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PRESENTACIÓ 
 
 
 
Presentem l’Informe de l’any 2020 sobre la situació laboral de la població estrangera a 
Catalunya, que fa referència a les dades sobre la presència de persones estrangeres a 
Catalunya i la seva situació en el nostre mercat de treball durant en finalitzar l’any 
2019.  
 
L’Informe incorpora una part de tipus monogràfic centrada en aquesta ocasió en 
l’ocupació estrangera en activitats de cures. Amb aquest objectiu, a banda de la part 
d’anàlisi general sobre la situació de la població estrangera, s’ha dedicat un espai a 
l’anàlisi de dades de l’Enquesta de Població Activa que poden aportar informació sobre 
situació laboral de la població estrangera en el sector del sector de les cures. 
 
També incorporem una part d’anàlisi qualitativa a partir de l’anàlisi dels resultats d’un 
grup de discussió de persones expertes en el sector de les cures i el treball de la llar de 
la població estrangera en aquest sector. Tot i les limitacions òbvies per generalitzar 
alguns aspectes de les conclusions, l’ús d’aquesta tècnica ens permet d’obtenir un 
coneixement més aprofundit del fenomen del que ens proporcionen les dades 
estadístiques disponibles, les quals són clarament insuficients. 
 
Com a resultat de la recerca, es presenten un seguit de propostes orientades a millorar 
la situació de la població estrangera que treballa en activitats de cures. 
 
L’estudi és el resultat de la col·laboració entre el Centre d’Estudis i Recerca Sindicals i 
el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers de CCOO de Catalunya.  
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1. LA POBLACIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA 
 
 

1.1. La població estrangera empadronada  
 

En aquest primer punt tractarem la presència de persones estrangeres a Catalunya a 
partir de les dades del Padró Continu d’Habitants. Les dades del Padró són les que 
s’aproximen més a la presència real de població estrangera, atès que s’hi poden 
inscriure les persones estrangeres independentment de si tenen autorització de 
residència o no i, per tant, en un principi poden incloure, si més no, una part de la 
població estrangera sense autorització administrativa. En aquest informe hem utilitzat 
les darreres dades disponibles que són de l’1 de gener del 2020, que són encara, en el 
moment de la seva utilització per a aquest informe, provisionals. Es tracta de dades 
que l’INE ofereix com a avançament i que, de fet, ens informen del nombre de 
persones empadronades de nacionalitat estrangera en finalitzar l’any 2019, que era de 
1.259.013. 
 

Com podem veure en els gràfics 1.1 i 1.2, l’augment continuat d’empadronats 
estrangers s’atura a principis del 2010 (creixement inferior a l’1 %). L’1 de gener del 
2011 aquest estancament es converteix ja en creixement negatiu, la qual cosa significa 
la primera reducció d’estrangers empadronats de la història recent. Aquesta pèrdua de 
població estrangera continua durant els cinc anys següents, fins que a 1 de gener de 
2017 torna a haver-hi un augment respecte l’any anterior, increment que continua fins 
el gener del 2020. 
 
 
Gràfic 1.1. Persones empadronades de nacionalitat estrangera a Catalunya.  
1 de gener de cada any 
 

 
*Les dades del 2019 són una estimació provisional. 
Font: elaboració pròpia. Dades del Instituto Nacional de Estadística (INE). Padró Continu d’Habitants. 
 
El Gràfic 1.2 ens mostra com el 2011 presenta la primera pèrdua de persones de 
nacionalitat estrangera empadronades que, tot i la puntual recuperació del 2012, 
continua fins el gener del 2016. Com dèiem doncs, no és fins el 2017, nou anys 
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després de l’inici de la crisi econòmica, que torna a produir-se un increment de la 
població estrangera empadronada. La tendència a l’augment es manté a l’alça a 
principis del 2020. 
 
Gràfic 1.2. Variació interanual de persones empadronades  
de nacionalitat estrangera a Catalunya. 1 de gener de cada any 

 

 
*Les dades del 2019 són una estimació provisional. 
Font: elaboració pròpia. Dades del Instituto Nacional de Estadística (INE). Padró Continu d’Habitants. 

 
D’altra banda, tal com ens mostra el Gràfic 1.3, el pes de la població estrangera 
empadronada a Catalunya es veu afectat per aquest augment de persones 
empadronades estrangeres. El percentatge de població estrangera, que havia anat 
minvant de manera continuada fins el 2016, torna a créixer i en el 2020 supera el 
percentatge del 2010. 
 
Gràfic 1.3. Pes de les persones empadronades de nacionalitat estrangera sobre el total de 
persones empadronades. Catalunya, 1 de gener de cada any 
 

 
*Les dades del 2019 són una estimació provisional. 
Font: elaboració pròpia. Dades del Instituto Nacional de Estadística (INE). Padró Continu d’Habitants. 
 
Si analitzem la distribució de persones estrangeres empadronades a Catalunya per 
sexes, reflectida al Gràfic 1.4, del 2010 al 2018 el percentatge de dones ha augmentat 
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en 2,8 punts percentuals. Aquest creixement s’atura i pateix una lleugera reducció els 
dos anys següents. La seva presència en el total de població estrangera empadronada 
encara és inferior a la dels homes (51,6 %). 
 
Gràfic 1.4. Evolució de la proporció de dones estrangeres empadronades sobre el total de 
persones empadronades estrangeres a Catalunya. 1 de gener de cada any 
 

 
*Les dades del 2019 són una estimació provisional. 
Font: elaboració pròpia. Dades del Instituto Nacional de Estadística (INE). Padró Continu d’Habitants. 
 

El gràfic següent ens mostra el per què d’aquesta evolució del pes de les dones, 
especialment en aquests darrers anys. El creixement del percentatge de dones és fruit 
de tres factors que es poden observar al gràfic. El primer que observem és que des del 
2009 fins el 2012 l’increment de dones empadronades és superior a l’increment 
d’homes. El segon que cal destacar és que els homes inicien la reducció d’efectius un 
any abans que ho facin les dones. Finalment, i més important, la reducció d’efectius 
masculins durant el període 2011- 2016 és sempre superior a la de les dones i els 
increments del 2017 i 2018 són inferiors. Diríem que fins aquí, la població masculina ha 
mostrat més sensibilitat als efectes de la crisi, però menys a la recuperació. En canvi, 
la reacció de la població masculina s’accelera en els darrers dos anys. 
 
Gràfic 1.5. Taxa de variació de la població estrangera empadronada per sexes. 
Catalunya, 1 de gener de cada any 
 

 
*Les dades del 2019 són una estimació provisional. 
Font: elaboració pròpia. Dades del Instituto Nacional de Estadística (INE). Padró Continu d’Habitants. 
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Tal com ens mostra el Gràfic 1.6, si comparem les estructures d’edat de la població 
empadronada a Catalunya per nacionalitat, observem la molt superior concentració de 
població estrangera en les edats actives joves, mentre que el percentatge de població 
estrangera és més inferior a la població espanyola com més s’incrementa l’edat.  
 
Gràfic 1.6. Distribució comparada per edats de la població de Catalunya segons la  nacionalitat. 
1 de gener de 2020 
 

 
*Les dades del 2019 són una estimació provisional. 
Font: elaboració pròpia. Dades del Instituto Nacional de Estadística (INE). Padró Continu d’Habitants. 

 
 

1.2.  La població estrangera amb permís de residència a Catalunya 

 
Un cop acabat l’any 2019, el nombre d’estrangers amb certificat de registre o 
autorització de residència en vigor a Catalunya és de 1.253.913 persones, cosa que 
significa un increment de 58.966 residents estrangers en relació amb l’any 2018, un 4,9 
% en termes relatius. Aquest increment és superior al de l’any anterior (4,2 %) i 
consolida la tendència al creixement que es va iniciar el 2016 quan es va invertir la 
tendència a la reducció del període 2013-15. 
 
