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LA SITUACIÓ DE LES DONES  

A CATALUNYA 

 
La conquesta de la igualtat entre dones i homes té en l’eliminació de les desigualtats  en el 
mercat laboral un dels eixos centrals. A la societat actual, parlar de desigualtats de les dones 
és, en gran mesura, parlar de desigualtats entre dones i homes en l’accés i la participació en el 
mercat de treball. De manera que la dinàmica de l’ocupació femenina és una peça clau per 
entendre els canvis en la situació social, econòmica, cultural i política de les dones.  

La situació provocada per la crisi en el nostre país ha fet que el Govern, per reduir el dèficit 
públic i seguint les exigències del FMI, del Banc Central Europeu i d’aquells que imposen els 
seus interessos en els mercats, hagi optat per la reducció de la despesa i dels drets de les 
treballadores i els treballadors. Una reducció que, evidentment, no afecta tota la ciutadania de 
la mateixa manera, és a dir, afecta fonamentalment la classe treballadora i les capes populars i, 
d’aquestes, especialment les dones.  

En aquest context hem d’estar alerta per evitar que aquesta situació econòmica perpetuï o 
eixampli encara més les desigualtats que encara romanen en el mercat de treball. El perill és 
que, en èpoques com aquesta, conceptes com la igualtat d’oportunitats, l’economia social i la 
responsabilitat social solen passar a un segon terme, tot i que és quan són més necessàries.  

És així que la crisi en l’ocupació, l’augment i manteniment d’altes taxes d’atur, la creixent 
precarietat, a més de la retallada de serveis públics amb tot el que això representa d’augment 
de càrrega de treball per les dones i de manca d’ocupació, s’afegeix la suspensió de la Llei de 
permisos parentals, que ampliava fins a quatre setmanes el permís pels pares, i els canvis en la 
jubilació, que tot i algunes millores acordades, no garanteixen l’accés de les dones a una 
jubilació digna.  

Tot i això, a mesura que la presència femenina en el mercat laboral s’ha anat fent més massiva, 
l’accés ple i en igualtat s’ha evidenciat com un objectiu difícil d’aconseguir. Aquest és el 
resultat de les barreres i obstacles que bloquegen la consolidació de la igualtat laboral entre 
dones i homes, com a conseqüència dels processos de reestructuració de l’economia 
globalitzada. La tradicional segregació laboral de les dones, horitzontal i vertical, les continua 
confinant a determinats llocs de treball i a determinats sectors d’activitat, fet que en perpetua 
les desigualtats.  

Això té a veure amb el propi sistema de classificació i les seves conseqüències salarials, però 
també cal tenir en compte una altra dada: les conseqüències que els rols socials adjudicats a 
homes i dones tenen sobre la posició de les treballadores en el mercat laboral. I en concret la 
incidència que la realització del treball domèstic, i la cura de criatures i persones dependents 
tenen sobre l’accés al mercat laboral, la permanència, la promoció professional i alhora sobre 
el salari.  

La pobresa, que ha adquirit nous rostres, és una de les conseqüències de l'increment de l'atur i 
la precarietat. S'ha anat introduint entre la població en edat laboral a causa de l'augment de la 
desocupació de certs col·lectius que cada cop estan més allunyats del mercat de treball i 
també a causa del creixement de l'atur de llarga durada. Les noves persones pobres que oculta 
la societat actual són dones, joves amb problemes d'integració laboral, persones grans amb 
pensions mínimes, gent en atur de llarga durada, gent que ha estat acomiadada de les seves 
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empreses amb vint i trenta anys de cotització, però a qui encara li'n queden uns altres quinze o 
més per a jubilar-se.  

Aquest increment de la pobresa esdevé feminització de la pobresa. Les dones són més 
nombroses que els homes en els llocs de treball a temps parcial, en contractes temporals i en 
sectors amb retribucions més baixes, que les fa especialment vulnerables a la crisi.  

A més, les estructures familiars registren un augment de famílies monoparentals que, en més 
del 90% dels casos, tenen una dona com a cap de família. La taxa de pobresa és superior a la 
mitjana quan el cap de família és de sexe femení. 

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

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

A les empreses hem d’exigir l’aplicació de la Llei d’Igualtat i les altres que ens poden ajudar a 
impulsar les polítiques d’igualtat i l’eradicació de les discriminacions.  
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1. ACTIVITAT, OCUPACIÓ I ATUR 

 
1.1 Activitat 

 

La població activa i la taxa d’activitat de les dones és menor que la dels homes en tots els 
trams d’edat. La taxa d’activitat dels homes ha anat disminuint progressivament amb els 
efectes de la crisi. La taxa d’activitat de les dones, no obstant, ha augmentat lleugerament 
sense arribar però a la dels homes, que estan 14 punts per sobre. Això vol dir que ara per ara 
hi ha més dones que s’incorporen a la cerca de feina però que tot i així, encara hi ha molta 
distància respecte la taxa dels homes. 

 

Població activa i taxa d’activitat. Catalunya. 4rt. Trimestre del 2010 

 

  

Homes Dones 

2007 Absoluts 2.158.000 1.641.100 

  Taxa activitat 72,50 53,40 

2008 Absoluts 2.149.900 1.704.900 

  Taxa activitat 71,90 55,10 

2009 Absoluts 2.079.500 1.700.000 

  Taxa activitat 70,00 54,80 

2010 Absoluts 2.076.700 1.743.600 

  Taxa activitat 70,00 56,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'EPA, INE 4rt  trimestre 2010 

 
 

Gràfic taxa d’activitat. 2007-2010. Catalunya 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'EPA, INE 4rt  trimestre 2010 
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Població activa i taxa d’activitat per grups d’edat. Catalunya. 4rt trimestre del 2010 

 

En tots els trams d’edat la taxa d’activitat de les dones està per sota del total. S’observa una 
diferència menor entre les dones de menys de 24 anys, el que representa que les treballadores 
joves s’incorporen abans al mercat laboral. Cal destacar que creix la diferència a mesura que 
augmenta l’edat de les persones.   

 

  Població Activa (milers) Taxa activitat 

  Homes Dones Homes Dones Total 

De 16 a 24 anys 175,3 154,7 53,00 48,80 50,90 

De 25 a 54 anys 1.609,4 1.377,3 94,10 82,70 88,50 

De 55 anys i més 291,9 211,6 31,60 18,70 24,50 

Total 2.076,7 1.743,6 70 56 62,90 

Font elaboració pròpia a partir dades EPA 4rt. Trimestre 2010 

 

 

 

Activitat per nivell d’estudis. 

 

Les dones s’incorporen al mercat laboral amb un nivell d’estudis superior que el dels homes. 

Cal destacar que el percentatge de dones amb educació superior està gairebé 9 punts per 
sobre dels homes. 

 

Nivell de formació assolit.  

 

 %. Homes Dones 

Analfabets i educació primària 19,42 15,31 

Educació secundària 1a. etapa 28,24 22,10 

Educació secundària 2a. etapa 23,02 24,40 

Educació superior 29,32 38,19 

Total 100,00 100,00 

Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA 4rt trimestre 2010 
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Activitat per sectors. Catalunya. 4rt. Trimestre 2010 

 

 

Homes Dones  

  milers % milers % Total 

Agricultura 57,3 2,76 16,6 0,95 73,9 

Indústria 459,7 22,14 194,5 11,16 654,1 

Construcció 282,5 13,60 24,8 1,42 307,2 

Serveis 1.045,1 50,33 1.341,8 76,96, 2.386,9 

No classificables 232,1 11,18 166 9,54 398,1 

Total 2.076,7 100 1.743,6 100 3.820,3 

Font: IDESCAT, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE 

 

 

En tots els sectors d’activitat, excepte els serveis, les dones es troben subrepresentades. En el 
cas concret dels serveis, el fet que la presència de dones sigui més gran s’explica perquè és en 
aquest sector on es troben els tipus d’ocupacions més feminitzats, com ara el personal de 
neteja, etc. 

 

 

1.2 Ocupació 

 

En general, l’afiliació a la Seguretat Social disminueix durant l’any 2009. Aquest descens és més 
acusat en el cas dels homes que en el de les dones. Tot i així, el nombre de dones afiliades a la 
Seguretat Social continua essent més baix que el dels homes.  

En tots els règims de la Seguretat Social hi ha més afiliació masculina que femenina a excepció 
del Règim Especial d’Empleades de la Llar on hi ha una gran concentració d’ocupació femenina.  
A més, s’ha de tenir en compte que aquest règim ofereix menys cobertura i menys prestacions 
a les treballadores i que, per tant, es troben força més desprotegides. 

 

 

 

Afiliació a la Seguretat Social. Desembre 2008 i 2009. Catalunya. 

 

 

Homes Dones Total 

2008 1.795.008 1.457.552 3.252.560 

2009 1.683.256 1.416.622 3.099.878 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de Dones i Treball. Anuari 2009 
Departament de Treball. Generalitat de Catalunya 
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Font: Elaboració pròpia a partir de Dones i Treball. Anuari 2009. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya 

 

Afiliació a la Seguretat Social segons règim de protecció. Desembre 2009. Catalunya 

 

  Homes Dones Total 

RGSS i mineria carbó 1.923.256 1.176.622 3.099.878 

RE Autònoms 363.874 183.779 547.653 

RE Agrari 21.327 4.311 25.638 

RE Llar 4.837 51.227 56.064 

RE Mar 5.111 483 5.594 

Font: Elaboració pròpia a partir de Dones i Treball. Anuari 2009. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya 

 

Hi ha hagut una disminució de l’ocupació tant masculina com femenina, tot i que en el darrer 
any hi ha hagut una lleugera recuperació de l’ocupació de les dones.  Malgrat tot, tant  amb 
nombres absoluts com en taxa d’ocupació, les dones segueixen estant per sota dels homes (10 
punts per sota de la taxa d’ocupació el 2010). 

 

Població ocupada i taxa d’ocupació. Catalunya. 4rt. Trimestre del 2010 

 

    Homes Dones 

  Absoluts 2.037.200 1.510.100 

2007 Taxa d'ocupació 68,40 49,20 

  Absoluts 1.888.400 1.510.600 

2008 Taxa d'ocupació 63,20 48,80 

  Absoluts 1.702.100 1.434.300 

2009 Taxa d'ocupació 57,30 46,20 

  Absoluts 1.677.400 1.456.200 

2010 Taxa d'ocupació 56,60 46,80 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'EPA, INE 4t trimestre 2010 
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Gràfic evolució ocupació. 2007-2010. Catalunya 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'EPA, INE 4t trimestre 2010 

 

 

Població ocupada i taxa d’ocupació per grups d’edat. Catalunya. 4rt trimestre del 2010 
 

En la taula de sota veiem que el tram d’edat de 16 a 24 anys és l’únic en el que l’ocupació 
femenina està per sobre de la masculina. On la taxa d’ocupació femenina és més baixa 
respecte a la masculina és en el tram de dones grans. 
 

