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Presentació
Un any més editem l'informe de les condicions de vida i de treball de les dones a
Catalunya. Ho fem amb una data significada, al voltant del 8 de març “Dia
Internacional de les Dones”. Amb el informe “Les condicions de vida i treball de les
dones del 2019” oferim indicadors objectius de la situació social, econòmica i laboral
de les dones a Catalunya amb un recorregut per diversos àmbits en què l’impacte de
gènere és determinant. Recollim i analitzem els principals indicadors disponibles sobre
el mercat de treball i d’altres molt relacionades com la pobresa i les pensions. També
altres indicadors com les violències masclistes i algunes de les activitats sindicals. Una
aproximació a la realitat que orienta l’acció sindical i sociopolítica de CCOO per situar,
al centre de l’agenda, les reivindicacions per assolir unes relacions socials de gènere
basades en la igualtat d’oportunitats i en l’avenç dels drets de les dones a tots els
nivells.
Com s’observarà a lo llarg del informe els indicadors de desigualtats de les dones en el
treball remunerat continuen mostrant, tossudament, una realitat de discriminació i
desigualtat per a les dones. Aquesta realitat determina la bretxa al llarg de tota la vida
laboral fins a la pensió. Els indicadors de violències masclista continuen essent una
manifestació dura, dolorosa i greu del sistema patriarcal. També perdura amb molta
força la divisió sexual dels treballs, explicada principalment per la no coresponsabilitat
dels homes en la cura de les persones.
És necessari i imprescindible denunciar, reivindicar i mobilitzar-nos per transformar
aquesta realitat. Una primera fita la tindrem el 8 de Març. Amb el lema Prou bretxes,
violències i desigualtats #EnsPlantem #8MCadaDia, CCOO convoquem vaga laboral i
donem suport i ens impliquem a la vaga de cures, de consum i estudiantil. I ho fem
amb unes reivindicacions clares recollides a l’apartat propostes d’acció d’aquest
document.

Març 2019
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1. Mercat de treball
1.1. Població
Comencem l’informe situant una dada bàsica i és la relació en termes percentuals
entre les dones i els homes en edat de treballar (en el mercat de treball remunerat).
Atès que al nostre país l’edat mínima per treballar són els 16 anys, oferim la distribució
percentual tenint en compte la població que té, com a mínim, aquesta edat.

Població de 16 anys i més

Dones
51,5%

Homes
48,5%

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Com es veu, el 51,5% de les persones que es troben en edat legal de treballar són
dones i el 48,5% són homes. Aquest resultat fa referència al total de població tot i que
també considerem interessant destacar que és força similar pel col·lectiu de dones
estrangeres ja que aquestes representen el 52,3% de les persones estrangeres en
edat de treballar.

1.2. Activitat i inactivitat

Població activa i població inactiva
Abans de començar l’anàlisi és convenient recordar que l’Enquesta de població activa
(EPA), que és la principal font de la que obtindrem les dades relatives al mercat de
treball, defineix la població activa com aquelles persones que estan treballant
actualment, ja sigui com persona assalariada o bé per compte propi, així com aquelles
que no estan treballant però estan buscant feina.
Per població inactiva comprendria aquelles persones que ni estan treballant ni estan
buscant feina en aquest moment.
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Des d’una perspectiva feminista, no podem entendre el concepte treball d’una manera
tan restrictiva que només faci referència al treball remunerat. És per aquest motiu que
moltes de les situacions que estadísticament es situen dins de la inactivitat, en realitat,
haurien d’estar incloses dins de la població activa encara que la feina realitzada no
sigui remunerada. En tot cas, farem servir les dades disponibles tot i posant de
manifest aquestes limitacions.
A continuació mostrarem les diferències per sexe entre la població activa i la inactiva.

Distribució població activa
per sexe
Dones
47,5%

Distribució població inactiva
per sexe
Homes
42%

Homes
52,5%

Dones
58%

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Tot i recordant que la població en edat de treballar es troba equilibrada (51,5% de
dones i 48,5% d’homes) veiem com les dades del mercat de treball ens mostren
diferències significatives per sexe. En primer lloc veiem com la població activa
presenta un 47,5% de dones i un 52,5% d’homes. Aquestes dades ja no són tan
equilibrades perquè les dones (que, recordem, superen lleugerament la meitat de la
població en edat legal de treballar) ja representen menys de la meitat de la població
activa perdent terreny davant els homes. En tot cas, el que és molt destacable és la
distribució de la població inactiva ja que constatem com les dones superen amb
escreix als homes (un 58% de dones en situació d’inactivitat davant un 42% dels
homes).
A continuació veurem com es distribueix la població en el mercat de treball en funció
del sexe.
Població de dones de 16 anys i més

Població d'homes de 16 anys i més
Població
inactiva
33%
Població
ocupada
60%
Població
aturada
7%

Població
inactiva
43%

Població
ocupada
50%

Població
aturada
7%

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.
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Als gràfics es veu clarament com els homes tenen major proporció de persones
ocupades (un 60% dels homes en relació a un 50% de les dones). La proporció de
població aturada sí que és idèntica (un 7% per tots dos sexes) però, en canvi, varia de
manera molt significativa la proporció de persones en situació d’inactivitat (un 33%
dels homes per un 43% de les dones). És destacable com, en el cas de les dones, la
suma de la població inactiva i l’aturada és la mateixa que el de la població ocupada. És
a dir, que hi ha tantes dones ocupades com aturades o en situació d’inactivitat, situació
que no succeeix en el cas dels homes.
En resum, les dades ens situen una imatge en la que les dones surten clarament
perjudicades, amb menor ocupació i major inactivitat.
Com les situacions per les quals una persona es troba en situació d’inactivitat són
moltes i diverses a continuació mostrem un gràfic en el que trobem quins són aquests
motius.
Motius d'inactivitat per sexe
Altres raons
Està jubilat
Està cursant estudis o rebent formació
Té altres responsabilitats familiars o personals
Cura de nens o adults malalts, persones amb discapacitat o
grans
Per malaltia o incapacitat
Creu que no trobarà una feina
0

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

Home

Dona

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Tal i com s’aprecia al gràfic anterior i als dos següents, els motius pels quals homes i
dones es situen en la inactivitat són diferents. La primera gran diferència la constatem
en el principal motiu pel qual les persones són inactives, que és el estar en situació de
jubilació. Un 49% dels homes inactius ho són per aquesta causa davant d’un 31% de
les dones.
La cura d’infants o persones adultes malaltes és un motiu que explica el 8% de dones
inactives però tan sols l’1% d’homes inactius.
En quant a les persones que es troben en situació d’inactivitat per estar ampliant els
seus estudis o formació trobem que el 25% d’homes inactius ho estan per aquest
motiu davant un 17% de dones.
Finalment destaquem com el 15% de dones inactives ho estan per tenir “altres
responsabilitats personals o familiars” davant tan sols un 2% dels homes.
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Motius d'inactivitat dels homes

No sap
Creu que no trobarà una feina
Està afectat per una regulació d'ocupació

0%

1%

0%

6%

Per malaltia o incapacitat

1%

15%

3%

49%

25%

Cura de nens o adults malalts, persones amb
discapacitat o grans
Té altres responsabilitats familiars o
personals
Està cursant estudis o rebent formació
Està jubilat
Altres raons

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Motius d'inactivitat de les dones

No sap
Creu que no trobarà una feina

0%
16%

2% 0%

Està afectat per una regulació d'ocupació

11%

Per malaltia o incapacitat

8%
15%
31%
17%

Cura de nens o adults malalts, persones
amb discapacitat o grans
Té altres responsabilitats familiars o
personals
Està cursant estudis o rebent formació
Està jubilat
Altres raons

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Taxa d’activitat
La taxa d’activitat és un indicador que ens relaciona la proporció de persones en
situació d’activitat (persones ocupades o bé aturades) en relació al total de població en
edat de treballar (de 16 anys i més). En aquest apartat analitzarem aquest indicador
per sexe, grup d’edat i nacionalitat.

9

Taxa d'activitat per sexe

66,8

56,8

Home

Dona

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Taxa d’activitat per grups d’edat
Com veurem al gràfic adjunt les dones presenten pitjors taxes d’activitat en tots els
grups d’edat.
Taxa d'activitat per sexe i grups d'edat
100
90

Taxa d'activitat

80
70
60
50
40
30
20
10
0

16 a 19 anys

20 a 30 anys

31 a 44 anys

45 a 60 anys

Més de 60 anys

Home

19,8

81

94,2

90,1

14,1

Dona

17,5

77,3

86,8

79,3

8,5

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

La diferència més gran en la taxa d’activitat es dona entre el grup d’edat de 45 a 60
anys (un 10,8% de diferència en la taxa d’activitat a favor dels homes). El segon grup
que presenta major variació seria el grup d’edat compreses entre els 31 i 44 anys
(amb una variació de la taxa superior als homes de 7,4 punts percentuals).
Per ambdós sexes, les taxes d’activitat més elevades es troben concentrades en els
tres grups d’edat que van dels 20 als 60 anys, sent les persones més joves i les més
grans les que presenten menor activitat. Tot i així tornem a insistir en que les taxes
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d’activitat de les dones sempre es situen en nivells inferiors respecte els homes,
independentment de la seva edat.

Taxa d’activitat per nacionalitat
Una altra variable interessant a analitzar és la nacionalitat de les persones actives ja
que ens interessa comprovar si existeixen diferències en l’activitat que puguin ser
atribuïdes a la nacionalitat de les persones.
Taxa d'activitat per sexe i nacionalitat

90
80
70
Taxa

60
50
40
30
20
10
0
Homes

Naconalitat espanyola
64,4

Nacionalitat estrangera
83

Dones

55,6

64,7

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

La diferència entre les taxes d’activitat sí que presenten diferències molt significatives
en funció de la nacionalitat. Al gràfic s’aprecia com les persones estrangeres sempre
tenen taxes d’activitat superiors als de la població amb nacionalitat espanyola. El
diferencial entre la taxa d’activitat dels homes segons la nacionalitat és de 18,6 punts
percentuals a favor dels homes estrangers i, en el cas de les dones, la variació és de
9,1 punts percentuals a favor de les dones estrangeres.
Per sexes observem diferències remarcables ja que les dones sempre registren valors
més baixos d’activitat en relació als homes però sempre prenent com referència als
homes de la seva nacionalitat ja que la taxa d’activitat de les dones estrangeres és
lleugerament superior (64,7%) a la dels homes amb nacionalitat espanyola (64,4%).

Població activa per nivell d’estudis
El nivell d’estudis que té la població activa és una altra variable que ens interessa
estudiar per copsar les possibles diferències entre activitat i nivell d’instrucció.
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Població activa per sexe i nivell d'estudis

2.017.900
1.824.700

149.300

390.200

103.200

Analfabets i
educació
primària

809.500

454.500

604.600

Educació
secundària 1a
etapa

887.700

443.600

Educació
secundària 2a
etapa
Homes

Estudis
superiors

Dones

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Homes actius per nivell d'estudis

40%

Analfabets i educació
primària

7%
30%

Educació secundària 1a
etapa
Educació secundària 2a
etapa

23%

Estudis superiors

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Dones actives per nivell d'estudis
6%
49%

Analfabets i educació
primària

21%

Educació secundària 1a
etapa
Educació secundària 2a
etapa

24%

Estudis superiors

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

12

En primer lloc destaquem com les dones presenten una major taxa d’educació superior
que les homes entre les persones que conformen la població activa ja que les dones
actives amb estudis superiors representen el 49% de la població activa femenina
davant el 40% dels homes.
D’altra banda, les dones també presenten nivells menors de persones amb educació
primària i secundària de primera etapa en relació als homes, que sempre presenten
valors més elevats.
Per tot plegat podem constatar com les dones tenen un major nivell formatiu en relació
als homes.

1.3. Ocupació
En aquest apartat analitzarem quina és la situació de la població ocupada al nostre
país, atenent a les diferències que trobem entre sexes així com a d’altres variables
com ara l’edat, nacionalitat, etc.

Evolució de la taxa d’ocupació
El gràfic que presentem a continuació ens mostra l’evolució de la taxa d’ocupació
durant els darrers anys. Com es veu, les taxes d’ocupació femenines sempre romanen
per sota de les masculines tot i que a partir del 2012 aquesta diferència va començar a
augmentar progressivament. El màxim de diferència entre les taxes arriba el 2015 amb
una taxa d’ocupació masculina superior a la femenina en 10,4 punts percentuals i és a
partir d’aquest any que comença a disminuir moderadament la diferència entre sexes.
El 2018 però la variació entre taxes encara es situava en un elevat 9,9%.
Evolucio de la taxa d'ocupació
70
65

Título del eje

60
55
50
45
40
35
30

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Homes

52,1

53,3

54,5

56,4

57,5

59

59,5

Dones

44,3

45,3

46,1

46

47,7

49,1

49,6

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.
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Les dades evidencien com, lluny de convergir, les taxes d’ocupació es situen en nivells
dispars en funció del sexe sent sempre les dones les que presenten taxes d’ocupació
menors tot i que canviant al llarg del temps.

Taxa d’ocupació per grups d’edat
Com es veu al gràfic adjunt, la taxa d’ocupació és menor per les dones en tots els
grups d’edat. Cal destacar però que la diferència no és homogènia per totes les
categories d’edat i observem diferències significatives. En concret, on observem les
majors variacions per sexe és en el grup de persones de 45 a 60 anys (amb una
variació en la taxa d’ocupació a favor dels homes de 10,3%) i en el grup de 31-44 anys
(amb una variació del 8,3% també favorable als homes).
Taxa d'ocupació per grups d'edat
90,0
80,0
70,0
taxa

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

16 a 19 anys

20 a 30 anys

31 a 44 anys

45 a 60 anys

Total

81,8

Més de 60
anys
13,0

Homes

12,5

67,7

85,3

Dones

10,6

62,4

77,0

71,5

7,5

49,6

59,5

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Taxa d’ocupació per nacionalitat
Una altra variables que ens interessa estudiar és la nacionalitat. En concret ens
interessa comprovar si existeixen diferències significatives entre dones i homes
depenent de si tenen la nacionalitat espanyola o bé són estrangeres.
Com es veu al gràfic, la taxa d’ocupació de les dones és sempre inferior a la dels
homes, tant en el cas de les persones amb nacionalitat espanyola com en el cas de les
persones amb nacionalitat estrangera. Ara bé, cal destacar algunes diferències
significatives i la primera d’elles és que, en el cas de les persones amb nacionalitat
estrangera, tots dos sexes presenten taxes d’ocupació més elevades que les persones
del seu respectiu sexe amb nacionalitat espanyola.
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Taxa d'ocupació per nacionalitat
65,5
58,6

51,3

49,4

Nacionalitat espanyola

Nacionalitat estrangera
Homes

Dones

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

D’altra banda, el diferencial d’ocupació entre sexes és molt més elevat en les
persones estrangeres (un 14,2% de variació entre la taxa d’ocupació masculina i la
femenina, a favor de la masculina davant un 9,2% de variació en el cas de les
persones amb nacionalitat espanyola).
Podem dir que, atenent a les diferències per sexe i per nacionalitat, observem un tret
comú que és que els homes presenten major taxes d’ocupació que les dones,
independentment de la seva nacionalitat però, aquesta diferència és molt més acusada
en el cas de les persones amb nacionalitat estrangera.
A continuació veiem l’evolució de la sèrie temporal en la taxa d’ocupació per sexe i
nacionalitat per copsar si apreciem diferències significatives al llarg del temps.
Evolució de la taxa d'ocupació de la població estrangera
70
65
Taxa d'ocupació (%)

60
55
50
45
40
35
30
25
20

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Homes

50,3

53,5

54,6

60,6

64,0

64,1

65,5

Dones

43,3

43,9

42,3

46,2

48,4

48,1

51,3

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.
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En el gràfic que presentem amunt es pot apreciar com s’està eixamplant la diferència
entre les taxes d’ocupació per sexes. Totes dues taxes es van incrementant al llarg
dels darrers anys però la taxa d’ocupació masculina estrangera ho fa amb major
intensitat i incrementa el diferencial respecta la taxa d’ocupació femenina.

Ocupació per nivell d’estudis
El nivell d’instrucció de la població ocupada és una altra variable que ens interessa
analitzar per intentar discernir si hi ha diferències significatives per sexe.
Població ocupada per nivell d'estudis
821.400

900.000

753.200

800.000
700.000

526.000
318.900

600.000
500.000

372.500
400.000

400.000
300.000

118.600
80.600

200.000
100.000
0

Analfabets i
educació primària

Educació sec. 1a
etapa
Homes

Educació sec. 2a
etapa

Estudis superiors

Dones

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Si bé el gràfic anterior ens mostra la distribució, en nombres absoluts, de dones i
homes ocupades en funció del seu nivell d’estudis, a continuació oferim també uns
gràfics que ens mostren aquesta distribució en termes percentuals i que
complementen a l’anterior.

Homes ocupats per nivell d'estudis
Analfabets i educació
primària
Educació sec. 1a etapa

7%
42%

29%

Educació sec. 2a etapa
Estudis superiors

22%
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Dones ocupades per nivell d'estudis
Analfabets i educació
primària
Educació sec. 1a etapa

5%
20%
52%

Educació sec. 2a etapa

23%
Estudis superiors

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

És especialment destacable copsar com les dones tenen un major percentatge de
persones amb estudis superiors que els homes (52% de les dones davant el 42% dels
homes). La diferència és molt significativa i, com veurem més endavant, veurem que
aquest elevat nivell d’estudis de les dones no es correspon ni amb el tipus
d’ocupacions ni amb les retribucions salarials.
La resta de categories són bastant similars per sexes a excepció del nivell de persones
que tenen educació secundària de primera etapa (ESO o similar) que són menors
percentualment en el cas de les dones i és precisament aquesta diferència la que
guanyen en educació superior.

Situació professional
En aquest apartat veurem com es distribueix la població ocupada en relació a la seva
situació professional.
Persones ocupades per situació professional
1.427.769
Assalariat/ada

Ajuda a l'empresa o negoci familiar

1.446.413

6.363
121.529

Treballadors/es independents o empresari/ària
sense assalariats/es
Empresari/ària amb treballadors/es

233.640
37.730
112.195

Dones

Homes

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.
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En primer lloc cal destacar com el grup més nombrós per ambdós sexes és el de
persones assalariades. Aquest grup no presenta diferències significatives per sexe.
El grup de persones que ajuden al negoci o empresa familiar és reduït i únicament
tenim dades de les dones atès que dels homes el nombre de la mostra és molt petita i
les dades no és consideren significatives.
En quant a l’empresariat sense persones assalariades i/o persones treballadores
independents, s’aprecia clarament com els homes doblen en número a les dones que
hi ha en aquesta categoria (233.640 homes davant 121.529 dones).
Finalment, és molt destacable la diferencia entre les dines i homes que són
empresaris/es sense treballadors, triplicant els homes a les dones en aquest tipus
d’ocupacions (112.195 homes davant 37.730 en el cas de les dones).
A continuació veiem uns gràfics que ens aporten informació sobre la distribució de les
ocupacions per cadascú dels sexes.
Homes ocupats per situació professional

Empresari/ària amb
persones
treballadores; 6%

P. Treballadores
independents o
empresari/ària
sense
assalariats/es; 13%
Assalariat/ada; 81%

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Dones ocupades per situació professional
P. Treballadores
independents o
empresari/ària
sense
assalariats/es; 8%

Empresari/ària amb
persones
treballadores; 2%

Assalariat/ada; 90%

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.
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Als gràfics s’aprecia clarament com hi ha major proporció de dones que homes en
situació de salarització (90% de les dones ocupades treballen de manera assalariada
davant un 81% dels homes). També s’aprecia com la proporció de dones que són
empresàries, amb o sense treballadors, és inferior en el cas de les dones.

Ocupació en el sector públic i en el sector privat
L’ocupació en el sector privat és la major font d’ocupació tant per les dones com pels
homes ja que el 84% de persones ocupades ho fa al sector privat. En tot cas, com
veiem al gràfic que mostrem a continuació, hi ha diferències significatives en funció del
sexe de la persona.
Tipus d'empleador dels homes
ocupats

Tipus d'empleador de les dones
ocupades

12%

20%
Assalariats sector
públic

88%

Assalariats sector
públic

80%

Assalariats sector
privat

Assalariats sector
privat

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Com es veu, hi ha una proporció major de dones treballant al sector públic (un 20% de
les dones ocupades davant un 12% dels homes ocupats). Lògicament això implica que
hi ha una proporció menor de dones treballant al sector privat (80% de les dones
ocupades i 88% dels homes ocupats).
A continuació mostrem dos gràfics que representen l’evolució de la participació de
dones i homes en el treball assalariat en els sectors públic i privat.
Evolució de la població assalariada del sector públic
350.000
300.000
250.000
200.000

Homes

150.000

Dones

100.000
50.000
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.
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Evolució de la població assalariada del sector privat
1.300.000
1.250.000
1.200.000
1.150.000
1.100.000

Homes

1.050.000

Dones

1.000.000
950.000
900.000
850.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Atenent a l’evolució de la sèrie temporal podem constatar el següent:



S’ha produït una lleugera recuperació en l’ocupació en el sector públic. Aquesta
recuperació comença en el 2015 pels homes i en el 2016 per les dones.
Al sector privat també s’està produint una moderada tendència de creixement
en l’ocupació, tant masculina com femenina.