Gràfic 1.7. Persones estrangeres residents a Catalunya. 31 de desembre de cada any 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Observatorio Permanente de la Inmigración de la Secretaría General de Inmigración y 
Emigración. 
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Per sexe, a finals del 2019 hi havia 665.376 estrangers i 588.537 estrangeres amb 
residència legal a Catalunya. Els homes superen les dones en més de sis punts, tal 
com mostra el següent gràfic. 
 
Gràfic 1.8. Persones estrangeres residents per sexes a Catalunya. 31 de desembre de 2019 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Observatorio Permanente de la Inmigración de la  
Secretaría General de Inmigración y Emigración. 

 
Aquesta diferència a favor dels homes es va mantenir relativament estable durant els 
darrers anys, variant poques dècimes, tal com ens mostra el Gràfic 1.9, però a partir 
del 2016 s’inicia una lleugera tendència a l’increment del pes de les dones que 
continua a finals del 2019. 
 
Gràfic 1.9. Proporció de dones estrangeres residents sobre el total de població  
estrangera resident a Catalunya. 31 de desembre de cada any 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Observatorio Permanente de la Inmigración de la  
Secretaría General de Inmigración y Emigración. 

 
La Taula 1.1 ens presenta la distribució dels residents estrangers a Catalunya per 
grans zones geogràfiques d’origen. Com podem observar, el col·lectiu majoritari és el 
comunitari. Dels col·lectius estrangers amb un pes important, el col·lectiu comunitari i el 
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llatinoamericà són els que creixen més respecte l’any anterior, mantenint la tendència 
dels darrers anys.  
 
Taula 1.1. Persones estrangeres amb autorització de residència, per zones geogràfiques d’origen  
31 de desembre del 2019 
 

 Residents % sobre total Variació 

UE 497.960 39,7% 6,1% 

Resta Europa 55.565 4,4% 4,6% 

Àfrica 301.920 24,1% 2,0% 

Amèrica del Nord 7.645 0,6% 9,9% 

Amèrica Llatina 213.545 17,0% 6,3% 

Àsia 176.086 14,0% 5,2% 

Oceania 842 0,1% 12,0% 

No consta 350 0,0% 8,4% 

Total 1.253.913 100,0% 4,9% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Observatorio Permanente de la Inmigración  
de la Secretaría General de Inmigración y Emigración. 

 
La Taula 1.2 també recull les dades per règim de residència. Com podem veure, la 
població amb autorització de residència de règim comunitari és la que més creix i 
augmenta el seu pes en el total de la població resident. Tot i que les autoritzacions de 
règim general també creixen respecte l’any anterior, el percentatge d’autoritzacions de 
règim comunitari s’acosta al percentatge d’autoritzacions de règim general. 
 
Taula 1.2. Persones estrangeres residents segons règims. Catalunya, 31 de desembre 2019 
 

 Residents Percentatge sobre el total Taxa creixement interanual 

Règim comunitari 625.389 49,87% 7,0% 
Règim general 628.524 50,13% 3,0% 
Total 1.253.913 100,00% 4,9% 
Font: elaboració pròpia. Dades del Anuario Estadístico de Immigración de la Secretaría  General de Inmigración y Emigración. 

 
Gràfic 1.10. Evolució del nombre de persones estrangeres residents a Catalunya  
segons el règim de residència 

 

 
Font: elaboració pròpia. Dades del Anuario Estadístico de Immigración de la Secretaría  General de Inmigración y Emigración. 
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El Gràfic 1.10 ens mostra l’evolució d’ambdós règims. Hi podem observar com 
l’increment continuat del col·lectiu de règim comunitari contrasta amb la reducció, 
també sostinguda, del col·lectiu de règim general, provocada per la reducció de nous 
estrangers, fins arribar a la pèrdua de població estrangera durant el període de crisi. 
Durant l’any 2017 però tornen a augmentar les autoritzacions de residència de règim 
general, increment que continua en el 2019. Tot i així, com dèiem, la diferència es 
continua reduint. 
 
 
Resum del capítol 
 
A l’inici del 2020 es manté la tendència a l’increment de la població estrangera 
empadronada iniciat l’any 2017. Com a conseqüència d’això, també continua 
augmentant el pes de la població estrangera sobre el total de població empadronada. 
El percentatge de dones estrangeres empadronades es manté per sota del 49 %. Els 
darrers dos anys els homes han augmentat més que les dones. 
 
Com en el cas del padró, la població estrangera amb permís de residència també 
augmenta en termes interanuals, confirmant el canvi de tendència iniciat l’any 2016. 
Aquest increment és superior en el col·lectiu comunitari. 
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2.  LA POBLACIÓ ESTRANGERA EN EL MERCAT DE 
TREBALL  

 
 

2.1.  La població estrangera en edat de treballar 
 
Després d’un llarg període de pèrdua de població estrangera en edat de treballar, que 
coincideix en bona part amb el període de pèrdua d’ocupació motivada per la crisi 
econòmica, a finals del 2016 es produeix el primer increment interanual. Aquest canvi 
de tendència, que comença dos anys després de l’inici de la recuperació econòmica, 
continua durant el 2019. El 4t trimestre del 2019 el nombre de persones estrangeres en 
edat de treballar a Catalunya és de 891.734, 63.947 més que l’any anterior, el que 
representa un creixement del 7,2 % en termes relatius. Tot i així, es tracta d’una xifra 
força inferior a la de deu anys abans. És a dir, malgrat el creixement dels darrers 
quatre anys, en el darrer trimestre del 2019 la població estrangera en edat de treballar 
encara és inferior en un 8,1 % a la que hi havia deu anys abans en el moment d’inici de 
la crisi econòmica. 
 
 
Gràfic 2.1. Evolució de la població estrangera de 16 i més anys a Catalunya.  
4t trimestre de cada any (milers) 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
 
D’altra banda, el Gràfic 2.2 mostra com, arran d’aquest canvi de tendència, el pes de la 
població estrangera en el total de la població potencialment activa tendeix a recuperar-
se i a finals del 2019 se situa en el 14,1 %, només una dècima per sota del percentatge 
del 2012, però encara 1,6 punts percentuals per sota del 2009. 
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Gràfic. 2.2. Percentatge de població estrangera de 16 i més anys a Catalunya. 
4t trimestre de cada any 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 

 
Per sexes, observem que l’increment de la població masculina comença a ser superior 
a partir del 2015 i que, malgrat l’episodi d’igualació del 2018, continua amb aquesta 
tendència en el 2019. 
 
Gràfic. 2.3. Taxa de variació interanual per sexes de la població estrangera  
de 16 i més anys a Catalunya. 4t trimestre de cada any 
 

 
 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 
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Aquest diferencial en la recuperació de població en edat de treballar fa que el pes de 
les dones hagi tendit a reduir-se des del 2015. Tot i així, la població femenina 
estrangera en edat de treballar continua sent superior a la masculina.  
 
Gràfic 2.4. Percentatge de dones sobre el total de població estrangera  
de 16 i més anys a Catalunya. 4t trimestre de cada any 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Si distingim entre persones estrangeres extracomunitàries i nacionals de la Unió 
Europea, el Gràfic 2.5 ens mostra que a partir del 2014, amb l’inici de la recuperació de 
l’ocupació, l’increment de la població comunitària és superior al de la població 
extracomunitària i que la diferència tendeix a eixamplar-se. 
 