 

 

Població ocupada Taxa ocupació 

  Homes Dones Homes Dones 

De 16 a 24 anys 91,1 107,8 27,60 34,00 

De 25 a 54 anys 1.335,0 1.161,2 78,00 69,70 

De 55 anys i més 251,3 187,2 27,20 16,60 

Total 1.677,4 1.456,2 56,60 46,80 

Font: IDESCAT, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE 

 

 
Persones ocupades per lloc de naixement. Catalunya. 4rt trimestre 2010 

En milers de persones 

 

  Homes Dones % total dones Total 

Catalunya 1.082,4 942,9 64,75 2.025,3 

Resta d'Espanya 279,2 227,9 15,65 507,1 

Estranger 315,7 285,4 19,60 601,1 

Total 1.677,4 1.456,2 100 3.133,5 

Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE 
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Pel que fa a la relació entre ocupació i nivell de formació, observem que si bé tant homes com 
dones s’incorporen al mercat de treball amb més alts nivells de formació, són moltes més les 
dones que ho fan amb nivells de formació superiors.  

Per tant, les dones continuen necessitant nivells d’estudis de nivell superior als dels homes per 
tal d’aconseguir la seva incorporació i manteniment en el mercat de treball, tot i que 
l’ocupació que assoleixen, molt sovint no va lligada al seu nivell de formació. 

 
 

Ocupació per nivell d’estudis. Catalunya. 4rt trimestre 2010 

 

  

% Homes Dones 

Analfabets i educació primària 17,16 14,11 

Educació secundària 1a. etapa 26,84 20,47 

Educació secundària 2a. etapa 26,68 24,23 

Educació superior 32,32 41,19 

Total 100 100 

Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA 4rt trimestre 2010 

 

Ocupació per sector d’activitat 

 

Veiem que és en el sector serveis on es concentra l’ocupació femenina. 

 

 

Homes Dones  

 

milers % milers % Total 

Agricultura 51,3 3,06 14,5 1,00 65,8 

Indústria 427,6 25,49 178,6 12,26 606,2 

Construcció 234,7 13,99 23,1 1,59 257,8 

Serveis 963,8 57,46 1240 85,15 2203,8 

Total 1677,4 100 1456,2 100 3133,5 

Font: IDESCAT, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE 

 

 

Ocupació per branques d’activitat econòmica 

 

Es manifesta clarament la segregació per branques d’activitat. S’evidencien les diferències 
socials i culturals (patriarcals) que situen les dones en determinats treballs. Veiem que la 
presència de les dones es troba majoritàriament en activitats relacionades amb l’atenció i la 
cura de les persones, els homes en activitats industrials i tècniques. Fins i tot en el comerç 
existeix diferenciació entre el comerç a l’engròs, on predominen els homes, i el comerç al 
detall on són les dones les que hi treballen majoritàriament. 
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A la taula següent s’han recollit tan sols les branques d’activitat que tenen més de l’1% del 
total de la població ocupada. 

 

  

 

Homes Dones Total 

Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s’hi 
relacionen 46.134 14.503 60.637 

Indústries de productes alimentaris 48.355 26.971 75.326 

Indústries químiques 29.011 14.450 43.461 

Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 47.723 7.775 55.498 

Fabricació de maquinària i equips no classificats  34.509 9.561 44.070 

Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 35.172 16.794 51.966 

Construcció d’immobles 96.567 12.581 109.148 

Activitats especialitzades de la construcció 118.892 9.840 128.732 

Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 35.642 8.598 44.240 

Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de 
motor i motocicletes 74.445 36.850 111.295 

Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i 
motocicletes 94.887 195.549 290.436 

Transport terrestre; transport per canonades 117.608 11.075 128.683 

Emmagatzematge i activitats afins al transport 24.897 12.264 37.161 

Serveis d’allotjament 18.357 25.251 43.608 

Serveis de menjar i begudes 76.462 84.550 161.012 

Serveis de tecnologies de la informació 28.940 10.845 39.785 

Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 25.035 16.735 41.770 

Activitats jurídiques i de comptabilitat 24.850 36.280 61.130 

Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 30.549 12.882 43.431 

Activitats de seguretat i investigació 25.061 7.921 32.982 

Serveis a edificis i activitats de jardineria 22.792 67.222 90.014 

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 75.095 83.378 158.473 

Educació 61.530 136.421 197.951 

Activitats sanitàries 34.701 113.760 148.461 

Activitats de serveis socials amb allotjament 4.732 39.890 44.622 

Activitats de serveis socials sense allotjament 5.936 39.485 45.421 

Altres activitats de serveis personals 6.596 28.240 34.836 

Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 5.225 115.871 121.096 

Font: Elaboració pròpia a partir dades EPA 4rt trimestre 2010 
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Persones ocupades per situació professional 

 

Només en ajudes familiars, persones que treballen en empreses o negocis familiars sense ser-
ne titulars,  hi ha més dones que homes. Al grup on hi ha més paritat és entre les persones 
assalariades. Pel que fa a empresàries i cooperativistes hi ha menys de la meitat de dones que 
d’homes. 

  Homes Dones Total 

Empresàries i cooperativistes 331,2 147,8 479 

Ajudes familiars 5,5 8,4 13,9 

Assalariades 1.340,1 1.299,2 2.639,2 

Altres 0,6 0,7 1,3 

Total 1.677,4 1.456,2 3.133,5 

Font: IDESCAT, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE 

 

Persones ocupades per tipus de jornada  
 

Malauradament, el contracte a temps parcial té nom de dona. El percentatge de treball a 
temps parcial de les dones supera en 16,6 punts el dels homes. L’acusada precarietat del 
nostre mercat de treball i els estereotips sobre el paper de la dona a la nostra societat, la fan 
candidata –la majoria de vegades de forma obligada- a aquest tipus de contractes.   

Les dones són el 79,80% de les persones que treballen a temps parcial. I tan sols el 41,72% de 
les seves jornades són a temps complert. 

 

  Homes Dones Total 

Completa 1.598,6 1.144,8 2.743,4 

Parcial 78,8 311,3 390,1 

Total 1.677,4 1.456,2 3.133,5 

Font: IDESCAT, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE 
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Ocupació per tipus de contracte  

 

Com es veu a la taula i al gràfic la contractació indefinida és bàsicament masculina i la 
temporal femenina. Tot i la baixada general de la contractació temporal, a causa de la 
destrucció d’ocupació provocada per la crisi, la taxa de temporalitat de les dones segueix 
essent superior a la dels homes. 

 

 

Homes Dones Total 

Indefinit 1122,8 1020,8 2143,6 

Temporal 217,2 278,4 495,6 

Total 1340,1 1299,2 2639,2 

Font: IDESCAT, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE 

 

 

Contractes formalitzats per ETT  

 
 
L’any 2010 hi ha una certa recuperació de la contractació per ETT’s. Però malgrat aquesta 
recuperació global, la diferència entre la contractació femenina i la masculina, lluny de reduir-
se, augmenta. 
 
 
 

Evolució de la contractació per ETT a Catalunya 

  2008 2009 2010 

milers      

Homes 244.649 170.918 211.162 

Dones 202.159 138.870 159.322 

Font: elaboració pròpia. Dades Departament d'Empresa i Ocupació. Any 2010 
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Contractes per ETT 

 
Homes Dones Total 

milers      

Catalunya 211.162 159.322 370.484 

Barcelona 169.969 133.650 303.619 

Girona 13.942 13.942 27.884 

Lleida 8.295 3.819 12.114 

Tarragona 18.956 11.723 30.679 

Font: Elaboració pròpia. Dades Departament d'Empresa i Ocupació. Any 2010 

 

 

Taxa de temporalitat 

 

Aquest darrer any s’ha invertit en les dones la tendència a la baixa de la temporalitat. 

 

 

Homes Dones 

2006 25,2 27,7 

2007 22,3 24,7 

2008 18,4 20,5 

2009 16,9 17,6 

2010 16,2 21,4 

Font: IDESCAT, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE 

 

 

Població ocupada per tipus d’horari 

 

Les dones ocupades ho fan majoritàriament en jornada continuada, i els homes en jornada 
partida.  

 

 

  Homes Dones 

 % Continuat Partit Continuat Partit 

De 25 a 44 anys 43,20 56,80 57,97 42,03 

De 45 a 54 anys 44,58 55,42 55,54 44,46 

55 i més anys 33,45 66,55 61,98 38,02 

Total 42,95 57,05 57,54 42,46 

Font: elaboració pròpia a partir d’Observatori del Treball. Any 2009 

 



     

  

17 
 

1.3 Atur EPA 

 

Augmenta la població aturada en homes i en dones. L’atur ha crescut més entre els homes 
durant el període de crisi, sent en l’actualitat major el nombre d’homes aturats que el de 
dones, i també més elevada la taxa d’atur masculina que la femenina.  

Aquestes dades han de ser observades tenint present les diferències de la població activa i 
ocupada entre homes i dones. És a dir, el fet que la taxa d’atur dels homes sigui més elevada 
està vinculat al fet que també les taxes d’activitat i ocupació masculines són superiors a les 
femenines. Encara continuen havent-t’hi menys dones ocupades i actives. 

 

Població aturada i taxa d’atur. Catalunya 

 

 

 

  

Homes Dones 

2007 Absoluts 120.800 130.900 

 

Taxa atur 5,60 8,00 

2008 Absoluts 261.500 194.300 

 

Taxa atur 12,20 11,40 

2009 Absoluts 377.400 265.600 

 

Taxa atur 18,30 15,70 

2010 Absoluts 399.300 287.400 

 

Taxa atur 19,20 16,50 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'EPA, INE 4t trimestre 2010 

Gràfic evolució de l’atur  

(%) 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'EPA, INE 4t trimestre 2010 
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Taxes d’atur dones per grups d’edat  

 

La taxa d’atur entre la gent jove és molt elevada, especialment entre el tram d’edat de  16 a 19 
anys possiblement degut a  la dificultat per accedir a l’ocupació. En tots els trams d’edat la taxa 
d’atur de les dones és inferior a la dels homes. 

 

  Dones Homes 

16 a 19 anys 53,80 74,10 

20 a 30 anys 21,70 28,00 

31 a 44 anys 15,00 16,30 

45 a 54 anys 14,00 15,50 

55 a 64 anys 12,50 14,90 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

 

 

Atur dones per nivell d’estudis 

 

  Homes Dones 

Analfabets i educació primària 115.379 61.564 

Educació secundària 1ª etapa 136.065 87.290 

Educació secundària 2ª etapa 81.194 72.428 

Educació superior 66.687 65.437 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 4rt. Trimestre 2010 

 

 

 

Aturades joves per nivell d’estudis 

 

    Home Dona Total 

Analfabets i educació primària 

  

16 a 19 anys 7.638 5.117 12.755 

20 a 30 anys 23.652 14.178 37.830 

Educació secundària 1ª etapa 16 a 19 anys 12.852 5.960 18.812 

  20 a 30 anys 47.934 24.941 72.875 

Educació secundària 2ª etapa 16 a 19 anys 4.707 3.037 7.744 

  20 a 30 anys 27.224 21.913 49.137 

Educació superior 16 a 19 anys 2.319 456 2.775 

  20 a 30 anys 21.412 24.848 46.260 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 4rt. Trimestre 2010 
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Dones amb menys d’un any d’atur per sectors d’activitat econòmica 

 

  Homes %%% Dones % 

Agricultura 6.082 74,37 2.096 25,63 

Indústria 32.102 66,90 15.882 33,10 

Construcció 47.761 96,67 1.643 3,32 

Serveis 81.286 44,39 101.835 55,61 

Total 167.231 57,93 121.456 42,07 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE). 4rt. Trimestre 2010 

 

En aquesta taula només es recullen les persones aturades de menys d’un any.  