A continuació analitzarem dos indicadors del mercat de treball molt importants: la taxa
de temporalitat i la taxa de parcialitat.
Taxa de temporalitat del sector públic i privat
25
20
15
10
5
0
Homes

Sector públic
24,6

Sector privat
21,6

Total
22

Dones

22,3

22,1

22,1

Total

23,1

21,9

22,1

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.
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Taxa de parcialitat del sector públic i privat
30
25
20
15
10
5
0
Homes

Sector públic
7,8

Sector privat
7,9

Total
7,9

Dones

13,2

25,7

23,2

Total

11,1

16,3

15,5

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

En quant a la taxa de temporalitat, veiem com la temporalitat en el sector públic és
superior en el cas dels homes (24,6 de taxa de temporalitat masculina i 22,3 de la
femenina) mentre que en el sector privat les dones presenten una taxa de temporalitat
lleugerament superior a la dels homes (22,1 de taxa femenina i 21,6 de taxa
masculina).
En quant a la parcialitat (la proporció de persones ocupades que estan treballant a
temps parcial) veiem com les dades evidencien l’enorme diferència que trobem entre
homes i dones. Les dones treballen molt més a temps parcial que els homes i ho fan
tant en el sector privat com en el públic. Si bé els homes presenten taxes de parcialitat
pràcticament idèntiques en el sector públic i el privat (7,8 i 7,9 respectivament), les
dones sí que presenten diferències significatives en funció del sector en el que
treballin. En concret, un 13,2% de les dones que treballen al sector públic i un 25,7%
de les que treballen al sector privat ho fan en modalitat a temps parcial.
Aquestes taxes de parcialitat femenines, molt superiors a la des homes (especialment
en el cas del sector privat) evidencien les diferències que encara perduren per sexes.
Aquesta desigualtat és un dels elements que repercuteix en altres aspectes de la
relació laboral com ara la remuneració salarial, les possibilitats de promoció, etc tot i
que no és l’únic element generador de desigualtat, com anirem desgranant al llarg de
l’informe.

Segregació ocupacional
Com constatarem en aquest capítol, dones i homes treballen de manera desigual en
els diferents sectors d’activitat. Atenent als quatre grans sectors d’activitat, la majoria
de persones ocupades ho fan al sector serveis i, després, a la indústria, construcció i
agricultura.
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Població ocupada, per sexe i sector d'activitat
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Home

Agricultura
42.764

Indústria
444.910

Construcció
188.486

Serveis
1.121.597

Dona

10.865

175.001

28.661

1.378.863

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Homes ocupats per sector
d'activitat

Dones ocupades per sector
d'activitat
Agricultur Indústria;
a; 1%
11%

Agricultura
; 2%

Construc
ció; 2%

Indústria;
25%

Serveis;
87%

Serveis;
62%
Construcci
ó; 10%

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Les dades són clares i, tant en nombres absoluts com en termes percentuals, s’aprecia
com els grans sectors d’activitat no presenten una distribució homogènia per sexe sinó
que hi ha importants diferències. En primer lloc veiem com el sector serveis, que és el
sector que ocupa més persones al nostre país, és un sector clarament feminitzat (un
87 % de les dones contractades treballen en aquest sector). D’altra banda, també hi ha
un volum considerable d’homes treballant al sector serveis (un 62% del total d’homes
ocupats) tot i que el diferencial amb les dones és considerable.
En quant a la indústria, observem com la proporció d’homes ocupats en aquest sector
d’activitat dobla a la de dones (un 25% d’homes treballant en aquest sector davant un
11% de dones).
La construcció és altre sector clarament masculinitzat, amb un 10% dels homes
treballant en aquest sector mentre que només un 2% de les dones ho fan.
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Finalment l’agricultura també presenta diferències que val la pena comentar. En
concret, en aquest sector trobem treballant un 2% els homes ocupats homes per un
1% de les dones ocupades. Tot i que el volum del sector és molt més reduït per les
poques persones que hi treballen, en relació als altres sectors, cal destacar que, en
nombres absoluts, la diferència per sexes és molt acusada (42.764 homes treballant
en aquest sector per 10.865 dones).
Si bé hem vist les principals diferències per sexe dels grans sector d’activitat, ara
filarem més prim i veurem les diferències pel sectors d’activitat.
En primer lloc oferim una taula amb un resum dels principals sectors en què la
participació de dones i homes és clarament desigual. Com es veurà, es tracta de
sectors o bé feminitzats o bé masculinitzats.
Ocupació per sector d'activitat amb presència desigual de dones i homes
Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s’hi relacionen
Indústries de productes alimentaris
Fabricació de begudes
Confecció de peces de vestir
Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
Indústries del paper
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
Indústries químiques
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
Fabricació d’altres productes minerals no metàL·lics
Metal•lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
Fabricació de materials i equips elèctrics
Fabricació de maquinària i equips
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Fabricació de mobles
Reparació i instal·lació de maquinària i equips
Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
Captació, potabilització i distribució d’aigua
Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus
Construcció d’immobles
Construcció d'obres d'enginyeria civil
Activitats especialitzades de la construcció
Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes
Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor
Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes
Transport terrestre; transport per canonades
Emmagatzematge i activitats afins al transport
Activitats postals i de correus
Serveis de tecnologies de la informació
Activitats immobiliàries
Activitats jurídiques i de comptabilitat
Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics
Recerca i desenvolupament
Altres activitats professionals, científiques i tècniques
Activitats de seguretat i investigació
Serveis a edificis i activitats de jardineria
Educació
Activitats sanitàries
Activitats de serveis socials amb allotjament
Activitats de serveis socials sense allotjament
Activitats de creació, artístiques i d’espectacles
Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals
Activitats esportives, recreatives i d’entreteniment

Homes
38.167
59.354
7.527

Dones
10.477
33.293
8.031

9.296
12.121
17.144
36.100
13.044
12.702
10.900
36.927
10.632
38.327
44.333
13.280
24.598
6.944
10.259
15.975
68.683
11.463
108.340
44.863
78.392
110.096
99.994
33.046
14.796
56.587
12.893
31.598
31.671
11.163
10.882
24.189
33.070
65.938
44.898
8.525

15.724
7.581

16.786

11.057
15.784
9.143
33.321
228.353
18.549
11.208
7.568
16.487
20.767
46.632
15.734
15.483
7.648
60.941
168.872
139.679
41.087
27.908

11.613
30.591

6.395
14.842

Altres activitats de serveis personals
12.929
36.973
Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic
7.950
82.634
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.
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Les dades posen de manifest que tenim al nostre país un mercat de treball segregat
en el què les dones estan sobrerepresentades en aquelles ocupacions relacionades
amb la confecció de peces de vestir, el comerç, les tasques d’administració, educació,
sanitat, les activitats relacionades amb l’atenció a les persones i les activitats de les
llars (neteja).
A continuació oferim un resum d’aquelles activitats en els que la participació de dones i
homes es troba més equilibrada , per tant, podem parlar de sectors més equitatius.
Ocupació per sector d'activitat amb presència equitativa de dones i homes

Homes

Dones

Indústries tèxtils

7.123

7.750

Indústries manufactureres diverses

12.146

9.790

Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics

8.928

6.610

Fabricació de productes farmacèutics

16.984

14.351

Serveis d'allotjament

23.594

27.285

Serveis de menjar i begudes

106.434

101.092

Edició

6.973

8.764

Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions

14.880

18.296

Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social

6.387

10.886

Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial

14.441

14.999

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria

87.882

98.844

Publicitat i estudis de mercat

9.296

11.952

Activitats administratives d’oficina i altres activitats auxiliars a les empreses

13.915

15.184

Activitats associatives
7.955
7.749
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Com es veu a la taula, alguns dels sectors més igualitaris en quant a la distribució per
sexes tenen a veure amb el sector serveis (edició, mediació financera, estudis de
mercat, assegurances, serveis d’allotjament i de menjar i begudes, etc) però també
amb la indústria (indústries tèxtils, indústries manufactureres diverses, fabricació de
productes informàtics i farmacèutics, etc.

El tipus d’ocupació
Una altra perspectiva complementària a l’estudi de la distribució per sexe dels sectors i
subsectors d’activitat és l’anàlisi dels tipus d’ocupació. Com veurem a continuació,
dones i homes es situen també de manera diferent en els diversos tipus d’ocupació.
En primer lloc oferim un gràfic amb la distribució de persones ocupades per tipus
d’ocupació i en a que els valors s’expressen en termes absoluts.
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Persones ocupades per tipus d'ocupació
Dona

Home
203.718
153.589

Ocupacions elementals
Operadors instal·lacions i maquinària i muntadors
Artesans i treballadors qualificats de les indústries …
Treballadors qualificats en el sector agrícola, ramader, forestal …

43.619

228.064

20.220

348.700

6.320
40.826

Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i…
Persones empleades contables, administratives i altres…

128.487
146.646

Tècnics, professionals de recolzament

244.803

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals
Directors i gerents

286.772
55.765

431.592

248.159
299.293

386.217

117.747

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Com a complement, oferim una taula en la que els valors s’expressen en termes
percentuals.
Homes

Dones

Directors i gerents

67,9

32,1

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals

42,6

57,4

Tècnics, professionals de recolzament

62,5

37,5

Persones empleades contables, administratives i altres empleats oficines

30,0

70,0

Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors

36,5

63,5

Treballadors qualificats en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer

86,6

13,4

Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció

94,5

5,5

Operadors instal·lacions i maquinària i muntadors

83,9

16,1

Ocupacions elementals
43,0
57,0
Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Com es veu, els homes estan sobrerepresentats en treballs de direcció, qualificats i
de maquinària. En canvi, les dones es troben més presents en aquelles ocupacions
relacionades amb els serveis de restauració, serveis personals, vendes, treballs de
tipus administratiu.
En general, les dones estan sobrerepresentades en aquelles ocupacions que
requereixen menys qualificació. Aquest fet contrasta amb el nivell educatiu de les
dones que, com hem vist en un apartat anterior, és superior al dels homes.
Als gràfics següents es mostra la distribució dels tipus d’ocupacions en els homes i en
les dones.
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Distribució dels tipus d'ocupacions en els homes
Directors i gerents
Tècnics i professionals científics i intel·lectuals
Tècnics, professionals de recolzament
8%

7%
16%

13%

14%

19%
7%

2%

14%

Persones empleades contables, administratives i altres
empleats oficines
Treballadors dels serveis de restauració, personals,
protecció i venedors
Treballadors qualificats en el sector agrícola, ramader,
forestal i pesquer
Artesans i treballadors qualificats de les indústries
manufactureres i la construcció
Operadors instal·lacions i maquinària i muntadors
Ocupacions elementals

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Distribucions dels tipus d'ocupacions en les dones
Directors i gerents

0%

1%

Tècnics i professionals científics i intel·lectuals

4%

3%

Tècnics, professionals de recolzament

13%

24%

27%

9%
19%

Persones empleades contables, administratives i
altres empleats oficines
Treballadors dels serveis de restauració, personals,
protecció i venedors
Treballadors qualificats en el sector agrícola,
ramader, forestal i pesquer
Artesans i treballadors qualificats de les indústries
manufactureres i la construcció
Operadors instal·lacions i maquinària i muntadors
Ocupacions elementals

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Quan comparem aquests dos gràfics és revelador copsar les diferències per sexe que
presenten algunes ocupacions. En primer lloc, si veiem quina és el tipus d’ocupació
més habitual en les dones (“treballadores dels serveis de restauració, personals,
protecció i venedors/es”) en la que s’ocupen un 27% de les dones que treballen, veiem
com, en canvi, en aquest grup ocupacional només treballen el 14% dels homes, és a
dir, la meitat de percentatge que en el cas de les dones.
El segon grup d’ocupacions en el que trobem més dones treballant és el de
“tècnics/iques, professionals, científics/iques i intel·lectuals”. En concret, el 24% de

26

dones treballen en ocupacions d’aquest tipus per un 16% en el cas dels homes. En
aquest cas, les diferències no són tan acusades com en altres grups.
El tercer grup ocupacional en el que treballen més dones (el de “persones empleades
comptables, administratives i altres empleats/es d’oficines”) també presenta grans
diferències ja que representa el 19% de dones contractades i, en canvi, només suposa
el 7% d’homes.
Podem dir que les dones ocupades es concentren en uns pocs grups ocupacionals ja
que el 70% de dones treballen en aquests tres sectors que hem esmentat. En canvi,
els homes s’ocupen de manera molt més diversificada.
En el cas de l’ocupació masculina trobem molts homes treballant a treballadors
qualificats a les indústries manufactureres i a la construcció (amb el 19,4% d’homes
davant tan sols el 1,3% de dones), En segon lloc trobem un 16% dels homes ocupats
treballant com a “tècnics/iques, professionals, científics/iques i intel·lectuals”. En tercer
lloc trobaríem aquells homes treballant com a “tècnics/iques i professionals de suport”,
amb un 13,6% dels homes ocupats (les dones s’ocupen en aquest grup en un 9,2%).
Els operadors d’instal·lacions de maquinària i muntadors són també un grup on es
concentren molts homes (en concret un 12,7%) i on trobem molt poca presència de
dones (tan sols un 2,7%).
En tot cas, tal i com hem comentat, la distribució per grups d’ocupacions en el cas dels
homes està més repartida que en el cas de les dones, que es troba molt més
concentrada en un grup reduït d’ocupacions que, habitualment, presenten pitjors
condicions laborals i menor prestigi.

El treball a temps parcial
La parcialitat entesa com la proporció de persones que treballen a temps parcial en
relació al total de persones ocupades, és altra de les variables clau que, com veurem,
expliquen les desigualtats entre dones i homes en el mercat de treball.
Homes ocupats per tipus de jornada
Parcial
8%

Completa
92%

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.
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Dones ocupades per tipus de jornada

Parcial
23%
Completa
77%

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Les dades evidencien sense cap mena de dubte que els homes treballen de manera
majoritària a jornada completa. Ho fan en aquesta modalitat el 92% dels homes
ocupats i només el 8% ho fan a temps parcial. En canvi, la situació de les dones és
ben diferent. Ja que el 77% de les dones que treballen ho fan a jornada completa i les
que treballen a temps parcial representen el 23% del total de dones ocupades.
Com veiem, la proporció de dones ocupades treballant a temps parcial és notablement
superior a la dels homes, amb un diferencial de 15 punts percentuals. Aquest és, sens
dubte, un dels elements centrals que vertebren la desigualtat estructural entre dones i
homes al nostre mercat de treball.
Ocupació a jornada completa

Ocupació a jornada parcial

Dones
43%

Dones
73%

Homes
57%

Homes
27%

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Podem analitzar el fenomen de la distribució de població ocupada per sexe i tipus de
jornada des d’una altra perspectiva i és analitzant la composició per sexe de cada tipus
d’ocupació. En aquest cas veiem com la població ocupada que ho fa a jornada
completa té una presència majoritària d’homes, amb un 57% d’homes ocupats
treballant en aquesta modalitat respecte un 43% de dones.
D’altra banda, on s’evidencia encara més la diferència per sexe és en l’ocupació a
temps parcial. De les persones ocupades que treballen en aquesta modalitat, el 73%
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són dones i tan sols el 27% són homes. Una diferència molt acusada en la que cal
aprofundir més per copsar quins són els motius d’aquesta desigualtat. Això és el que
veurem a continuació.
Motius del treball a temps parcial per a homes
Desconeix el motiu
1%

Seguir cursos de formació
17%

19%

1%
3%

7%

Malaltia o incapacitat pròpia
1%
Cura d'infants o adults malalts,
incapacitats o gent gran
Altres obligacions familiars o personals
No haver pogut trobar una ocupació de
jornada completa

51%

No voler una ocupació de jornada
completa
Altres raons

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Motius del treball a temps parcial per a dones
Desconeix el motiu

0%
14%
9%

1%

Seguir cursos de formació

9%
14%

Malaltia o incapacitat pròpia
9%

Cura d'infants o adults malalts,
incapacitats o gent gran
Altres obligacions familiars o personals
No haver pogut trobar una ocupació de
jornada completa
No voler una ocupació de jornada
completa
Altres raons

45%

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Com veiem als gràfics que aportem, s’aprecien diferències per sexe en els motius que
al·leguen les persones ocupades que treballen a temps parcial per treballar en aquesta
modalitat. El més destacable és que el motiu principal per treballar a temps parcial és
no haver pogut trobar una ocupació en modalitat de jornada completa. Aquesta
situació es dóna en ambdós sexes tot i que de manera més acusada els homes (un
51% dels homes davant un 45% de les dones al·leguen trobar-se en aquesta situació).
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Un altre element rellevant és que el 14% de les dones que treballen a jornada parcial
ho fan per haver de dedicar-se a activitats relacionades amb la cura d’infants,
persones adultes malaltes, persones incapacitades o gent gran. En canvi, en aquesta
situació només trobem el 2,9% dels homes ocupats a temps parcial.
En la mateixa línia, trobem que el 9% de les dones ocupades a temps parcial ho fan
per haver de dedicar-se a “altres obligacions personals o familiars”. En aquesta
situació però només trobem l’1% dels homes treballadors a temps parcial.
Aquestes dues darreres dades evidencien com el pes de la cura es carrega de manera
extraordinàriament desigual en les dones, les quals assumeixen de manera majoritària
aquests treballs.
El gràfic següent mostra com es distribueix la població ocupada a temps parcial per
grups d’edat.
Taxa de parcialitat per sexe i edat
60
50
40
30
20
10
0
Homes
Dones

16 a 19 anys
52,37

20 a 30 anys
17,46

31 a 44 anys
5,62

45 a 60 anys
3,56

Més de 60 anys
10,79

31,74

21,36

18,85

21,19

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

En primer lloc, és important destacar com la taxa de parcialitat femenina supera a la
masculina en tots els grups d’edat. Dit d’una altra manera, les dones són contractades
majoritàriament a temps parcial de manera més acusada que els homes, en tots els
grups d’edat, tot i que la intensitat i la diferència entre sexe varia depenent del grup
d’edat.
La categoria de persones més joves (16-19 anys) presenta problemes amb la mostra i,
precisament a causa del poc nombre de dades de dones en aquest grup d’edat,els
resultats obtinguts no són estadísticament significatius i els hem obviat. En tot cas,
apreciem, de la mateixa manera que hem constatat en anys anteriors, com el col·lectiu
més jove és el més castigat per la parcialitat.
A destacar també com una de cada tres dones que tenen 20 i 30 anys i una de cada
cinc de les que tenen entre 31 i 44 anys treballen a temps parcial. Tenint en compte
l’elevat grau d’involuntarietat per part de les dones que treballen a temps parcial que
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hem vist a l‘apartat anterior, aquestes dades revelen l’enorme desigualtat entre dones i
homes. A més, l’ocupació a temps parcial implica menor retribucions salarials en
relació a la jornada completa, menors cotitzacions i incideix negativament en els drets
que es generen per les pensions futures, motius pels quals aquest és un element que
contribueix enormement a incrementar la bretxa de gènere.

Contractació
L’element més característic de la contractació en el nostre mercat de treball és, sens
dubte, la temporalitat. Aquest és un element molt present, com veurem, tant en homes
com en les dones però amb diferències que tot just esmentarem.
Taxa de temporalitat per sexe
22,1

22,0

Homes

Dones

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

En primer lloc veiem que amb les darreres dades del 2018, les taxes de temporalitat es
situen en nivells gairebé idèntics per ambdós sexes. Aquesta situació però no sempre
ha estat així i resulta convenient veure la sèrie temporal per analitzar l’evolució
d’aquesta taxa i de les seves diferències per sexe.
Evolució de la taxa de temporalitat per sexe
26
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2014
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2017

Homes

16,8

18,9

17,6

20,7

22,1

19,6

2018
22

Dones

18,0

18,8

18

19,9

21,6

23,6

22,1

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.
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Atenent a l’evolució temporal veiem com des del 2012 que la temporalitat
s’incrementava per dones i homes tot i que a partir de 2014 aquest increment s’atura i
comença un descens moderat en la temporalitat per ambdós sexes. Aquest descens
s’interromp sobtadament i des de 2015 es torna a iniciar una dinàmica de creixement
de la temporalitat en la que podem apreciar comportaments diferent en funció del
sexe. Els homes rebaixen la temporalitat el 2017 però aquesta torna a créixer el 2018,
situant-se en nivells del 2016. En canvi les dones continuen augmentant la taxa de
temporalitat de manera interrompuda des del 2015 i no és fins aquest 2018 que
aquesta registra un descens, situant-se al mateix nivell que els homes.
Contractació registrada acumulada 2018 per tipus i sexe
1.490.852
1.375.387

251.992

Temporal

211.185

Indefinida
Homes

Dones

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Contractació registrada acumulada
2018 per homes

Contractació registrada
acumulada 2018 per dones

Indefinida
14%

Indefinida
13%

Temporal
87%

Temporal
86%

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Com a tret més destacable volem posar de manifest com durant l’any 2018, gairebé
nou de cada deu contractes registrats han estat de tipus temporal i tan sols un de cada
deu ha estat indefinit. En aquest cas no s’aprecien diferències significatives per sexe ja
que la proporció és gairebé idèntica per ambdós sexes.
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Contractació registrada acumulada pels homes durant
el 2018 per modalitat
0%
Obra o servei

8%
43%

Eventuals circumstàncies
producció
Interinitat

49%

Pràctiques

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Contractació registrada acumulada per les dones durant el
2018 per modalitat
0%
20%

Obra o servei

32%

Eventuals circumstàncies
producció
Interinitat
48%

Pràctiques

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

En aquest apartat només hem analitzat les dades dels principals tipus de contractes
temporals i la seva distribució per sexe ja que de la resta de modalitats contractuals
temporals l’EPA no oferia prou dades en la mostra i, per tant, aquestes no eren
significatives. Tot i que els tipus de contractes temporals més habituals són els
mateixos per dones i homes apreciem diferències en l’ús d’algunes modalitats. En
concret, veiem com el contracte per obra i servei és més comú en els homes
(representant el 43% de contractes temporals signats per homes) mentre que en les
dones aquesta modalitat representa un 32%, que és una xifra important però menor
que la registrada pels homes.
Un altre element important a destacar és que el contracte d’interinitat és molt més
utilitzat en el cas de les dones (representant el 20% dels contractes temporals signats
per les dones) que no pas pels homes (on representen el 8%). El motiu d’aquest
diferencial pot ser que aquesta modalitat contractual es fa servir habitualment a
l’administració púbica i durant les darrers anys l’oferta pública s’ha focalitzat en
aquelles ocupacions clarament masculinitzades (cossos uniformats) deixant la
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cobertura de la resta d’ocupacions (amb major presència femenina) en precari i fent ús
d’aquest tipus de contractes.

