció de la diferència entre els sexes és un dels 
canvis produïts com a conseqüència de la greu crisi econòmica que estem patint. Tanmateix, aquests 
canvis no són indicatius d’una millora de l’ocupació de les dones, sinó que responen a un creixement de 
l’atur inferior respecte al que s’ha produït en els homes.  

 

Aturades joves per nivell estudis 

         Home Dona Total 

Analfabets i educació 
primària 

16 a 30 30.903 16.106 47.009 

Educació secundària 
1ª etapa 

16 a 30 50.262 37.068 87.330 

Educació secundària 
2ª etapa 

16 a 30 38.971 29.001 67.972 

Educació superior 16 a 30 17.830 31.046 48.876 

Unitats: Milers 

    Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades EPA 4t trimestre del 2011 (CCOO-
Secr. Socioeconomia ). Dades de Catalunya 
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ATUR REGISTRAT 

 
En tots el trams d’edat el nombre de dones aturades és menor que el dels homes, però la diferència 
entre els sexes augmenta amb l’edat. 

 

Dones aturades  per trams d’edat 

  Home Dona % dones 

de 16 a 24 76.200 70.300 47,99 

de 25 a 54 302.800 253.800 45,60 

de 55 i més 41.300 30.900 42,80 

Total 420.300 355.000 45,79 

Font: Elaboració pròpia. Idescat. 4t trimestre del 2011 

Així com la diferència de la sortida de l’ocupació a l’atur entre homes i dones és mínima, si parlem de la 
sortida de l’ocupació a la inactivitat sempre és més gran el percentatge de dones i hi ha una diferència 
considerable 

 

Sortides de l'ocupació a l'atur  de l'ocupació a la inactivitat 

         Homes Dones Total Homes Dones Total 

2n a 3r 
trimestre 2010 3,47 4,01 3,71 1,97 2,99 2,43 

1r a 2n 
trimestre 2011 3,74 3,40 3,59 1,37 2,45 1,87 

2n a 3r 
trimestre 2011 3,7 3,37 3,54 1,88 3,29 2,54 

Unitats:Percentatges       

   Font: Elaboració pròpia a partir de dades de fluxos del mercat de treball a Catalunya.  3r trimestre del 
2011 Observatori del Treball, Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

El percentatge de dones que la seva sortida de l’atur es la inactivitat es en tots els períodes més elevat 
que la dels homes i oscil·la del 3 al 13%. La sortida de l’atur a l’ocupació depèn del període i la diferencia 
es al voltant de 1 punt. 

 

Sortides de l'atur a l'ocupació de l'atur a la inactivitat 

         Homes Dones Total Homes Dones Total 

2n a 3r 
trimestre 2010 19,39 20,65 19,97 9,22 22,53 15,38 

1r a 2n 
trimestre 2011 17,79 17,35 17,59 12,73 15,77 14,12 

2n a 3r 
trimestre 2011 15,37 16,76 15,99 9,45 20,15 14,21 

Unitats:Percentatges       

   Font: Elaboració pròpia a partir de dades de fluxos del mercat de treball a Catalunya.  3r trimestre del 2011 
Observatori del Treball, Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

Constatem que en tots els casos el pas a la inactivitat és més gran en les dones. 
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POBLACIÓ ESTRANGERA 

 

La població estrangera ha disminuït respecte a l’any 2010, però manté una majoria de dones, amb la 
qual cosa es constata que la feminització dels fluxos migratoris que està tenint lloc en el context 
internacional també ha arribat a Catalunya. Es poden distingir clarament dos patrons d’immigració 
femenina: d’una banda, les dones que emigren a través de la reagrupació familiar, entre les quals 
predominen les dones africanes; de l’altra, les dones que inicien la cadena migratòria i que arriben a 
Catalunya per cercar feina, atretes per la demanda de força de treball femenina en els serveis, sobretot 
en el servei domèstic. Dins d’aquest segon grup, destaquen les dones llatinoamericanes.  

Quan parlem d’aquest col·lectiu parlem d’un grup social que es troba convivint amb nosaltres i 
suportant una triple discriminació interrelacionada: la desigualtat de gènere, la de procedència i la de 
classe social. Aquestes dones es troben en l’encreuament de diverses desigualtats, i aquest fet 
determina les seves possibilitats vitals així com la seva manera d’afrontar la vida.

1  

La taxa d’activitat de les dones estrangeres està més de 20 punts per sota de la dels homes estrangers. 
Com hem vist, aquesta diferència és de 15 punts si tenim en compte tota la població de 16 a 64 anys, 
independentment del seu origen. A més s’ha de tenir en compte la presència del treball submergit entre 
aquestes dones. 