El percentatge de dones que han entrat a l’atur durant l’any passat  evidencia una tendència la 
disminució de la presència de les dones en segons quins sectors, és a dir que hi ha un 
percentatge superior de dones que entren a l’atur respecte les dones que treballen en 
cadascun dels sectors: a la Indústria: 29,46% dones ocupades vs 33,10% dones que entren a 
l’atur; Agricultura 22,03% dones ocupades vs 25,63% dones que entren a l’atur. 

 

1.4  Atur registrat 
 

Dones aturades i proporció sobre el total per edat. 

A excepció dels trams d’edat entre els 50 i 59 anys, on el numero de dones aturades és més 
gran que el dels homes, la resta de trams mostren que hi ha menys dones aturades.   
 

 

  Home Dona % dones Total 

Menors 20 6.553 3.982 37,80 10.535 

De 20 a 25 20.302 15.507 43,30 35.809 

De 25 a 29 34.140 28.563 45,55 62.703 

De 30 a 34 45.560 38.715 45,94 84.275 

De 35 a 39 44.499 39.076 46,76 83.575 

De 40 a 44 38.351 32.448 45,83 70.799 

De 45 a 49 32.317 28.332 46,71 60.649 

De 50 a 54 28.018 30.027 51,73 58.045 

De 55 a 59 26.917 31.000 53,52 57.917 

De 60 a 64 19.991 18.375 47,89 38.366 

Total 296.648 266.025 47,28 562.673 

Font: Elaboració pròpia a partir Observatori del Treball. Desembre 2010 
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Sortides de l’ocupació a l’atur o la inactivitat 

 
Veiem que el nombre de dones que surten de l’ocupació per passar a l’atur i a la inactivitat és 
superior al dels homes. Tret del 1r i 2n trimestre del 2010. 

 

Sortides de l’ocupació a l’atur 

 

 % Homes Dones Total 

2n a 3r trimestre 2009 3,41 3,52 3,46 

1r a 2n trimestre 2010 2,72 2,46 2,6 

2n a 3r trimestre 2010 3,47 4,01 3,71 
Font: Elaboració pròpia a partir dades Fluxos del mercat de treball a Catalunya, 3r trimestre de 2010 

Observatori del Treball, Departament de Treball, Generalitat de Catalunya 
 

 

Sortides de l’ocupació a la inactivitat 

 

%  Homes Dones Total 

2n a 3r trimestre 2009 2,13 3,57 2,78 

1r a 2n trimestre 2010 1,43 2,75 2,03 

2n a 3r trimestre 2010 1,97 2,99 2,43 
Font: Elaboració pròpia a partir dades Fluxos del mercat de treball a Catalunya, 3r trimestre de 2010 

Observatori del Treball, Departament de Treball, Generalitat de Catalunya 

 

 

Sortides de l’atur a l’ocupació o la inactivitat 

 

Els homes presenten un percentatge superior al de les dones en la sortida cap a l’ocupació tret 
al 2n i 3r trimestre de 2010.  

En tots els períodes, són moltes més les dones que passen de l’atur a la inactivitat. A més, a 
més, s’ha de destacar que el nombre de dones que passa a la inactivitat és superior al nombre 
de les que passen a l’ocupació. Situació inversa a la dels homes on el pas cap a l’ocupació és 
superior que cap a la inactivitat. 

 

Sortides de l’atur a l’ocupació 

 

%  Homes Dones Total 

2n a 3r trimestre 2009 22,2 19,9 21,21 

1r a 2n trimestre 2010 20,39 17,48 19,13 

2n a 3r trimestre 2010 19,39 20,65 19,97 
Font: Elaboració pròpia a partir dades Fluxos del mercat de treball a Catalunya, 3r trimestre de 2010 

 Observatori del Treball, Departament de Treball, Generalitat de Catalunya 
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Sortides de l’atur a la inactivitat 

 

%  Homes Dones Total 

2n a 3r trimestre 2009 11,89 24,22 17,21 

1r a 2n trimestre 2010 11,9 21,83 16,21 

2n a 3r trimestre 2010 9,22 22,53 15,38 
Font: Elaboració pròpia a partir dades Fluxos del mercat de treball a Catalunya, 3r trimestre de 2010 

 Observatori del Treball, Departament de Treball, Generalitat de Catalunya 

 
 

Temps atur 

Durada de l'atur dones de 16 a 64 anys 

 
Entre les dones aturades, les noves aturades (de menys de 6 mesos) i les aturades de més de 2 
anys són lleugerament més nombroses.  

Les diferències entre homes i dones aturats i aturades són mes acusades quan l’atur és de 
llarga durada.  

 

  % Homes % Dones 

Menys de 6 mesos 27,78 29,17 

De 6 mesos a 1 any 18,27 17,29 

De 1 a 2 anys 31,69 26,17 

Més de 2 anys 22,26 27,37 

Total 100,00 100,00 

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 
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2. TREBALLADORES ESTRANGERES 

 

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

Quan parlem d’aquest col·lectiu parlem d’un grup social que es troba convivint amb nosaltres i 
suportant una triple discriminació interrelacionada; la desigualtat de gènere, la de procedència 
i la de classe social. Aquestes dones es troben en l’encreuament de diverses desigualtats, i 
aquest fet determina les seves possibilitats vitals així com la seva manera d’afrontar la vida1.  

Les treballadores immigrants no es troben repartides uniformement dins de cada sector 
d'activitat, sinó que els espais concrets on s'ubiquen mostren la formació de determinats 
"nínxols" laborals on la seva presència és destacada, independentment de la seva formació. És 
el resultat d’una sèrie de processos discriminatoris que tenen a veure amb un complex 
entramat de factors de desigualtat (gènere, classe social, ètnia, nacionalitat...) que interactuen 
de forma simultània a traves de les normatives, les pràctiques i els discursos. 

 

2.1 Població estrangera. Relació amb l’activitat econòmica  

 

Relació amb l'activitat econòmica 

  
 

Homes Dones 

Població estrangera de 16 anys i més 460.900 471.600 

Població estrangera ocupada 269.700 237.900 

Taxa d'activitat 87,74 68,63 

Taxa d'atur 33,31 26,49 

Font: elaboració pròpia segons dades de l'EPA . IV trimestre 2010 

 2.2 Activitat 
 

  

Homes Dones 

2008 Absoluts 434.200 309.500 

  Taxa activitat 86,97 66.61 

2009 Absoluts 416.900 299.400 

  Taxa activitat 85,73 65,24 

2010 Absoluts 404.400 323.700 

  Taxa activitat 87,74 68,63 

Font: elaboració pròpia segons dades de l'EPA . IV trimestre 2010 

                                                            
1 Sonia Parella: Dones Migrades a Catalunya: Eines conceptuals per tal d’interpretar els seus patrons de 
 segregació laboral i les seves trajectòries. A: Dones Migrades Treballadores 
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2.3 Ocupació 

 

La població estrangera femenina ocupada en el nostre país s’ha recuperat  lleugerament 
respecte a la forta davallada que va patir el 2009. No així la masculina que segueix la davallada.   

El descens, molt acusat, de l’ocupació ve determinat, bàsicament,  per factors com la més 
acusada vulnerabilitat del col·lectiu en general en el mercat de treball (temporalitat, 
precarietat contractual, et.) i fonamentalment per la distribució sectorial de l’ocupació 
immigrant.  

 

Evolució població estrangera ocupada  

  2008 2009 2010 

milers de persones  

Homes 337.700 275.900 269.700 

Dones 255.550 223.000 237.900 

Font: elaboració pròpia segons dades de l'EPA 

 

L’ocupació de la població immigrant, a Catalunya, es concentra bàsicament a:  Serveis auxiliars 
(18%), Hostaleria (17,7%), Comerç (17,5%), Construcció (13%) i Industria Manufacturera (12%). 
Sectors que s’han vist fortament sacsejats per la crisi i que ha suposat un important augment 
de l’atur entre les persones immigrants. 

 

 

2.3.1 Afiliació a la seguretat social 

 

L’afiliació a la Seguretat Social de la població immigrat, ha seguit la mateixa tendència que 
l’ocupació, amb una forta disminució, l’any 2009, en relació al mateix període del 2008 i una 
lleugera recuperació l’any 2010, en aquest cas tant d’homes com de dones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució de l'afiliació estrangera a la Seguretat Social 

 

Total Catalunya       

  2008 2009 2010 

homes 251.345 230.740 231.959 

dones 172.923 167.081 169.794 

Font: Elaboració pròpia. (Dades Departament d'Empresa i Ocupació. Desembre 201 
 (Seguretat Social MTI 2008 i 2009) 
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Font: Elaboració pròpia. Dades Departament d'Empresa i Ocupació. Desembre 2010 

 

 

 

2.3.2 Zona de procedència 

 

La població estrangera ocupada procedeix majoritàriament de països de fora de la Unió 
Europea, especialment d’Amèrica Llatina.   

 

Afiliació estrangera segons àmbit de procedència 

 

  Unió Europea No Unió Europea 

  homes dones homes dones 

CATALUNYA 16,13 11,48 41,60 30,78 

Barcelona 10,02 7,36 29,97 24,53 

Girona 1,93 1,30 5,00 2,86 

Lleida 1,97 1,28 2,72 1,28 

Tarragona 2,21 1,55 3,91 2,12 

Font: Elaboració pròpia. Dades Departament d'Empresa i Ocupació. Desembre 2010 
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Font: Elaboració pròpia. Dades Departament d'Empresa i Ocupació. Desembre 2010 

 

 

2.3.3  Règims de la Seguretat Social 

 

 

 

D’una banda, majoritàriament les dones treballadores immigrants estan ubicades en el sector 
Serveis i concretament en el Règim Especial de Treballadores de Llar. Tot i les xifres que per si 
soles ja són demostratives de la concentració femenina en aquest règim especial, encara ho 
serien més si no fos un sector amb una gran quantitat d’economia submergida i per tant dades 
no constatables.  

D’altra banda és també força evident que la immigració llatinoamericana és la que més es 
concentra en aquest tipus d’ocupacions. 
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Població estrangera segons procedència 

Afiliació població estrangera 

 

  Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

Règim General Autònoms/es Agrari del Mar de la Llar 

Barcelona 131.985 91.188 18.593 8.545 5.200 487 103 18 3.533 26.298 

Girona 20.826 12.606 4.126 1.715 2.769 204 123 6 465 2.025 

Lleida 13.120 7.662 1.355 558 3.525 539 0 0 25 855 

Tarragona 17.128 10.128 2.515 1.242 4.997 1.198 115 22 237 1.785 

Total Catalunya 183.059 121.584 26.589 12.060 16.491 2.428 341 46 4.260 30.963 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Seguretat Social MTI.2009 
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2.3.4 Vinculació de la nacionalitat al règim  

 

  

Font: Elaboració pròpia. Dades Departament d'Empresa i Ocupació. Desembre 2010 

 

 

2.4 Atur 
 
 

Les xifres de l’atur de la població immigrant són més altes que les de la població nacional. És 
un realitat que els sectors que més han patit la crisi han estat on hi havia també més 
immigració, sobre tot masculina, i per tant la que s’ha vist més afectada per la situació d’atur. 
En els darrers dos anys hi ha hagut un manteniment de les taxes d’atur masculí, després del 
fort augment de l’any 2009, no ha estat així amb l’atur femení que tot i ser inferior segueix la 
tendència a pujar.  