1.4. Atur
Evolució de la taxa d’atur
Taxa d'atur per sexe
12,7
10,9

Homes

Dones

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Amb dades de quart trimestre de 2018, la taxa d’atur de les dones és superior a la dels
homes (12,7 de taxa femenina i 10,9 de masculina). Però aquest fet no és conjuntural
sinó que forma part d’una tendència que es va iniciar el 2015 i continua fins les
darreres dades disponibles, tal i com s’evidencia al gràfic que adjuntem a continuació.
Evolució de la taxa d'atur
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24,7
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20,2
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11,9

10,9
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21,4

19,6
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15,9
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Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.
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D’altra banda, no podem obviar la tendència descendent en la taxa d’atur que s’inicia
el 2013, tant per dones com per homes. Actualment, tot i registrar taxes d’atur que
encara superen a les existents a l’inici de la crisi, són menors a les taxes d’atur
registrades en els darrers anys i s’observa una dinàmica de descens de la taxa d’atur
per ambdós sexes.

Població aturada i taxa d’atur per grups d’edat
Per detectar possibles diferències en la taxa d’atur depenent de l’edat de la persona,
creiem que pot ser interessant incorporar les taxes d’atur per grups d’edat.

Taxa d'atur per sexe i grups d'edat
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Home

16 a 19 anys
37,0

20 a 30 anys
16,4

31 a 44 anys
9,4

45 a 60 anys
9,3

Més de 60 anys
7,7

Dona

39,6

19,4

11,4

9,9

11,5

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Les dades posen de manifest com l’edat és una variable que corelaciona amb la taxa
d’atur per ambdós sexes de tal manera que, a menor edat, major taxa d’atur. Per
aquest motiu, el grup d’edat més jove presenta taxes d’atur molt elevades, fregant el
40%, molt superiors a la dels grups amb més edat.
És molt destacable que les taxes d’atur femenines són majors en tots els grups d’edat,
sent les dones més afectades per l’atur que els homes de la seva edat.

Població aturada i nacionalitat
La nacionalitat és també una variable que té incidència en la taxa d’atur com es mostra
al següent gràfic.
En primer lloc, cal destacar que les taxes d’atur de la població estrangera dupliquen
les de la població de nacionalitat espanyola. Aquest fet és preocupant ja que situa a
aquest col·lectiu en una situació de vulnerabilitat i desprotecció important.
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Taxa d'atur per sexe i nacionalitat
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Nacionalitat estrangera
21
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20,8

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

D’altra banda, veiem com en el cas de la població estrangera la taxa d’atur femenina
és lleugerament inferior a la masculina. Aquesta situació és inversa a la que es dóna
quan comparem les taxes d’atur per sexes en la població amb nacionalitat espanyola
ja que, en aquest cas, la taxa d’atur femenina supera en més de dos punts percentuals
la taxa d’atur dels homes.
En resum, la població estrangera presenta taxes d’atur molt elevades, molt més que la
població amb nacionalitat espanyola. En concret, una de cada cinc persona estrangera
en actiu, independentment del seu sexe, es troba en atur, situació que dificulta el
poder desenvolupar els seus projectes de vida.
Població aturada per nivell de formació
Taxa d'atur per sexe i nivell d'estudis
71.100
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Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.
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Quan estudiem la composició de la població aturada atenent al nivell de formació
assolit trobem dades que ens posen de manifest que aquesta és també una variable
que presenta diferències per sexes. Veurem primer les dades en nombres absoluts i
després compararem la composició de la població aturada per sexe i nivell formatiu
assolit, en termes percentuals.
Homes aturats per nivell d'estudis

25%

Analfabets i educació primària

14%

Educació secundària 1a etapa
Educació secundària 2a etapa
36%

Estudis superiors

25%

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Dones aturades per nivell d'estudis

10%

28%

Analfabets i educació primària

31%

Educació secundària 1a etapa
Educació secundària 2a etapa
31%

Estudis superiors

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

En primer lloc, veiem com les dones registren un menor percentatge de persones
aturades amb formació primària (un 10% de dones aturades davant un 14% dels
homes aturats).
En quant a l’educació secundària, en el cas de les dones aquesta es distribueix de
manera homogènia entre les dones aturades que han cursat educació secundària de
primera etapa (ESO o similar) i les que han cursat educació secundària de segona
etapa (batxillerat, formació professional de grau mig o similar), amb un 31% de les
dones aturades en cadascú d’aquestes categories. En canvi, en el cas dels homes
aturats tenen més pes els que han estudiat educació secundària de primera etapa que
els de segona etapa (amb un 36% i un 25% respectivament).
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És també destacable com hi ha més dones que homes amb estudis superiors en
situació d’atur (29% de les dones aturades davant el 26% dels homes aturats).

Població aturada que cerca la primera feina
La població aturada que cerca la primera feina està distribuïda desigualment per sexe
ja que de les 44.806 persones aturades que cerquen la seva primera feina, el 53% són
dones i el 47% són homes.
Per altra bada, les persones aturades que han treballat prèviament són 406.553, de les
quals el 49% són homes i el 51% són dones.
Malauradament, no podem desagregar les dades per grups d’edat ja que la mostra
que recull l’EPA és massa petita i les dades no són estadísticament significatives.

Durada de l’atur
La durada de l’atur és un indicador que ens permet copsar el dinamisme del mercat de
treball i si hi ha oportunitats reals de trobar una ocupació. A més, també ens permet
detectar si les polítiques econòmiques i d’ocupació funcionen i si cal reforçar la
protecció per no deixar ningú desprotegit. Aquests són els motius pels quals
considerem important incorporar aquestes dades al present informe.
Durada a l'atur dels homes
28%

39%

Menys de 6 mesos
De 6 mesos a 1 any
D'1 a 2 anys
Més de 2 anys

16%
17%

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.
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Durada a l'atur de les dones

30%

41%
Menys de 6 mesos
De 6 mesos a 1 any

16%

D'1 a 2 anys
13%

Més de 2 anys

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

Quan examinem el temps que porten en situació d’atur les persones que actualment
es troben desocupades veiem amb preocupació com gairebé la meitat d’elles porten
més d’un any d’atur. En concret, el 44% dels homes aturats i el 46% de dones
aturades actualment porten més d’un any sense trobar una ocupació. D’aquests, el
16% (tant per homes com per dones) porten entre 1 i 2 anys en situació d’atur. Però
especialment preocupant és el cas de les persones que porten més de dos anys a
l’atur. Aquest col·lectiu representa el 30% de les dones aturades i el 28% dels homes
aturats. És a dir que hi ha proporcionalment més dones aturades de molt llarga durada
que homes.
Sabem que quan una persona roman molt de temps en situació d’atur troba més
dificultats de trobar una feina així com també té més problemes d’obtenir una protecció
social adequada, motiu pel qual aquest elevat percentatge de persones en situació de
molt llarga durada ens preocupa especialment.

Taxa de cobertura i bretxa en les prestacions de les persones aturades
Població aturada que ha treballat prèviament per sexe
199.176

Homes

207.377

Dones

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.
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La quantitat de dones i homes en situació d’atur que han treballat prèviament és molt
similar, com es veu al gràfic anterior.
En percentatges, trobaríem que els homes representen el 49% i les dones el 51%,
proporció que s’ajusta molt a la de la població de 16 anys i més que hem vist al
començament del capítol.
En canvi, la taxa de desprotecció de la població aturada que ha treballat prèviament,
que calcula el percentatge de població aturada que no queda coberta per prestacions
de desocupacions ni subsidis, sí que presenta diferències per sexe.
Taxa de desprotecció de la població aturada que ha treballat
prèviament
74,5
70,6

Homes

Dones

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

En concret, un 74,5% de les dones que estan aturades i que ha treballat prèviament
queden excloses de la protecció social i no perceben cap prestació ni subsidi. En
canvi, els homes presenten una taxa de desprotecció també elevada (70,6%) però
quatre punts inferior a la de les dones.
Població aturada que ha treballat prèviament per edats
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Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.
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Com es pot apreciar, la població aturada que ha treballat prèviament augmenta en
augmentar l’edat de la persona. Sembla lògic que les persones més joves, que han
tingut menys oportunitat d’haver treballat, siguin el grup amb menys població i també
sembla plausible que el baix volum de persones de més de 60 anys respongui a que
moltes d’elles passin a situació de jubilació i, per tant, no comptin com a població
aturada amb els criteris de l’EPA sinó com a població inactiva.
D’altra banda, ens interessa situar també les diferències per edat en la taxa de
desprotecció. Malauradament, la mostra amb la que treballa l’EPA no té prou individus
en les categories d’edat més extremes (les de la població aturada sense protecció
social de 16 a 19 anys i la de més de 60 anys), motiu pel qual no podem oferir les
taxes de desprotecció d’aquests grups d’edat, en no tenir significació estadística.
Taxa de desprotecció de la població aturada que ha treballat
prèviament, per grups d'edat
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Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE) del 4t trimestre de 2018. Dades de Catalunya.

En primer lloc cal destacar l’elevadíssima desprotecció de la població més jove (el
91,2% dels homes i un 79,9% de les dones entre 20 i 30 anys no gaudeixen de cap
mesura de protecció social). A la resta de grups d’edat però són les dones les que
pateixen major taxa de desprotecció, sent especialment significatiu el diferencial de
desprotecció per sexe en el grup de 45 a 60 anys, amb una diferència de gairebé 15
punts percentuals, en detriment de les dones. Aquesta desigualtat contrasta amb el
gràfic anterior en el que hem vist com en aquest grup d’edat hi havia més població
aturada masculina que femenina, la qual cosa encara fa més acusada aquesta
desigualtat.
En general, podem dir que la taxa de desprotecció es va reduint a mida que va
augmentant l’edat, amb la única excepció de les dones de 45 a 60 anys.
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2. Temps laborals i temps socials
L’organització dels temps socials és múltiple. Les demandes de l’àmbit domèstic i
familiar, sobretot en el que fa referència a la cura i a l’atenció a les persones, i als
horaris de les escoles, del comerç, del transport públic i de les gestions ciutadanes,
entre d’altres, fan que trobar l’equilibri entre demandes i temps no sigui fàcil. Així
mateix, el retrocés de l’anomenat estat del benestar i la crisi econòmica han fet
augmentar la demanda d’atenció a les persones en l’àmbit domèstic i familiar. I en
l’equilibri entre demandes i temps, atesa la divisió sexual dels treballs i dels estereotips
de gènere, hi ha una desigualtat de gènere important.
En aquesta mirada del temps social cal reflexionar sobre el temps en el treball
remunerat i el seu impacte en la vida de les persones, sobretot quan a les empreses el
que es demana i es paga és la disponibilitat. La disponibilitat és, de fet, una de les
causes més importants de discriminació i de desigualtat de gènere. Les persones
treballadores aportem al treball assalariat coneixements i experiències, però també
temps.
Les fonts estadístiques periòdiques exploren poc, per no dir pràcticament gens, què
passa amb el temps en la nostra societat ni en el treball remunerat ni, encara menys,
en el treball domèstic i familiar. Tampoc s’endinsen gens en la interacció entre els
temps socials i els laborals. Així, l’Enquesta de població activa (EPA) informa sobre la
contractació a temps complet o parcial, sobre la realització d’hores extraordinàries i, en
certa mesura, sobre els dies a la setmana en què es treballa. Sobre el temps del
treball domèstic i familiar o de cura no hi ha cap mena d’informació. Les fonts més
completes sobre els temps laborals i els temps de cura, les trobem a les enquestes de
condicions de treball i a les enquestes d’usos del temps. A Catalunya les darreres
enquestes són dels anys 2010-2011. Val a dir que en aquests moments la
racionalització dels temps és molt present a l’agenda política i social, de manera que
no té cap mena de sentit que en la mateixa agenda no estigui previst disposar
d’indicadors que ens permetin conèixer, entendre, analitzar i fer propostes de quina és
la realitat dels temps socials i laborals, i de l’impacte de les desigualtats socials en les
seves dinàmiques.
En aquest informe del 8 de Març del 2019 incloem les dades més rellevants dels
informes anteriors. Hi hem actualitzat les dades referents a les jornades asocials i els
anomenats permisos de conciliació.

Treball remunerat i treball domèstic i familiar o de cura
La II Enquesta catalana d’usos del temps, realitzada per la Generalitat de Catalunya
els anys 2010-2011, analitza el temps dedicat als diferents espais de relació social i les
principals activitats de la vida quotidiana. L’anàlisi d’aquestes dades mostra una forta
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desigualtat de sexe en els usos del temps, fruit de la divisió sexual dels treballs.
Algunes de les dades referides al temps mitjà que aporta cada persona al treball de
cura i al treball remunerat que cal ressaltar són les següents:
-

El temps dedicat per homes i dones al treball domèstic i familiar és superior al
temps dedicat al treball remunerat: 2 hores 59 minuts, davant 2 hores 31 minuts.

-

El temps dedicat al treball, és a dir, la càrrega total de treball (treball remunerat
més treball domèstic i familiar) és superior per a les dones: 6 hores 9 minuts,
davant 5 hores 18 minuts per als homes.

-

Fruit de la divisió sexual dels treballs existeix una desigualtat de gènere en els
usos del temps del treball remunerat i del domèstic i familiar. Pel que fa a les
hores, els homes dediquen 1 hora 2 minuts més que les dones al treball
remunerat (3 hores 3 minuts, davant 2 hores 1 minut), i les dones dediquen, de
mitjana, 1 hora 52 minuts més al treball domèstic i familiar que els homes (3 hores
54 minuts, davant 2 hores 2 minuts).

-

Les diferències de participació en el treball domèstic i familiar s’observen a totes
les franges d’edat: sempre són les dones les que, de mitjana, hi dediquen més
temps que els homes, i a partir dels 16 anys és pràcticament el doble.

Doble presència
La doble presència es dona quan sobre la mateixa persona recau la necessitat de
respondre a les demandes del treball domèstic i familiar i a les del treball remunerat.
Té 2 dimensions: la càrrega de treball i la dificultat per atendre les demandes quan
apareixen de manera sincrònica. Es reconeix que la doble presència és un factor de
risc psicosocial que afecta la salut.
La doble presència es preveu en la II Enquesta de condicions de treball de Catalunya
realitzada pel Departament d’Empresa i Ocupació el 2010. S’observa que el nivell
d’exposició desfavorable per a la salut per al conjunt de la població és elevada, del 33
%. El més rellevant, però, és l’exposició diferenciada entre dones i homes. El 54,9 %
de les dones assalariades a Catalunya estan exposades a un nivell desfavorable de
doble presència per a la salut, és a dir 1 de cada 2 dones pateix doble presència.
La doble presència s’explica, principalment, per 3 factors: per la divisió sexual del
treball domèstic i familiar, per la manca de suport del sistema públic de benestar a les
persones i per com s’organitza el treball remunerat. En relació amb l’àmbit laboral s’ha
observat que hi ha 2 factors que incideixen en la doble presència: d’una banda, les
exigències quantitatives, i, de l’altra, l’ordenació, la durada, l’allargament o la
modificació de la jornada de treball i del nivell d’autonomia sobre aquesta. S’haurà
d’estar alerta a les properes enquestes de condicions de treball per veure l’impacte de
la reforma laboral sobre la durada i la desregularització de la jornada de treball, i el seu
presumible efecte sobre l’augment de la doble presència.
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Les jornades asocials
Per jornades asocials entenem aquelles distribucions de jornades que produeixen un
augment dels conflictes per atendre les demandes del conjunt dels espais socials,
fonamentalment entre les demandes del treball de cura i les demandes del treball
remunerat. Com assenyalàvem anteriorment, l’EPA ofereix informació escassa sobre
la jornada laboral. En concret, només és possible explorar si la contractació és a temps
parcial o a temps complet, o alguns indicadors de jornades asocials (treball en
dissabte, en diumenge, a darrera hora de la tarda, treball nocturn i treball per torns).
Taula. Percentatge de dones, homes i conjunt de la població assalariada que realitza
jornades asocials. Catalunya, 2016 i 2017
2016

2017

Dones Homes Total Dones Homes Total
Treball en dissabtes

Treball en diumenges
Treball a darrera
hora de la tarda
Treball nocturn
Treball per torns

1 al mes

3,1

3,2

3,1

3,5

4,9

4,2

2 o més al mes

24

21

22,4

27,4

21,6

24,4

1 al mes

2,2

2,5

2,4

2,8

3,1

3

2 o més al mes

12

13,5

12,7

13,4

12,8

13,1

Ocasionalment

6

7,4

6,7

5,6

7,9

6,8

Més de la meitat dels dies

8,7

14,5

11,7

11,5

15,4

13,5

Ocasionalment

2,2

3,5

2,9

2,5

4,1

3,3

Més de la meitat dels dies

2,9

5,7

4,4

3,9

7,2

5,6

8,6

10,4

9,5

11,1

13,5

12,3

Font: EPA (elaboració pròpia). En vermell hi ha els percentatges que augmenten més d’un 1 % el 2017 en relació amb
el 2016

Com mostra la taula anterior, el percentatge de persones assalariades que realitzen
jornades asocials és important i s’observa un cert augment en el percentatge del 2017
en relació amb el 2016, un augment que afecta el conjunt de la població assalariada,
tant dones com homes, i més les dones. Cal ressaltar l’alt percentatge del treball de 2
o més dissabtes al mes, que afecta més les dones, així com el seu augment el 2017
en relació amb el 2016. Quasi 1 de cada 4 persones treballa més de 2 dissabtes al
mes. L’augment de les jornades amb més component asocial (treballar 2 o més
dissabtes al mes, treballar 2 o més diumenges al mes, treballar més de la meitat dels
dies a darrera hora de la tarda, el treball nocturn i el treball per torns) en el cas de les
dones augmenta més d’un 1 % en tots els casos i, en el cas dels homes, en el treball
nocturn i el treball per torns.
Hi ha una part dels horaris asocials que són imprescindibles per al funcionament de la
societat i l’atenció a les persones, i fins i tot per garantir el bon funcionament de
l’organització i l’economia de les empreses, però, en tot cas, si volem avançar en la
conciliació de la vida laboral, la familiar i la personal, i, sobretot, en la
corresponsabilitat de dones i homes en el treball de cura, també caldrà abordar el
debat laboral i social de les jornades de treball asocials, tant per garantir que les dones
no estiguin sotmeses a la doble presència com per assegurar que els homes
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s’incorporin amb més força i amb corresponsabilitat al treball de cura.
Les hores extraordinàries
El gener del 2018 CCOO va presentar la publicació Les hores extraordinàries
treballades a Catalunya 2017,1 que analitza el volum de les hores extres, qui les fa i si
es recompensen econòmicament o amb temps de treball. Es tracta d’una mirada molt
important al temps de treball, principalment en una situació de taxes d’atur elevades i
de minsa creació d’ocupació en unes condicions de precarietat elevada. També cal
dir que la realització de les hores extraordinàries explica una part important de la
distribució irregular de jornada, que té un greu impacte en la vida de les persones.
Les principals conclusions de l’informe assenyalen que, en el segon trimestre del 2017,
a Catalunya:
-

El 2,7 % de la població assalariada (72.259 persones) declara fer hores
extraordinàries, amb una mitjana de 10,1 hores extres per persona a la setmana.
Són 731.277 hores extres setmanals.

-

Els homes fan més hores extres que les dones. De la població assalariada que va
declarar fer hores extres, el 58,4 % eren homes i el 41,6 %, dones.

-

Les hores extraordinàries no pagades van sumar un total de 281.504 hores i van
ser realitzades per 36.925 persones assalariades, en aquest cas, majoritàriament
per dones. El 54,3 % eren dones, davant el 45,7 % d’homes.