Gràfic 2.5 Variació de la població estrangera comunitària i extracomunitària de 16 i més anys a 
Catalunya, en relació amb el 2008. 4t trimestre de cada any (2008= 100) 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 
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És per això que a finals del 2018 la població comunitària, que representa més del 26 % 
del total de la població estrangera en edat de treballar, és el tercer col·lectiu més 
nombrós després del col·lectiu llatinoamericà i l’africà. 
 
Gràfic 2.6 Distribució de la població estrangera de 16 i més anys  
per zones d’origen a Catalunya, 4t trimestre de 2019. 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
 

2.2.  L’activitat de la població estrangera 
 
Durant l’any 2019 continua l’increment interanual de la població activa estrangera 
iniciat el 2017, confirmant la fi de l’estancament del període 2014 - 2016  En el 2019, la 
població activa estrangera s’incrementa en un 7,0 % en termes interanuals i, amb un 
total de 650.500 persones, supera la xifra del 2013. 
 
Gràfic 2.7. Evolució de la població activa estrangera a Catalunya (milers). 
4t trimestre de cada any (milers) 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 
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A partir del 2009, any de major pèrdua d’ocupació, la població activa estrangera va 
disminuir fortament en relació amb la del 2008, moment d’inici de la crisi econòmica, 
mentre que la població activa de nacionalitat espanyola s’ha mantingut. Deu anys 
després, el col·lectiu estranger, tot i el fort increment interanual dels darrers dos anys, 
encara mostra una xifra de població activa molt per sota de la que hi havia a l’inici de la 
crisi.  
 
Gràfic 2.8. Variació de la població activa respecte el 2008 segons la nacionalitat. 
Catalunya, 4t trimestre de cada any. (2008=100) 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Com a conseqüència d’aquesta dinàmica, el pes de la població estrangera en el total 
de la població activa no s’acaba de recuperar i, tot i l’increment dels darrers tres anys, 
encara se situa gairebé més de tres punts per sota del pes que tenia en el 2009. 
 
Gràfic 2.9. Percentatge de població activa estrangera a Catalunya 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 
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Per sexes, l’increment dels homes (9,7 %) és superior al de les dones (3,8 %) per 
segon any consecutiu.  
 
Gràfic 2.10. Evolució de la població activa estrangera per sexes. 
Catalunya, 4t trimestre de cada any (milers) 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Al llarg del període, l’evolució del pes de les dones en el total de la població activa 
estrangera a Catalunya presenta un comportament en dents de serra, amb pujades i 
baixades, això sí, amb una tendència a incrementar-se a llarg termini. A finals del 2019 
el percentatge de dones és 3.3 punts percentuals més alt que el que hi havia en el 
2008, tot i que el major increment dels homes en els darrers dos anys ha fet reduir el 
pes de les dones.  
 
Gràfic 2.11. Percentatge de dones sobre el total de població activa estrangera.  
Catalunya, 4t trimestre de cada any 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 
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Si distingim entre persones estrangeres extracomunitàries i nacionals de la Unió 
Europea, podem veure que la població extracomunitària consolida la recuperació 
iniciada l’any 2017, mentre que la població comunitària ja fa cinc anys que està 
creixent, i ho fa de manera més pronunciada. 
 
Gràfic 2.12. Evolució de la població activa comunitària i extracomunitària. 
Catalunya, 4t trimestre de cada any (milers) 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
El Gràfic 2.13 ens mostra que la població estrangera presenta una taxa d’activitat 2,8 
punts inferior a la de la població de nacionalitat espanyola. Per sexes, les dones 
estrangeres mostren una taxa d’activitat inferior a la de les dones de nacionalitat 
espanyola. En el cas dels homes, en canvi, els de nacionalitat estrangera presenten 
una taxa d’activitat gairebé sis punts superior a la dels homes amb nacionalitat 
espanyola. 
 
Gràfic 2.13. Taxes d’activitat de 16 a 64 anys per sexes i nacionalitat.  
Catalunya, 4t trimestre del 2019 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 
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Respecte l’any anterior, la taxa d’activitat general pràcticament no ha variat, però si 
mirem la variació per sexes i nacionalitat, observem que mentre la taxa de la població 
estrangera experimenta una lleugera reducció, la de la població espanyola augmenta 
també lleugerament. Aquesta disminució de la taxa d’activitat de la població  
estrangera es produeix només en les dones atès que els homes presenten un 
increment de sis dècimes. 
 
Taula 2.1. Variació interanual de la taxa d’activitat de 16 a 64 anys 
Catalunya 4t trimestre de 2019 (punts percentuals) 
 

 Homes Dones Total 

Nacionalitat Espanyola -0,6% 0,7% 0,1% 

Nacionalitat Estrangera 0,6% -1,2% -0,2% 

Total -0,3% 0,3% 0,0% 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
 
 

2.3.  L’ocupació de la població estrangera 
 
Continua el creixement de la població ocupada estrangera iniciat el 2015, després de 
sis anys de pèrdua sostinguda de l’ocupació estrangera, tal com mostra el gràfic. A 
finals del 2019 es produeix un increment de 57.498 persones estrangeres ocupades 
respecte el mateix període del 2018, encara 60.572 menys que a l’inici de la crisi. 
 
Gràfic 2.14. Evolució de la població ocupada estrangera. 
Catalunya, 4t trimestre de cada any 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Pel que fa al ritme de variació, el Gràfic 2.15 ens mostra que durant el 2019, s’ha reduït 
en gairebé dos punts el ritme de creixement de l’any anterior. Tot i així es tracta del 
segon creixement més important de la fase de recuperació. Caldrà veure si en el 2020 
l’alt creixement es manté o la reducció del ritme que observem en el 2019 és l’inici d’un 
canvi de tendència. 
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Gràfic 2.15. Evolució de la taxa de creixement de la població ocupada. 
Catalunya, 4t trimestre de cada any 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Com a conseqüència del manteniment de la tendència positiva en l’ocupació 
estrangera continua l’increment del pes de les persones ocupades estrangeres en el 
total de l’ocupació que, atès el molt superior increment de població ocupada estrangera 
respecte la de nacionalitat espanyola, se situa en el 2019 per sobre del percentatge del 
2011, però encara 1,7 punts percentuals per sota del seu pes a l’inici de la crisi. 
 
Gràfic 2.16. Percentatge de població estrangera ocupada. 
Catalunya, 4t trimestre de cada any 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Per sexes, la reducció dels homes estrangers ocupats és superior pràcticament durant 
tot el període de crisi. Encara més, la pèrdua d’ocupació femenina s’inicia dos anys 
després que la pèrdua d’ocupació masculina i presenta un episodi de creixement 
durant el 2010. En canvi, la recuperació de població ocupada estrangera és superior en 
el cas dels homes, tant en el 2015 com a finals del 2016. A finals del 2017 el 
creixement dels homes estrangers ocupats gairebé s’atura i són les dones les que 
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mantenen el ritme iniciat el 2015. En els dos darrers anys són els homes els que 
presenten un major increment. 
 
Gràfic 2.17. Evolució de la taxa de creixement de la població estrangera ocupada per sexes. 
Catalunya, 4t trimestre de cada any 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
El resultat és una tendència a llarg termini del creixement del pes de les dones en la 
població estrangera ocupada, menys clara que la de les dones actives, en una 
seqüència en dents de serra que mostra variacions interanuals importants i que acaba 
amb la reducció dels dos darrers anys. 
 