 
 

Evolució taxa d'atur població estrangera 

 

  2008 2009 2010 

Homes 22,23 33,82 33,31 

Dones 17,45 25,52 26,49 

Font: elaboració pròpia segons dades de l'EPA 
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2.5 Atur registrat 
 

Població estrangera aturada registrada 

 

 
Homes Dones Total 

milers de persones       

Catalunya 85.290 46.004 131.294 

Barcelona 56.395 29.952 86.347 

Girona 10.959 6.496 17.455 

Lleida 6.804 3.494 10.298 

Tarragona 11.132 6.062 17.194 

Font: Elaboració pròpia. Dades Departament d'Empresa i Ocupació. Desembre 2010 

 
 
 
 

 
 

Font: Elaboració pròpia. Dades Departament d'Empresa i Ocupació. Desembre 2010 
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2.6 Contractació  
 

Com les treballadores nacionals, les estrangeres també pateixen la precarietat en la 
contractació i també són les “usuàries”, amb diferència,  dels contractes a temps parcial. 

 

 
Font: Elaboració pròpia. Dades Departament d'Empresa i Ocupació. Desembre 2010 

 

 

Nombre de contractes a persones estrangeres 

 

  Homes Dones 

  Indefinits T. Parcial Indefinits T. Parcial 

%         

CATALUNYA 11,90 26,90 10,90 44,30 

Barcelona 12,90 31,90 11,00 45,60 

Girona 14,70 22,00 13,90 47,60 

Lleida 9,50 16,10 12,30 38,90 

Tarragona 6,50 26,9 7,00 36,20 

Font: Elaboració pròpia. Dades Departament d'Empresa i Ocupació. Desembre 2010 

 

 

Les gràfiques anteriors mostren de forma molt clara que mentre les dones presenten un 
percentatge molt baix pel que fa a la contractació indefinida, representen una molt amplia 
majoria de les ocupades a temps parcial. I parlar de temps parcial no vol dir només menys 
hores, sinó salaris més baixos, més temporalitat i menys oportunitats de formació i promoció. 
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3. LES DONES AMB DISCAPACITAT2 
 
3.1 Situació a Catalunya 

 

L’any 2009 trobem a Catalunya 413.673 persones amb discapacitat, de les quals 201.612 són 
homes i 212.061 són dones. Les persones que pateixen algun tipus de discapacitat representen 
el 5,5% del total de la població a Catalunya.  

 

Distribució de la població amb discapacitat valorada per sexe i edat 

(% sobre el total de població). Any 2009 

 

  Homes 

 

Dones 

 

Total 

De 0 a 5 anys   0,6 
 

0,5 
 

0,6 

De 6 a 15 anys   2,2 
 

1,3 
 

1,7 

De 16 a 19 anys   2,4 
 

1,6 
 

2,0 

De 20 a 34 anys   2,2 
 

1,6 
 

1,9 

De 35 a 44 anys   3,8 
 

3,3 
 

3,6 

De 45 a 54 anys   6,2 
 

5,9 
 

6,1 

De 55 a 64 anys   10,0 
 

10,0 
 

10,0 

De 65 a 74 anys   14,0 
 

13,2 
 

13,6 

De 75 anys i més   14,6 
 

14,9 
 

14,8 

Total 5,4 
 

5,6 
 

5,5 

Font: Secretaria d’Integració Social de CCOO de Catalunya 

 

La taula ens mostra la proporció de la població amb discapacitat sobre el total de la població 
per grups d’edat i sexe. En aquest sentit, podem dir que no hi ha diferències significatives 
entre homes i dones. Els homes amb discapacitat representen un 5,4% del total de la població 
masculina mentre que les dones en representen el 5,6% del total femení.  

Si ens fixen per grups d’edat, a més de comprovar el fet que com més edat més proporció de 
persones amb discapacitat trobem, també s’observen diferències destacables entre els 
diferents grups d’edat.  

Així doncs, tenim una població amb discapacitat proporcional entre sexes, que es concentra 
sobretot en els grups d’edat més avançada.  

 
 
 

                                                            
2 Capítol basat en l’Informe sociodemogràfic i d’ocupació de les persones amb discapacitat a Catalunya de CCOO 

de Catalunya.   
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Si analitzem com es distribueix la població amb discapacitat per grups d’edat i sexe, podem dir 
que, conforme avança l’edat hi ha més presència femenina que masculina. En aquest sentit 
veiem que hi ha més homes joves amb discapacitat que dones i més homes de mitjana edat 
fins arribar als 54 anys. A partir dels 55 anys, els percentatges s’inverteixen i comencem a 
trobar més presència femenina.  

En xifres globals a Catalunya, trobem que hi ha un 51,3% de dones amb discapacitat i per un 
48,7% d’homes.  

 

Taxes de discapacitat. Catalunya. 2009 (per mil habitants) 

   Homes   Dones   Total 

Total 54,3   56,4   55,3 

Font: Departament d’Empresa i Ocupació  

     

 

3.2 Activitat 

 

 

Podem observar que la població amb discapacitat té una taxa d’activitat inferior a la de la  
població total.  

59,1% 

63,8% 

61,3% 

59,2% 

56,2% 

51,2% 

48,7% 

48,1% 

37,4% 

40,9% 

36,2% 

38,7% 

40,8% 

43,8% 

48,8% 

51,3% 

51,9% 

62,6% 

De 0 a 5 anys

De 6 a 15 anys

De 16 a 19 anys

De 20 a 34 anys

De 35 a 44 anys

De 45 a 54 anys

De 55 a 64 anys

De 65 a 74 anys

De 75 anys i més

Distribució per sexe de la població amb discapacitat segons l'edat. 
Catalunya. Any 2009 

Homes Dones

  
Població amb discapacitat   Població total  

    Homes Dones Total    Homes Dones Total  

Població activa               

Població total de 16-64 90,9 108,9 199,8 
 

2.484,1 2.413,6 4.897,6 

Població activa 39,3 36,8 76,1 
 

2.144,2 1.672,9 3.817,1 

Taxa d'activitat 43,2% 33,8% 38,1% 
 

86,3% 69,3% 77,9% 

 Font:  Departament d’Empresa i Ocupació i EPA-2008 (mitjanes anuals) 
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3.3 Inactivitat 

Ara analitzarem les persones amb discapacitat que no participen en el mercat de treball i que 
són comptabilitzades com a inactives.  

 

 

La taula ens mostra que hi ha una clara diferència de comportament entre la població amb 
discapacitat i la total ja que es distancien de quasi 40 punts.  

 

 
  Font:  Departament d’Empresa i Ocupació i EPA-2008 (mitjanes anuals) 

 

Segons el gràfic, les persones amb discapacitat són molt més inactives que la resta de la 
població, a la vegada que són les dones amb discapacitat les que presenten la taxa d’inactivitat 
més elevada (66,2%).  

La taula ens mostra que hi ha més dones que homes incapacitades per treballar,  tot i que la 
proporció de persones beneficiàries de prestacions és força més alta en el cas dels homes que 
en el de les dones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

56,9% 

66,2% 

43,2% 

33,8% 

%80 %60 %40 %20 0% 20% 40% 60%

Homes amb discapacitat

Dones amb discapacitat

Taxes d'activitat i d'inactivitat.  

Taxa activitat Taxa inactivitat

  
Població amb discapacitat   Població total  

    Homes Dones Total    Homes Dones Total  

Població inactiva               

Població 16-64 90,9 108,9 199,8 
 

2.484,1 2.413,6 4.897,6 

Població inactiva 51,7 72,1 123,7 
 

339,8 740,7 1.080,5 

Taxa d'inactivitat 56,9% 66,2% 61,9% 
 

13,7% 30,7% 22,1% 

Font:  Departament d’Empresa i Ocupació i EPA-2008 (mitjanes anuals) 
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3.4 Atur  
 

En aquest apartat, analitzarem les persones que es troben aturades l’any 2008, any en què la 

crisi ja influïa en el comportament del mercat de treball.  

 

 

 
  

Població amb 
discapacitat 

  Població total  

    Homes Dones Total    Homes Dones Total  

Població Aturada               

Població 16-64 90,9 108,9 199,8 
 

2.484,1 2.413,6 4.897,6 

Població aturada 
 

5,6 7,2 12,7 
 

194,7 150,7 345,4 

Taxa d'atur 14,2% 19,6% 16,7% 
 

9,1% 9,0% 9,0% 

Font: Departament d’Empresa i Ocupació i EPA-2008 (mitjanes anuals) 

 

A partir de la taula, podem veure com l’atur incideix més en la població amb discapacitat que 

en la total.  

Si ens fixem en les taxes entre homes i dones, en el cas de la població total no presenten 

diferències significatives, sí que n’hi ha entre homes i dones amb discapacitat 

 

 

3.5  Atur registrat 
 

En aquest punt analitzarem les mitjanes anuals de l’atur registrat que consta al Departament 

de Treball per a l’any 2009.  
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Font: Departament d’Empresa i Ocupació 
 

 

Per sexes, podem dir que la població amb discapacitat aturada registrada és majoritàriament 
femenina, mentre que la població total aturada és principalment masculina. En el cas de les 
persones aturades amb discapacitat hi ha un 46,1% d’homes i un 53,9% de dones.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Font: Departament d’Empresa i Ocupació. Catalunya 2008 

 

Homes Dones

  

Població amb discapacitat aturada registrada.  

Catalunya. Any 2009 (mitjana anual)     

    

  

Atur registrat de 
població amb 

discapacitat declarada 

 

Homes Dones Total 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Per sexe       

Home 100,0% 0,0% 46,1% 

Dona 0,0% 100,0% 53,9% 

Per edat       

Menors de 20 2,9% 1,6% 2,2% 

De 20 a 24 8,2% 4,9% 6,4% 

De 25 a 29 10,1% 5,3% 7,5% 

De 30 a 34 13,0% 8,7% 10,7% 

De 35 a 39 13,0% 11,0% 11,9% 

De 40 a 44 13,0% 13,3% 13,2% 

De 45 a 49 12,2% 13,3% 12,8% 

De 50 a 54 11,1% 15,4% 13,4% 

De 55 a 59 10,0% 16,4% 13,4% 

De 60 a 64 6,4% 10,3% 8,5% 

Evolució de la població amb discapacitat declarada. 
Catalunya 

 
Atur registrat 

  Homes Dones Total  

mitjana 2007 1.464 1.885 3.349 

mitjana 2008 1.791 2.228 4.019 

mitjana 2009 2.518 2.945 5.463 
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Font: Departament d’Empresa i Ocupació. Catalunya 2008 

 

 

Si mirem els resultats desagregats per sexe, podem veure que els homes amb discapacitat 
aturats tenen entre 30 i 44 anys (39% del total) i entre 45 i 49 anys (12,2% del total), mentre 
que les dones amb discapacitat aturades són d’edat més avançada, primerament tenen entre 
55 i 59 anys (16,4% del total de dones amb discapacitat aturades) i posteriorment, entre 50 i 
54 anys (15,4% del total de dones amb discapacitat aturades).   

En canvi, el comportament de la població total és força similar entre homes i dones. En aquest 
cas podem dir que, tots dos grups presenten els percentatges més elevats d’atur en els trams 
d’edat de 30 i 39 anys.  