-

Segons les dades de l’estudi, les hores extres realitzades suposarien la creació de
18.000 llocs de treball a jornada completa, 7.000 dels quals, de les hores extres
no recompensades, i 11.000, de les hores extres compensades.

Permisos de conciliació2
A les darreres dècades la normativa i la negociació col·lectiva han avançat de manera
important en els drets i els permisos anomenats de conciliació, però cal destacar que
les reformes laborals del 2012 i 2013 van significar un retrocés en l’aplicació d’aquest
drets, en concret, pel que fa a la potestat de les persones d’establir l’horari a les
reduccions de jornada per cura. Hi ha 2 tipus de permisos de conciliació: permisos
retribuïts (els més rellevants són el de maternitat i el de paternitat) i permisos sense
retribuir (excedències i reduccions de jornada, entre d’altres).
Quant a la maternitat, hem d’assenyalar que hi ha 16 setmanes de permís i que, en
cas de part, les 6 primeres han de ser gaudides per la dona immediatament després
del part. Les 10 setmanes restants, les poden gaudir qualsevol de les dues persones
progenitores. L’any 2018, a Catalunya, el nombre de dones que van gaudir del permís
de maternitat va ser de 43.797 dones i només 804 homes van exercir aquest dret. Cal
1
2

Publicació disponible a https://goo.gl/xuXmbL.
Totes les dades estan estretes del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
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ressaltar que el nombre absolut d’homes el 2017 va ser de 915, de manera que
disminueix el nombre d’homes que gaudeixen de part del permís de maternitat.
En relació amb el permís de paternitat cal esmentar que aquest només pot ser gaudit
pels homes o per la parella de qui gaudeix el permís de maternitat. L’any 2018, aquest
dret, a Catalunya, va ser exercit per 47.820 persones. Malauradament, el permís de
paternitat no és d’obligat compliment, però no és possible fer una estimació del
percentatge d’homes que tenint dret a aquest dret l’exerceixen. És més que probable
que no existeixi una utilització del 100 % d’aquest dret a causa dels estereotips socials
de gènere que encara persisteixen.
Les reduccions de jornades per cura, ja sigui de fills o filles o de familiars, és un permís
no retribuït i el poden exercir tant les dones com els homes. No es disposa de dades
estadístiques sobre aquest tema. Volem assenyalar la regressió en aquest dret que va
suposar la reforma laboral del 2013, ja que va eliminar el dret a escollir torn i horari de
treball, i actualment aquest tema està provocant un volum important de denúncies i de
judicialització. En relació amb les excedències per cura de fills o filles o de familiars,
cal dir que també són un permís no retribuït que poden demanar tant les dones com
els homes.
El 2017, a Catalunya, les excedències per cura de fills i filles van ser adoptades per
6.887 persones: 6.389 dones i 498 homes (el 92,8 %, per dones). I, en relació amb les
excedències per cura de familiars van ser adoptades per 1.275 persones: 1.052 dones
i 223 homes (el 82,5 %, per dones). Cal ressaltar que en relació amb el 2016 el tant
per cent de dones que realitzen excedències és molt similar al del 2016 (93,8 % i
83,1 %, respectivament).
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3. Salaris, protecció social i pobresa
3.1. Bretxa salarial
A mitjan febrer d’aquest any, la Secretaria de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de
Catalunya va fer públic l’informe de la bretxa salarial. Reproduïm, a continuació,
algunes de les anàlisis, les conclusions i les propostes de l’informe, que trobareu a
l’enllaç següent: https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/informe_bretxa_2019.pdf
Per calcular la bretxa salarial de gènere anual es tenen en compte factors com els
complements salarials, les hores extraordinàries, la parcialitat, la temporalitat dels
contractes i les reduccions de jornada, entre d’altres. Tots ells són factors que
determinen que les dones tinguin pitjors rendes i també pitjors prestacions i pensions
de jubilació.
Segons l’Enquesta d’estructura salarial del 2016, la bretxa salarial de gènere
anual a Catalunya va baixar mig punt respecte de l’any 2015 i es va situar en un
23,4 % el 2016.

Salari mitjà anual. Catalunya 2016

Bretxa salarial anual. Catalunya 2016

27.572,76

23%

21.110,34

Dones

23,4
%

Homes

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta d’estructura salarial 2016

La baixada de mig punt de la bretxa salarial anual es deu al major augment dels salaris
mitjans anuals de les dones (164 €) que dels homes (58 €), continuant la tendència
iniciada el 2015. Aquest ritme, però, és clarament insuficient: trigaríem 45 anys
(2060) a tancar la bretxa salarial.
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Evolució de la bretxa salarial anual. Catalunya

salari mitjà anual en €

Evolució del salari brut anual. Catalunya
30.000,00

25.000,00
25,1

24,4

15.000,00

24,8

23,9

10.000,00

23,9

23,8

5.000,00
0,00

26,0

25,8

20.000,00

23,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dones 19.928 20.467 21.042 20.799 20.931 20.740 20.324 20.946 21.110

2008

Homes 26.353 26.901 27.601 28.025 27.836 27.684 27.447 27.514 27.572

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta d’estructura salarial 2016

3.1.1. Bretxa salarial de gènere: salari per hora
El salari per hora ha disminuït, en el cas de les dones, respecte de l’any 2015, i
s’ha mantingut en el cas del salari dels homes. Això ha fet que la bretxa salarial entre
homes i dones augmenti fins a un 16 % en aquest factor.

Salari/hora. Catalunya 2016

Bretxa salari/hora. Catalunya 2016
Bretxa
16%

16,97
14,23

Dones

Homes

20
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10
8
6
4
2
0

Evolució de la bretxa salari/hora. Catalunya
25,0

20,0

bretxa

Salari/hora en €

Evolució del salari/hora. Catalunya

15,0
10,0

5,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dones 12,69 13,13 13,91 13,78 13,93 13,94 13,84 14,37 14,23
Homes 15,76 16,23 16,93 17,1 17,17 17,15 16,87 16,96 16,97

0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bretxa 19,5

19,1 17,8 19,4 18,9 18,7 18,0 15,3 16,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta d’estructura salarial 2016
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3.1.2. Bretxa salarial de gènere, per nacionalitat
Els salaris anuals mitjans de la població estrangera són més baixos que els de la
població de nacionalitat espanyola.
La bretxa salarial de les persones de nacionalitat espanyola és del 24,7 %, i baixa 2
dècimes respecte de l’any 2015, perquè els increments salarials d’homes i dones
d’aquest grup han estat pràcticament els mateixos.
Respecte de l’any 2015, el salari mitjà de la població d’origen estranger disminueix.
Són 703 € menys per a les dones i 374 € per als homes. En conseqüència, la bretxa
salarial entre les persones nascudes fora d’Espanya augmenta al voltant de 2 punts de
l’any 2015 al 2016, concretament del 20 % al 22 %.
Remarquem, doncs, que la discriminació salarial que pateixen les dones nascudes
fora d’Espanya és doble: una pel fet de ser dona i l’altra pel fet de ser nascuda
fora d’Espanya. Si comparem els salaris de les dones d’origen estranger amb els dels
homes de nacionalitat espanyola, la diferència s’enfila fins al 49,4 %.

3.1.3. Bretxa salarial de gènere, per edats
De bretxa salarial entre homes i dones n’hi ha a totes les edats.
La bretxa salarial de gènere és superior a la mitjana a partir dels 45 anys.
La bretxa salarial dels joves es redueix 4 punts respecte del 2015. És deguda a
l’important disminució del salari dels homes (665 €). El de les dones ha disminuït 65 €.
És l’empitjorament de la situació dels homes el que redueix la bretxa, no la
millora dels salaris de les dones.
Els salaris pugen a mesura que augmenten els anys de vida laboral, però sempre
augmenten més els salaris dels homes. Sobretot es nota la diferència a partir dels 35
anys, coincidint amb la confluència de factors determinants de la bretxa per a les
dones, cosa que fa que, directament, augmenti el doble la bretxa salarial entre les
dones i els homes.
Els salaris més alts es tenen a partir de la franja a partir dels 45. El 2016, sempre
respecte de l’any 2015, s’agreuja la situació de les dones de 45 a 54 anys, ja que el
seu salari disminueix 510 €, mentre que el salari dels homes puja 300 € anuals. Aquest
fet provoca que la bretxa salarial per edats, en aquesta franja, hagi augmentat fins a
un 26 %, i superi la bretxa mitjana. A més, podem veure que la mitjana salarial anual
de les dones en el grup de 55 anys i més continua sent inferior al salari mitjà anual per
al grup de 45 a 54 anys, com ja succeïa l’any 2015. No obstant això, la bretxa es va
reduir en el grup de més edat respecte de l’any 2015, perquè l’any 2016 el salari mitjà
anual de les dones en aquesta franja va pujar, mentre que els salaris mitjans anuals
dels homes es van reduir considerablement (288 €).
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3.1.4. Bretxa salarial de gènere, per tipus d’ocupació
Persisteix la bretxa salarial a tots els grups d’ocupació.
El grup d’ocupacions elementals, en el qual el 58 % de les persones que hi
treballen són dones, té una bretxa salarial del 32,6 %. L’altre grup que l’any 2015
superava el 30 % (el de personal de serveis de restauració, personals, protecció i ram
de la venda) ha baixat molt lleugerament la seva bretxa salarial i s’ha quedat en un
29,4 %. En aquest grup, més del 60 % de les persones que hi treballen són dones.
Aquestes ocupacions continuen sent les que tenen els salaris més baixos, cosa que
colpeja, fonamentalment, les dones.
Salari brut anual per tipus d'ocupació. Catalunya 2016
Ocupacions elementals

Dones

11.873,62
17.623,69

Personal operador d'instal·lacions i maquinària, i personal muntador

19.004,66
24.230,80

Professionals de l'artesania i personal qualificat de les indústries manufactureres i la construcció
(excepte personal operador d'instal·lacions i maquinària)

18.507,66
24.684,05

Personal de serveis de restauració, personals, protecció i ram de la venda
Comptables, personal administratiu i altres professionals d'oficina

Homes

14.819,98
20.995,80

19.469,38
24.996,65

Professionals de suport
Personal tècnic i professionals del ram científic i intel·lectual

26.630,90
33.142,91

30.253,87

37.172,45
44.232,55

Personal directiu i gerents

54.387,19

Bretxa salarial anual per tipus d'ocupació. Catalunya 2016
32,6

Ocupacions elementals
21,6

Personal operador d'instal·lacions i maquinària, i personal muntador

25,0

Professionals de l'artesania i personal qualificat de les indústries manufactureres i la…

29,4

Personal de serveis de restauració, personals, protecció i ram de la venda
22,1

Comptables, personal administratiu i altres professionals d'oficina

Professionals de suport

19,6

Personal tècnic i professionals del ram científic i intel·lectual

18,6

Personal directiu i gerents

18,7
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Persones ocupades per tipus d'ocupació. 2016
Dona

Home
177.983
150.285

Ocupacions elementals
48.878

Operadors/es instal•lacions i maquinària i muntadors/es
Artesans/es i p. treballadores qualificades de les indústries manufactureres i la…

24.224

P.treballadores qualificades en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer

7.480
36.577

247.976
331.210

P.treballadores dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors/es
Persones empleades contables, administratives i altres empleats oficines

101.208
114.176

Tècnics/iques, professionals de recolzament

220.743

Tècnics/iques i professionals científics/ques i intel•lectuals

273.698
40.772

Directors/es i gerents

446.821

247.297
290.005

350.515

91.361

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta de població activa 2016

Cal destacar l’evolució negativa del grup d’ocupacions professionals de
l’artesania i personal qualificat de les indústries manufactureres i la construcció,
en els quals continuen baixant els salaris bruts anuals de les dones (aquest any,
418 €) i pugen mínimament els salaris dels homes. El resultat és que ha augmentat la
bretxa salarial 2 punts i arriba al 25 %.
Volem assenyalar també la reducció de la bretxa en el grup de personal directiu i
gerents, que no és deguda tant a l’augment del salari de les dones (550 €), sinó al fet
que s’han reduït considerablement els salaris dels homes en aquestes ocupacions
(2.123 €).
La bretxa salarial també ha baixat en totes les ocupacions, excepte en el cas del grup
de personal de serveis de restauració, personals, protecció i ram de la venda.

3.1.5. Bretxa salarial de gènere, per grans sectors d’activitat
Els salaris de les dones en els 3 principals sectors d’activitat (serveis, indústria i
construcció) són més baixos que els dels homes.
La bretxa salarial és molt semblant en els 3 sectors i se situa entre el 19,5 % i el
22 %.
El sector amb més població ocupada és el dels serveis. Les dones hi treballen en
major proporció que els homes (14 punts més), i és el sector amb la bretxa salarial
més alta (22 %), que només disminueix 1 dècima.

51

Salari brut anual en €

Salari anual per sector d'activitat. Catalunya 2016
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta d’estructura salarial 2016

El sector de la indústria, amb un 21 % de bretxa, empitjora en 1 dècima respecte de
l’any 2015.
En el sector de la construcció es redueix substancialment la bretxa perquè els salaris
de les dones han pujat 1.323 € i els dels homes han baixat 745 €. Tot i això, la
reducció de 8 punts de la bretxa en un sol any (del 27 % al 19 %) té poc pes en el
conjunt de la població perquè la proporció entre homes i dones en aquests sectors és
de 9 dones per 1 home.

3.1.6. Bretxa salarial de gènere, per tipus de jornada
La bretxa salarial és més gran quan es treballa a jornada completa. La bretxa salarial
anual a jornada completa es manté des del 2015 en un 15 %, mentre que hi ha una
pujada considerable en la bretxa salarial anual a jornada parcial, que passa d’un
7 % a un 12 %. Això es deu a un increment dels salaris bruts anuals dels homes
(378,5 €) i a una baixada dels salaris bruts anuals de les dones (203,2 €).
El fet que tant la bretxa salarial a jornada completa com la bretxa salarial a jornada
parcial sigui entre el 15 % i el 12 %, i la bretxa salarial, sumant els 2 tipus de jornada,
sigui del 23,4 %, s’explica perquè les dones treballen menys hores menys jornades a
l’any que els homes.
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Salari brut anual per tipus de jornada. Catalunya 2016
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta d’estructura salarial 2016

3.1.7. Bretxa salarial de gènere, per tipus de contracte
La bretxa salarial per tipus de contractació també existeix. En aquest cas, la bretxa per
contractes indefinits es manté en un 24,4 % i la bretxa salarial per contractes
temporals disminueix i se situa en un 11,4 %.
Bretxa salarial anual contracte
indefinit. Catalunya 2016

Salari brut anual per tipus de contracte.
Catalunya 2016
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta d’estructura salarial 2016

La disminució de 2 punts de la bretxa en els contractes temporals es deu a una
millora significativa dels salaris de les dones amb aquests tipus de contracte
(874 €).
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salari/hora en €

Salari/hora per tipus de contracte. Catalunya 2016
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta d’estructura salarial 2016

Ja sabem que la bretxa és menor pel que fa al salari/hora que pel que fa al salari
anual. Ara bé, cal assenyalar la tendència negativa de creixement de la bretxa
salarial per hora en el cas dels contractes temporals en els darrers anys i el fet,
també negatiu, que hagi augmentat respecte del 2015 la bretxa salarial per hora en els
contractes indefinits.

3.2. Pensions
Pensions contributives
L’acció protectora del nostre sistema públic de pensions s’estructura al voltant de 2
tipus de prestacions: les contributives, vinculades a períodes de cotització llargs, i les
no contributives, vinculades a períodes de cotització més curts o fins i tot inexistents.
Pensió mitjana a Catalunya per sexe
1.250,08
761,08

Homes

Homes

Dones
Dones

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Dades corresponents a la mitjana
anual del 2018
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No cal dir que les pensions contributives es caracteritzen per oferir quanties
econòmiques més elevades i és per aquest motiu que la capacitat de protecció de les
pensions va íntimament relacionada amb el temps de treball cotitzat així com amb el
tipus de jornada i el salari. Per aquest motiu, aquelles discriminacions que trobem
actualment al mercat de treball i que afecten les dones es traduiran posteriorment en
discriminacions en les pensions.
La bretxa en les pensions és del 39 %, aquesta xifra és el diferencial entre la pensió
mitjana que perceben les dones i la que perceben els homes. Es tracta, doncs, d’una
enorme diferència que, com hem comentat abans, perpetua la desigualtat existent
entre dones i homes i es trasllada del mercat laboral a les pensions.
Evolució nombre de pensions per sexe
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Homes 666.832 679.676 693.154 707.263 719.304 733.929 745.154 753.828 761.121 767.603 772.520
Dones 830.920 844.466 857.509 871.139 882.742 896.022 906.372 914.739 924.119 933.960 944.535
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Dades corresponents a Catalunya

En aquest gràfic es pot constatar com les dones perceben més pensions que els
homes. La tendència es manté al llarg de tota la sèrie temporal i s’ha anat
incrementant fins al 2018, any en què la diferència és de 172.016 pensions
percebudes més a favor de les dones en relació amb els homes.
Evolució de la pensio mitjana a Catalunya
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social
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716,23

735,13

761,08

Aquest gràfic ens mostra l’altra cara de les pensions, ja que veiem com la quantia de
les pensions percebudes és molt superior en el cas dels homes que de les dones.
Aquesta variació també es manté al llarg de tot el període estudiat i arriba fins als
489 € de diferencial a favor dels homes el 2018. En aquest darrer any els homes han
cobrat pensions amb un valor mitjà de 1.250 € per 761 € en el cas de les dones.
Les dades ens dibuixen un escenari en què les dones, malgrat acumular un nombre de
pensions major, cobren pensions notablement més baixes que els homes. Aquesta
situació contribueix a consolidar situacions de precarietat i desigualtat que s’havien
apuntalat a la seva estada prèvia al mercat de treball.
Si fins ara hem parlat de pensions en general, sense especificar-ne els tipus, ara
desagregarem les dades per tipus de pensió i sexe per copsar si hi ha diferències
significatives.
Nombre de pensions percebudes per sexe i tipus
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social

Quantia mitjana dels diferents tipus de pensions contributives per sexe
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Les dades mostren importants diferències per sexes, tant en el tipus de pensions
percebudes com en la seva quantia.
En primer lloc, veiem com els homes acumulen més pensions percebudes
d’incapacitat permanent i de jubilació. En canvi, les dones perceben majoritàriament
les de favor familiar i, molt especialment, les de viduïtat. En concret, les dones
multipliquen per 10 el nombre de pensions de viduïtat percebudes en relació amb els
homes.
En segon lloc, quant a la quantia mitjana percebuda, les dones presenten una evident
desigualtat respecte dels homes, ja que la quantia percebuda en pràcticament tots els
tipus de pensions és inferior a la dels homes. L’única excepció és la pensió de viduïtat,
en què sí que cobren un import mitjà superior al dels homes.
Trobem especialment destacable el diferencial entre la pensió mitjana de jubilació que
perceben els homes i la de les dones. En concret, hi ha 539 € de diferència a favor
dels homes.
És rellevant que les pensions d’incapacitat permanent i de jubilació, de les quals són
perceptors majoritàriament els homes, són precisament les pensions més generoses.
Aquests dos tipus de pensions tenen una vinculació directa a la cotització prèvia i, per
tant, la quantia percebuda depèn dels anys treballats i del sou percebut. En canvi, els
altres tipus de pensions (viduïtat, orfandat i favor familiar es motiven per altres tipus de
causes i el dret a la percepció i la quantia de la pensió no resulta tan afectada per la
cotització prèvia). Aquest és un dels principals motius pels quals existeix aquesta
bretxa en les pensions.

Pensions no contributives
Les pensions no contributives representen aquell conjunt de pensions que estan
adreçades a les persones en situació de necessitat, però que no han cotitzat mai o bé
no han generat prou cotitzacions per poder percebre una pensió contributiva. Per
aquest motiu —i, a diferència de les pensions contributives, que sí que tenen una
relació directa amb la cotització prèvia i, per tant, amb la trajectòria laboral—, les
pensions no contributives tindrien un caire més assistencial. Els imports d’aquestes
pensions són menors que els de les pensions contributives i la tipologia de pensions
és més reduïda que en el cas de les pensions contributives. En concret, les pensions
no contributives són de 2 tipus: de jubilació i d’invalidesa.
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Pensions no contributives per sexe
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Imserso. Dades corresponents a Catalunya. 2018

Al gràfic s’aprecia de manera nítida com les pensions d’invalidesa es perceben de
manera equilibrada entre dones i homes. En canvi, les pensions no contributives de
jubilació són percebudes de manera majoritària per dones. En concret, un 71 % de les
persones que perceben una pensió no contributiva de jubilació són dones i un 29 %
són homes. Aquesta dada contrasta amb les que hem vist a l’apartat anterior, en què
les pensions de jubilació contributives beneficiaven majoritàriament els homes.
Cal assenyalar que la pensió mitjana no contributiva de jubilació per al 2018 ha estat
de 374,83 € i la d’invalidesa ha estat de 414,38 €, imports substancialment més reduïts
que els que hem vist anteriorment per a les pensions contributives.
En resum, en aquest apartat ha quedat palès que el nostre sistema de protecció social
no protegeix igual les dones i els homes, que presenten importants diferències en el
tipus de pensions percebudes, així com profundes desigualtats en les quanties
percebudes, i en què les dones són les que obtenen menors quanties i menor
protecció.