Hem vist la concentració de dones en alguns sectors i branques d’activitat. En el cas de les dones 
estrangeres aquesta concentració és més acusada i els espais concrets en què s’ubiquen mostren la 
formació de determinades vetes laborals en què la seva presència és destacada, independentment de la 
seva formació. És el resultat d’una sèrie de processos discriminatoris que tenen a veure amb un complex 
entramat de factors de desigualtat (gènere, classe social, ètnia, nacionalitat…) que interactuen de 
manera simultània a través de les normatives, les pràctiques i els discursos. Aquesta concentració les fa 
més exposades, generalment, a la precarietat laboral o la subcontractació i, alhora, a l’atur causat per la 
crisi, fins a arribar a una taxa de més d’un 35% de l’atur entre la població estrangera.  

 

 

Població estrangera 

  Homes Dones 

Població estrangera de 16 
anys i més 

434.500 451.500 

Població estrangera ocupada 236.300 199.400 

Taxa d'activitat 89,40 68,20 

Taxa d'ocupació 54,37 44,16 

Taxa d'atur 39,19 35,30 

Font: elaboració pròpia (INE i Idescat). 4t trimestre del 2011. 
Dades de Catalunya 

 

El sector del servei domèstic ha estat un sector de refugi per a les dones en moments de crisi i les que 
s’han quedat sense feina en altres sectors tornen o s’incorporen al treball domèstic com a única 
alternativa laboral. 

 
 

  

                                                           
1 PARELLA, Sònia: “Dones migrades a Catalunya: eines conceptuals per interpretar els seus patrons de segregació laboral i les seves trajectòries”. A: Dones migrades 
treballadores. 
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EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ 

 

Es manté un nombre important d’expedients de regulació d’ocupació i veiem que el nombre de dones 
afectades augmenta lleugerament mentre que el dels homes baixa. 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia. Dades del Departament d'Empresa i Ocupació. 

Aquesta diferència es deu al descens de les persones afectades per ERO a la indústria i a l’augment en el 
sector de serveis.. 

 

 
Font: Elaboració pròpia. Dades del Departament d'Empresa i Ocupació 

 

 
Font: Elaboració pròpia. Dades del Departament d'Empresa i Ocupació 

  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolució de treballadors i treballadores afectats per 
expedients autoritzatss

Homes Dones

Barcelona Girona Lleida Tarragona

28.244

3.271 1.214
3.156

12.887

1.644 545 1.046

Nivell d'afectació per províncies

Homes

Dones

Agricultura Indústria Construcció Serveis

Sector d'activitat

Homes

Dones
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SALARIS 

 

La igualtat retributiva, definida com a ‘igual retribució per treball d’igual valor’, segueix sent un repte 
pendent no només a Catalunya i l’Estat espanyol, sinó també al conjunt de la Unió Europea. I és que la 
diferència retributiva entre homes i dones, coneguda com a bretxa salarial, és un fet indiscutible i, 
alhora, preocupant, per la seva magnitud i persistència, per les seves repercussions en les condicions de 
vida de les dones i per la complexitat de resolució. 

La bretxa salarial és un indicador general de la magnitud de la desigualtat entre homes i dones. La forma 
proposada a Europa per calcular-la deixa fora de l’anàlisi diferents factors que en són l’origen 
(contractes, jornades…) i, per tant, impedeix plantejar-hi solucions. 

Si ens fixem globalment en Europa, perquè el salari mitjà d’una dona sigui igual al que rep un home 
durant un any, ha de treballar 418 dies, xifra que sobrepassa en 53 dies els 365 dies naturals de l’any; de 
manera que, de mitjana, una dona hauria de treballar fins al 22 de febrer de l’any següent per igualar el 
salari masculí.  

Segons l’Institut Català d’Estadística, en les seves darreres dades, ens informava que el 2009, a 
Catalunya, la bretxa salarial entre dones i homes era del 18,5%. 

 
 

Evolució de la Bretxa salarial entre homes 
i dones 

  2002 2006 2007 2008 2009 

% 

    

  

Catalunya 20,2 17,9 17,1 19,8 18,5 

Estat Espanyol 20,2 17,9 17,1 16,1 16,7 

Unió europea   17,7 17,60 17,5 17,1 

Font: idescat i Eurostat 

  

 
Font: idescat i Eurostat 

L’indicador de referència és el que reflecteix la diferència entre els ingressos bruts mitjans per hora dels 
homes i les dones ocupades, com a percentatge respecte als ingressos bruts mitjans per hora dels 
homes. 

Segons les dades del 2009 el salari mitjà anual femení a Catalunya representa el 76,1% del masculí.  