 
 

Atur registrat de població amb discapacitat declarada 

 

Homes Dones Total 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Per àmbits del Pla territorial       

Àmbit metropolità 70,2% 73,1% 71,8% 

Comarques gironines 7,8% 6,3% 7,0% 

Camp de Tarragona 9,4% 9,2% 9,3% 

Terres de l'Ebre 3,6% 2,3% 2,9% 

Àmbit de ponent 3,4% 2,7% 3,0% 

Comarques centrals 5,1% 5,9% 5,5% 

Alt Pirineu i Aran 0,6% 0,6% 0,6% 

Font: Departament d’Empresa i Ocupació 

 

Població amb discapacitat aturada registrada. 
Àmbits del Pla territorial.  Any 2009 

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

mitjana 2007 mitjana 2008 mitjana 2009

Evolució de la població amb discapacitat 
declarada aturada registrada. Catalunya 

Homes Dones
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Aquí s’evidencia la doble discriminació que pateixen les dones amb discapacitat: per la seva 
discapacitat i com a treballadores.  

 
 

3.6 Ocupació 
 

Al llarg del capítol hem anat veiem com la població amb discapacitat és menys activa i pateix 
més atur que la població total. Quan analitzem l’ocupació veiem, que també es troben menys 
ocupades les persones amb discapacitat, només 32 persones de cada 100.  
 

 

 

 
 

 

 

Font:  Departament d’Empresa i Ocupació i EPA- 2008 (mitjanes anuals) 

 

Cal destacar que les dones s’ocupen molt menys que els homes, tant pel què fa a la població 
total com a la població amb discapacitat. Les dones amb discapacitat tenen una taxa 
d’ocupació del 27,2%, quasi 10 punts per sota dels homes, i les dones de la població total 
presenten una taxa del 63,1% i 15,4 punts menys que els homes.  

Les persones més afectades per l’atur, són sobretot dones i el grup de persones amb 
discapacitat que pateix més l’atur és el grup que té problemes de mobilitat. El grup amb els 
resultats més positius i menys atur és el grup amb dificultats auditives o de visió.  

 

  

37,1% 

27,2% 

78,5% 

63,1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Homes

Dones

Taxa d'ocupació de la població  
Població amb discapacitat Població total

  
Població amb discapacitat   Població total  

    Homes Dones Total    Homes Dones Total  

Població Ocupada               

Població 16-64 90,9 108,9 199,8 
 

2.484,1 2.413,6 4.897,6 

Població ocupada 
 

33,7 29,6 63,4 
 

1.949,5 1.522,2 3.471,7 

Taxa d'ocupació 37,1% 27,2% 31,7% 
 

78,5% 63,1% 70,9% 

Font:  Departament d’Empresa i Ocupació i EPA- 2008 (mitjanes anuals) 



     

  

36 
 

3.7 Contractes a persones amb discapacitat i tipus de contractació  

 

En aquest apartat volem analitzar quin tipus de contractació es fa a les persones amb 
discapacitat, tant a les empreses ordinàries com als Centres Especials de Treball (CET’s) a la 
vegada que volem detectar les diferències que hi ha entre ambdós mercats.  

Com a petita nota aclaridora, cal dir que dins el mercat ordinari, l’Observatori del Treball 
considera l’empresa pública i privada, l’Administració Pública i els enclavaments laborals.  

 

 
Evolució del nombre de contractes a persones amb discapacitat en CET i mercat ordinari. 

Catalunya 

  
Contractes a persones amb 

discapacitat en CET(1) 
  

Contractes a persones amb 
discapacitat en mercat 

ordinari (2) 

  Homes Dones Total    Homes Dones Total  

2007 2.165 1.597 3.762   3.185 1.771 4.956 

2008 2.369 1.405 3.774   2.427 1.609 4.036 

2009 2.237 1.429 3.666   1.716 1.221 2.937 

juny 2009-maig 2010 2.198 1.503 3.701   1.729 1.175 2.904 

Font: Departament d’Empresa i Ocupació 

(1) Centres Especials de Treball 
(2) Empresa privada i pública, Administració Pública i enclavaments laborals 

 

Del total de la contractació de persones amb discapacitat a Catalunya per a l’any 2009, podem 
dir que un 55,5% (3.666 contractes) es fa en Centres Especials de Treball (CET’s) i un 44,5% 
(2.937 contractes) al mercat ordinari.  

La contractació en CET’s  augmenta tant per homes com per dones, mentre que la contractació 
del mercat ordinari disminueix.  

Les taules ens mostren que durant aquests tres anys, la contractació ha estat més masculina 
que femenina, ja que els percentatges són força més baixos en el cas de les dones. 
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Font: Departament d’Empresa i Ocupació 

 
 

El comportament de les dones és ben diferent en tant que aquestes no han estat expulsades 
del mercat ordinari d’una manera tan brusca. La contractació femenina es redueix però, en 
550 contractes, dada que significa una disminució del -31%.  

En relació a la contractació en CET’s, podem dir que es mostra més resistent als efectes de la 
crisi. S’han reduït el nombre de contractes de dones de manera molt lleu i els homes han 
experimentat un petit creixement de 72 contractes més entre el 2007 i el 2009. En el cas de les 
dones, des del 2008 la contractació quasi es manté inalterable. En el cas dels homes, l’any 
2008 va ser un any positiu ja que va veure com s’incrementava la contractació en 204 
contractes més que l’any 2007.  

La contractació en general es fa sobretot a homes, més que en dones, i aquesta tendència es 
dóna pràcticament de la mateixa manera, tant en CET’s com en el mercat ordinari. Només la 
proporció d’homes i dones contractats és lleugerament més equilibrada en el mercat ordinari.  

 

 
 
Font: Departament d’Empresa i Ocupació 
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3.8 Contractació per tipus d’ocupacions 

 

Hem volgut detectar les diferències entre CET’s i empresa ordinària pel què fa als tipus 
d’ocupacions que tenen les persones amb discapacitat assalariades.  

 

Perfil de la població amb discapacitat contractada en CET i en el mercat ordinari. 
Catalunya. Any 2009 

  

Contractes a 
persones amb 

discapacitat en CET 
  

Contractes a 
persones amb 
discapacitat en 
mercat ordinari  

 

Homes Dones 

  

Homes Dones 

 Per ocupació     
 

      
 

Directius administració i empresa 0,1 0,1 
 

  0,5 0 
 

Tècnics i prof. científics, intel·lectuals 0,3 0,7 
 

  2,4 2,1 
 

Tècnics i prof. de suport 1,2 1,3 
 

  9,1 8,9 
 

Empleats administratius 11 23,2 
 

  26,0 37,4 
 

Treb. serveis restauració,personals, comerç 5,7 4,7 
 

  11,8 21 
 

Treb. qualificats agraris i pesquers 8,8 2,0 
 

  1,6 0,6 
 

Treb. manufactures, construcció i mineria 5,4 4,9 
 

  6,8 1,5 
 

Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 7,2 3,6 
 

  9,1 1,4 
 

Treb. no qualificats 60,3 59,6 
 

  32,7 27,1 
  

Font: Departament d’Empresa i Ocupació 
 

Podem afirmar que el personal amb discapacitat assalariat queda relegat a fer tasques de 
baixa o sense qualificació als CET’s. Mentre que la seva presència en ocupacions de direcció, 
científiques o tècniques, sent quasi nul·la als CET’s, és significativa a l’empresa ordinària, ja que 
un 9,1% dels homes treballadors i un 8,9% de les dones treballadores, es troben ocupant llocs 
de treball de tècnics i professionals de suport.  
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Perfil de la població amb discapacitat i de la població total contractada 
per sexe. Catalunya. Any 2009 

 

  
Contractes a persones 

amb discapacitat 

  Homes Dones Total 

Total 100 100 100 

Per àmbits del Pla territorial       

Àmbit metropolità 65,20 69,30 66,80 

Comarques gironines 11,00 8,10 9,80 

Camp de Tarragona 9,20 8,80 9,00 

Terres de l'Ebre 2,30 2,20 2,20 

Àmbit de ponent 6,20 5,50 5,90 

Comarques centrals 5,70 5,60 5,60 

Alt Pirineu i Aran 0,50 0,50 0,50 

Font: Departament d’Empresa i Ocupació 
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4. EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ  
 
4.1 Evolució  dels ERO des de l’any 2004  

 

Veiem un augment considerable d’Expedients de Regulació d’Ocupació, el 2009, que tot i 
baixar el 2010, no arriba als nivells dels anys anteriors. 

 
 

 
 

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

 
 

4.2 Incidència per províncies 
 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia. Dades Departament d'Empresa i Ocupació. Any 2010 

 

Any 2004 Any 2005 Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010

Expedients Regulació d'Ocupació. 2004-2010 

Homes Dones

Barcelona Girona Lleida Tarragona

37.963 

2.533 1.270 2.614 

11.693 

823 422 943 

Nivell d'afectació per províncies 

Homes

Dones
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4.3 Característiques dels ERO’s 
 
 

 
 

Font: Elaboració pròpia. Dades Departament d'Empresa i Ocupació. Any 2010 

 

 
 

 
 

Font: Elaboració pròpia. Dades Departament d'Empresa i Ocupació. Any 2010 

 
  

Mesures
econòmiques

Tècniques i/o
tecnològiques

Organitzatives De producció

Causes al·legades 
 

Homes Dones

Agricultura Indústria Construcció Serveis

Sector d'activitat 

Homes

Dones
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Treballadors i treballadores afectats per expedients autoritzats segons  

sexe i divisió econòmica 

  Homes Dones 

 

Milers % Milers % 

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 723 1,27 51 0,09 

Indústries alimentàries 827 1,45 391 0,69 

Indústria tèxtil 1.288 2,26 1.470 2,58 

Industria suro, fusta i paper 1.907 3,35 516 0,91 

Indústria química 2.828 4,97 794 1,39 

Indústria metal·lúrgica 21.869 38,41 5.605 9,84 

Construcció 4.382 7,70 547 0,96 

Comerç engròs-detall 3.409 5,99 1.459 2,56 

Transport 2.848 5,00 482 0,85 

Hostaleria 473 0,83 449 0,79 

Comunicacions 222 0,39 150 0,26 

Financeres i assegurances 418 0,73 56 0,10 

Activitats professionals, científiques i tècniques 1.084 1,90 876 1,54 

Activitats administratives i serveis auxiliars 700 1,23 515 0,90 

Activitats sanitàries i de serveis socials 36 0,06 146 0,26 

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 71 0,12 69 0,12 

Activitats associatives i serveis personals 168 0,30 110 0,19 

Font: Elaboració pròpia. Dades Departament d'Empresa i Ocupació. Any 2010 
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5. CONCILIACIÓ 
 
5.1 Maternitat 

 

Les darreres estadístiques ens mostren un descens important de les demandes de prestacions 
per maternitat i/o paternitat que es van concedir l’any 2009. S’intueix una relació entre 
l’augment de les persones aturades i aquest descens, ja que al haver-hi més dones a l’atur es 
demana menys la baixa maternal.  

A Catalunya durant l’any 2010 s’han gestionat un 2,37% menys  prestacions per maternitat que 
el 2009. La majoria han estat demanades per la mare i nomes un 1,6 ho han estat pel pare 
(dades similars a les de l’any passat). 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MTI. 2010 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MTI. 2010 
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Percebut per la 
mare 

percebut pel 
pare 

Mare % Pare % 

 
2009 2010 2009 2010 2010 2010 

Barcelona 45.918 43.528 772 737 73,9 1,3 

Girona 6.106 5.684 103 89 9,7 0,2 

Lleida 3.184 2.986 40 51 5,1 0,1 

 Tarragona  6.115 5.727 96 94 9,7 0,2 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MTI. 2009 i 2010 

 

 

5.2 Paternitat 
 

Pel que fa al permís de paternitat, a Catalunya i durant l’any 2010 ha augmentat lleugerament 
el nombre d’homes que l’han gaudit , en comparació al 2009 (un 0,44%). 