3.3. Pobresa
Mantenim les dades que vàrem presentar al informe del 2017 ja que malauradament
no hi ha hagut una actualització de dades i anàlisis amb la perspectiva de gènere.
La pobresa es defineix com la manca de recursos i capacitats suficients per cobrir les
necessitats que permeten assolir un determinat nivell de benestar. La pobresa és un
procés social que s’explica per les relacions polítiques i econòmiques determinades
pel sistema neoliberal i patriarcal hegemònic. És per això que, al conjunt dels països,
hi trobem una constant: les persones de classe social “baixa” i les dones són les que
pateixen més la pobresa quant a la impossibilitat de donar resposta a les necessitats
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materials bàsiques, la vulnerabilitat en els drets, l’exclusió social i la dificultat de
participació democràtica.
El fet que la pobresa a escala globalitzada, i a cadascuna de les societats, afecti més
les dones ha fet que des del punt de vista feminista, social i polític ens referim a la
“feminització de la pobresa” per fer visible que les dones en són les més afectades,
però, principalment, per explicar les causes que la provoquen i les polítiques
necessàries per fer-hi front. Les causes, les trobem en la divisió sexual entre el treball
remunerat i el treball de cura, en la participació de les dones en el mercat de treball
(precarietat, segregació horitzontal i vertical), en la violència contra les dones i en la
negació de la llibertat de les dones. L’acció política per fer-hi front és donar resposta a
cadascuna de les causes.
Any rere any veiem com la situació s’agreuja per a moltes persones tot i que el discurs
oficial s’entesta en el fet que ja estem sortint de la crisi. Sabem, des de fa temps, que
la precarietat esdevé una realitat insostenible ara i aquí: atur, ocupació precària,
desregulació de condicions laborals, contractes a temps parcial, bretxa salarial… Les
taxes de pobresa no paren de créixer malgrat el discurs oficial de la recuperació.
Sabem que un percentatge important de la població a Catalunya acusa greument els
efectes de la crisi, la reforma laboral i les retallades, la desigualtat, la desprotecció
social i l’exclusió. Si relacionem el fenomen de la pobresa i el treball remunerat apareix
també la precarietat i, fins i tot, la pobresa patida per treballadores i treballadors.
Malgrat les evidències clares de desigualtat de les dones (rendes més baixes, ja siguin
fruit de la bretxa salarial o de les prestacions de jubilació, unes taxes d’inactivitat i atur
més elevades, la divisió sexual dels treballs… i un llarg etcètera), crida l’atenció que
les estadístiques oficials de pobresa no assenyalen diferències significatives entre els
sexes. Per aquest motiu, el 2016, CCOO va encarregar a l’equip de l’Observatori
Dones, Homes i la Vida Quotidiana (IQ) l’estudi “La pobresa amb perspectiva de
gènere. Conceptes, indicadors i situació a Catalunya”,3 que mostra les conclusions
següents:
-

Els indicadors actuals de pobresa no són sensibles a les discriminacions i a les
condicions de vida de les dones.

-

A partir d’una primera aproximació teòrica, desenvolupa un marc conceptual sobre
les dimensions de la pobresa que abasta diferents àmbits: la carència extrema, la
precarietat, la marginació social, la manca d’autonomia i, finalment, la falta de
realització. Es proposen 39 indicadors, dels quals 16 no estan previstos en
l’Enquesta de condicions de vida, que és l’enquesta que permet fer una anàlisi de
l’evolució de la pobresa.

L’estudi complet està disponible a:
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2017/pobresa_perspectiva_genere.pdf.
3
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-

Amb les dades actualment disponibles és possible captar que, dels col·lectius
empobrits, les noies joves són el primer dels col·lectius més empobrits, seguit del
de les nenes i nens i del de les dones de més de 65 anys.

Conèixer les estadístiques, analitzar-les i fer-ne el seguiment té l’objectiu principal
d’entendre i interpretar la realitat per implementar polítiques públiques que incideixin
en els col·lectius amb més desigualtats i, en definitiva, els que pateixen més la crisi i
les injustícies.
A continuació, es presenten algunes de les dades més rellevants del 2015 a Catalunya
i recollides en l’estudi esmentat.

Risc de pobresa
La taxa de risc de pobresa segons el sexe, tal com es calcula de manera estàndard,
presenta poques diferències entre homes i dones. A més, des de l’inici de la crisi,
aquestes diferències semblen haver tendit a disminuir. Aquest indicador, però,
distribueix de manera igual els ingressos de la llar entre els seus individus. Per tant, en
realitat el que ens diu és que, cada cop més, les dones viuen en llars amb rendes
similars a les llars on viuen els homes.
Taxa de risc de pobresa en el supòsit d’autonomia (població de més de 16 anys
excepte menors de 23 que estudien). Catalunya, 2009-2015
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Un efecte similar s’observa si s’analitza la renda mitjana anual. Si s’analitzen les dades
de l’autonomia personal entre els col·lectius més empobrits, el més empobrit és el de
les noies joves, seguit del dels nens, i el de les dones majors de 65 anys.
Per copsar la dimensió del biaix de gènere esmentat, es presenten les mateixes dades
en el supòsit d’autonomia, és a dir, calculant les rendes individuals com si no hi
hagués despeses compartides ni redistribució dels recursos en el si de la llar. En
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aquest cas, primerament, presentem l’evolució dels ingressos individuals de la
població major de 16 anys, excepte menors de 23 que estudien. El que es pot
observar és un increment de la població en risc de pobresa, que en el cas de les
dones és particularment pronunciat, i ret compte d’un fenomen intens de feminització
de la pobresa.

Risc de pobresa en el treball
Tal com es pot observar en la taula següent, aquest indicador mostra més pobresa
entre els homes treballadors que entre les dones treballadores. Ens trobem de nou
amb el problema de les unitats d’anàlisi, que són les unitats de consum i no els
individus. Això fa que, aparentment, hi hagi una masculinització de la pobresa de la
població treballadora.
Aquesta aparent masculinització de la pobresa en el treball desapareix quan realitzem
el mateix càlcul amb la taxa de risc a la pobresa en el supòsit d’autonomia. El que
s’observa és una marcada bretxa de gènere: així, el 25,9% de les dones treballadores
es troben en risc de pobresa, percentatge que contrasta amb el 14,9% dels homes
treballadors que es troben en aquesta mateixa situació.
Taxa de risc de pobresa en el treball per pobresa monetària familiar i per supòsit
d’autonomia i sexe. Catalunya, 2015
Risc de pobresa monetària
en el treball (renda familiar)
Total
Homes
Catalunya
11,2
11,5

Risc de pobresa monetària en el treball
en supòsit d’autonomia(renda individual)
Total
Homes
Dones
20,0
14,6
25,9

Dones
10,9

Font: elaboració IQ a partir de dades de l’Idescat

Persones en risc de pobresa en funció de l’activitat (supòsit d’autonomia).
Catalunya, 2015
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Font: elaboració IQ a partir de l’Enquesta de condicions de vida del 2015
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S'ocupa de
tasques
domètiques

Per completar aquesta dada, podem veure les diferències de gènere en el gràfic
següent, que mostra el risc de pobresa (en el supòsit d’autonomia), segons l’activitat
principal. De nou, les taxes augmenten de manera molt rellevant, i s’evidencia que les
dones ocupades es troben en risc de pobresa (30,5%) en major proporció que els
homes ocupats (18%). Hi ha una important feminització de la pobresa entre els homes
jubilats i les dones jubilades: el càlcul de la bretxa ascendeix a 69,8%. En menor
mesura, però, també les dones en situació d’atur tenen més risc a la pobresa que els
homes en condicions similars.

Altres indicadors de pobresa
Si apliquem aquesta mateixa metodologia a altres indicadors, podem detectar diferents
tendències. Així, veiem com, per als indicadors sobre dificultats de pagar la hipoteca o
el lloguer, la diferència passa a ser del 3,4% superior per als homes; en relació amb la
carència material severa, el 9,3%; quant a afrontar despeses imprevistes, el 7,1%; en
precarietat, el 15%, i sobre no tenir en disposició una petita quantitat per gastar per a
un mateix, el 7%. Per a la resta de dimensions, les diferències continuen sent del
mateix signe. D’entre aquestes cal destacar que es tornen més pronunciades per als
indicadors de salut, 7,5%, i sobre el fet d’habitar en entorns contaminants, 2,8%.
S’aprecia, en canvi, un augment més pronunciat en la masculinització dels altres
indicadors que ja mostraven diferències que perjudicaven més els homes, com les
dificultats d’afrontar el pagament dels subministraments, amb una diferència del 4,8%;
de mantenir la temperatura de l’habitatge, 5,9%; de no tenir xarxa de suport, 1,8%, i de
no tenir amistats ni relacions socials, 5,2%.
Sota aquest supòsit observem com, en situació de rendes individuals baixes, les dones
pateixen, per tant, pitjor salut i pitjors condicions laborals, però, en canvi, els homes
semblen patir pitjors condicions materials. Probablement, aquest canvi de signe en els
indicadors té a veure amb la major correlació entre renda i carència material per als
homes, precisament per la major dependència econòmica de moltes dones envers les
seves parelles. Això demostra que l’àmbit de la llar sí que és un espai de redistribució
de la renda que afavoreix qui menys té, tot i que no en sabem l’abast, el grau de
control dels recursos, ni tampoc sabem en quina mesura aquest repartiment de la
renda va acompanyat d’una assumpció de treball gratuït i d’oportunitats per accedir al
mercat de treball per part de les dones. La desigualtat màxima entre les rendes
individuals es produeix entre les persones de més edat, i caldria conèixer millor com
aquesta diferència, que suposa una dependència econòmica que pot derivar en
pobresa en els darrers anys de les dones —en solitud—, impacta sobre la seva
qualitat de vida.
Un altre fenomen que cal analitzar en abordar la feminització de la pobresa és el de la
pobresa en l’ocupació. Les dones ocupades es troben en situació de rendes baixes
(30,5%) en major proporció que els homes ocupats (18%). Entre la població ocupada,
la taxa de risc de pobresa calculada sota el supòsit d’autonomia (és a dir, segons les
rendes individuals) és molt més elevada entre les dones (25,9%) que entre els homes
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(14,6%). Això vol dir que una quarta part de les dones que treballen es trobarien en
situació de pobresa si només disposessin de la seva renda, davant una setena part
dels homes.
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4. Violències masclistes
Les violències contra les dones són la manifestació més brutal, dolorosa i greu dins
d’un context de relacions desiguals entre homes i dones, així com el resultat de les
múltiples discriminacions masclistes que pateixen les dones a la nostra societat.
Aquestes violències suposen una greu vulneració dels drets i llibertats, i formen part de
la vida quotidiana, social i laboral de les dones: les violències masclistes afecten totes
les dones, independentment d’orígens, creences, condicions, opcions, classe i edat.
La violències envers les dones es produeixen en el marc i en el conjunt de les
relacions socials. En aquest sentit, són necessàries lleis que protegeixin de manera
efectiva totes les dones. El Conveni d’Istanbul n’és el millor exemple fins ara, ja que
reconeix una gran diversitat de formes de violència a les quals es veuen exposades les
dones i nenes de tot el món, com són la violència en l’àmbit domèstic, l’assetjament
sexual, la violació, el matrimoni forçós, els crims comesos “suposadament” en nom de
l’honor o les mutilacions genitals.
Malauradament, en l’àmbit estatal, cal recordar que la Llei 1/2004, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere, només té en compte la violència que
es produeix en l’àmbit de la parella. En canvi, la Llei catalana 5/2008, del dret de les
dones a erradicar la violència masclista, ja és una llei amb molta més amplitud de
mires i considera com a violències masclistes totes les altres formes que es produeixin
tant en l’àmbit de la parella, de la família, laboral i comunitari.
Any darrere any, les dones demostren com la seva resposta envers les violències
masclistes és una resposta col·lectiva, coordinada i empoderada que posa al centre de
l’agència pública la necessitat de qüestionar els fonaments del sistema patriarcal en
què encara ens trobem i lluitar per posar fi a la impunitat d’aquestes greus accions per
part dels homes contra les dones.

Lleis de referència
Les lleis de referència a Catalunya, que se sumen a les específicament laborals per a
l’abordatge de les violències masclistes, són, fonamentalment, quatre:
-

Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de
gènere.

-

Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

-

Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

-

Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.
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Violència masclista en l’àmbit de la parella o exparella
L’article 5, que fa referència als àmbits d’aplicació de la Llei 5/2008, defineix la
violència en l’àmbit de la parella com aquella que “consisteix en violència física,
psicològica, sexual o econòmica exercida contra una dona i perpetrada per l’home que
n’és o n’ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o hi ha tingut relacions similars
d’afectivitat”.
Sota aquest paraigua, segons dades del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, des del 2008 fins a l’any 2018 ja són 106 les dones assassinades a causa
de la violència masclista.
En l’últim any 2018, van ser 7 les víctimes mortals a Catalunya, de les quals només 1
havia interposat denúncia prèvia.

Font: dades sobre violència masclista 2018 del Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya

L’any 2018, el Departament d’Interior va registrar un nombre superior de denúncies
respecte de l’any 2017, en total: 12.977 denúncies el 2018 respecte de les 12.789 del
2017.
D’altra banda, el nombre de detinguts menors d’edat ha disminuït de 33 el 2017 a 28
l’any 2018. El nombre de detinguts majors d’edat també ha disminuït a 5.501.

Font: dades sobre violència masclista 2018 del Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya
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Cal destacar que la web www.feminicidio.net assenyala que el nombre total de
víctimes mortals a Catalunya van ser 16. Per tant, 9 dones no haurien estat registrades
en les estadístiques oficials.
Com podem veure a continuació, l’evolució de les denúncies en l’àmbit de la parella és
aparentment positiva: es passa de 12.789 denúncies el 2017 a 9.880 denúncies el
2018.

Font: dades sobre violència masclista 2018 de l’Observatori de la Igualtat de Gènere. Institut Català de les Dones.
Generalitat de Catalunya

Quant al nombre d’ordres de protecció resoltes a Catalunya, al segon trimestre del
2018 es van adoptar un 52,7 % de les ordres de protecció i se’n van denegar un
47,3 %.

Font: dades sobre violència masclista 2018 de l’Observatori de la Igualtat de Gènere. Institut Català de les Dones.
Generalitat de Catalunya

Davant aquestes dades, cal recordar que Catalunya és la comunitat en tot el conjunt
de l’Estat espanyol amb menys ordres de protecció adoptades i més ordres de
protecció denegades.
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Font: Informe trimestral sobre violencia de género 2018. Consell General del Poder Judicial

Violència masclista en l’àmbit familiar
L’article 5, d’àmbits d’aplicació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la
violència masclista, defineix la violència en l’àmbit familiar com aquella que “consisteix
en la violència física, sexual, psicològica o econòmica exercida contra les dones i les
menors d’edat en el si de la família, en el marc de les relacions afectives i dels lligams
de l’entorn familiar”. Aquesta definició no inclou la violència exercida en l’àmbit de la
parella.
Com es pot veure, el nombre de denúncies s’ha incrementat l’any 2018, i ha passat de
2.701 denúncies el 2017 a 3.055 el 2018.
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Font: dades sobre violència masclista 2018 del Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya

Segons les dades elaborades per l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Institut
Català de les Dones, el nombre de denúncies interposades per violència masclista en
l’àmbit de la parella ha augmentat fins a 9.880 denúncies el 2018, però el nombre de
denúncies interposades per violència en l’àmbit familiar ha disminuït a 2.289. Així, el
total de denúncies d’ambdues tipologies hauria arribat fins a 12.169 l’any 2018.

Font: dades sobre violència masclista 2018 de l’Observatori de la Igualtat de Gènere. Institut Català de les Dones.
Generalitat de Catalunya

Violència masclista en l’àmbit social o comunitari
La Llei 5/2008 entén com a violència masclista en l’àmbit social o comunitari les
manifestacions següents: les agressions sexuals, l’assetjament sexual el tràfic i
l’explotació sexual de les dones, la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats o
la violència que es produeix com a conseqüència dels conflictes armats.
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Delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual
Respecte dels delictes contra la llibertat sexual i la indemnitat sexual, veiem com hi ha
un increment general del nombre d’agressors en totes les franges d’edat, però és
especialment preocupant l’increment dels que es troben en els grups d’edats més
joves.

Font: dades sobre violència masclista 2018 del Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya

Trucades rebudes per violència masclista
Cal assenyalar que del total de trucades rebudes al telèfon d’atenció 900 900 120, fins
al segon quadrimestre del 2018, un 94,3 % feien referència a la violència produïda en
l’àmbit de la parella; un 2,6 %, en l’àmbit sociocomunitari; un 2,5 %, en l’àmbit familiar,
i un 0,7 %, en l’àmbit laboral.

Font: dades sobre violència masclista 2018 de l’Observatori de la Igualtat de Gènere. Institut Català de les Dones.
Generalitat de Catalunya
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Cal destacar que quan la violència es produeix en l’àmbit de la parella o la família,
aquestes trucades les fan majoritàriament fills menors i majors d’edat que conviuen o
no al nucli familiar (76,3 %).

Font: dades sobre violència masclista 2018 de l’Observatori de la Igualtat de Gènere. Institut Català de les Dones.
Generalitat de Catalunya

Finalment, és important veure l’evolució que s’ha produït respecte de les trucades per
violència masclista a aquest recurs públic i gratuït a Catalunya:

Font: dades sobre violència masclista 2018 de l’Observatori de la Igualtat de Gènere. Institut Català de les Dones.
Generalitat de Catalunya

Violències masclistes en l’àmbit laboral
La Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de
gènere, estableix una sèrie de drets laborals i de seguretat social en l’àmbit laboral per
a les dones treballadores que pateixen violència de gènere en l’àmbit de la parella.
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Alguns d’aquests drets són la reducció de jornada, la reordenació del temps de treball,
el canvi de centre dins la mateixa localitat, el trasllat del centre de treball d’una localitat
a una altra de diferent, la suspensió de contracte amb reserva del lloc de treball i dret a
percebre la prestació d’atur, l’extinció del contracte amb dret de prestació d’atur i el
dret a absències o faltes de puntualitat.
Les últimes dades disponibles de drets laborals i econòmics de les dones que pateixen
violència a l’àmbit de la parella són, per a alguns indicadors, del 2016, i per a d’altres,
del 2017. Es mostren a la taula següent. A Catalunya del 2003 al 2017 s’han realitzat
591 contractes bonificats i 612 contractes de substitució a dones víctimes de violència
en el període del 2005 al 2017. Quant a les rendes actives d’inserció del 2006 al 2016
s’observa, any rere any, un lleuger augment en nombre absoluts, que arriba el 2016 a
4.179 prestacions. Aquesta tendència s’ha trencat el 2017, amb un nombre de
prestacions de 3.796, de manera que s’ha reduït en 383 prestacions en relació amb el
2016.
Taula. Elaboració pròpia: Drets laborals i econòmics de les dones que pateixen
violència.

Font: Boletín estadístico anual de violencia de género. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
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D’altra banda, la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, va
més enllà i defineix específicament la violència masclista en l’àmbit laboral com
aquella “violència física, sexual o psicològica que es pot produir al centre de treball i
durant la jornada laboral, o fora del centre de treball i de l’horari laboral si té relació
amb la feina”. A més, assenyala que aquest tipus de violència pot adoptar dues
formes: l’assetjament per raó de sexe i l’assetjament sexual.
Les últimes dades de la II Enquesta sobre violència masclista a Catalunya (2016) ens
donen una imatge de com ens trobem les dones al mercat de treball i les
discriminacions que hi patim. Així, del total de les dones que han tingut una feina
remunerada l’últim any, un 1,2 % han patit assetjament sexual a la feina. En nombre
absoluts significa gairebé un total de 18.000 dones.
A la taula següent s’observa l’impacte de la precarietat, en què les dones que han
treballat sense contracte són les que presenten un major percentatge de situacions
d’assetjament sexual, seguides de les dones amb contractació temporal.