Gràfic 2.18. Percentatge de dones sobre el total de població estrangera ocupada a Catalunya 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
El Gràfic 2.19 mostra les diferències en l’evolució de l’ocupació entre persones 
estrangeres extracomunitàries i comunitàries respecte l’any d’inici de la crisi. Podem 
veure que la reducció de la població comunitària, que s’inicia en el 2009, mostra una 
important recuperació en el 2010, abans de continuar amb la tendència negativa fins a 
finals del 2014. En canvi, la població extracomunitària presenta una reducció de 
persones ocupades des de finals del 2009 que es manté ininterrompudament fins el 
2014. A partir de 2015, tots dos col·lectius experimenten increments. Aquests 
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increments són superiors en la població comunitària. En el 2008 la població ocupada 
de països de la UE representava el 22,8 % del total de la població ocupada estrangera, 
el percentatge a finals del 2019 és del 30,1 %. 
 
Gràfic 2.19. Variació de la població ocupada comunitària i extracomunitària 
respecte del 2008. Catalunya, 4t trimestre de cada any. (2008=100) 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
El Gràfic 2.20 mostra quina és la taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys per 
nacionalitats i sexes. Com es pot veure en el gràfic, la taxa de la població estrangera 
és inferior a la dels autòctons en 8,7 punts. En el cas dels homes, la diferència és 
només de 1,4 punts. En el cas de les dones, en canvi, la diferència és gairebé de més 
de 15 punts.  
 
 
Gràfic 2.20. Taxes d’ocupació de 16 a 64 anys per nacionalitat. Catalunya, 4t trimestre 2019 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Respecte l’any anterior, la taxa d’ocupació general ha augmentat 1,8 punts. Aquest 
increment és clarament superior en la població estrangera, especialment la taxa 
d’ocupació dels homes estrangers que s’incrementa en més de deu punts. 
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Taula 2.2. Variació interanual de la taxa d’ocupació (punts percentuals) 
Catalunya, 4t trimestre de 2019 
 

 Homes Dones Total 

Espanyola -0,4% 2,0% 0,8% 

Estrangera 10,4% 3,3% 6,7% 

Total 1,4% 2,2% 1,8% 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
 

2.4.  L’atur de la població estrangera 
 
Després d’un llarg període de fort creixement de la població aturada estrangera, a 
finals del 2013 es produeix el primer descens. El Gràfic 2.21. mostra l’evolució de la 
població estrangera aturada durant els darrers deu anys. Hi podem veure com a partir 
de 2013 s’inicia una reducció de la població aturada que continua de manera 
ininterrompuda fins el 2019. Aquest darrer any la població estrangera en situació d’atur 
és de 111.590 persones, 40.707 menys que en el 2008, un 26,7 % en termes relatius. 
 
 
Gràfic 2.21. Població aturada estrangera a Catalunya. 4t trimestre de cada any 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Aquestes dades contrasten amb l’evolució de la població aturada de nacionalitat 
espanyola que ha trigat més en millorar les dades del 2008, tot i la important reducció 
experimentada des del 2013. No és fins el 2019 que la població aturada de nacionalitat 
espanyola presenta una xifra inferior a la de l’inici de la crisi. 
 
El següent gràfic compara la variació de la població aturada per nacionalitats respecte 
el 2008. Com es pot veure, l’increment és similar en ambdós col·lectius fins el 2011 i en 
el 2012, encara que la població aturada estrangera també augmenta, l’increment de la 
població aturada espanyola és clarament superior, fins al punt que dobla la població 
aturada del 2008.  
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A partir del 2013 la població aturada d’ambdós col·lectius inicia un descens continu fins 
el 2019. Aquest descens és molt superior en el col·lectiu estranger que ja el 2016 
presenta una xifra inferior a la del 2008. En canvi, a finals del 2018 la població aturada 
de nacionalitat espanyola encara és superior a la que hi havia el 2008. Com dèiem, no 
és fins el 2019 que la població aturada espanyola assoleix aquesta comparació 
favorable amb el 2008. 
 
 
Gràfic 2.22. Variació de la població aturada respecte el 2008 per nacionalitat.  
Catalunya, 4t trimestre de cada any (2008=100) 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Per entendre aquesta diferència cal recordar la important reducció de població 
estrangera en edat de treballar i de població activa estrangera a partir de l’any 2010, 
que dura més enllà del període de crisi i que no es recupera fins el 2016. La reducció 
de la població aturada estrangera durant el període 2013- 2016 té a veure amb la 
pèrdua general d’ocupació però també amb la pèrdua de població activa. És a dir, tot i 
que la reacció no és immediata -calen dos o tres anys-, després de l’inici de la crisi hi 
ha una part de la població aturada estrangera que marxa del país, cosa que no fa la 
població espanyola. Igualment, fins un o dos anys després de l’inici de la recuperació 
de l’ocupació no torna a créixer la presència de població estrangera en edat de 
treballar tal com ja hem vist més amunt.  
 
Tot i així, és clar que la creació d’ocupació també és aprofitada per la població de 
nacionalitat estrangera, de manera que el seu increment en població activa es tradueix 
en augment d’ocupació i no en increment de població aturada, la qual es redueix de 
manera més intensa que en la població espanyola. 
 
Per sexes, el percentatge de dones aturades tendeix a créixer des del 2010 perquè en 
el període de l’augment de l’atur l’increment de les dones és superior i en el període de 
reducció la disminució d’homes aturats és més intensa.  
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Gràfic 2.23. Percentatge de dones sobre el total de població estrangera aturada. 
Catalunya, 4t trimestre de cada any 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
L’anàlisi de la taxa d’atur per nacionalitats ens indica una reducció de la diferència 
entre la taxa d’atur de les persones estrangeres i la de la població de nacionalitat 
espanyola, especialment durant l’any 2016. Això és conseqüència de la superior 
reducció de la taxa de les persones estrangeres. A finals del 2019 la diferència és de 
vuit punts percentuals. 
 
Gràfic 2.24. Evolució de la taxa d’atur de 16 a 64 anys per nacionalitats.  
Catalunya 4t trimestre de cada any (%) 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Pel que fa als sexes, després del període 2008 a 2011, en què la taxa d’atur masculina 
va créixer més que la femenina, a partir del 2012 les taxes es van anar aproximant 
perquè la taxa dels homes es va anar reduint a un ritme superior. A finals del 2019 les 
dones presenten una taxa d’atur dos punts superior a la dels homes. 
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Gràfic 2.25. Evolució de la taxa d’atur de la població estrangera de 16 a 64 anys per sexes.  
Catalunya 4t trimestre de cada any 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Si distingim entre població extracomunitària i comunitària, observem que aquesta 
segona experimenta un creixement sostingut de la taxa d’atur, però moderat en 
comparació amb la taxa de la població extracomunitària fins el 2013. La diferència més 
important és que mentre la taxa d’atur de la població extracomunitària tendeix a reduir-
se a partir del 2013, la de la població comunitària no acaba de caure fins el 2016, quan 
ho fa de manera molt contundent, però torna a crèixer en el 2017. En el 2018 torna a 
situar-se en la taxa del 2016, deu punts per sota de la taxa del col·lectiu 
extracomunitari. En el 2019, l’atur de la població extracomunitària s’ha reduït més de 
20 punts respecte el 2012, però tot així encara dobla el de la població comunitària  
 
Gràfic 2.26. Evolució de la taxa d’atur de la població estrangera comunitària  
i extracomunitària a Catalunya. 4t trimestre de cada any (%) 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 
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2.5. La qualitat de l’ocupació. Temporalitat, parcialitat i irregularitat  
 
Treball temporal 
 
La taxa de temporalitat total (21,2 %), que es manté pràcticament igual respecte el 
mateix trimestre de l’any anterior (21,6 %), presenta diferències segons la nacionalitat. 
Com podem observar en el Gràfic 2.27, la població estrangera presenta una taxa molt 
elevada, en concret un 32.9 %, pràcticament 14 punts per sobre de la de les persones 
assalariades de nacionalitat espanyola (19,0 %). 
 