 

 

 
 

 

 

 

Processos de paternitat 

  2009 2010 

  % milers % milers 

Catalunya   52.661 
 

52.893 

Barcelona 74,50 39.216 74,18 39.237 

Girona 9,80 5.187 9,78 5.173 

Lleida 5,40 2.825 5,47 2.893 

Tarragona 10,30 5.433 10,57 5.590 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del MTI. 2010 

 
 

2009    52.661 

 

2010    52.893 
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5.3 Excedències per cura  

 

Veiem com es manté una constant feminització de la cura. En el decurs del darrer any, hi ha 
hagut més peticions d’excedències per cura de familiars o criatures, tot i que les dones 
segueixen sent les que habitualment agafen aquest tipus de permisos.  

L’augment ha representat un  4%  aproximadament en el cas de les dones i en el dels homes 
gairebé 18%. 

 

     Dones Homes 

Numero de 
processos 

2009 2010 2009 2010 

Barcelona 4.011 4..149 216 275 

Girona 375 362 21 30 

Lleida 201 208 21 22 

Tarragona 432 503 22 21 

Total Catalunya 5.019 5.222 280 348 

Font: Prestación de maternidad, 2009 y 2010. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 
 
 
 

5.4 Mitjana d’hores dedicades a les tasques de la llar en un dia laborable 
 

La càrrega de treball de les dones és superior a la dels homes, ja que a la seva jornada de 
treball assalariat, i afegeixen més temps de dedicació a les tasques de la llar. 

 

 
 
Font: Enquesta de qualitat de vida en el treball.  
Departament de Treball. Generalitat de Catalunya.2009  
 

  

Dones

Homes

2,46 h 

1,33 h 

Mitjana d'hores  
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6. SALARIS  
 

Abans de entrar amb les dades concretes, cal fer una puntualització, un dels elements claus en 
la desigualtat i discriminació de les dones al nostre país és la jornada a temps parcial que com 
hem vist en un dels capítols anteriors, afecta massivament a les dones. Aquest pes superior 
dels temps parcial implica que la retribució en termes anuals sigui molt inferior a la dels 
homes. Per tant presentar les diferències salarials només en termes de remuneracions per 
hora, obviant la gran diferència existent en la jornada laboral anual entre dones i homes oculta 
i invisibilitza una part molt important de la desigualtat laboral que pateixen les dones.  

És per això que, tot i que, en alguns dels gràfics inclosos a continuació hi hem volgut incloure  
la diferencia salarial per hora, fonamentalment hem treballat amb dades de mitjanes anuals. 

 

 

6.1 Diferència salarial de gènere. 

Hi ha diferents punts de vista sobre com cal abordar les diferencies salarials, fet que pot 
condicionar-ne el seu valor, i per tant, la percepció de la seva gravetat. Cal comparar el guany 
femení respecte al masculí i no respecte a la mitjana total. 

 

 

Guany mitjà  anual. Catalunya 

  Homes Dones Total 

2008 € 

Catalunya 26.353,8 19.928,4 23.375,5 

Estat Espanyol 24.203,3 18.910,6 21.883,4 

Font: Elaboració pròpia a partir de EES 2008. INE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de EES 2008. INE 
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6.1.1 Evolució de la diferencia salarial de gènere  

 

L’evolució de la diferència salarial a Catalunya ha seguit una tendència positiva, tot i que la 
disminució es produeix molt lentament en el decurs dels anys. 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de EES 2008. INE 

 

Aquesta evolució sembla lògica si considerem que són els elements “objectius” 
(característiques personals) de la diferència salarial els que s’han anat reduint a mesura que les 
dones han millorat la seva integració i presència en el mercat laboral restant encara per 
eradicar els elements estructurals i més subjectius de la diferència vinculats, sobretot, a la 
discriminació indirecta. 

 

 

6.1.2 Diferència  salarial per sectors  
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de EES 2008. INE. 
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6.1.3 Diferència salarial per ocupacions  
 

Per ocupacions, les diferències salarials de gènere presenten les xifres  més elevades en les 
qualificacions mitges i baixes, tot i que les d’alta qualificació es situen en un 18%. A les dades 
del 2008 s’evidencia que s'ha trencat la tendència, d’anys anteriors on la diferència de sou 
entre les dones i els homes, en llocs d'alt nivell, era la més elevada respecte a la resta de 
professions. En les ocupacions de mitjana i baixa qualificació, la desigualtat es va posicionar en 
2008 al voltant del 24 i 27%, respectivament. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de EES 2008. INE  

 

Nota: les ocupacions s’han agrupat de la següent forma: 

Alta qualificació: Direcció d’empreses i AAPP, personal tècnic i professionals 

Mitjana qualificació: Personal administratiu, personal qualificat a la restauració, comerços, agricultura, pesca, 
industries de manufactures, construcció i mineria. 

Baixa qualificació: Personal operari de instal·lacions i de maquinaria, treballadors i treballadores no qualificats/des 

(Enquesta Estructura Salarial. INE) 

 

El tipus de lloc de treball que ocupa la persona treballadora és una de les variables que més 
influeixen en el nivell salarial en funció del grau de feminització o masculinització de les 
ocupacions, donat que la segregació ocupacional per sexes constitueix una de les 
característiques fonamentals del mercat laboral des del punt de vista de participació de les 
dones i els homes; per tant la diferència salarial  és més alta en les professions i àmbits més 
feminitzats que en els masculinitzats.  
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6.1.4 Diferència salarial segons tipus de contractes.  
 

Més enllà del tipus d’ocupació, les condicions laborals representen un altre conjunt d’actors 
dels que es pressuposa que tenen una influència important sobre el salari. Una d’aquestes 
condicions és la que es deriva del tipus de formula contractual sigui de caràcter temporal o 
indefinit. 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de EES 2008. INE. 

 

6.1.5 Evolució de la diferencia salarial de gènere per edats 

D’entrada la tendència que s’observa és clara: les diferències salarials entre dones i homes 
nomes tendeixen a disminuir una mica en la franja d’edat entre 25 a 44 amb una tendència 
clara a augmentar amb l’edat.  

 Tot i que cal remarcar la forta discriminació salarial que pateixen les persones joves: els i les 
menors de 25 anys voregen el 25%.  

 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de EES 2008. INE. 
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6.2 Guany mitjà segons el sector d’activitat. 
 

Tant en Indústria com en Serveis, que són els sectors amb més diferència salarial, aquesta ha 
disminuït en aquests dos darrers anys, per contra a la Construcció ha augmentat tot i que 
segueix sent on hi ha menys diferència salarial. 

 

Guany mitjà segons el sector d'activitat. 2006/2008. 
Catalunya 

 

 
2006 

 
2008 

  Homes Dones Homes Dones 

€         

Industria 27.173 17.178 28.211 20.598 

Construcció 20.176 18.882 23.336 21.221 

Serveis 24.124 16.621 26.284 19.758 

Font: Elaboració pròpia a partir de EES 2008. INE 

 

 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de EES 2008. INE 
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6.3 Diferències salarials segons la nacionalitat d’origen.  
 

 

 

 

 

6.4 Ingressos mensuals nets 

 

On hi ha una concentració de dones treballadores és en els trams d’ingressos més baixos. 

 

 
 

*dada poc significativa pel càlcul 
Font: Elaboració pròpia a partir de EQVT 2009. Departament de Treball 
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Font: Elaboració pròpia a partir de EES 2008. INE 
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6.5 Les diferències salarials a la Unió Europea 

 

 

 

 
* % sobre el guany mitjà per hora  de les dones i els homes assalariats 
Font. Structural Indicators. Eurostat. 2008 

 

 

Diferencia salarial mitjana segons el territori (%) 3 

 

 

 
 
 
Font. Eurostat. 2007 
 

 

                                                            
3  UE-15 – Àustria- Bèlgica – Dinamarca – Finlàndia – França – Alemanya – Grècia – Irlanda – Itàlia – 
Luxemburgo – Països Baixos – Portugal – Espanya – Suècia – Regne Unit. 
    UE-25 – UE 15 + Xipre – República Txeca – Estònia – Hongria – Letònia – Lituània – Malta – Polònia – 
Eslovàquia - Eslovènia   
   UE-27- UE 25 + Bulgària - Romania 

Diferències salarials entre homes i dones. Europa *  

17,4 

17,6 

18,1 

UE - 27 UE - 25 UE - 15



     

  

53 
 

7. PROTECCIÓ SOCIAL 
 
7.1 Esperança de vida 

 

S’observa un augment de l’esperança de vida de les persones i un augment de vida lliure de 
discapacitat.  

L’esperança de vida de les dones és superior a la dels homes. 

 

Esperança de Vida al Néixer  2008 

   

 

Homes Dones 

Catalunya 78,66 84,56 

Espanya 78,21 84,51 

Font: IDESCAT.  Període 2008 Revisat Gener 2011 

 

 

2000-2007 (en anys des del naixement) 

       

 

2000 2007 

 

Esperança EV lliure Expectativa Esperança EV lliure Expectativa 

 

de vida de discapacitat d'incapacitat de vida de discapacitat d'incapacitat 

Catalunya  79.1 70.7 8.4 81.6 74.3 7.3 

Espanya 79.4 70.4 8.7 81.1 72.6 8.5 

Font: Ministeri de Sanitat i Política Social , Indicadors de Salut 2009 
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7.2 Envelliment i jubilació 
 

Veiem com a Espanya l’edat efectiva de sortida de l’ocupació és superior que als països de la 
UE. La despesa del PIB en pensions el 2004 era més baixa que la mitjana de la UE. 

 

Envelliment i Jubilació a la Unió Europea 

 

Edat Legal Jubilació 
2008 

Edat Efectiva 
sortida 

ocupació 
Esperança de Vida 

als 65 anys 
Despesa pensions 
2004-2050 % PIB 

Països Homes Dones 

 

Homes Dones 2004 2050 

UE -25 

  

61,3 

  

11,9 14,6 

UE-27 

  

61,4 

    Alemanya * 65 65 61,7 17,55 20,69 11,4 12,1 

França * 60 60 59,3 

  

12,8 14,8 

Itàlia 65 60 60,8 

  

14,2 14,7 

Finlàndia  62-68 62-68 

 

17,48 21,35 10,7 13,7 

Espanya * 65 65 62,6 17,97 21,94 8,6 15,7 

Polònia  65 60 

 

14,76 19,14 13,9 9,3 

* Alemanya, França i Espanya estan en procés de reforma 
    Font: Euroestat Memòria CES 2009 

      
 

7.3 Pensions de la seguretat social en vigor  
 

Hi ha un augment de dones beneficiàries de les pensions contributives. Tot i així, tret de la 
pensió de viduïtat, que és bàsicament femenina, les altres hi ha menys dones que homes que 
les perceben. 