Font: Enquesta sobre violència masclista 2016

La taula següent mostra la relació laboral entre assetjador i dona assetjada. En el
66,8 % dels casos l’assetjament ha estat comès per un cap o per una persona amb
categoria superior; el 33,5 %, per companys, i un 8,4 %, per usuaris o clients. En
aquest sentit, s’estaria produint en major mesura un assetjament de tipus vertical
descendent, seguit d’un important assetjament de tipus horitzontal de companys a
companyes.
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Font: Enquesta sobre violència masclista 2016

Cal destacar que la nova Enquesta de violència masclista a Catalunya (2016) ha
eliminat preguntes importants sobre l’àmbit laboral que es realitzaven a l’enquesta
anterior de l’any 2010, com és el cas de les dones que van haver de plegar d’una feina
remunerada per evitar un situació d’assetjament sexual, el nombre dones que van a
haver de deixar la feina per altres motius, com ara pel fet d’estar embarassades, per
pressions familiars o per la incapacitat de conciliació entre l’activitat laboral i la vida
familiar. No esmentar aquestes dades no vol dir que ja no es donin aquests casos en
major o menor mesura que l’any 2010, sinó que hi ha realitats de violències masclistes
en l’àmbit laboral que no es fan visibles.
Finalment, cal destacar els grans avenços que s’estan realitzant al Consell de
Relacions Laborals, àmbit tripartit de Catalunya en què participen les organitzacions
sindicals, les organitzacions empresarials i la Generalitat de Catalunya, a l’hora
d’acordar i posar a disposició de les empreses un seguit d’instruments per potenciar
protocols per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual en l’àmbit laboral. El
conjunt d’aquestes eines es poden consultar a:
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/.
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5. Intervenció sindical
5.1. Plans d’igualtat
Ja fa 12 anys que es va aprovar la Llei orgànica d’igualtat que obliga a les empreses a
introduir mesures d’igualtat a la fi de fer front a les desigualtats i discriminacions
envers les dones en el món laboral. A les empreses de més de 250 persones
treballant, o aquelles on ho introdueixi el conveni col·lectiu o les que han estat
obligades per Inspecció de Treball, aquestes mesures prenen la forma de plans
d’igualtat i formen part de la negociació col·lectiva.
Actualment els plans d’igualtat es poden registrar en dos registres. Un d’ells és el
Registre d’acords, convenis col·lectius (a partir d’ara, Regcon) que és un registre que
depèn del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. L’altra el Registre de
Plans d'Igualtat de l'Àrea de Qualitat en el Treball del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya (a partir d’ara, Reg treball) i que atorga a les empreses i
organitzacions un certificat oficial d'adequació del seu Pla a la legalitat vigent.
Les dades que presentem a continuació fan referència a plans d’igualtat d’àmbit
territorial estatal, de Catalunya i de les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona, es a dir empreses que tenen plantilla a Catalunya.

Plans d'igualtat registrats. 2007-2018
307

174
133

regcon

reg treball

total

Del 2007 al 2018 s’han enregistrat un total de 307 plans d’igualtat, 133 al regcon i 174
al reg treball. Assenyalar que cap dels plans d’igualtat ha estat registrat als dos
registres.
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Plans d'igualtat registrats. 2008-2018
307
3
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Plans d'igualtat registrats a Regcon. 2008-2018
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Plans d'igualtat registrats a Reg treball. 2008-2018
174

1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12

22

2014

2015

51

63

2016

2017

25
2018

TOTAL

Com s’observa als gràfics anteriors des de l’aprovació de llei d’igualtat hi ha un petit
impuls al 2011. El següent increment important dels plans d’igualtat registrats es
produeix al 2016 i 2017, i s’observa un nou retrocés al 2018. L’impuls del 2016 i 2017
es va produir al reg treball. En el Regcon a partir de 2011 quasi s’han registrat el
mateix número de plans d’igualtat cada any. I finalment al 2018 ha baixat el número de
plans registrats a Reg treball sent quasi la mateixa quantitat que la registrada a
Regcon.
Encara que la llei obliga a registrar els plans d’igualtat en el Regcon, és clar que això
no s’està portant a la pràctica. Podem assegurar que hi ha més plans d’igualtat, però
no estan recollits enlloc i és molt difícil, per tant, fer el seguiment efectiu del que
realment significa quan a la millora de les realitats de les dones en el món del treball.
Un 28,7% dels plans d’igualtat analitzats han caducat abans del 2018. Si els hi afegim
els plans d’igualtat que han caducat a 2018, fa que 1 de cada 3 plans d’igualtat
estiguin caducats i no es possible saber si s’ha fet un seguiment i una avaluació de la
seva implantació i si se n’ha plantejat la seva continuïtat.
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Any de caducitat dels plans d'igualtat
registrats
64
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3
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2008
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Si volem un canvi real que trenqui les desigualtats i les discriminacions de les dones a
les empreses, els plans d’igualtat han de ser vius, tenir un seguiment, una avaluació i
una renovació perquè es puguin produir els canvis necessaris en les condicions de
treball. En aquesta orientació valorem molt positivament l’Acord Interprofessional de
Catalunya (AIC) per als anys 2018-2020 ja que suposa un compromís de les
organitzacions sindicals i empresarials per avançar en la utilització dels plans d’igualtat
com eina per eliminar les desigualtats i bretxes en el treball assalariat. En concret la
AIC assenyala que “Les parts valorem els resultats positius de l'elaboració i la
implementació de plans d'igualtat a les empreses i per això recomanem la seva anàlisi,
i si s'escau, la implantació, a les empreses no obligades. Les parts signants de l'AIC
orientem a fer ús de les Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria de
Plans d’Igualtat del Consell de Relacions Laborals. El pla d'igualtat ha de tenir com a
mínim un diagnòstic, uns objectius concrets per assolir, mesures o accions
específiques per aconseguir els objectius, un sistema de seguiment i d'avaluació en
forma de comissió i amb indicadors, un calendari i un pressupost d'execució i període
de vigència. També ha d'incloure que afecta tota la plantilla, la representació sindical
així com a la Direcció. És convenient que durant el procés d'elaboració de la diagnosi,
hi hagi la implicació i la participació de la Direcció de l'empresa i la representació de
les persones treballadores. Les parts signants ens comprometem a promoure la
inscripció de plans d'igualtat en el Registre públic de plans d'igualtat de la Generalitat
de Catalunya, que atorga a les empreses i organitzacions un certificat oficial
d'adequació del seu pla a la legalitat vigent. Així mateix, ens comprometem a fer
accions per donar a conèixer l'existència d'aquest registre”.
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5.2. Afiliació i representació sindical a CCOO

Afiliació a CCOO de Catalunya

L’afiliació de dones a CCOO de Catalunya ha arribat, el 2018, al 42,41 %.

Respecte de l’afiliació per rams o federacions, torna a posar-se de manifest la
segregació ocupacional que els sectors d’activitat marquen segons les realitats
sectorials de les empreses. Així, veiem que a la Federació de Sanitat les dones
afiliades representen un 80,26 % i a la Federació d’Educació, el 70,02 %, i que a la
Federació de Serveis és on es manté més la paritat de gènere i, per contra, a les
federacions d’Indústria, principalment, i a la de Serveis a la Ciutadania i de Construcció
i Serveis la majoria de l’afiliació és per als homes.
Si observem l’afiliació territorialment, ens adonem que les unions intercomarcals en
què s’organitza el sindicat tenen un percentatge de dones afiliades similar o per sobre
de la mitjana d’afiliació a CCOO de Catalunya. Així, observem que les terres de Lleida,
amb el 47,76 %; el Barcelonès, amb el 45,97 %, i les comarques gironines, amb el
45,83 %, superen aquest 42,41 %.
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Quant a l’afiliació entre joves de menys de 30 anys, veiem com, any rere any, les
dones pugen en representació i augmenten un 2 % en comparació amb les dades de
l’any anterior. D’aquesta manera ja representen el 45,5 % del total i s’aproximen cada
vegada més a la paritat.

Cal ressaltar que l’afiliació dels joves pel que fa a la realitat sectorial de les empreses
suavitza lleument les dades si les comparem amb la realitat federativa, on queda
palès, igualment, el mateix biaix de la segregació ocupacional segons el sector
d’activitat.
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A escala territorial és més evident que, de mica en mica, la tendència a la paritat
afiliativa dels joves queda més reflectida i supera la mitjana d’afiliació jove en general:
a Tarragona, amb el 47,12 %; al Barcelonès, amb el 49,4 %; a les terres de Lleida,
amb el 54,37 %, i a les comarques gironines, on puja fins al 55,1 % de la representació
de l’afiliació total.
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Si agafem el paràmetre de les persones immigrades, l’afiliació de dones es manté
gairebé igual que l’any anterior, amb un 34,68 %. Per territoris, únicament el
Barcelonès superaria la mitjana, fins al 44,38 % de dones afiliades, parant especial
esment al fet que l’afiliació de dones immigrades a les comarques gironines i a les
terres de Lleida ha baixat estrepitosament, ja que venim pràcticament de situacions de
paritat al 50 % per situar-nos en el 32,33 % i el 23,28 %, respectivament. Cal destacar
l’afiliació de dones immigrades a la Federació de Sanitat i la proporció d’afiliació més
paritària a Educació i a Serveis. En la resta de casos hi ha una proporció més gran del
percentatge d’afiliació d’homes.

Delegades i delegats de CCOO de Catalunya

La representació electoral de dones de CCOO de Catalunya continua creixent
lleugerament, i situa una proporció de dones delegades de CCOO en el 42,42 %.
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Segmentant les dades per federacions on s’agrupen les empreses per sectors
d’activitat, ens passa igual que quan valorem les dades d’afiliació, on el percentatge de
delegats i delegades reflecteix la realitat de la segregació ocupacional. Així, a les
federacions de Serveis i Educació les delegades superen el 50 % i es mantenen en
una situació paritària, tal com passa a la Federació de Construcció i Serveis. A l’altre
extrem tenim la Federació de Serveis a la Ciutadania, on les delegades no arriben al
40 %, i la Federació d’Indústria, on ens apropem al 30 %.
Dins de l’àmbit territorial, novament al Barcelonès i a les terres de Lleida superem la
mitjana de la proporció de dones delegades a CCOO, amb un 47,61 % i un 47,46 %,
respectivament, però aquest any també és superior, encara que sigui per una
centèsima, en el cas de les comarques gironines, amb un 42,43 %.
Entre les dones delegades de 30 anys o menys la representació sindical és ja del
45,29 % del total de representativitat a CCOO de Catalunya.
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Respecte a l’àmbit territorial, les dones joves delegades pràcticament segueixen els
mateixos diferencials que amb la representació de les dones en general. No hi ha
diferències a destacar en el fet de ser més o menys joves de 30 anys. Val a dir que la
federació amb delegades més joves és, amb diferència, la Federació de Sanitat, amb
un percentatge de més del 77 %. Les federacions de Serveis i Educació presenten una
situació paritària, amb més del 50 % de delegades, i, en canvi, a les federacions de
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Serveis a la Ciutadania i Construcció i Serveis no s’arriba al 40 %, i a la Federació
d’Indústria, a poc més del 25 %.
Aquest gràfic, si es compara amb les dones delegades en general, no presenta grans
diferències, però sí que presenta certa tendència al fet que el diferencial sigui més
evident entre homes i dones, ja que només arriba a paritat el territori del Barcelonès,
seguit de les terres de Lleida i les comarques gironines.

Les dones immigrades delegades de CCOO representen el 40,62 %.

Per federacions de sectors d’activitat, veiem que se supera la mitjana a la Federació
de Sanitat, amb un 73,68 %, seguida de la Federació d’Educació, amb un 57,95 %, i la
de Serveis, amb un 45,82 %. La resta es troben bastant per sota de la mitjana.
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I, finalment, en el gràfic territorial de les delegades immigrades de CCOO es veu com
se supera el percentatge mitjà al Barcelonès, amb un 47,17 %, i al Vallès Oriental Maresme - Osona, amb un 48,94 %.

5.3. SIAD laboral i assessoraments a CCOO
CCOO de Catalunya té en marxa el SIAD laboral (Servei d’Informació i
Assessorament a les Dones). És un servei especialitzat que s’adreça a totes les
dones treballadores i que està en connexió amb tots els serveis especialitzats de la
Xarxa Nacional de Recursos de Catalunya.
Quins assumptes tracta el SIAD?
-

Discriminacions per raó de sexe o de gènere

-

Salaris

-

Promocions

-

Accés a l’ocupació

-

Acomiadaments

-

Embaràs i lactància

-

Maternitat i paternitat

-

Accés a la formació en igualtat d’oportunitats

-

Condicions de treball

-

Jornades laborals

-

Mobilitat
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-

Drets laborals i prestacions de la Seguretat Social

-

Conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral

-

Assetjament sexual i per raó de sexe

-

Violència masclista en l’àmbit de la parella
Home
8%

Dona
92%

Dels assessoraments fets pel SIAD el 2018, el 92 % han estat prestats a dones, cosa
normal, ja que és un servei adreçat a les dones.
A continuació, mostrem els motius de les consultes al SIAD fent una comparació dels
anys 2017 i 2018:
Motius d’assessorament al SIAD laboral (anys 2017 i 2018)
Salut i Seguretat
5%

Prestacions Seg. Social
8%

Salaris
1%

Assessoraments 2017
Sancions
1%

Acomiadaments
5%
Acomiadaments

Motiu Pendent
6%

Aplicació Conveni
Càlculs
Drets Fonamentals
14%

Contractació
Aplicació Conveni
50%

Drets Fonamentals
Motiu Pendent
Prestacions Seg. Social
Salaris
Salut i Seguretat

Contractació
9%

Sancions
Càlculs
1%
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Sancions
1%

Salaris
3%

Salut i Seguretat
7%

Atur
1%

Assessoraments 2018
Acomiadaments
4%
Acomiadaments
Aplicació Conveni
Càlculs

Prestacions Seg.
Social
14%

Aplicació Conveni
42%

Motiu Pendent
1%

Contractació
Drets Fonamentals
Motiu Pendent
Prestacions Seg. Social
Salaris

Contractació
16%

Salut i Seguretat
Sancions
Atur

Drets Fonamentals
10%
Càlculs
1%

Les consultes d’aplicació de conveni han estat les més nombroses (gairebé la meitat
de les consultes), seguides de les de drets fonamentals (1 de cada 10). Les consultes
sobre prestacions a la Seguretat Social han augmentat aquest any 2018 respecte del
2017, com les de contractació, que, tal com veiem, han passat del 9 % l’any 2017 al
16 % l’any 2018. Les menys nombroses han estat les relacionades amb càlculs, salaris
i sancions.
A l’hora de fer una anàlisi dels motius de les consultes d’assessorament veiem que els
problemes d’aplicació dels permisos de conciliació i la reducció de jornada per cura de
fills i filles i familiars han estat recollits, moltes vegades, com a aplicació de conveni i
prestacions a la Seguretat Social, i no tant com un dret fonamental. Els temes de
contractació, sovint, reflecteixen la temporalitat i la parcialitat. En el motiu de salut i
seguretat, la majoria de les vegades, es tracta de protecció durant l’embaràs i la
lactància, i els drets fonamentals poden recollir qualsevol discriminació.
A més, per completar l’anàlisi, al sindicat tenim les dades dels assessoraments
segregades per sexes. Presentem, a continuació, gràfics dels percentatges
d’assessorament a dones i homes i els motius pels quals han vingut a assessorar-se.
De tots els assessoraments realitzats a CCOO durant el 2018, el 53 % han estat
prestats a dones. Aquest percentatge de dones que venen al sindicat per assessorarse està situat 11 punts per sobre del percentatge de dones afiliades, que a 31 de
desembre del 2018 ha estat del 41,42 % de dones afiliades.
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Assessorament CCOO - 2018
47%
53%

Dones

3%
2%

0%

3%

0%

Homes

12%

Acomiadaments

Dones

Càlculs

9%
10%

Aplicació Conveni
Prestacions Seg.
Social
Atur

11%

Contractació
Salaris
1%

Sancions
Drets Fonamentals
30%

19%

Drets sindicals
Salut i Seguretat
Infoatur

3%
2%

9%

0%

3%
0%

Homes

Acomiadaments
Càlculs

12%

Aplicació Conveni
10%
11%

Prestacions Seg. Social
Atur
Contractació

1%

Salaris
30%

19%

Sancions
Drets Fonamentals
Drets sindicals
Salut i Seguretat
Infoatur
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Els motius d’assessorament de dones i homes presenten algunes diferències. El motiu
d’assessorament més nombrós tant per a les dones com per als homes és l’aplicació
de conveni, si bé per a les dones representa el 30 % dels assessoraments i per als
homes, el 27 %. El següent motiu, les prestacions a la Seguretat Social, és més
nombrós per als homes, el 22 % dels assessoraments, mentre que per a les dones és
el 19 %. Els altres motius presenten diferències que varien entre 1 i 2 punts.
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6. Situació laboral, econòmica i social de les
dones al món

89

Actualment, les dones representen el 49,55 % de la població mundial (ONU, 2017).
Això fa que, en termes objectivament estadístics, la seva presència sigui paritària
respecte dels homes. Ara bé, tot i que gairebé la meitat de la població té rostre femení,
les dones i les nenes continuen encapçalant les llargues llistes de víctimes de violència
que s’estén a cada esfera de la seva vida: la laboral, la social, l’econòmica, la privada i
la pública. De fet, en el marc de la 107a Conferència de l’OIT es va acordar elaborar
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un conveni i una recomanació complementària per combatre la violència i
l’assetjament en el món del treball, on la gran majoria de víctimes són dones.
A continuació es presenten una sèrie d’indicadors que il·lustren com les donen
continuen estant subjectes a desigualtats a escala global, tot i que amb certs matisos i
diferències en funció de les regions que s’analitzen. En els darrers anys s’han
aconseguit tímids avenços en alguns àmbits; tanmateix continua persistint un model en
què predominen els desequilibris i la desigualtat entre les dones i els homes.

Mercat de treball
D’acord amb l’OIT (2018) la taxa de participació de les dones en la força de treball al
món el 2018 és de 48,5 % envers el 75,1 % dels homes. Això suposa una bretxa de
participació mundial de 26,6 punts percentuals que, en algunes regions del món,
s’eleva fins als 50 punts percentuals (a l’Índia, la bretxa de participació se situa en un
51,6 %, a Turquia és d’un 39,5 %, a Guatemala s’eleva fins al 44,4 %, i a Colòmbia se
situa en un 23,8 %).
La persistència de la iniquitat es constata en el fet que les dones, tot i tenir una menor
taxa de participació en la força de treball, es troben sobrerepresentades en els sectors
laborals més vulnerables, cosa que implica que no disposin d’una relació de treball
formal, que no puguin accedir a la cobertura social adequada i que els seus salaris
siguin més baixos. Segons l’OIT (2018), la taxa de treball vulnerable per a les dones
se situa el 2018 en un 43 %, i s’observa una tendència a l’alça des del 2016, mentre
que, per als homes, es manté estable en un 42 %. En el cas dels països en vies de
desenvolupament aquesta xifra augmenta, per a les dones, fins a un 82 %,
respecte del 72 % per al cas dels homes (OIT, 2018). La traducció d’això és que:
-

Segons l’OIT, un 61 % de la població econòmicament activa al món s’ocupa en el
sector informal. Això afecta el 58,1 % de les dones (OIT, 2018).

-

La pobresa social continua tenint rostre femení. Segons l’OIT (2019), als països
de renda baixa-mitjana, un 10,5 % de les dones ocupades són víctimes d’extrema
pobresa. En el cas dels països de renda baixa, aquesta xifra afecta el 40,2 % de
les dones treballadores respecte del 38,2 % en el cas dels homes. Als països amb
renda mitjana-alta, si bé el percentatge de pobresa social es redueix, encara
continua afectant majoritàriament les dones en un 0,9 % mentre que entre els
homes la xifra se situa al voltant del 0,8 %.

-

De 67 milions de treballadors i treballadores domèstiques mundials, el 80 % són
dones (OIT, 2017). És a dir, 1 de cada 25 dones assalariades al món és una
treballadora domèstica.

-

Dels 24,9 milions de persones víctimes del treball forçós, les dones i les nenes
representen (OIT, 2017):
o

El 71 % del total de les persones afectades.
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o

El 99 % de les víctimes del treball forçós a la indústria del comerç sexual.

o

El 58 % en els altres sectors.

o

El 40 % de les víctimes a mans dels estats.

La informació disponible referent al 2018 (OIT, 2018) mostra que un 53 % de les dones
i un 52 % dels homes que treballaven al món ho feien com a assalariats. En el cas del
treball per compte propi els homes són el 38 % i les dones, el 28 %. Ara bé, si
observem les persones treballadores familiars no remunerades, el percentatge de les
dones s’eleva fins al 18 % respecte del 6 % dels homes.
Les dones són més proclius que els homes a acceptar feines a temps parcial, així com
a treballar menys hores de les desitjades. Segons un estudi de l’OIT el 2018 el
percentatge de dones que treballaven menys hores de les desitjades, generalment per
poder atendre les tasques de cura no remunerades, se situava entre el 40 i el 50 %.
En el cas de la UE-28 aquesta xifra era del 8,6 %, en el cas de les dones, i només del
2,6 %, en el cas dels homes. Aquesta situació repercuteix negativament en el seu
nivell d’ingressos i de protecció social. Algunes dades que ho corroboren són:
-

Les dones representen el 57 % de les persones que treballen a temps parcial
(OIT, 2017) i, d’aquestes, almenys un 34,2 % treballen menys de 35 hores
setmanals en comparació amb el 23,4 % dels homes ocupats.

-

La bretxa entre l’ocupació femenina i la masculina a temps parcial és d’11 punts
percentuals (OIT, 2017).

La segregació sectorial i ocupacional és un altre dels elements que contribueix a la
desigualtat de gènere, tant pel que fa al nombre d’ocupacions com a la seva qualitat.
Així, a escala mundial, les treballadores estan sobrerepresentades en una sèrie
limitada de sectors i ocupacions, mentre que en d’altres la seva presència és molt
baixa.
-

Segons dades de l’OIT (2018) les dones, al món, s’ocupen en un 55 % en el
sector serveis (sobretot en educació, salut i treball social, on es registra una major
concentració de dones, seguit del comerç al majorista i minorista), un 17 % en la
indústria i un 28 % en l’agricultura. Aquesta segregació de les dones en els àmbits
sectorials i ocupacionals afecta les bretxes de gènere, especialment en relació
amb els ingressos, les condicions de treball i les taxes d’activitat i atur.