Gràfic 2.27. Taxa de temporalitat segons la nacionalitat. Catalunya 4t Trimestre 2019 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 

El Gràfic 2.28 ens mostra la taxa de temporalitat de cadascun dels sexes segons la 
nacionalitat. Hi observem que les dones de nacionalitat espanyola presenten una taxa 
de temporalitat superior a la dels homes espanyols. Aquesta relació es repeteix en la 
població de nacionalitat estrangera, amb unes taxes molt superiors tant en homes com 
en dones respecte la població espanyola. D’aquestes dades podem inferir que la 
diferència més important pel que fa a la temporalitat és entre nacionalitats, 
independentment del sexe.  
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Gràfic 2.28. Taxa de temporalitat per sexes. Catalunya 4t Trimestre 2019 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa de l’INE. 

 
Treball a temps parcial 
 
El 21 % de la població ocupada estrangera treballa a jornada parcial, un percentatge 
superior en més de sis punts percentuals al que presenta la població de nacionalitat 
espanyola.  
 
Gràfic 2.29. Taxa de parcialitat segons la nacionalitat. Catalunya 4t Trimestre 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa de l’INE. 

 
Però més destacable encara és que més de la meitat d’aquesta població estrangera 
que treballa a temps parcial vol treballar a temps complert, però no troba una feina amb 
aquestes condicions. La taxa de parcialitat involuntària de la població de nacionalitat 
espanyola és del 35,8 %. Es tracta d’una proporció elevada, però tot i així, és gairebé 
20 punts inferior a la taxa de la població estrangera. 
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Gràfic 2.30. Taxa de parcialitat involuntària segons la nacionalitat. 
Catalunya 4t Trimestre 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa de l’INE. 

 
Si fem la comparació per sexes, observem que la taxa de parcialitat és molt superior en 
les dones que en els homes, tant en el col·lectiu de nacionalitat espanyola com en el 
de nacionalitat estrangera. En tots dos col·lectius la parcialitat de les dones triplica la 
dels homes. D’altra banda, la parcialitat de les dones espanyoles doble la dels homes 
estrangers.  Sembla doncs que pel que fa a la parcialitat, malgrat que la nacionalitat és 
un factor de parcialitat, el sexe té més influència que la nacionalitat. 
 
Gràfic 2.31. Taxa de parcialitat per sexes segons la nacionalitat. Catalunya 4t Trimestre 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa de l’INE. 

 
El factor nacionalitat sembla però més determinant en el cas de la parcialitat 
involuntària, un dels principals indicadors de precarietat laboral disponibles en les 
estadístiques oficials. Els homes presenten una taxa de temporalitat involuntària 
superior a les dones tant en el col·lectiu de nacionalitat estrangera com en el de 
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nacionalitat espanyola, però les dones estrangeres presenten una involuntarietat 
gairebé 20 punts superior a la de les dones espanyoles. Sembla doncs que en la 
parcialitat involuntària hi influeix més la nacionalitat que el sexe. 
 
Gràfic 2.32. Taxa de parcialitat involuntària per sexes segons la nacionalitat. 
Catalunya 4t Trimestre 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa de l’INE. 

 
Irregularitat laboral 
 
En aquest punt comparem les dades de persones ocupades de l’Enquesta de Població 
Activa de l’INE amb les dades d’afiliació a la Seguretat Social, partint de la idea que la 
diferència entre una i altra dada és la quantitat aproximada de persones que treballen 
sense cap contracte. És aquest un aspecte de l’ocupació que té a veure amb la seva 
qualitat i amb la situació dels treballadors i treballadores estrangers, des del punt de 
vista de les seves expectatives de futur al nostre país. 
 
Aquesta és una comparació que no pot pas ser presa com la quantitat exacta de 
persones estrangeres que treballen sense contracte, ja que les dues fonts utilitzades 
tenen característiques metodològiques diferents. En el cas de les dades de la 
Seguretat Social es tracta d’un registre de les persones afiliades en situació d’alta, 
mentre que en el cas de l’EPA es tracta d’una enquesta a una mostra d’individus, 
seguint uns criteris de representativitat sobre la base del darrer cens. És per això que 
el resultat de la comparació no serveix per obtenir la dimensió exacta del treball 
irregular, però sí que pot servir per fer-nos una idea de la tendència que segueix aquest 
fenomen, atès que els factors de distorsió de les dades són els mateixos tots els anys. 
És per aquest motiu que diversos autors utilitzen aquesta relació entre persones 
ocupades EPA i afiliades a la Seguretat Social per analitzar la tendència que segueix el 
treball irregular, entre altres raons perquè no es disposa d’una dada millor. 
 
A partir d’aquest consideracions, les dades indiquen tres fases diferents en l’evolució 
mitjanament recent de la irregularitat laboral de la població estrangera. La primera va 
del 2005 al 2008. En un context de creixement de l’ocupació, l’increment de la població 
ocupada va ser superior a l’increment de l’afiliació a la Seguretat Social. Com a 
conseqüència d’això, la irregularitat s’incrementa. 

41% 

61% 

46% 

34% 

53% 

38% 

Nacionalitat espanyola Nacionalitat estrangera Total 

Homes Dones 



 

34 

 

 
En una segona fase, en un context de crisi, entre finals del 2008 i el 2014, la reducció 
general de llocs de treball va afectar més la població ocupada la qual es redueix en una 
proporció superior a la que ho fa l’afiliació a la Seguretat Social. Com a conseqüència 
d’això, la irregularitat es redueix. 
 
Finalment, amb l’inici de la recuperació econòmica, en el 2015, comencen a créixer la 
població ocupada i l’afiliació a la Seguretat Social, però la segona ho fa a un ritme 
superior a la primera. El resultat és que, malgrat el canvi de cicle econòmic, el treball 
irregular continua reduint-se. Durant el 2019 però, l’ocupació creix més que l’afiliació a 
la Seguretat Social, de manera que les dades mostren un 2 % de població estrangera 
ocupada sense contracte laboral. 
 
Gràfic 2.33. Evolució comparada de l’afiliació estrangera a la Seguretat Social i 
de l’ocupació estrangera a Catalunya. Mitjana anual 

 

 
Font : elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT i del Boletín de Estadísicas Laborales del Ministerio de Trabajo Migraciones y 
Seguridad Social. 

 
Gràfic 2.34. Evolució comparada de l’afiliació extracomunitària a la Seguretat Social  
i de l’ocupació estrangera a Catalunya. Finals de cada any 
 

 
Font : elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT i del Boletín de Estadísicas Laborales del Ministerio de Trabajo Migraciones y 
Seguridad Social. 
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Si mirem les dades només per a la població extracomunitària, podem veure en el 
següent gràfic que, després de reduir-se en els darrers anys la distància entre l’afiliació 
a la Seguretat Social i l’ocupació, en els darrers dos anys l’ocupació torna a créixer 
més que l’afiliació a la Seguretat Social. 
 
És per això que a partir del 2018 es detecta un repunt del percentatge de treball sense 
contracte en la població estrangera extracomunitària, que s’incrementa a finals del 
2019.  
 
Gràfic 2.35. Taxa d’ocupació extracomunitària irregular a Catalunya. Finals de cada any 
 

 
Font : elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT i del Boletín de Estadísicas Laborales del Ministerio de Trabajo Migraciones y 
Seguridad Social. 

 
 

2.6. On i de què treballa la població estrangera 
 
Si prenem els deu sectors on més s’ocupa la població estrangera i comparem la 
distribució de la població ocupada en aquests sectors segons la nacionalitat, veiem que  
només un 12,3 % de l’ocupació estrangera s’ocupa en la resta de sectors no inclosos 
en aquests deu, mentre que un 24,5 % de la població de nacionalitat espanyola 
s’ocupa en altres sectors diferents dels deu amb més ocupació. A més, gairebé la 
meitat de la població ocupada estrangera es concentra en tres sectors d’activitat. 
Aquests sectors són, per ordre de major a menor percentatge d’ocupació: hostaleria, 
indústria manufacturera i comerç. Per tant, és clar que l’ocupació estrangera es 
concentra més en uns sectors concrets, la qual cosa apunta a una forma de 
segmentació de l’ocupació per nacionalitat.  
 