 

 
Font: Idescat. Catalunya 2009 

 
Font: Idescat. Catalunya 2009 
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Els factors que incideixen en el gruix de les diferències salarials i la seva persistència no es justifiquen 
per la qualificació inferior de les dones o la menor experiència laboral, ja que la diferència salarial per 
sexe es dóna a tots els nivells educatius i d’antiguitat i, fins i tot, augmenta com més elevats són aquests 
nivells; responen més aviat a una posició de partida, en el mercat de treball, de desigualtat com a 
resultat de processos culturals i de socialització. 

Les trajectòries educatives i professionals de les dones i els homes responen, en gran part, a l’assumpció 
de rols i papers socials que són resultat d’un conjunt de circumstàncies socioculturals. Una de les 
conseqüències és la segregació ocupacional i sectorial de les dones, és a dir, la seva concentració en 
ocupacions i sectors (serveis, comerç, hostaleria…) amb remuneracions mitjanes més baixes que als 
sectors industrials, en què hi ha una presència masculina més elevada.  

 

 

Font: Idescat.  Catalunya 2009 

Alhora, la necessitat de fer compatibles el rol productiu amb la cura de l’entorn familiar condiciona les 
preferències laborals de les dones, com ara treballar jornades reduïdes, en llocs de menor 
responsabilitat o en el desenvolupament de carreres professionals intermitents, situacions que 
repercuteixen en salaris inferiors. 

És, per tant, evident que les diferències retributives no només són el reflex de diferències objectives en 
termes de productivitat, sinó, més aviat, de la discriminació exercida pels estereotips i els rols de 
gènere, que condicionen les preferències i aspiracions professionals de dones i homes en el mercat 
laboral.  

Si observem els sectors d’activitat, les dades reflecteixen l’existència generalitzada d’una bretxa salarial. 
En el sector amb més presència femenina la diferència és més elevada que en el sector de la 
construcció, eminentment masculinitzat. 

  

Font: Idescat. Catalunya 2009 

 

 
*Salari brut anual per sexe i tipus de jornada. Catalunya 2009 

Font: Elaboració propia. Idescat, a partir de dades de l'INE. 
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Pel que fa a la jornada laboral, cal destacar que la diferència salarial és més elevada en les ocupacions a 
temps parcial i en les persones que tenen els salaris més baixos, que, com es veu en el gràfic, són les 
dones, que són les que fan jornada parcial. 

Cal destacar un factor més en la diferència salarial, el del tipus de contracte. Les dades mostren que la 
bretxa salarial és molt més gran entre les persones que tenen un contracte indefinit (26,5%) que entre 
les que tenen un contracte temporal (3,8%). 

Totes aquestes dades posen de manifest que, malgrat els avenços experimentats en el terreny laboral, 
s’ha de seguir parlant de desigualtat salarial, que constitueix un indicador de l’existència de la 
discriminació per raó de gènere i que respon a la valoració menor de la societat pel treball realitzat per 
les dones, tot i el seu important valor econòmic i la seva contribució al sosteniment del benestar social. 

El salari inferior que reben les dones incideix directament en la quantia de les prestacions econòmiques 
que deriven de les rendes salarials, com les pensions i la prestació d’atur. Això fa que la manca 
d’autonomia econòmica de les dones es torni a concebre com un problema per a tota la vida, i, per tant, 
aconseguir la igualtat salarial és fonamental per aconseguir la independència de les dones, és de justícia 
social, a més d’un reconeixement a la seva dignitat com a treballadores. 

 

 

CONCILIACIÓ 

Permisos de maternitat 

La titularitat del dret al permís per maternitat al nostre país correspon a la mare. La durada és de 16 
setmanes, període mitjà si el comparem amb altres països de la Unió Europea. Les sis setmanes 
immediatament posteriors al part han de ser gaudides per la mare, com a mesura per protegir la seva 
salut. La legislació introdueix, com a mesura de conciliació i per coresponsabilitzar el pare en la cura de 
les criatures, la possibilitat que la mare li cedeixi gaudir les 10 setmanes restants del total de permís. La 
possibilitat de compartir el permís és, per tant, voluntària i recau sobre la mare, com a titular del dret.  

 

 
         Permisos de maternitat 2011 
       Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS). Dades de Catalunya 

 

Ara bé, les dades ens mostren que les cessions d’aquest tipus de permís són molt reduïdes (1,7% el 
2011), sense que hi hagi hagut grans avenços en els darrers anys. 
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Percentatges de processos percebuts 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MEYSS. 2011 

  

 

 

Prestació de maternitat 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MEYSS. Dades de Catalunya 

 

 

Permisos de paternitat 

L’any 2007 s’aprovà el permís paternal, amb una bona acollida social (segons dades del CIS del 2010, el 

90% de la població es mostrava molt d’acord amb aquest permís). Malgrat tot, el fet és que hi ha un 

nombre indeterminat d’homes que no el gaudeixen, en comparació amb els permisos maternals, fet que 

podria respondre a condicionaments i estereotips encara molt arrelats a la nostra societat. 