-

A escala mundial, la taxa d’activitat de les dones en el grup d’edat de màxim
rendiment (de 25 a 54 anys) se situa en el 63 %, davant del 78,9 % dels seus
homòlegs de sexe masculí (ONU DONES, 2018).

-

En termes globals, les dones s’enfronten a un major risc de trobar-se en situació
d’atur que els homes. L’OIT (2019) indica que la taxa d’atur masculí va augmentar
fins al 4,7 %, mentre que el femení ho va fer fins al 5,4 %.
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-

En relació amb la tinença de la terra al món, les dones només representen el 13 %
del total de persones propietàries de terrenys agrícoles (ONU, 2018).

L’atur juvenil també presenta diferències per gènere, ja que les dones joves
n’experimenten taxes més elevades que els homes. Amb independència del nivell
formatiu i de les seves circumstàncies familiars, les dones joves tenen més dificultats
per accedir al mercat de treball un cop finalitzats els seus estudis. A més, la transició a
la primera feina és més llarga que per als homes joves.

Salari i protecció social
El concepte de bretxa salarial de gènere indica la diferència de remuneració entre
dones i homes. Alguns factors que expliquen l’existència de la bretxa salarial són: les
diferències en el nivell educatiu, l’experiència laboral, el sector i l’ocupació, la ubicació
del lloc de treball i el temps que es dedica al treball remunerat i al no remunerat.
Tanmateix, la bretxa salarial també està molt vinculada a la infravaloració del treball
que realitzen les dones, a la seva sobrerepresentació en aquelles ocupacions pitjor
remunerades i a la manca de representació femenina en els sindicats.
A escala mundial la bretxa salarial entre homes i dones s’estima en el 20 %, és a dir,
les dones guanyen el 80 % del que guanyen els homes (OIT, 2018). Aquesta xifra
augmenta en el cas de l’1 % de l’escala d’ingressos més elevada que arriba a un 45
%. Segons l’OIT, en els últims anys, s’ha constatat l’existència de la “disparitat per
maternitat” és a dir, que les dones amb descendència perceben un salari inferior a les
seves homòlogues sense càrregues familiars tot i desenvolupar la mateixa feina. L’OIT
també ha constatat l’existència de salaris més baixos en aquelles empreses on la mà
d’obra és majoritàriament femenina (per exemple a Europa, el salari de les
treballadores ocupades en empreses amb major presència de dones pot arribar a ser
de 4.000 dòlars/anuals menys que les persones treballadores d’un centre pertanyent al
mateix sector, però on la mà d’obra contractada és masculina).
Cal assenyalar que la bretxa salarial entre homes i dones no està relacionada amb el
nivell de desenvolupament econòmic d’un país, ja que alguns dels països amb elevats
nivells de renda per capita són els que tenen una bretxa salarial més gran (per
exemple els Països Baixos, Àustria i el Regne Unit).
Les desigualtats entre homes i dones en el món laboral i a la llar provoquen iniquitats
de gènere en l’accés a la protecció social (pensions, prestació d’atur, protecció a la
maternitat). Les dades següents en són un exemple, d’aquestes desigualtats:
-

La mitjana de dones amb una edat superior a la de la jubilació i que reben una
pensió és de 10,6 punts percentuals inferior a la dels homes (OIT, 2017).

-

Segons l’OIT (2018-2019), el 67,6 % de les persones que superen l’edat de
jubilació perceben una pensió contributiva o no contributiva. En el cas de les
dones, aquesta xifra es redueix fins a un 64,1 %.
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-

Uns 200 milions de dones d’edat avançada no perceben cap tipus d’ingrés regular
de protecció social (ni pensió ni prestació no contributiva); en el cas dels homes
aquesta xifra és de 115 milions (OIT, 2016).

-

Al món, 330 milions de dones i nenes viuen amb menys d’1,90 USD al dia, una
xifra que supera la dels homes en 4,4 milions (ONU DONES, 2018).

Pel que fa a la protecció a la maternitat, les dades disponibles a escala mundial
constaten que una gran part de les treballadores no pot gaudir d’aquest dret, a causa
de deficiències en la cobertura legal d’algunes situacions d’ocupació, del sector
d’activitat i de la forma de treball.
-

Al món només el 45 % de les treballadores assalariades gaudeix de prestació per
maternitat prevista per llei (OIT, 2018-2019).

-

606 milions de dones al món en edat de treballar no poden accedir al mercat
laboral perquè han d’assumir les tasques de cura no remunerades, mentre que, en
el cas dels homes, aquesta xifra se situa al voltant de 41 milions (OIT, 2018). Això
fa que les cuidadores no remunerades a temps complet constitueixin el 41,6 %
dels 1.400 milions de dones inactives a tot el món, mentre que, en el cas dels
homes, els cuidadors a temps complet només representen el 5,8 % dels 706
milions d’homes inactius.

-

Només a 42 països del món gairebé s’ha aconseguit la cobertura universal, és a
dir més d’un 90 % de les dones treballadores gaudeixen del dret legal a les
prestacions monetàries de maternitat. Mentre que en 10 països del món, la
majoria pertanyents a l’Àfrica subsahariana, menys del 10 % de les dones
treballadores tenen accés a la cobertura en cas de maternitat (OIT, 2018-2019).

Treball remunerat i treball domèstic i familiar
Tant en països d’elevats ingressos com en aquells amb uns nivells de renda baixos,
les dones segueixen treballant menys hores en una feina remunerada; tanmateix
assumeixen la major part del treball de cura i domèstic no remunerat.
Tot i que les dones estiguin ocupades, continuen assumint una major càrrega de
treball domèstic i familiar, fet que suposa un obstacle a la seva capacitat per
incrementar el nombre d’hores dedicades a una ocupació remunerada, formal i
assalariada. Algunes dades que ens permeten copsar aquesta realitat són:
-

Les dones realitzen el 76,2 % del treball de prestació de cura no remunerat
(segons l’OIT, això suposa 16.400 milions d’hores anuals) del món (OIT, 2018)

-

Al món, segons l’OIT (2018), les dones dediquen una mitjana de 4 hores i 25
minuts diaris a les tasques de prestació de cura no remunerades, davant d’una
hora i 23 minuts en el cas dels homes, és a dir 3,2 vegades més de temps que els
seus homòlegs masculins.
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-

En termes absoluts les dones dediquen un total de 201 dies de treball (sobre una
base de vuit hores diàries) a les tasques de cura no remunerades mentre que, en
el cas dels homes, la xifra es redueix a 63 dies (OIT, 2018).

Participació de les dones en àmbits i organismes de decisió
Les dones tenen una baixa representació i participació en els espais de poder i de
presa de decisió. Actualment, en la majoria dels països les dones continuen tenint
escassa presència en els càrrecs de decisió, tant en les institucions públiques com en
el sector privat. Les dones es troben infrarepresentades en els espais de poder i de
presa de decisió. Actualment, en la majoria dels països, les dones continuen tenint
escassa presència en els càrrecs de decisió, tant en les institucions públiques com en
el sector privat.
Segons l’organització Inter Parliamentary Union (Unió Interparlamentària), en els últims
any s’ha observat un lent augment dels escons parlamentaris ocupats per dones: el
desembre del 2018 només el 24,1 % de parlamentaris nacionals al món eren dones —
en el cas dels països europeus les dones ocupen el 35,2 % dels escons—, mentre que
a l’Amèrica central només ocupen el 21,6 % dels seients parlamentaris i als països
àrabs la xifra es redueix fins a un 18,7 %.
Algunes dades sobre la presència de dones a les institucions:
-

El 2018 només 20 dones al món eren caps d’estat o de govern (excloent les
monarquies).

-

El gener del 2018, les dones, al món, ocupaven el 23,4 % dels escons
parlamentaris (IPU, 2018).

-

El gener del 2018 només un 17,1 % de les presidències parlamentàries estaven
ocupades per dones (IPU, 2018).

-

Només el 18,3 % dels càrrecs ministerials estaven ocupats per dones, que tenien
la responsabilitat de carteres com ara medi ambient, recursos naturals i energia,
seguides d’altres de caràcter social com assumptes socials, educació i família
(ONU DONES, 2017).

-

Només el 19 % dels tribunals/corts supremes eren presidides per dones (ONU
DONES 2015).

-

Segons dades de la CEPEJ (Council of Europe European Commission for the
Efficiency of Justice), als estats membres del Consell d’Europa (un total de 47
incloent els 28 estats de la UE), el 2016, el 59 % de jutges de primera instància
eren dones; en el cas dels òrgans de segona instància el percentatge es reduïa
fins al 54 %, i en el cas dels tribunals Suprem i Constitucional la xifra es redueix
fins a un 41 %.
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En el sector privat la situació és similar; les següents dades ens il·lustren la situació
d’iniquitat en aquest sector:
-

Menys del 3 % dels càrrecs directius superiors de les 500 corporacions més grans
del món són dones (2018).

-

Només el 4,5 % de les principals empreses europees tenen una dona com a
directora executiva (EWoB 2018) i només un 5 % d’empreses estan presidides per
una dona.

Desigualtats en l’accés a la salut
En els últims anys s’han produït avenços importants pel que fa a la recerca en matèria
de salut amb un enfocament de gènere, així com també la implementació de mesures
específiques adreçades a les dones en les diferents etapes de la vida, però, tal com ha
reconegut l’OMS, a causa de les desigualtats socials, les dones encara són víctimes
de discriminació a l’hora d’accedir al dret a la salut.
Factors socioculturals com les desigualtats en les relacions de poder entre homes i
dones, les normes socials que redueixen les possibilitats de rebre educació i poder
accedir a un lloc de treball, la concentració del rol de la dona a les seves funcions
reproductives, el major impacte de la pobresa entre les dones i les nenes, i l’exposició
potencial o real a la violència física, sexual i emocional, impedeixen les dones i les
nenes poder beneficiar-se dels serveis de salut necessaris.
Per aconseguir i garantir, de manera efectiva, el dret d’accés a la salut de les dones és
imprescindible posar l’atenció, d’una banda, en la informació i la prevenció davant
certes malalties (VIH, MTS) i, de l’altra, proporcionar els recursos necessaris per dur a
terme una diagnosi precoç (càncer de pit).
A continuació presentem algunes dades sobre els efectes de la desigualtat de gènere
en la salut de les dones:
-

Cada dia al món moren 830 dones per causes previsibles relacionades amb
l’embaràs i el part (OMS, 2018). Un 99 % de la mortalitat correspon als països en
vies de desenvolupament i afecta especialment les zones rurals.

-

El 52 % de persones majors de 15 anys al món afectada pel VIH són dones
(AIDSinfo, 2017).

-

A tot el món hi ha 2,4 milions d’adolescents entre 15 i 24 anys infectades amb el
VIH que representen el 61,57 % del total de la població de 15 a 24 anys que viu
amb el VIH (AIDSinfo, 2017).

-

El 45 % dels avortaments induïts entre el 2010 i el 2014 al món es van dur a terme
utilitzant procediments que posaven en risc la vida de les dones (OMS, 2017).
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-

Actualment, el 62 % de la població mundial viu en 55 països on l’avortament induït
està permès, mentre que el 25 % de la població mundial viu en països que el
prohibeixen i el penalitzen. Això fa que, entre el 2010 i el 2014, el 45 % dels
avortaments fossin practicats en condicions que posaven en perill les dones
(OMS, 2017).

Desigualtat en l’accés a l’energia assequible i no contaminant
-

Segons l’ONU la contaminació de l’aire a l’interior dels habitatges a causa de l’ús
de combustibles fòssils com a energia domèstica va provocar 4,3 milions de morts
el 2012; d’aquestes 6 de cada 10 persones mortes eren dones i nenes.

-

El canvi climàtic té un impacte desproporcionat en les dones i les nenes i nens, ja
que és 14 cops més probable que morin durant un desastre natural que els homes
(ONU, 2018).

Desigualtats en l’accés a l’educació
L’accés a l’educació és un dret humà fonamental. L’accés igualitari a l’educació és
essencial, tal com ha reconegut Nacions Unides, perquè es pugui aconseguir la
igualtat de gènere i perquè les dones esdevinguin agents de canvi. La formació permet
a les dones desenvolupar plenament tot el seu potencial, accedir al mercat laboral en
millors condicions i assegurar millores en l’àmbit econòmic i social.
En els últims anys s’han registrat millores importants en l’educació primària, però
encara es continuen registrant diferències de gènere que s’accentuen en l’educació
secundària i superior, especialment a l’Àfrica subsahariana, Oceania i l’Àsia meridional
i occidental.
A continuació oferim algunes dades que il·lustren les desigualtats existents en l’àmbit
educatiu:
-

Segons la UNESCO als països de renda baixa, només un 53 % de les dones,
entre els 15 i els 24 anys, saben llegir respecte del 76 % dels homes. En els
països de renda elevada, el nombre de dones que sap llegir, amb una edat
compresa entre els 15 i els 24 anys, s’eleva fins al 99 % mentre que, en el cas
dels homes se situa en el 100 %.

-

Encara persisteixen bretxes de gènere en alguns camps específics de l’educació,
especialment en les ciències. Així, a escala mundial, les dones representen el
28,8 % dels professionals que es dediquen a les ciències. Només en un de cada
cinc països s’ha aconseguit la paritat de gènere en aquest àmbit (ONU Dones,
2018).
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L’educació de les dones i les nenes és vital per lluitar contra la pobresa al món i és la
clau per construir societats apoderades i economies fortes. L’accés real i igualitari a
l’educació de les nenes permet:
-

Reduir en un 15 % la mortalitat en infants menors de 5 anys.

-

Si totes les dones finalitzessin l’ensenyament primari hi hauria un 66 % menys de
morts maternes; això suposaria que 189.000 dones sobreviurien a les
complicacions derivades de l’embaràs i el part.

-

Si totes les nenes completessin l’ensenyament primari a l’Àfrica subsahariana i a
l’Àsia meridional i occidental, la quantitat de nenes que estan casades en complir
15 anys es reduiria en un 14 %; amb l’ensenyament secundari es casarien un 64
% menys de nenes.

La violència envers les dones
Segons dades de les Nacions Unides (ONU, 2017) el 35 % de les dones de tot el món
han patit violència física i/o sexual, encara que, en alguns països, aquesta xifra s’eleva
fins a un 70 %. En el cas de la UE es calcula que el 43 % de les dones dels seus 28
estats membres han patit violència psicològica al llarg de la vida.
Per tancar aquest capítol, volem afegir algunes dades que serveixin per exemplificar
les violències masclistes que viuen les dones a tot el món, i que suposen una greu
violació dels drets humans:
-

El cos de les dones a les zones en conflicte és vist com a botí de guerra per tots
els bàndols, i les agressions i les violacions contra les dones en situació de guerra
o no guerra són vistes com a expressió de virilitat i com a conquesta d’un altre
territori. Tot i això, no es va reconèixer la violència sexual com un crim de guerra
fins a l’adopció de l’Estatut de Roma del Tribunal Penal Internacional, el 1998.

-

Tot i que les dones han estat les principals víctimes dels conflictes, d’acord amb
dades de Nacions Unides (ONU, 2018), en els últims trenta anys les dones només
han constituït el 2 % dels mediadors, el 8 % dels negociadors i el 5 % dels
testimonis signataris de tots els processos de pau. Tot i això, quan són presents
en les negociacions, la possibilitat que els acords de pau durin més de 15 anys
augmenta fins a un 35 %.

-

Segons les Nacions Unides (2017), la violència sexual ha comportat que 120
milions de noies a tot el món, és a dir més d’una de cada deu, hagi patit el coit
forçat o altres formes de relacions sexuals no consentides en algun moment de la
seva vida.

-

Al món només el 52 % de les dones casades o que viuen amb la seva parella no
decideix lliurement sobre les relacions sexuals, l’ús d’anticonceptius i la seva salut
sexual (ONU, 2018).
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-

Segons les Nacions Unides, una de cada cinc dones i nenes menors de 50 anys
han denunciat haver patit violència física o sexual a mans de la seva parella íntima
en un període de 12 mesos (ONU, 2018).

-

La violència també s’estén fins a la regulació dels drets hereditaris; així, en 39
països del món, les filles i els fills no tenen els mateixos drets hereditaris (ONU,
2018).

-

En 49 països no hi ha lleis que protegeixin les dones de la violència a la llar.

-

Segons l’OIT (2017), l’any 2016, 15,4 milions de persones eren víctimes del
matrimoni forçós. Segons les Nacions Unides (2017) hi ha 750 milions de dones
vives al món que van contreure matrimoni abans de complir els 18 anys, cosa que
els va causar embarassos precoços, el seu aïllament social, va interrompre la
seva escolarització i va augmentar les seves possibilitats de ser víctimes de
violència domèstica.

-

En almenys 30 països es mantenen pràctiques de violència comunitària com ara
la mutilació genital femenina, que ha fet que més de 200 milions de dones i nenes
n’hagin estat víctimes (ONU, 2016).

-

Les dones també fan front, al seu lloc de treball o quan es dirigeixen al seu
centre de treball o empresa, a la violència, que pot adoptar múltiples formes
(CSI, 2017): maltractament físic (amb agressions, pallisses, intents d’homicidi i
homicidis consumats), violència sexual (tant violacions com abusos sexuals),
assetjament sexual, maltractament verbal i sexista, fustigament, maltractament
psicològic, intimidació i amenaces de violència, abús econòmic i financer, i
persecucions. Es calcula que entre el 40 i el 50 % de les dones al món pateixen
insinuacions de caràcter sexual, contacte físic no consentit o altres formes
d’assetjament sexual a la feina. Per això, l’OIT, en la 107a Conferència anual va
acordar l’elaboració d’un conveni i una recomanació complementària contra la
violència i l’assetjament al lloc de treball.
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7. Resum executiu
Mercat de treball
Població:


A Catalunya, les dones de 16 anys i més representen el 51,5 % de la població.
Tanmateix, són el 47,5 % de la població activa i el 58 % de la població inactiva, 16
punts per sobre dels homes.



El 50 % de les dones de 16 anys i més estan ocupades; el 7 %, aturades, i el 43
%, en situació d’inactivitat. Hi ha la mateixa proporció de dones ocupades com la
suma d’aturades i inactives. Aquestes dades contrasten amb les dels homes. El 60
% dels homes de 16 anys i més estan ocupats; el 7 %, aturats, i el 33 %, inactius.
És a dir els homes tenen més població ocupada i menys inactiva que les dones.



Els motius pels quals dones i homes se situen en la inactivitat són diferents. El 49
% dels homes inactius ho són per la seva condició de jubilats. En canvi, aquesta
condició només la tenen el 31 % de les dones inactives. Observem un biaix de
gènere important en la inactivitat, ja que la cura d’infants, adults malalts i gent gran
suposa el 8 % dels motius d’inactivitat en les dones, però tan sols l’1 % en els
homes. A més, un 15 % de dones inactives ho estan per tenir “altres
responsabilitats personals o familiars”, mentre que en aquesta categoria només
trobem el 2 % dels homes inactius.

Activitat:


La taxa d’activitat masculina (66,8 %) supera en 10 punts la femenina (56,8 %). La
diferència sempre és favorable als homes en tots els grups d’edat, tot i que hi ha
diferències. En concret, la diferència més gran en la taxa d’activitat la trobem en
els grups d’edat de 45 a 60 anys (amb un diferencial de 10,8 punts percentuals) i
en el grup de 31 a 44 anys, amb una variació favorable als homes de 7,4 punts.



Les taxes d’activitat de les persones amb nacionalitat estrangera són més
elevades que les de les persones amb nacionalitat espanyola. La variació en la
taxa d’activitat dels homes segons la nacionalitat és de 18,6 punts a favor dels
homes estrangers. En el cas de les dones, la variació se situa en 9,1 punts
percentuals a favor de les dones estrangeres. Les dones sempre registren valors
més baixos d’activitat en relació amb els homes, però sempre prenent com a
referència els homes de la seva nacionalitat.



Gairebé la meitat de dones actives (49 %) tenen estudis superiors, mentre que
aquest nivell només és assolit pel 40 % d’homes actius.
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Ocupació:


La taxa d’ocupació femenina és de 49,6 % i se situa 10 punts per sota de la
masculina (59,5 %).



De la mateixa manera que passava amb la taxa d’activitat, trobem que les
diferències per sexes més elevades es donen en els grups d’edat de 45 a 60 anys
(10,3 punts de diferencial a favor dels homes) i en el de 31 a 44 anys (8,3 punts
percentuals també a favor dels homes).



La taxa d’ocupació de la població estrangera supera la de nacionalitat espanyola.
Els homes estrangers tenen una taxa d’ocupació del 65,5 % i les dones, del 51,3 %
(6,9 punts per sobre en relació amb els homes ocupats de nacionalitat espanyola i
1,9 en el cas de les dones).



El 52 % de dones ocupades tenen estudis superiors, mentre que en el cas dels
homes aquesta xifra no supera el 42 %, 10 punts per sota. D’altra banda, la
proporció de persones analfabetes o amb educació primària és 2 punts inferior en
el cas de les dones i se situa en el 5 %.