 

Nombre de beneficiaris/es  de les principals pensions contributives del Sistema de SS. Espanya 
 

   
2000 2009 

  Ambdós sexes Incapacitat permanent 790,30 920,86 

  (dates en milers) Jubilació 4.526,70 5.038,86 

Nombre de   Viduïtat 2.028,50 2.270,28 

beneficiaris/àries    Incapacitat permanent 29,41 34,51 

  % Dones Jubilació 32,72 35,56 

    Viduïtat 91,86 93,18 

Fon:  Elaboració pròpia. Anuari Estadístic del Ministeri de Treball i Immigració 2010 
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Imports mitjans en €  de les principals pensions contributives del Sistema de la Seguretat Social. Espanya 

    

2000 2009 

 

 

   

Ambdós Sexes 

Dades en milers 

Incapacitat Permanent 543,25 831,49 

 

 

  Jubilació  539,18 854,12 

 

 

  Viduïtat 333,16 553,89 

 

 

 Imports   Incapacitat Permanent 413,23 694,98 

 

 

Mitjans Dones Jubilació  384,92 592,42 

 

 

    Viduïtat 336,77 562,90 

 

 

  Raó 

Dona/Home 

 

Incapacitat Permanent 69,17 76,93 

 

 

  Jubilació  62,67 59,33 

 

 

  Viduïtat 115,25 130,67 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Anuari Estadístic del Ministeri de Treball i Immigració 

 

 Destaquem que en situacions de jubilació, el 2009, per cada 100€ que cobren els homes les 
dones en cobren 76,93 € i per jubilació 59,33. Aquesta situació s’inverteix en la viduïtat perquè 
donat que els sous de les dones són més baixos generen pensions de viduïtat més baixes. 

 

 

7.3.1 Pensions no contributives 
 

Les dones són les principals beneficiàries de les pensions no contributives. 

 

Pensions no contributives Catalunya 2009 

     
Sexe Jubilació Invalidesa 

Jubilació derivada 
d'invalidesa Total 

Dones  20.851 13.109 4.179 38.139 

Homes  5.067 11.407 1.410 17.884 

Total 25.918 24.516 5.589 56.023 

% Dones 80.44 53.47 74.77 68.07 

Font: Inserso  Perfil del pensionista no contributiva de la S. Social. Desembre 2009 
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7.4 Incidència de l’atur en les llars  
 

Cal destacar que l’augment  de la incidència de l’atur en les llars en totes les persones aturades 
ha fet passar la ràtio, en tres anys, de 3,1 a 10,2. 

 

% d'aturats i aturades en llars en que cap persona treballa 
Espanya 

   

 

2007 2010 

% d'aturats/des en les llars on cap persona treballa 25.9 39.8 

Mitjana d'aturats/des per llar 0.1 0.3 

Ràtio de llars amb totes les persones en atur 3.1 10.2 

Font: Enquesta de Població Activa INE 

   
 

7.4.1 Despeses 
 

Veiem que la despesa per unitat de consum és més baixa quan la persona 
sustentadora és una dona. 
 

Despesa mitjana anual . Per sexe de la persona sustentadora principal 

 

 

Despesa Mitjana Despesa mitjana per 
unitat de consum 

despesa total 
  per llar per persona 

Homes  35.560 12.722 19.574 69.975,70 

Dones  28.002 13.038 18.465 22.854,10 

Unitat euros 

    Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de pressupostos familiars de l'INE. 2009 

  
 

7.5 Risc de pobresa 
 

El sexe de les persones és un factor determinant per al risc de caure en la pobresa. Veiem que 
hi ha una tendència a l’augment del risc i a l’augment de la diferència entre dones i homes.   

 

Taxa de risc de pobresa.  Evolució 2005-2009 

      

 

2005 2006 2007 2008 2009 

Homes 16,0 17,2 16,5 15,0 16,7 

Dones 18,4 20,8 19,8 18,1 20,0 

Total 17,2 19,0 18,2 16,6 18,4 

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE 
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L’altra factor determinant per analitzar la incidència de la pobresa és l’edat. Observem que els 
grups més desafavorits són principalment els majors de 65 anys. 

Cal destacar, també, l’elevat risc de pobresa en menors de 16 anys. 

Taxa de risc de pobresa per grups d’edat 

       % 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

menys 16 a Dones 20,70 22,90 18,70 17,60 24,90 

  Homes 20,50 21,60 19,10 17,60 21,90 

16-64 Dones 13,90 17,70 16,90 15,50 16,70 

  Homes 13,40 14,40 13,70 13,00 14,50 

65 i més Dones 32,40 30,10 31,10 27,90 28,00 

  Homes 24,02 26,10 27,50 22,00 21,30 

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE 
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8. VIOLÈNCIA DE GÈNERE I DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE SEXE EN EL 
TREBALL 
 
8.1 Dones obligades a deixar la feina 

 

Segons les dades de l’Enquesta de Violència Masclista a Catalunya, a l llarg de la seva vida, un 
4% de les dones s’han vist obligades a deixar una feina a causa d’un assetjament sexual.  

L’EVMC enregistra també un 5,2% de casos en els quals van haver de deixar la feina per motius 
sexistes, com ara estar un embaràs.  

Per altra banda, més d’un 9% de les dones entrevistades s’han vist obligades, al llarg de la seva 
vida, a deixar la feina a causa de pressions de la pròpia parella (3,9%) o per pressions familiars 
o dificultats per harmonitzar la vida laboral i familiar (5,4%). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Font. Enquesta de violència masclista a Catalunya. 2010. Departament Interior 

 
 
 

8.2 Assetjament sexual a la feina durant el 2009 
 

L’assetjament sexual a la feina, reconegut per les víctimes al llarg de l’any 2009, va afectar 
gairebé un 0,9% de les dones que treballaven per compte d’altri, i eren més del 3% les dones 
entrevistades que informaven d’alguna agressió esporàdica a la feina. 
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Font. Enquesta de violència masclista a Catalunya. 2010. Departament Interior 

 

 

 

8.3 Discriminació per raó de sexe a l’àmbit laboral durant el 2009  
 

8.3.1 Tipus de discriminació 
 

Al llarg de l’any 2009, un 14,7% de les dones que treballaven per compte d’altri s’han 
considerat discriminades a la feina per raó de sexe. Una part important d’aquesta 
discriminació s’enregistra en les retribucions (prop d’un 10% de les dones assalariades es 
consideren subjectivament discriminades en aquest punt), i més del 8% informen de 
discriminacions en la promoció professional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font. Enquesta de violència masclista a Catalunya. 2010. Departament Interior 
 
Font. Enquesta de violència masclista a Catalunya. 2010. Departament Interior 
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8.3.2 Fets experimentats en l’àmbit laboral pel fet de ser dona 

El 4,3% de les dones que treballen per compte d’altri es consideren sotmeses a 
maltractaments psicològics a la feina per raó de sexe. Els resultats revelen que l’impacte 
psicològic d’aquest tipus de discriminació és un dels més alts, pràcticament idèntic al dels 
maltractaments reconeguts a la parella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Font. Enquesta de violència masclista a Catalunya. 2010. Departament Interior 
 

Font. Enquesta de violència masclista a Catalunya. 2010. Departament Interior 
 
 
 

8.4 Percepció de la discriminació de les dones a la feina 

En termes generals, les dones perceben l’evolució de la violència masclista amb escepticisme. 
En tot cas, són molt més crítiques que els homes amb els avenços aconseguits o previsibles. 
Així, el 30,8% dels homes creuen que les agressions masclistes a la via pública han disminuït, 
però només el 15,5% de les dones pensen el mateix. I s’enregistren diferències d’aquesta 
magnitud en tots els àmbits: el 59,5% dels homes perceben millores en l’àmbit laboral, però 
només el 32,3% de les dones perceben el mateix, o el 33,2% dels homes creuen que les 
agressions masclistes per part de parelles i ex-parelles ha disminuït, però només el 8,8% de les 
dones ho pensa. 

 

 
 
 
Font. Enquesta de violència masclista a Catalunya. 2010. Departament Interior  
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9.  MOBILITAT 
 

La manca de transport públic que ens comuniqui amb els centres de treball crea una 
discriminació important entre les persones que tenen la possibilitat d’utilitzar el cotxe privat i 
les que no. Hi ha dones que s’han vist obligades a rebutjar ofertes de treball per la 
impossibilitat de poder-hi arribar.  

A més, hem de tenir en compte que els múltiples rols que porten a terme les dones provoquen 
unes necessitats d’accessibilitat i mobilitat determinades, ja que necessiten compaginar les 
tasques laborals, les domèstiques i les de cura de les persones. 

 

 

9.1 Temps mitjà de desplaçament   
 

Temps mitjà de desplaçament de casa a la feina. Catalunya 

 

 
distribució percentual 

 
mitjana 

menys d'1 
quart hora 

entre 16 i 30 
minuts 

entre 31 i 45 
minuts 

entre 46 
minuts i 1 

hora 
més d'1 hora 

  

Homes 0,37 54,04% 28,64% 6,66% 7,06% 3,60% 

Dones 0,34 55,26% 30,81% 7,93% 3,94% ... 

Font:  EQVT 2009. Departament d’Empresa i Ocupació 

 

 

 

 
Font:  Elaboració pròpia a partir de dades d' EQVT 2009. Departament d’Empresa i Ocupació 
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9.2 Tipus de transport per desplaçar-se a la feina  

 

 
 

Font:  Elaboració pròpia a partir de dades d' EQVT 2009. Departament d’Empresa i Ocupació 
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El context 

 

 

La visió que ens aporta aquest informe, centrat en indicadors analitzats des de la perspectiva 

de gènere, no ens allunya de l’anàlisi i conclusions que des de fa anys estem fent des de CCOO, 

i en les que de manera continuada hem alertat sobre el model econòmic i de creixement del 

nostre país en els darrers anys, basat en la precarietat laboral, els baixos costos salarials, un 

desmesurat creixement del sector de la construcció, l’especulació immobiliària i per no apostar 

per un major valor afegit en productes i processos.  

Les negatives conseqüències que la crisi financera internacional està tenint en el nostre país, 

mostra la seva pitjor cara en la forta destrucció d’ocupació que venim patint en els darrers 

anys, i en el retrocés que ha provocat en els avenços que les dones havíem aconseguir tant en 

drets com en l’accés efectiu en el mercat laboral.  

Tot i que és certa la major destrucció d’ocupació masculina, aquesta realitat té els seus 

matisos, donat que hi ha un gran nombre de dones que desenvolupen un treball informal que 

no consten en les estadístiques, per la qual cosa la crisi que pateixen no es visibilitza en les 

dades de la població activa,  tot i així es segueix veient que la presencia de dones en la 

població activa respecte els homes és més baixa.  

Per això, hem de resseguir de molt a prop l’evolució dels seus efectes sobre el conjunt de la 

població treballadora perquè no hem de ser nosaltres qui hem de pagar-ne les conseqüències. 

De ben segur, però, afectarà de manera desigual als col·lectius que ja parteixen de situacions 

desiguals.  

Davant aquesta realitat hem de fer tot el que estigui en les nostres mans per evitar que les 

desigualtats siguin encara més profundes, i reclamar que els poders públics i tots els agents 

implicats treballin per sortir, tots i totes junts, d’aquesta situació.  