 

 

 

Processos de paternitat 

  2009 2010 2011 

  % milers % milers % milers 

Catalunya   52.661 

 

52.893   51.174 

Barcelona 74,50% 39.216 74,18% 39.237 74,90% 38.357 

Girona 9,80% 5.187 9,78% 5.173 9,75%        4.992    

Lleida 5,40% 2.825 5,47% 2.893 5,50%        2.817    

Tarragona 10,30% 5.433 10,57% 5.590 9,79%        5.008    

   
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MEYSS 

 

El permís paternal té una durada de 13 dies fins al 31 de desembre del 2012, moment en el qual passarà 
a 4 setmanes de durada, tal com marca la llei, ja que malgrat les propostes que s’havien fet d’avançar-lo, 
finalment no hi va haver voluntat política. 

 

Excedències per cura 

Quan finalitzen els permisos de maternitat i paternitat, les treballadores i els treballadors poden acollir-
se, com a mesura de conciliació, a les excedències per tenir cura de criatures o familiars dependents. La 
normativa atorga una durada relativament llarga a aquest tipus d’excedències, tot i que no són 
remunerades (per això s’explica que se’n faci un ús limitat). 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MEYSS. Dades de Catalunya 

Tot i això, les dades ens mostren que les utilitzen gairebé totalment les dones.  

De tot això concloem que encara existeixen diferents tipus d’entrebancs a l’hora de poder exercir una 
opció, ja que són les dones les que segueixen assumint el gruix de les responsabilitats familiars, amb el 
suport de la persistència de prejudicis de tipus cultural, com l’adjudicació del rol de cuidadores a les 
dones. Sense oblidar que la retirada durant un temps perllongat del mercat laboral va acompanyada de 
costos importants (promocions, prestacions…) que recauen sobre les dones. 

Per modificar aquesta pauta cal que es produeixin canvis profunds orientats a la superació de la 
distribució tradicional del rol de dones i homes a la família, a la feina i a la societat. Aquest objectiu està 
reconegut per les autoritats europees, amb una política de foment dels permisos parentals individuals i 
intransferibles. 

 

PROTECCIÓ SOCIAL 

 
Catalunya i l’Estat espanyol ocupen un dels primers llocs de la Unió Europea en pobresa econòmica. A 
Catalunya la diferència entre dones i homes és més gran que a Espanya i Europa. 

 

 
Font: idescat i Eurostat. Any 2010 

 

 
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE. Dades de Catalunya 
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Si tenim en compte els grups d’edat, les dades mostren una major vulnerabilitat de la població femenina 
de menys de 16 anys, seguida del grup de les dones grans, cosa que fa palès un escenari d’escassa 
protecció social, si el comparem amb altres països del nostre entorn.  

 

 

Taxa de risc de pobresa per grups d’edat 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

menys 16  
Dones 20,7 22,9 18,7 17,6 24,9 29,8 

Homes 20,5 21,6 19,1 17,6 21,9 18 

16-64 
Dones 13,9 17,7 16,9 15,5 16,7 18,5 

Homes 13,4 14,4 13,7 13 14,5 18,6 

65 i més 
Dones 32,4 30,1 31,1 27,9 28 23,7 

Homes 24,02 26,1 27,5 22 21,3 18,5 

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE. Dades de 
Catalunya 

  

 

Pensions i prestacions de la seguretat social 

Voler tenir el mateix comportament laboral que els homes suposa, moltes vegades, renunciar a la vida 
familiar, mentre que no tenir-lo implica renunciar, encara que sigui temporalment, a una carrera 
professional, i això s’acaba traduint en menors antiguitats, carreres laborals irregulars i bases de 
cotització més baixes, que acaben derivant en expectatives de prestacions socials inferiors. 

Avui dia, encara són minoria les dones que reben prestacions derivades de salaris o de rendes, com les 
pensions de jubilació o d’incapacitat. Per contra, prop de la meitat de prestacions que perceben són de 
supervivència, fonamentalment de viduïtat, alhora que també estan sobre representades entre les 
persones beneficiaries de PIRMI i complements a mínims. 

Tanmateix, amb el pas dels anys augmenten el nombre de dones pensionistes que han aconseguit reunir 
els requisits necessaris per accedir a una prestació contributiva. 

 
 

Principals pensions contributives.  