L’hostaleria és el sector on hi ha més població estrangera ocupada (15,7 %), el segueix 
la indústria manufacturera (15,1 %) i el comerç (13,7 %). Les diferències més 
importants respecte l’ocupació de la població espanyola les trobem a l’hostaleria que 
només representa el 5,9 % de l’ocupació de la població espanyola, un percentatge que 
significa un terç del de la població de nacionalitat estrangera. A banda d’aquests 
sectors amb més pes, també destaquen la construcció, el treball de la llar i el de sanitat 
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i serveis Socials on el percentatge de població ocupada estrangera en el sector és molt 
superior al de la població de nacionalitat espanyola. 
 
Gràfic 2.36. Distribució de la població ocupada per branques d’activitats segons la nacionalitat. 
Catalunya, 4t trimestre de 2019 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa de l’INE. 

 
Gràfic 2.37. Percentatge de la població ocupada estrangera sobre el total de la població ocupada 
a cada branca d’activitat. Catalunya, 4t trimestre de 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa de l’INE. 

 

D’altra banda, si mirem la importància que té la població estrangera en els diferents 
sectors, tal com ens mostra el següent gràfic, veiem que el treball de la llar és l’activitat 
on les estrangeres (són totes dones) tenen un pes més important car són més de la 
meitat de la població ocupada en aquesta activitat. La següent activitat en què 
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l’ocupació estrangera té més pes és l’hostaleria on la població estrangera representa 
un terç de la població ocupada. Cal recordar que l’ocupació estrangera a finals del 
2019 representa el 15,5 % de la població ocupada en el total dels sectors. 
 
Des del punt de vista del lloc de treball que s’ocupa segons la nacionalitat, el Gràfic 
2.38 ens mostra que prop d’una quarta part de la població ocupada estrangera treballa 
en ocupacions elementals, és a dir, de baixa qualificació. En el cas de la població de 
nacionalitat espanyola només un 7,9 % s’ocupa en aquests tipus de lloc de treball, tres 
cops menys que la població estrangera. 
 
També destaca l’alt percentatge d’ocupació estrangera com a personal de restauració i 
comerç, ocupacions que majoritàriament són de baixa qualificació. El percentatge 
d’ocupació estrangera en aquest grup professional és gairebé set punts superior al 
percentatge que presenta la població de nacionalitat espanyola. En canvi, l’ocupació 
estrangera presenta percentatges molt inferiors en les ocupacions de més alta 
qualificació. 
 
Gràfic 2.38. Distribució de la població ocupada per grups professionals segons la nacionalitat. 
Catalunya, 4t trimestre de 2019 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa de l’INE. 

 
D’altra banda, si mirem la importància que té la població estrangera en els diferents 
grups professionals, tal com ens mostra el següent gràfic, observem que el seu pes en 
el grup Ocupacions elementals està molt per sobre del seu pes mitjà en la població 
ocupada (15,5 %). També està per sobre de la mitjana el seu pes en el grup Personal 
de restauració i comerç. 
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Gràfic 2.39. Pes de la població estrangera en cada grup professional 
Catalunya, 4t trimestre de 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa de l’INE. 

 
 
Resum del capítol 
 
La situació de la població estrangera en el mercat de treball de Catalunya durant l’any 
2019 continua marcada per la tendència general a la recuperació, tant de l’ocupació 
com de la població estrangera en edat de treballar, iniciades el 2015 i 2016 
respectivament. Recuperació que, en ambdós casos, és més masculina que femenina. 
 
La població activa estrangera també creix, mentre que la seva taxa d’activitat es 
redueix lleugerament. Aquesta reducció es deu al col·lectiu femení, on l’increment de 
població activa és inferior al de la població en edat de treballar. 
 
L’ocupació estrangera continua l’increment iniciat l’any 2015. Aquest increment 
continua sent superior al que també experimenta la població ocupada de nacionalitat 
espanyola. Augmenta més l’ocupació masculina que la femenina. També continua 
augmentant més la població ocupada comunitària que l’extracomunitària. La taxa 
d’ocupació de la població estrangera és més de vuit punts inferior a la de la població de 
nacionalitat espanyola. La diferència es deu sobretot a les dones estrangeres que 
presenten una taxa 15 punts inferior a la de les dones de nacionalitat espanyola. 
 
Continua el descens de la població estrangera aturada, especialment en el cas dels 
homes. La població extracomunitària presenta una taxa d’atur molt superior a la de la 
població comunitària. 
 
La població estrangera presenta una temporalitat molt superior a la de la població de 
nacionalitat espanyola. Les dades ens mostren que la temporalitat té més a veure amb 
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la nacionalitat que amb el sexe, atès que els homes estrangers mostren una 
temporalitat molt superior a la de les dones espanyoles. 
 
El treball a temps parcial és superior en la població estrangera. El més destacat, però, 
és que la major part d’aquesta població estrangera que treballa a temps parcial vol 
treballar a temps complet però no troba una feina amb aquestes condicions. Si fem la 
comparació per sexes, observem que la taxa de parcialitat és molt superior en les 
dones que en els homes, independentment de la nacionalitat. El factor nacionalitat 
sembla però més determinant en el cas de la parcialitat involuntària, un dels principals 
indicadors de precarietat laboral disponibles en les estadístiques oficials.  
 
La irregularitat laboral de la població extracomunitària creix respecte el 2018 perquè la 
població ocupada d’aquest col·lectiu creix més del que ho fa l’afiliació a la Seguretat 
Social, confirmant així la tendència a l’increment iniciada l’any anterior  
 
La població estrangera ocupada es concentra sobretot en tres sectors d’activitat, que 
són per ordre de més població ocupada: hostaleria, indústria manufacturera i comerç. A 
més, el treball de la llar i l’hostaleria són els sectors on la població estrangera té més 
pes. D’altra banda, la població estrangera tendeix a ocupar llocs de treball de menys 
qualificació i presenta els percentatges d’ocupació més alts en ocupacions elementals i 
personal de la restauració i el comerç. 
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3.  L’OCUPACIÓ DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA EN 
ACTIVITATS DE CURES 

 

3.1.  Activitats de cures a l’EPA. Cures i treball de la llar 
 
En aquest capítol intentarem dimensionar el fenomen de l’ocupació de la població 
estrangera en activitats de cures a les persones. No es tracta d’una tasca fàcil atès que 
considerem que les dades de l’Enquesta de Població Activa no permeten diferenciar de 
manera concloent les dades d’aquestes activitats. Especialment és així en el cas de les 
activitats de cures que es porten a terme persones que són contractades com a 
treballadores de la llar i que consten com a ocupades en treball de la llar. Sabem per 
estudis anteriors1 que un nombre molt important d’aquestes persones (dones en la 
immensa majoria de casos) realitza activitats de cura de persones, com ara la cura de 
persones grans, persones dependents o d’infants. La dificultat analítica rau en el fet 
que les dades no permeten distingir les persones que fan una activitat estricte de 
neteja o serveis de la llar genèrics d’aquelles que fan cura de persones. És per això 
que hem optat per tractar amb més profunditat aquelles dades d’activitats que podem 
considerar més estrictament cura de persones (sanitat i serveis socials), i 
complementar aquestes dades amb altres més generals que incloguin l’epígraf de 
treball de la llar. Amb això, podrem tenir una idea estimativa de fins on es pot estendre 
la situació laboral del treball de cures que podem descriure amb dades estadístiques. 
 