I com no hi ha dubte que el col·lectiu de les dones treballadores és un dels que, de forma 

evident, parteix d’una clara situació de desigualtat, en el context de la celebració del Dia 

Internacional de les Dones Treballadores d’enguany hem volgut posar-ho de manifest i donar a 

conèixer les nostres propostes. 
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Les propostes de CCOO de Catalunya 

 

Des de CCOO, hem manifestat de forma reiterada que la crisi no l’hem de pagar els 

treballadors i les treballadores, i que no es poden derivar les pitjors conseqüències cap als 

col·lectius que es troben en pitjors condicions.  

Com es constata en l’informe, les dones treballadores partim d’una pitjor situació general, més 

enllà de l’àmbit laboral. És per això que les nostres propostes es situen no només en l’àmbit de 

la negociació col·lectiva i l’empresa, i plantegem actuacions a dur a terme per part de les 

administracions públiques per fer front a la crisi i evitar–ne els efectes negatius sobre el 

conjunt de les persones treballadores i, especialment, les dones treballadores.  

Destaquem un seguit de mesures i propostes que, des de la perspectiva de gènere, han 

d’evitar un retrocés en els drets i millores aconseguits: 

 

En l’àmbit dels poder públics: 

- Cal un canvi en les polítiques per fer front a la crisi. Rebutgem la reforma laboral que 
s’ha mostrat totalment ineficaç i segueix fent pagar la crisi a les treballadores i 
treballadors.  

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

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

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

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

- De fa temps s’ha constatat que la pobresa té rostre de dona i que hi ha desigualtats 
entre les dones segons la seva situació social i econòmica. Per això, també reclamem 
l’establiment de la Renda garantida de ciutadania, donant així compliment a l’Estatut 
de Catalunya, i que ha d’afavorir la cohesió social.  
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- Més recursos per desenvolupar i millorar les lleis a favor de les dones, com la Llei 
d’Igualtat o la Llei contra la violència de gènere, les lleis de conciliació en les 
administracions públiques i la Llei sobre la interrupció voluntària de l’embaràs.  

- Transformar la pensió de viduïtat, sense desprotegir les dones grans, però de manera 
que incentivi la dependència de les joves.  

- Equiparació de les pensions no contributives al mínim general de les pensions.  

- Inclusió en el Regim general a les empleades de la llar. 

 

En l’àmbit laboral i l’ocupació: 

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

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

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

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

- Finalment, cal que des dels poders públics s’estableixin els mecanismes necessaris per 
tal que es millorin qualitativament els indicadors de les situacions de violència de 
gènere contra les dones, i especialment en relació a les diferents formes de violència 
masclista que es donen en l’àmbit laboral. És imprescindible perquè podem continuar 
amb la nostra tasca a les empreses, per tal d’aconseguir l’eradicació d’aquestes 
situacions.  
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Malgrat la forta destrucció d’ocupació masculina, les dones segueixen tenint taxes més baixes 
d’activitat i ocupació, registren índexs més alts de treball a temps parcial i temporalitat, i 
cobren un salari quasi un 30 % inferior al dels seus companys homes. Això és degut, d’una 
banda, al fet d’ubicar-se en els sectors menys productius i en les categories  professionals més 
baixes, però també perquè com a conseqüència de la situació laboral que pateixen les dones 
perceben unes prestacions per atur més baixes i unes cotitzacions socials menors, a més de 
convertir-se, en persones més vulnerables front la crisi econòmica.   

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

 La secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya, ho hem expressat clarament enguany: Davant 
la crisi les dones som clau. Cal avançar en la igualtat d’oportunitats,  activar polítiques i 
mesures que ens portin a l’eliminació dels factors que dificulten l’accés de les dones al mercat 
de treball; i actuar de manera efectiva per eradicar totes les formes de discriminació i violència 
envers les dones. 

 

Març 2011 

Secretaria de la dona 

CCOO de Catalunya 
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 
 

 
CONVENIS SECTORIALS QUE ARTICULEN SOBRE MESURES I/O PLANS D’IGUALTAT 

Federació Convenis revisats Mesures Plans Igualtat Res 

  Núm. % Núm. % Núm. % 

ACTIVITATS DIVERSES 11 4 36,36 1 9,09 7 63,66 

AGROALIMENTARIA 39 29 74,36 4 10,26 10 25,65 

COMFIA 12 11 91,67   10 83,34 0 0 

CONSTRUCCIÓ I FUSTA 22 8 36,37 3 13,64 5 54,55 

ENSENYAMENT 10 6 60 2 20 3 30 

FECOHT  30 22 73,34 11 36,67 7 23,34 

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

INDUSTRIA 6 5 83,84 1 16,67 1 16,67 

SANITAT 6 4 66,67 3 50 2 33,33 

SERVEIS A LA CIUTADANIA 131 39 29,77 17 12,98 87 48,07 

TOTAL 281 141 50,18 61 21,71 130 46,27 

Aquest a graella  s’ha elaborat amb els convenis col·lectius vigents, publicats al BOE, DOGC o Butlletí Oficial de Província, recollits 
pel CERES en data 21 de gener de 2010 

 

 

 

CONVENIS COL·LECTIUS D’AGRUPACIONS QUE ARTICULEN I/O CONTENEN PLANS 
D’IGUALTAT. 

 Defineixen 
mesures o plans 

d’igualtat 

No recullen 
res 

Convenis 8 4 

 *Aquesta graella ha estat realitzada sobre els 13 convenis col·lectius i plans d’igualtat vigents d’Agrupacions d’empreses recollides 
pel CERES en data 21 de gener de 201 el que vol dir que 3 d’elles no tenen res recollit.  

 

 

CONVENIS D’EMPRESA QUE ARTICULEN SOBRE MESURES I/O PLANS D’IGUALTAT 

Núm. convenis revisats Plans igualtat Mesures Res 

 Núm. % Núm. % Núm. % 

372 85  22,84 125 33,60 182 48,92 

Aquest a graella  s’ha elaborat amb els convenis col·lectius vigents, publicats al BOE, DOGC o Butlletí Oficial de Província, recollits 
pel CERES en data 31 de gener de 2010 
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ANNEX OCUPACIÓ PER BRANQUES DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA 

 

Població ocupada 

  

 

Homes Dones Total % dones 

Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s’hi relacionen 46.134 14.503 60.637 24 

Silvicultura i explotació forestal 3.015 

 

3.015 0 

Pesca i aqüicultura 2.117 

 

2.117 0 

Extracció de petroli brut i de gas natural 1.139 

 

1.139 0 

Extracció de minerals no metàl•lics ni energètics 3.778 181 3.959 5 

Indústries de productes alimentaris 48.355 26.971 75.326 36 

Fabricació de begudes 6.252 3.030 9.282 33 

Indústries tèxtils 14.176 9.036 23.212 39 

Confecció de peces de vestir 6.185 13.523 19.708 69 

Indústria del cuir i del calçat 2.641 1.492 4.133 36 

Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 6.251 1.974 8.225 24 

Indústries del paper 8.403 6.202 14.605 42 

Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 20.569 7.431 28.000 27 

Coqueries i refinació del petroli 3.001 374 3.375 11 

Indústries químiques 29.011 14.450 43.461 33 

Fabricació de productes farmacèutics 9.901 16.280 26.181 62 

Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 14.850 8.265 23.115 36 

Fabricació d’altres productes minerals no metàl•lics 15.880 2.964 18.844 16 

Metal•lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 9.819 3.345 13.164 25 

Fabricació de productes metàl•lics, excepte maquinària i equips 47.723 7.775 55.498 14 

Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 13.154 5.591 18.745 30 

Fabricació de materials i equips elèctrics 15.336 4.841 20.177 24 

Fabricació de maquinària i equips ncaa 34.509 9.561 44.070 22 

Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 35.172 16.794 51.966 32 

Fabricació d’altres materials de transport 5.953 1.200 7.153 17 

Fabricació de mobles 21.086 1.166 22.252 5 

Indústries manufactureres diverses 4.636 7.776 12.412 63 

Reparació i instal•lació de maquinària i equips 16.513 2.315 18.828 12 

Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 12.111 3.234 15.345 21 

Captació, potabilització i distribució d’aigua 5.887 952 6.839 14 

Recollida i tractament d’aigües residuals 155 155 310 50 

Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 14.380 1.701 16.081 11 

Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 743 

 

743 0 

Construcció d’immobles 96.567 12.581 109.148 12 

Construcció d'obres d'enginyeria civil 19.256 687 19.943 3 

Activitats especialitzades de la construcció 118.892 9.840 128.732 8 

Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 35.642 8.598 44.240 19 

Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 74.445 36.850 111.295 33 

Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 94.887 195.549 290.436 67 

Transport terrestre; transport per canonades 117.608 11.075 128.683 9 
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Transport marítim i per vies de navegació interiors 2.732 2.916 5.648 52 

Transport aeri 4.147 2.880 7.027 41 

Emmagatzematge i activitats afins al transport 24.897 12.264 37.161 33 

Activitats postals i de correus 7.593 12.198 19.791 62 

Serveis d’allotjament 18.357 25.251 43.608 58 

Serveis de menjar i begudes 76.462 84.550 161.012 53 

Edició 7.339 5.371 12.710 42 

Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats 
d’enregistrament de so i edició musical 5.451 2.634 8.085 33 

Activitats d’emissió i programació de ràdio i televisió 8.153 1.617 9.770 17 

Telecomunicacions 17.163 2.348 19.511 12 

Serveis de tecnologies de la informació 28.940 10.845 39.785 27 

Serveis d’informació 1.867 1.016 2.883 35 

Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 25.035 16.735 41.770 40 

Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 16.316 11.958 28.274 42 

Activitats auxiliars de la mediació financera i d’assegurances 2.871 2.648 5.519 48 

Activitats immobiliàries 11.507 11.262 22.769 49 

Activitats jurídiques i de comptabilitat 24.850 36.280 61.130 59 

Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 7.962 6.056 14.018 43 

Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 30.549 12.882 43.431 30 

Recerca i desenvolupament 4.898 6.912 11.810 59 

Publicitat i estudis de mercat 6.436 9.903 16.339 61 

Altres activitats professionals, científiques i tècniques 10.672 13.603 24.275 56 

Activitats veterinàries 1.320 1.174 2.494 47 

Activitats de lloguer 6.450 4.230 10.680 40 

Activitats relacionades amb l’ocupació 4.238 10.729 14.967 72 

Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats 
que s’hi relacionen 1.647 7.124 8.771 81 

Activitats de seguretat i investigació 25.061 7.921 32.982 24 

Serveis a edificis i activitats de jardineria 22.792 67.222 90.014 75 

Activitats administratives d’oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 4.591 8.492 13.083 65 

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 75.095 83.378 158.473 53 

Educació 61.530 136.421 197.951 69 

Activitats sanitàries 34.701 113.760 148.461 77 

Activitats de serveis socials amb allotjament 4.732 39.890 44.622 89 

Activitats de serveis socials sense allotjament 5.936 39.485 45.421 87 

Activitats de creació, artístiques i d’espectacles 7.767 3.521 11.288 31 

Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 2.087 7.571 9.658  78 

Activitats relacionades amb els jocs d’atzar i les apostes 4.384 2.321 6.705 35 

Activitats esportives, recreatives i d’entreteniment 13.976 7.417 21.393 35 

Activitats associatives 3.511 8.533 12.044 71 

Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 5.399 1.720 7.119 24 

Altres activitats de serveis personals 6.596 28.240 34.836 81 

Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 5.225 115.871 121.096 96 
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Organismes extraterritorials 

 

737 737 100 

TOTAL  1.677.367 1.456.148 3.133.515 46 

     Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l'EPA (INE) 

   