Nombre de beneficiaris/es   

    2009 2010 

Ambdós 
sexes (milers) 

Incapacitat 
permanent 

       920.900           933.700    

Jubilació    5.038.900       5.140.600    

Viduïtat    2.270.300       2.290.100    

% Dones 

Incapacitat 
permanent 

34,5% 34,6% 

Jubilació 35,5% 35,7% 

Viduïtat 93,1% 93,1% 

Font:  Elaboració pròpia. Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración 2010. Dades estatals 

 

Pensions no contributives  

  Jubilació Invalidesa 
Jubilació 
derivada 

d'invalidesa 
Total 

Dones 20.035 12.969 4.492 37.496 

Homes 5.359 11.551 1.524 18.434 

% 
Dones 78,9% 52,8% 74,6% 67,04% 

Font: Elaboració Pròpia. Imserso: perfil del pensionista. Desembre 2011. Dades de 
Catalunya 
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Les diferents formes de participació laboral de dones i homes i la seva traducció en l’accés posterior a 
les pensions de jubilació, així com la major esperança de vida, expliquen que el 93% de pensions de 
viduïtat siguin per a dones. Això fa que cada vegada hi hagi un grup més nombrós de vídues d’edat 
avançada amb ingressos que procedeixen de la pensió de viduïtat, derivada de la mort de la parella, amb 
un import insuficient. Dones que no disposen d’altres rendes o ingressos addicionals i que s’enfronten a 
una pensió que moltes vegades les aboca a la pobresa. 

Pel que fa a l’import general de les pensions, les que corresponen a les dones continuen sent inferiors a 
les dels homes, de manera que si el 2010 les dones rebien una mitjana de 597,2 € mensuals, la pensió 
dels homes se situava en 971,92 €, diferència que, en els darrers anys, lluny de disminuir ha anat 
augmentant.  

 

Quantia de les principals pensions 
contributives. Imports mitjans euros/mes 

  
2009 2010 

Dones 

Incapacitat 
Permanent 

694,98 714,03 

Jubilació 592,42 614,24 

Viduïtat 562,90 581,45 

Ràtio 
dona/home 

Incapacitat 
Permanent 

76,9 77,4 

Jubilació 59,3 59,4 

Viduïtat 130,7 132,1 

Unitat: Euros 

   Font:  Elaboració pròpia. Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. Dades estatals 

 

La concentració de dones en determinats règims especials de la Seguretat Social, com són el règim 

especial de treballadores de la llar, el règim especial agrari per compte aliè, el règim especial de 

treballadors i treballadores autònoms i el SOVI, es tradueix sovint en les pensions més baixes del 

sistema. Cal assenyalar en aquest apartat, els avenços aconseguits en alguns d’aquests règims amb alta 

presència femenina i la tendència a la integració al règim general del règim especial agrari (Llei 28/2011) 

i del règim especial de les treballadores de la llar (Llei 27/2011). 

 

 
 

Unitats:Milers 
Font: Elaboració Pròpia. Departament de Benestar Social i Família 
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L’any 2011 el nombre d’habitatges familiars a Catalunya amb almenys una persona activa es va mantenir 

estable. En el cas dels habitatges amb totes les persones actives ocupades va decréixer un 2,2%, mentre 

que es va registrar un increment del 14,1% en el cas dels habitatges amb persones actives desocupades. 

 

Habitatges familiars. Relació amb l'activitat 

  2009 2010 2011 

Nombre d'habitatges amb una persona activa    2.107       2.098       2.098    

Amb totes les persones actives ocupades    1.598       1.541       1.507    

Amb totes les persones actives desocupades 161 172 196 

Unitats:Milers 
Font: Elaboració Pròpia. Idescat. Dades de Catalunya 

    

Renda mitjana anual 

 
Homes Dones 

Per llar 29.694 25.568 

Per persona 10.905 10.208 

Per unitat de consum 16.561 15.259 

Unitat euros 
  

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de pressupostos 
familiars de l'INE. 2010. Dades Catalunya 

 

PRESÈNCIA DE LES DONES EN LA POLÍTICA I LA DIRECCIÓ D’EMPRESES 

 

En els tres quadres següents es constata que, tot i que les dones en la política encara estan 
infrarepresentades, si ho comparem amb  les empreses del IBEX-35, veiem que  en aquestes la seva 
presència és purament testimonial.  

El nombre de dones en el Parlament de Catalunya ha augmentat fins arribar al 43% en la legislatura 
actual, en el govern, però, només el 27,2% són dones. 

Cal dir que globalment la participació política de les dones i la seva presència en la direcció de les 
empreses de l’IBEX-35 queda lluny de la paritat exigida per la Llei d’Igualtat, vigent des de març de 2007. 