La taula següent mostra el volum de persones que s’ocupaven estrictament en 
activitats de cures i el de les que s’ocupaven en treball de la llar a finals del 2019 a 
Catalunya, segons l’Enquesta de Població Activa. Com podem veure hi ha una 
diferència clara si comptem el treball de la llar que si no el comptem 
 
Taula 3.1. Població ocupada en activitats de cures a Catalunya, 4t trimestre de 2019 
 

 Nacionalitat espanyola Nacionalitat estrangera Total 

Cures estrictes 275.343 30.962 306.305 

Treball de la llar 36.761 40.862 77.623 

Cures ampliat 312.104 71.824 383.928 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Com es pot observar al Gràfic 3.1, la importància de les activitats de cures sense 
comptar el treball de la llar en la població de nacionalitat espanyola és gairebé el doble 
que en la població estrangera, mentre que la població ocupada estrangera presenta un 
percentatge de dedicació al treballs de la llar gairebé sis cops superior al de la població 
espanyola. 
  

                                            
1
 Garrell, D i Bertran, C. Situació laboral de la población estrangera a Catalunya. Informe 

2017: Treballadores de la llar estrangeres. CERES, Barcelona, 2017 
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Gràfic 3.1. Percentatge de persones ocupades en activitats de cures  i en treball de la llar 
segons nacionalitat. Catalunya 4t trimestre 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Els gràfics 3.2 i 3.3 ens permeten comparar quin és el pes dels dos col·lectius en les 
cures estrictes i en el treball de la llar. Hi veiem que mentre en l’àmbit de les cures 
estrictes la població estrangera només representa el 10 % del total, en el del treball de 
la llar més de la meitat de la població ocupada és població estrangera.  

 
 

Gràfic 3.2. Distribució de les persones ocupades en activitats de cures estrictes per nacionalitat. 
Catalunya 4t trimestre 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 
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Gràfic 3.3. Distribució de les persones ocupades en treball de la llar per nacionalitat. Catalunya 4t 
trimestre 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Així doncs, les dades de l’EPA mostren una població ocupada en activitats que són 
declarades com a cures a les persones, de majoria de nacionalitat espanyola, mentre 
que en el treball de la llar, on pensem que hi ha treball de cures no recollit 
explícitament per l’EPA, són les treballadores estrangeres les que més estan 
desenvolupant una activitat de cures no reconeguda. 
 
Tot i el dubte sobre aquestes dades hem apostat per analitzar la situació laboral de la 
població estrangera ocupada en activitats de cures identificada en les dades de l’EPA, 
per valorar més endavant les diferències que hi poden haver amb la situació en el 
treball de la llar, tenint en compte el treball de cures ocult estadísticament en aquesta 
activitat. 
 
 
 

3.2.  Característiques de la població estrangera ocupada en 
activitats de cures 
 
Diferències segons el sexe 
 
Més enllà del fet  que la dedicació a activitats de cures és superior en la població de 
nacionalitat espanyola, les diferències entre l’ocupació de les dones i els homes en 
aquestes activitats són força importants en tots dos col·lectius. Tant en la població 
espanyola com en la població estrangera, la dedicació de les dones a aquestes 
activitats triplica la dels homes. 
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Gràfic 3.4. Ocupació per sexes en activitats de cures segons nacionalitat. 
Catalunya 4t trimestre 2019 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Les dones són majoria en aquestes activitats tant en la població estrangera com en 
l’espanyola i per tant també en el conjunt de la població ocupada en activitats de cures. 
Per col·lectius, el pes dels homes en l’ocupació estrangera és però més alt que en el 
col·lectiu de nacionalitat espanyola. 
 
Gràfic 3.5. Distribució per sexes de la població ocupada en activitats de cures segons 
nacionalitat. Catalunya 4t trimestre 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Finalment si comparem el percentatge de dones i d’homes estrangers ocupats en cures 
amb aquest percentatge en la mitjana dels altres sectors d’activitat, veiem que el pes 
dels homes en aquestes activitats és inferior que en la mitjana dels sectors. 
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Gràfic 3.6. Comparativa de la distribució per sexes de la població estrangera ocupada en 
activitats de cures i a la resta dels sectors. Catalunya 4t trimestre 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
L’edat  
 
La mitjana d’edat de la població ocupada estrangera és de 38,8 anys, mentre que la de 
la població ocupada de nacionalitat espanyola és de 43,5, és a dir, de mitjana, la 
població ocupada estrangera és prop de cinc anys més jove. Si diferenciem la mitjana 
d’edat segons si treballen en activitats de cures o en altres sectors, veiem que, tant en 
el cas de la població de nacionalitat espanyola com en el de la població estrangera, la 
mitjana d’edat a les cures és molt semblant a la de la resta d’activitats, només inferior 
en poques dècimes.  
 
Gràfic 3.7. Edat mitjana de la població ocupada en activitats de cures i als altres sectors  
segons la nacionalitat. Catalunya 4t trimestre 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 
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Com es pot veure en el Gràfic 3,8, en el tram més jove del qual tenim dades vàlides és 
l’únic en què el percentatge de població espanyola és clarament inferior al de la 
població estrangera. A partir d’aquest tram, en els trams de més edat la població 
espanyola té més presència, fins al punt que en el tram de 55 a 64 anys no hi ha xifres 
vàlides de població estrangera. Es reprodueix, doncs, per trams el que veiem a la 
mitjana, la població estrangera ocupada en activitats de cures és més jove que la 
població de nacionalitat espanyola. 
 
Gràfic 3.8. Distribució per edats de l’ocupació en activitats de cures segons la nacionalitat.  
Catalunya 4t trimestre 2019 

 

 
* No es mosten les dades per als trams de 16 a 19 anys i de 65 i més perquè, pel seu baix volum,  presenten un marge d’error 
excessiu . 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Finalment podem observar en el següent gràfic, que la població estrangera més jove és 
el grup d’edat que més s’ocupa en activitats de cures, seguit curiosament del de més 
edat.  
 
Gràfic 3.9. Percentatge d’ocupació estrangera en activitats de cures per edats.  
Catalunya 4t trimestre 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 
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Origen  
 
El comunitari és el col·lectiu que més s’ocupa en activitats de cures, seguit pel 
llatinoamericà, i força lluny de l’africà. Ni el col·lectiu asiàtic ni l’europeu no comunitari 
presenten dades suficients com per ser tingudes en compte. 
 
Gràfic 3.10. Percentatge d’ocupació en activitats de cures per zones d’origen.  
Catalunya 4t trimestre 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
La població comunitària representa prop de la meitat de la població estrangera 
dedicada a aquestes activitats. El pes de la població llatinoamericana també és 
important, mentre que el col·lectiu africà té un pes molt inferior.  
 
Gràfic 3.11. Distribució de l’ocupació estrangera en activitats de cures segons la zona d’origen.  
Catalunya 4t trimestre 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Sí fem una explotació de les dades de la EPA per països de nacionalitat, el que trobem 
és que l’única nacionalitat que presenta dades prou altes per ser vàlides 
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estadísticament és el col·lectiu de nacionalitat italiana. Aquest col·lectiu representa el 
42 % de la població comunitària ocupada en cures i gairebé el 20 % del total de la 
població estrangera ocupada en activitats de cures, mentre que només representa el 6 
% en el total de les ocupacions. 
 