Les situacions professionals també presenten diferències destacables per sexes.
El 81 % d’homes ocupats són assalariats, per un 90 % de les dones ocupades.
D’altra banda, el 19 % dels homes ocupats són empresaris o bé treballadors
autònoms, amb persones al seu càrrec o sense. En canvi, aquesta proporció és del
10 % en el cas de les dones, la meitat que en el cas dels homes.



El principal ocupador tant per a homes com per a dones és el sector privat. El 84 %
del total de persones ocupades treballen en aquest sector, davant el 16 % del
sector públic. Cal assenyalar, però, que hi ha més proporció de dones treballant al
sector públic (el 20 % de les dones ocupades i el 12 % dels homes ocupats).



El sector de serveis concentra el volum més gran de persones ocupades, tot i que
amb diferències per sexes (el 87 % de les dones ocupades ho fan en aquest sector
mentre que els homes ho fan en un 62 %). A la indústria treballa 1 de cada 4
homes ocupats (25 %) i 1 de cada 10 dones (11 %). A la construcció trobem el 10
% dels homes ocupats i tan sols el 2 % de les dones ocupades. Finalment, a
l’agricultura trobem el 2 % d’homes ocupats i l’1 % de dones.



Les dones estan sobrerepresentades en aquelles ocupacions que, en general,
requereixen menys qualificació, com ara ocupacions del sector de la restauració, el
comerç i la neteja, així com personal administratiu. Els homes, en canvi, estan
sobrerepresentats en les ocupacions de direcció, de tècnics de suport, d’operadors
de maquinària i, general, aquelles ocupacions que requereixen nivells més alts de
qualificació.



El 73 % de l’ocupació a temps parcial la protagonitzen dones, davant tan sols un
27 % dels homes. La taxa de parcialitat de les dones és superior a la dels homes
per a tots els grups d’edat. En la franja d’edats que van dels 20 als 60 anys hi ha
un diferencial de 15 punts percentuals en la taxa de parcialitat a favor de les
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dones. El grups d’edat més afectats per la parcialitat són els més joves. En
concret, les dones de 20 a 30 anys presenten una taxa de parcialitat del 31,74 %.


El motiu principal, tant per a dones com per a homes, per treballar a temps parcial
és no haver pogut trobar una ocupació a temps complet. Aquesta situació afecta el
51 % dels homes i el 45 % de les dones que treballen a temps parcial. En canvi, el
14 % de les dones que treballen a temps parcial ho fan per dedicar-se a activitats
relacionades amb la cura d’infants o persones adultes malaltes. En aquesta
categoria, però, només trobem al 3 % dels homes ocupats a temps parcial. En la
mateixa línia trobem que el 9 % de les dones ocupades i tan sols l’1 % dels homes
ocupats a jornada parcial ho fan per dedicar-se a “altres obligacions personals o
familiars”.



La taxa de temporalitat és pràcticament idèntica entre homes i dones, i se situa en
el 22 % i el 22,1 %, respectivament. La temporalitat és lleugerament superior al
sector públic (23,1 %) respecte del privat (21,9 %).



Gairebé 9 de cada 10 contractes registrats durant el 2018 són temporals, tant per a
homes (86 %) com per a dones (87 %).

Atur:


La taxa d’atur de les dones és superior a la dels homes (12,7 % i 10,9 %
respectivament). Aquest fet no és conjuntural, sinó que forma part d’una tendència
que es va iniciar el 2015 i que continua fins ara.



La població amb nacionalitat estrangera es veu afectada en major mesura per
l’atur, amb taxes d’atur que dupliquen la població aturada amb nacionalitat
espanyola.



La proporció de dones aturades amb estudis superiors és del 31 %, 6 punts per
sobre dels homes. En canvi, la proporció de persones analfabetes o amb educació
primària és 4 punts inferior en el cas de les dones aturades. Tot i presentar nivells
de formació més elevats, les dones es veuen més afectades per l’atur.



7 anys després de la darrera reforma laboral, es continua demostrant la seva
ineficàcia per reduir l’atur i constatem, de fet, com bona part de la població es troba
en situacions d’atur de llarga i molt llarga durada. El 46 % de les dones aturades fa
més d’1 any que es troben en situació d’atur. D’aquestes, el 30 % fa més de 2 anys
que estan aturades.



La taxa de desprotecció de la població aturada que ha treballat prèviament és de 4
punts superior en el cas de les dones, i se situa en nivells molt elevats (74,5 % de
taxa de desprotecció en el cas de les dones i 70,6 % en el cas dels homes). Per
tant, només gaudeix d’algun tipus de mesura de protecció social 1 dona aturada de
cada 4 que ha treballat prèviament. A partir dels 45 anys la taxa de desprotecció
de les dones supera gairebé en 15 punts la dels homes.
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Temps laborals i temps socials


Les dades que ofereixen les fonts periòdiques, com l’EPA, expliquen ben poca
cosa del que passa amb el temps en la nostra societat ni pel que fa al treball
remunerat ni, encara menys, pel que fa al treball de cura. I les fonts que són més
analítiques (l’Enquesta d’usos del temps i l’Enquesta de condicions de treball) des
del 2010 no s’han reeditat, de manera que tenim poques dades per analitzar els
temps socials i els laborals, i, consegüentment, poca informació per fer polítiques
públiques i laborals.



Com assenyalàvem en informes anteriors, a partir de l’anàlisi de gènere de les
dades de l’Enquesta d’usos dels temps i de l’Enquesta de condicions de treball,
ambdues realitzades a Catalunya i en el període 2010-2011, es constata la divisió
sexual en el treball de cura, realitzat principalment per les dones, i la doble
presència i els seus efectes sobre la salut, que afecta també en major grau les
dones.



Les jornades asocials tenen un impacte important tant per a dones com per a
homes. Quasi 1 de cada 4 dones treballa 2 dissabtes al mes o més. L’augment de
les jornades amb més component asocial (treballar 2 dissabtes al mes o més,
treballar 2 diumenges al mes o més, treballar més de la meitat dels dies a darrera
hora de la tarda, el treball nocturn i el treball per torns) en el cas de les dones
augmenta el 2017, en relació amb el 2016, més d’1 % en tots els casos, i en el cas
dels homes, en el treball nocturn i el treball per torns.



A les hores extres també hi ha desigualtats. En el segon trimestre del 2017, el 2,7
% de la població assalariada de Catalunya declara que ha fet hores extres. El seu
volum és important: 731.277 hores extres setmanals. El percentatge d’homes que
en fa és més elevat que el de dones, però quan parlem d’hores extres no
compensades ni econòmicament ni amb temps de treball, les dones hi estan
sobrerepresentades. Les hores extres realitzades suposarien la creació de 18.000
llocs de treball a jornada completa.



En relació amb els permisos de conciliació per a la cura d’infants o persones
dependents, aquests són adoptats per dones. El 2017, a Catalunya, les
excedències per cura de fills i filles van ser adoptades per 6.887 persones: 6.389
dones i 498 homes (el 92,78 %, per dones). En relació amb les excedències per
cura de familiars van ser adoptades per 1.275 persones: 1.052 dones i 223 homes
(el 83,15 %, per dones). Pràcticament no s’observen canvis en els percentatges del
2016.
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Salaris, protecció social i pobresa
Bretxa salarial:


La bretxa salarial anual del 2016 se situa en el 23,4 % (el 2015 era del 24 %) i
s’observa un increment respecte de l’any anterior de la bretxa/hora, resultat de la
disminució del salari/hora per a les dones.



També és més gran la bretxa salarial que pateixen les dones que tenen feines poc
qualificades, a temps parcial o temporals i que treballen en sectors feminitzats.



La bretxa salarial afecta totes les dones de totes les edats, sectors ocupacionals i
nivells professionals, però constatem un empitjorament de la bretxa i de les
condicions de treball de les dones nascudes fora d’Espanya.



Quan la bretxa disminueix —per exemple entre les persones joves— ho fa per
l’empitjorament dels salaris dels homes més que per la millora dels de les dones.



Hi ha factors socioculturals, com els estereotips de gènere, que són barreres, i cal
superar les discriminacions per raó de gènere a la feina. Hi ha els prejudicis a
l’hora de contractar i promocionar, i hi ha dades mesurables, com el fet que els
homes dediquen 1 hora i 2 minuts més que les dones al treball remunerat, mentre
que les dones dediquen 1 hora i 52 minuts més al treball domèstic i familiar que els
homes —II Enquesta catalana d’usos del temps (CCOO, 2017; 51). Aquest és un
obstacle per al desenvolupament de les carreres professionals i es reflecteix en la
bretxa salarial de gènere.



Novament, detectem que la precarietat i la desregulació de les relacions laborals
incideixen negativament en la situació laboral de les dones i provoquen un
augment de les desigualtats per raó de gènere i per raó de classe social.

Pensions


La pensió contributiva mitjana que van percebre les dones durant el 2018 va ser de
761,08 €, el 39 % menys del que van cobrar els homes, que van ser 1.250,08 €.



Les dones són majoritàries en aquells tipus de prestacions contributives que es
caracteritzen per oferir quanties més baixes. Els homes perceben, en major
mesura, les pensions de jubilació i les d’incapacitat permanent, que són les més
generoses. En canvi, les dones perceben en major proporció les de viduïtat i les de
favor familiar, que generen imports menors.



En el grup de les pensions no contributives, les dones són les que cobren
majoritàriament (71 %) les pensions de jubilació, que són molt inferiors en quantia
a les pensions contributives. L’import mitjà de la pensió no contributiva de jubilació
és de tan sols 374,83 €.
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Pobresa


Les metodologies i els indicadors utilitzats per analitzar la pobresa no són
sensibles a les desigualtats de gènere. Seria necessari utilitzar indicadors com el
de l’autonomia personal a més d’altres indicadors com els recursos econòmics, la
precarietat, la marginació social i la falta de realització.



En incorporar la perspectiva de gènere a l’anàlisi de la pobresa, les dades mostren
que la pobresa afecta més les dones. El 2015, a Catalunya, la taxa de risc de
pobresa de les dones prevista des de l’autonomia personal gairebé duplicava la
dels homes: 49,7 % davant del 25,75 %. També s’observen diferències en el risc
de pobresa de les persones ocupades: 25,9 % per a les dones i 14,6 % per als
homes. I pel que fa a les dades que fan referència a altres indicadors, com són la
dificultat de pagar les hipoteques, fer front a despeses imprevistes, fer front a
pagaments de subministraments, etc., un cop més, les dones estan en pitjors
condicions, sobretot les dones joves, les criatures i les dones de més de 65 anys.

Violències masclistes


A Catalunya, el 2018, segons les dades Departament d’Interior, 7 dones van ser
assassinades en l’àmbit de la parella i tan sols 1 d’elles havia interposat denuncia
prèvia. Les dades de www.feminicidio.net assenyalen que el nombre real és de 16,
per tant, 9 dones no haurien estat registrades a les estadístiques oficials.



S’evidencia que hi ha greus mancances en els sistemes de protecció de les dones i
en els de detecció precoç i atenció. Alguns indicadors:
-

Les ordres de protecció sol·licitades el segon trimestre del 2018 van ser
adoptades en el 52,7 % dels casos i denegades en el 47,3 %. Cal destacar
que, un any més, Catalunya és la comunitat autònoma de tot el conjunt de
l’Estat espanyol amb menys ordres de protecció adoptades i més ordres de
protecció denegades.

-

El 2017 el nombre de prestacions de renda activa d’inserció ha estat de 3.796,
383 prestacions menys que el 2016 i és el primer any des del 2006 que s’ha
trencat la tendència ascendent.



Destaquem que aquest any del total de trucades rebudes al telèfon 900 900 120,
d’atenció a víctimes de violència masclista, el 94,3 % es devien a violència
produïda en l’àmbit de la parella; un 2,6 %, en l’àmbit sociocomunitari; un 2,5 %, en
l’àmbit familiar, i un 0,7 %, en l’àmbit laboral.



Respecte dels delictes contra la llibertat sexual i la indemnitat sexual hi ha hagut un
increment considerable dels agressors que es troben en els grups d’edats més
joves.
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Segons l’Enquesta de violència masclista de Catalunya, el 2015 l’1,2 %
(aproximadament unes 18.000) de les dones que han realitzat un treball remunerat
han patit situacions d’assetjament, i és més freqüent entre les dones sense
contracte i amb contracte temporal. En el 66,8 % dels casos es tracta d’un
assetjament vertical descendent.

Intervenció sindical
Plans d’igualtat


Des de l’entrada en vigor de l’anomenada llei d’igualtat (2007) a finals del 2018
només s’han registrat 307 plans d’igualtat, tenint en compte el registre d’acords i
convenis col·lectius (Regcon) i el registre del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya. El baix nivell de registre impedeix fer un seguiment de
les empreses que en compleixen el contingut.



L’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) per als anys 2018-2020, signat entre
les organitzacions sindicals i empresarials, és una oportunitat per avançar en la
utilització dels plans d’igualtat com a eina per eliminar les desigualtats i bretxes en
el treball assalariat i per impulsar-ne el registre, tot afavorint-ne el seguiment.

Afiliació i representació a CCOO


L’afiliació de dones a CCOO de Catalunya és, el 2018, del 42,4 %, i representa
gairebé un augment de l’1 % respecte del 2017. Quant a l’afiliació entre joves de
menys de 30 anys, veiem com, any rere any, les dones pugen en representació i
augmenten un 2 % en comparació amb les dades de l’any anterior. D’aquesta
manera ja representen el 45,5 % del total.



La representació electoral de dones de CCOO de Catalunya continua creixent
lleugerament, i situa la proporció de dones delegades de CCOO en el 42,4 %.
Entre les dones delegades de 30 anys o menys la representació sindical és ja del
45,29 % del total de representativitat a CCOO de Catalunya.

SIAD laboral i assessorament a CCOO


Dels assessoraments fets pel SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) el
2018, el 92 % han estat prestats a dones. Les causes més freqüents han estat
l’aplicació de conveni (42 %), contractació (16 %), prestacions de la Seguretat
Social (14 %) i drets fonamentals (10 %).



De tots els assessoraments realitzats a CCOO durant el 2018, el 53 % han
estat prestats a dones. Aquest percentatge de dones que venen al sindicat
per assessorar-se se situa 11 punts per sobre del percentatge de dones
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afiliades, que a 31 de desembre del 2018 ha estat del 41,42 % de dones
afiliades.

Situació laboral, econòmica i social de les dones al món
Entre el 42 % i el 50 % de les dones treballadores han estat víctimes d’assetjament
sexual a la feina, i les dones segueixen patint agressions sexuals que neguen el gaudi
de l’espai públic en llibertat.
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8. Propostes d’acció
La crisi i les polítiques neoliberals i patriarcals han copejat el conjunt de la població, tot
i que no tothom de manera igual. Han copejat més les classes socials desafavorides,
les dones, la gent jove o gran, i les persones immigrades. I els anys de recuperació
econòmica no han tingut impacte en les desigualtats de gènere, ja que, en general, no
han tingut efectes sobre la qualitat de treball i de vida de la majoria de les persones.
Com mostren les dades d’aquest informe, les situacions de desigualtat de les dones
s’expressen en el conjunt de les relacions socials, de manera que calen polítiques
públiques decidides, així com la implicació del conjunt de la societat per fer front a
aquestes desigualtats i discriminacions.

CCOO exigim:
-

Que es desenvolupin polítiques actives d’ocupació i amb perspectiva de gènere per
incidir en la qualitat de l’ocupació i en la disminució de la bretxa salarial, així com
en la incorporació al mercat de treball de les dones aturades, tenint en compte
itineraris personalitzats d’orientació, formació i requalificació professional. Cal
incidir especialment en la necessitat d’una llei específica contra la bretxa salarial.

-

Que es reverteixin les retallades i la pèrdua de drets, derivades de les reformes
laborals, que han tingut un impacte específic en les dones treballadores de tots els
sectors. Fem especial esment, pel seu impacte de gènere, de la regulació del
temps parcial, la desregulació de la jornada laboral i les mesures relacionades amb
les reduccions de jornada per tenir cura de criatures i persones dependents.

-

Que s’avanci en polítiques de conciliació dels temps socials i laborals, i de
corresponsabilitat entre dones i homes, de manera que el cost de la cura de
criatures i persones dependents no recaigui majoritàriament en les dones, que
s’equipari el temps del permís de maternitat i el de paternitat, i que aquest darrer
sigui d’exercici obligat. En aquest sentit, calen dues mesures urgents: la creació de
llars d’infants públiques per atendre les criatures de fins a 3 anys i el
desenvolupament universal i amb pressupost suficient de la llei de dependència.

-

Que es garanteixi el desenvolupament i la dotació pressupostària de les
anomenades lleis d’igualtat, tant en l’àmbit de Catalunya com en el de l’Estat
espanyol. En relació amb la llei catalana volem fer especial esment en el
compromís que tindran, per al conjunt de lleis i programes de govern, l’anàlisi i les
memòries de gènere, i que els indicadors i les enquestes d’evolució social disposin
de metodologies sensibles al gènere. En aquest sentit, és urgent fer front a les
bases de dades dels usos del temps social i laboral, i als indicadors per mesurar la
pobresa en la nostra societat, així com disposar de dades sobre la realitat de
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a les empreses.
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-

Que es doti la Inspecció de Treball de personal suficient, format i especialitzat en
gènere que pugui actuar d’ofici per detectar i identificar discriminacions laborals,
amb independència que sigui en sectors o professions feminitzades, així com el
no-compliment de les obligacions relacionades amb els plans i les mesures
d’igualtat, i l’obligació de totes les empreses de disposar de protocols per a la
prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

-

Que es desenvolupi el Pacte nacional per a la racionalització dels horaris per
potenciar una transformació articulada dels principals espais que determinen el
temps social: el treball remunerat, el treball de cura, els horaris comercials i
d’educació, la mobilitat i la cultura, i els mitjans de comunicació. I, evidentment,
amb polítiques decidides per part de l’Administració i del mateix Govern.

-

Que s’erradiqui la cosificació de les dones i s’impulsin polítiques i accions que
posin les dones en el lloc que els toca: en el de persones i no en el d’objectes per a
l’ús i el servei dels homes.

-

Que es garanteixi un sistema just i equitatiu de pensions que no sigui discriminatori
per a les dones i compensi la discriminació laboral i les desigualtats patides durant
la seva vida per garantir una vellesa plena i digna.

-

Que s’incrementi la protecció social amb dues mesures essencials: manteniment
de la prestació contributiva si es participa en itineraris d’inserció i establiment d’una
renda garantida en cas d’absència d’ingressos suficient i finançada conjuntament
per l’Estat i les comunitats autònomes.

-

Que el Govern ratifiqui el Conveni 189 de l’OIT, que regula els drets i les
condicions laborals de les treballadores de la llar, i que es derogui l’esmena 6777
dels pressupostos generals de l’Estat del 2018.

-

Que s’apliqui una política contundent i amb recursos per posar fi al flagell de la
violència masclista. Per això, proposem:


Que es despleguin, amb partides pressupostàries específiques, les 200
mesures del Pacte d’estat contra la violència de gènere.



Que el Govern de la Generalitat desenvolupi la Llei d’igualtat efectiva de
dones i homes i desplegui plenament la Llei del dret de les dones a erradicar
la violència masclista, amb recursos humans i econòmics suficients.



Que el sistema judicial elabori un pla d’acció urgent per a formació,
capacitació i investigació de mesures de protecció reals i efectives per a les
dones que són víctimes de violència masclista.



Que es creï un sistema integral a Catalunya, fent xarxa amb els recursos i
serveis locals i comarcals, de protecció i seguiment a les dones que pateixen
violència masclista per part de parelles o exparelles encara que no cursin
denúncies.
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-

Que s’impulsi la negociació col·lectiva com a via per avançar en la igualtat efectiva
en l’accés i la permanència al treball remunerat i per erradicar la bretxa salarial, tot
recollint els acords assolits a l’Acord interprofessional de Catalunya. Per tal de
garantir-ho, és necessari:


Introduir mesures d’igualtat a totes les empreses a través dels convenis
col·lectius.



Negociar plans d’igualtats, inclòs el diagnòstic, els objectius i les mesures; ferne la implantació, així com el seguiment i l’avaluació, i registrar-los com a
acord de negociació col·lectiva.



Identificar i erradicar la bretxa salarial, definint-la i identificant-la per a
cadascun dels llocs de treball, per evitar que existeixi qualsevol tipus de
discriminació per raó de sexe. Així mateix, cal eliminar la infravaloració dels
treballs feminitzats, valorant els llocs de treball amb perspectiva de gènere, i
aconseguir que cap categoria professional estigui per sota dels 14.000 €
anuals.



Complir l’anomenada llei d’igualtat a totes les empreses i disposar de
protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per
raó de sexe.



Recollir i ampliar les mesures de protecció de les dones que pateixen
violència masclista de les seves parelles o exparelles.



Millorar les condicions de treball relacionades amb la jornada laboral i els
drets de conciliació.



Crear una comissió paritària d’igualtat que faci el seguiment de tots aquests
aspectes, a més dels inclosos en els plans d’igualtat.
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