 

 
Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’Institut Català de les Dones 
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Unitats: Percentatges 

Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l’Institut Català de les dones del 2012 

 

Dones a les empreses del IBEX-35 

        

 

2011 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Presidentes/ts 0,0% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 0,0% 5,4% 

Vicepresidentes/ts 8,0% 7,8% 7,2% 3,7% 2,4% 2,5% 2,5% 

Conselleres/rs 11,3% 11,1% 9,2% 7,5% 3,6% 2,3% 2,8% 

Conselleres/rs secretaries/is 0,0% 14,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades del Instituto de la Mujer 

 

ELS PLANS I LES MESURES D’IGUALTAT A LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 

 

Convenis sectorials que articulen sobre mesures d’igualtat i/o plans d’igualtat 

Aquestes  graelles  s’han elaborat amb els convenis col·lectius sectorials vigents, publicats al BOE, DOGC 
o Butlletí Oficial de Província, recollits pel CERES en data 21 de gener de 2010. 

Les taules que venen a continuació reflexen la quantitat de convenis que recullen mesures d’igualtat, els 
que recullen plans d’igualtat, tot i que hi la possibilitat de convenis que recullin les dues coses, i els que 
no recullen cap dels dos aspectes, a cada una de les Federacions i per àmbit territorial de negociació. 
 

Federació d’Activitats Diverses 

 
Àmbit 

territorial 

 
Núm. 

convenis 

 
Mesures 
d’igualtat 

 
Plans d’igualtat 

 
Res 

Total % Total % Total % 

Estatal 5 3 60,00 1 20,00 1 20,00 

Catalunya 5 1 20,00 0 0,00 4 80,00 

Barcelona 1 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

Girona 1 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

TOTAL 12 4 33,33 1 8,33 7 58,33 

 

Federació d’Ensenyament 

 

 

 

 

 

Parlament europeu

Senat

Congres 

Govern  estatal

Parlament 

Govern Catalunya

Regidores

Alcaldesses …

35,2

33,8

35,4

30,7

43,0

27,2

32,2

14,2

Participació politica

 

Àmbit 

territorial 

 

Núm. 

convenis 

 

Mesures 

d’igualtat 

 

Plans d’igualtat 

 

Res 

Total % Total % Total % 

Estatal 5 4 80,00 1 20,00 1 20,00 

Catalunya 6 3 50,00 1 16,67 2 33,33 

TOTAL 11 7 63,63 2 18,18 3 27,27 
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Federació d’Agroalimentària 
 

Àmbit 

territorial 

 

Núm. 

convenis 

 
Mesures 
d’igualtat 

 
Plans d’igualtat 

 
Res 

Total % Total % Total % 

Estatal 13 12 92,30 3 20,08 1 7,69 

Catalunya 4 2 50,00 0 0,00 2 50,00 

Barcelona 8 6 75,00 0 0,00 2 25.00 

Girona 2 2 100,00 1 50,00 0 0,00 

Lleida 3 1 33,33 0 0,00 2 66,67 

Tarragona 6 5 83,33 0 0,00 1 16,67 

Comarca 1 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

Varis 3 2 66,67 0 0,00 1 33,33 

TOTAL 40 30 75,00 4 10,00 10 25,00 

 

Federació COMFIA (Serveis financers i administratius) 
 

Àmbit 

territorial 

 

Núm. 

convenis 

 
Mesures 
d’igualtat 

 
Plans d’igualtat 

 
Res 

Total % Total % Total % 

Estatal 13 12 92,30 8 61,53 0 0,00 

Catalunya 3 3 100,00 2 66,67 0 0,00 

TOTAL 16 15 93,75   10 62,50 0 0,00 

 

Federació Construcció i Fusta 
 

Àmbit 

territorial 

 

Núm. 

convenis 

 
Mesures 
d’igualtat 

 
Plans d’igualtat 

 
Res 

Total % Total % Total % 

Estatal 6 1 16,67 2 33,33 3 50,00 

Barcelona 5 1 20,00 0 0,00 4 80,00 

Girona 4 1 25,00 0 0,00 3 75,00 

Lleida 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00 

Tarragona 4 2 50,00 0 0,00 2 50,00 

TOTAL 21 7 33,33 2 9,52 12 57,14 

 
 

Federació Sanitat 
 

Àmbit 

territorial 

 

Núm. 

convenis 

 
Mesures 
d’igualtat 

 
Plans d’igualtat 

 
Res 

Total % Total % Total % 

Estatal 3 2 66,67 1 33,33 1 33,33 

Catalunya 4 2 50,00 2 50,00 2 50,00 

Barcelona 1 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

TOTAL 8 4 50,00 3 37,50 4 50,00 

 

Federació FITEQA (Tèxtil, Químiques i Afins) 
 

Àmbit 

territorial 

 

Núm. 

convenis 

 
Mesures 
d’igualtat 

 
Plans d’igualtat 

 
Res 

Total % Total % Total % 

Estatal 9 8 88,89 6 66,67 1 11,11 

Catalunya 3 3 100,00 2 66,67 0 0,00 

Barcelona 1 1 100,00 1 100,00 0 0,00 

Tarragona 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 14 13 92,86 9 64,29 1 7,15 



 

 
28 

PPRROOPPOOSSTTEESS  SSIINNDDIICCAALLSS  

 

Context 

 

Tot i els avenços, encara queda un ampli marge de millora perquè les dones aconsegueixin el lloc que els 
correspon en l’economia i la societat del nostre país, i per aconseguir-lo cal que desapareguin els 
obstacles que limiten el desenvolupament de les seves capacitats. 

Avui les dones tenen una major presencia en l’activitat productiva i laboral,  una taxa d’ocupació de més 
del 44% i una taxa superior d’aportació al PIB.  

Les diferències de gènere es manifesten, entre d’altres, en diversos aspectes com: 

- Hi ha una participació diferent de les dones i els homes en les activitats productives que ha 
donat lloc a un augment de la segregació laboral, tant horitzontal (concentració de dones i 
homes en sectors i ocupacions específiques) com vertical (escassa presència de dones en llocs 
directius, altrament dit “sostre de vidre”). 

- El repartiment de les tasques de cura entre dones i homes segueix sent molt desigual i aquest 
aspecte constitueix una de les principals causes del fet que les dones optin per una jornada 
parcial, alhora que també és el principal argument per a les dones “inactives” com a 
desmotivació per buscar feina. 

- Les dones participen en una proporció menor en l’activitat emprenedora. 

- El salari mitjà de les dones, a Catalunya, és el 76,1% del dels homes, i en determinades franges 
d’edat pot arribar al 30% de diferència. 

- Les  dones tenen una taxa de risc de pobresa superior, sigui quin sigui l’àmbit geogràfic en què 
ens movem 

- Hi ha dèficit en la presència de dones en el àmbits públics (14% d’alcaldesses, 32% de regidores, 
27% de conselleres..), amb una clara progressió al Parlament de Catalunya en què s’arriba al 
43%. 

 

Les propostes de CCOO de Catalunya 

 

Des de CCOO, hem manifestat de forma reiterada que la crisi no l’hem de pagar les treballadores i els 
treballadors, i que no es poden derivar les pitjors conseqüències cap als col·lectius que es troben en 
pitjors condicions. 

Com es constata en l’informe, les dones treballadores partim d’una situació general pitjor, més enllà de 
l’àmbit laboral. És per això que les nostres propostes no només es situen en l’àmbit de la negociació 
col·lectiva i l’empresa, sinó que també plantegem actuacions que poden dur a terme les administracions 
públiques per fer front a la crisi i evitar–ne els efectes negatius sobre el conjunt de les persones 
treballadores i, especialment, les dones treballadores. 

Destaquem un seguit de mesures i propostes que, des de la perspectiva de gènere, han d’evitar un 
retrocés en els drets i millores aconseguits: 

 

En l’àmbit dels poder públics: 

- Cal un canvi en les politiques per fer front a la crisi. Rebutgem la reforma laboral, serà 
totalment ineficaç i seguirà fent pagar la crisi a les treballadores i treballadors. 

- Volem una política fiscal que esdevingui un instrument per reactivar l’economia i garantir la 
cohesió social, més eficient, justa i progressiva, i que ha de permeti que les administracions 
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disposin de recursos per a la implementació i desenvolupament de polítiques públiques amb 
aquests objectius.  

- Demanem una forta aposta per les polítiques socials i, per tant, rebutgem les retallades que 
esta duen a terme el Govern de la Generalitat. Cal un augment de la inversió pública en la 
posada en marxa i desenvolupament d’aquestes polítiques per garantir la cohesió i protecció 
social, que, a més, són generadores d’ocupació.  

- Hem d’exigir la centralitat de les persones en les politiques, i , per tant que s’aboquin recursos 
als serveis que milloren la vida quotidiana. Els serveis públics de cura de les criatures, les 
persones grans i les dependents, l’habitatge, la sanitat, l’educació, el transport i les pensions 
són basics per al benestar de les persones, especialment per a aquelles que tenen menys 
recursos, de les quals la majoria són dones. 

- També cal la implementació d’un pla que garanteixi el dret a l’habitatge i que ofereixi una 
oferta suficient d’habitatge amb protecció oficial, tant de compra com de lloguer. 

- De fa temps s’ha constatat que la pobresa té rostre de dona i que hi ha desigualtats entre les 
dones segons la seva situació social i econòmica. Per això, també reclamem l’establiment de la 
renda garantida de ciutadania, a fi que es compleixi l’Estatut de Catalunya, i s’afavoreixi la 
cohesió social. 

- Calen més recursos per desenvolupar i millorar les lleis a favor de les dones, com la llei 
d’igualtat o la llei contra la violència de gènere, les lleis de conciliació en les administracions 
públiques i la llei sobre la interrupció voluntària de l’embaràs. 

- Cal transformar la pensió de viduïtat per no incentivar la dependència de les joves, sense 
desprotegir, però, les dones grans.   

- És necessària l’equiparació de les pensions no contributives al mínim general de les pensions. 

 

En l’àmbit laboral i l’ocupació 

- Cal un canvi en el model productiu que faci una aposta clara per sectors d’alt valor afegit en 
productes i processos. I per garantir que les dones puguin incorporar-se a aquestes activitats i 
sectors, i que adeqüi el seu perfil professional a les noves demandes del mercat de treball. Les 
dones han de poder accedir a la formació i reciclatge professional necessaris i a l’ocupació 
adequada a la seva formació. Les dones no poden quedar al marge dels sectors d’activitat en 
què es preveu el rellançament de l’activitat econòmica i productiva. 

- S’ha de garantir la creació d’ocupació de qualitat i acabar amb el vell model de mà d’obra 
intensiva, precarietat i baixos costos salarials. També cal millorar i continuar desenvolupant 
mesures per facilitar la conciliació de la vida personal i laboral, entesa com un camí cap a la 
coresponsabilitat i perquè homes i dones comparteixin tots el treballs. 

- Pel que fa a l’àmbit de la negociació col·lectiva, en tots els seus nivells (d’empresa, sector, 
territorial...) cal garantir la inclusió d’un capítol sobre a igualtat d’oportunitats, en el qual es 
concretin i millorin les directrius i els continguts de la llei d’igualtat. Cal garantir i millorar les 
condicions de les treballadores i acabar amb qualsevol tipus de discriminació mitjançant la 
implementació de mesures d’acció positiva i el desenvolupament i l’aplicació de plans 
d’igualtat. 

- En l’actual context d’ERO, cal reclamar que vagin acompanyats de plans empresarials de futur i 
plans socials que minimitzin el seu impacte, que la intervenció de les empreses de recol·locació 
es canalitzi a través dels serveis públics d’ocupació i que es garanteixi la igualtat d’oportunitats 
i la transparència en tots aquests processos. 

- Finalment, cal que des dels poders públics s’estableixin els mecanismes necessaris per millorar 
qualitativament els indicadors de les situacions de violència de gènere contra les dones, i 
especialment en relació amb les diferents formes de violència masclista que es donen en 
l’àmbit laboral. És imprescindible perquè puguem continuar amb la nostra tasca a les empreses 
i aconseguir l’eradicació d’aquestes situacions. 
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En aquest sentit, i malgrat la forta destrucció d’ocupació masculina, les dones segueixen tenint taxes 
més baixes d’activitat i ocupació, registren índexs alts d’atur i més temporalitat, i cobren un salari al 
voltant d’un 20 % inferior al dels seus companys homes. La causa d’aquest fet és, d’una banda, la 
ubicació en els sectors més mal retribuïts i en les categories  professionals més baixes, però també 
perquè com a conseqüència de la situació laboral que pateixen les dones perceben unes prestacions per 
atur més baixes i unes cotitzacions socials menors, a més de convertir-se en persones més vulnerables 
front la crisi econòmica.   

Per tant, per coherència amb el que hem assenyalat anteriorment i aprofitant la celebració del 8 de 
març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, des de CCOO hem volgut centrar-nos en la necessitat 
d’elevar les taxes d’ocupació i d’activitat de les dones per apropar-les a les dels homes i a més, això 
permetria incrementar els ingressos del sistema i assegurar-ne la seva viabilitat futura.  

La secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya, ho hem expressat clarament enguany: Pels nostres 
drets: culturals, sexuals, econòmics, laborals, democràtics, socials. La retallada de les polítiques 
públiques no ha fet més que debilitar l’estat del benestar, i, d’altra banda, la reducció dels pressupostos 
destinats a polítiques d’igualtat, la llei d’autonomia personal i la llei de drets sexuals i reproductius, així 
com la supressió d’organismes d’igualtat i centres d’atenció per a les dones en situació de vulnerabilitat 
han reduït els drets de les dones. 
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