Taula 3.2. Població Italiana ocupada en activitats de cures, pes sobre el total de la població 
estrangera. Catalunya, 4t trimestre de 2019 

 
 Cures Resta sectors Total 

Població Estrangera 30.962 507.476 538.438 

Itàlia 6.044 30.311 36.355 

% Itàlia 19,5% 6,0% 6,8% 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
En aquest cas és important tenir en compte que el 100% d’aquestes persones són 
persones d’origen llatinoamericà. És a dir, el total de les 6.044 persones ocupades en 
activitats de cures amb nacionalitat italiana són nascudes a l’Argentina, Veneçuela i 
Perú. 
 
 

3.2.  Les condicions laborals de la població estrangera ocupada en 
activitats de cures 
 
Com ja hem vist en el capítol 2, la població ocupada estrangera presenta una taxa de 
temporalitat (32,9 %) molt per sobre de la de la població de nacionalitat espanyola 
(19,0 %). En el cas de les activitats de cures, on la temporalitat és més alta que a la 
mitjana de la resta de sectors, la temporalitat de la població estrangera també és més 
alta que la de la població espanyola i, a més, també és més alta que la temporalitat de 
la població estrangera en la resta de sectors. 
 
Gràfic 3.12.Taxa de temporalitat en activitats de cures i en la resta de sectors segons la 
nacionalitat. Catalunya 4t trimestre 2019 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 
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Si analitzem les dades per sexes, el que hem de destacar és la gran diferència entre la 
temporalitat de les dones estrangeres i les dones de nacionalitat espanyola, però 
també respecte els homes estrangers. Quatre de cada deu dones de nacionalitat 
estrangera que treballa en tasques de cures té un contracte temporal. 
 
Gràfic 3.13.Taxa de temporalitat activitats de cures, segons la nacionalitat i el sexe. 
Catalunya 4t trimestre 2019 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Com ja hem vist en el capítol 2, la població ocupada estrangera treballa a temps parcial 
més que la població de nacionalitat espanyola. Mentre el primer col·lectiu presenta una 
parcialitat del 21 %, el segon no arriba al 14 %. En el cas de les activitats de cures i, 
tenint en compte que, tal com mostra el gràfic, l’ocupació en el total del sector presenta 
una taxa de parcialitat quatre punts superior a la de la mitjana de la resta dels sectors. 
A més, la parcialitat de la població estrangera és el doble que la de la població 
espanyola.  
 
Gràfic 3.14.Taxa de parcialitat en activitats de cures i a la resta de sectors segons la nacionalitat. 
Catalunya 4t trimestre 2019 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 
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La diferència més important, però, la trobem en la parcialitat involuntària. Com podem 
veure en el següent gràfic, la parcialitat involuntària de la població estrangera és més 
alta en les activitats de cures que en la mitjana dels sectors.  
 
Gràfic 3.15. Taxa de parcialitat involuntària en activitats de cures i a la resta de sectors segons la 
nacionalitat. Catalunya 4t trimestre 2019 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Per sexes, ja hem vist en el capítol 2 que el treball a temps parcial és molt superior en 
les dones que en els homes, i especialment en les dones estrangeres. En el cas de les 
cures aquesta combinació de nacionalitat i sexe ofereix unes dades molt contundents. 
Tal com podem veure en el gràfic, la parcialitat de les dones estrangeres és més del 
doble de la de les dones espanyoles, mentre que els homes estrangers presenten 
xifres tan baixes que no podem tenir-les en compte. 
 
Gràfic 3.16.Taxa de parcialitat en activitats de cures, segons la nacionalitat i el sexe. 
 Catalunya 4t trimestre 2019 
 

 
 Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Pel que fa a la irregularitat Laboral, la Taula 3.3 compara les dades de població 
assalariada del darrer trimestre del 2019 amb les dades d’inici del 2020 d ’Afiliació a la 

12,3% 

18,4% 

41,9% 

Homes Dones 

Nacionalitat espanyola Nacionalitat estrangera 
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Seguretat Social que són les més properes en el temps. Les dades mostren que prop 
de 6.000 treballadors i treballadores estrangeres treballen sense contracte en activitats 
de cures. Això suposa una irregularitat laboral de pràcticament un 22%,  
 
Taula 3.3. Treball irregular de la població estrangera en activitats de cures. 
 Catalunya finals de 2019 
 

 Població assalariada 
EPA 4tm 2019 

Població Afiliada a 
la Seguretat Social 

gener 2020 

Sense 
contracte 

Percentatge 
d'irregularitat 

Cures estrictes 26.955 21.054 5.901 21,9% 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE i del servei d’Estadístiques de la Seguretats 
Social. 

 
 

3.4.  Diferències entre població nacionalitzada i població estrangera 
 
També hem volgut comparar la situació de la població d’origen estranger a les activitats 
de cures segons si té la nacionalitat espanyola o no, partint de la hipòtesi que la 
situació d’ambdós col·lectius no varia atès que algunes de les variables 
discriminatòries es mantenen malgrat el canvi d’estatus legal. Per fer-ho utilitzarem, 
com fins ara, les dades de l’Enquesta de Població Activa del quart trimestre del 2019. 
No podrem desagregar les dades per zones d’origen o països perquè la major part dels 
resultats presenten xifres excessivament baixes i, per tant, amb un error estadístic no 
acceptable. Per aquest motiu, tractarem només les dades agregades del total de la 
població potencialment activa d’origen estranger detectada a l’EPA.  
 
El primer que ens cal saber és el pes de cada col·lectiu en el total de la població 
d’origen estranger en edat de treballar. En el gràfic següent podem veure que la 
població nacionalitzada representa més d’una quarta part del total de la població 
potencialment activa d’origen estranger. 
 
Gràfic 3.17. Població de 16 i més anys nascuda a l’estranger segons si té o no la nacionalitat 
espanyola. Catalunya 4t trimestre 2019 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 
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Tant en un col·lectiu com en l’altre la proporció de dones i homes és semblant, amb un 
percentatge de dones que supera el 50 %, superior en el cas de la població no 
nacionalitzada.  
 
Gràfic 3.18. Població nacionalitzada i població estrangera per sexes 
Catalunya 4t trimestre 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Pel que fa a les edats, l’edat mitjana del col·lectiu no nacionalitzat és de 37,7 anys, 
mentre que la del col·lectiu nacionalitzat és de 41,3, dos anys i mig més. A més, tal 
com mostra el gràfic, en el col·lectiu nacionalitzat tenen un pes superior els trams de 
més edat. On hi ha la diferència més important és en el tram de 31 a 44 anys en el qual 
la població estrangera presenta un percentatge 12 punts superior al de la població 
nacionalitzada. 
 
Gràfic 3.19. Població nacionalitzada i població estrangera per edats 
Catalunya 4t trimestre 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 



 

52 

 

Pel que fa a la distribució per branques d’activitat, destaca la superior dedicació de la 
població nacionalitzada al comerç (17,4 %), amb un percentatge gairebé quatre punts 
percentuals per sobre del que presenta la població estrangera (13,7 %), la qual només 
presenta percentatges superiors de pes en indústria manufacturera, construcció i 
treball de la llar, mentre que la població nacionalitzada es dedica el doble a les cures 
estrictes (sanitat i serveis socials). 
 
Gràfic 3.20. Població nacionalitzada i població estrangera segons la branca d’activitat on s’ocupa 
Catalunya 4t trimestre 2019 (10 branques principals) 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
La temporalitat és semblant en tots dos col·lectius: sent idèntica en les activitats de 
cures i una mica superior, en el cas de la població no nacionalitzada, en la resta de les 
activitats. 
 
Gràfic 3.21. Taxa de temporalitat de la població nacionalitzada i la població estrangera. 
Activitats de cures i resta de sectors a Catalunya, 4t trimestre 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 
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El treball a temps parcial en les activitats de cures és molt superior en la població no 
nacionalitzada, mentre que en el conjunt de la resta de sectors aquesta diferència és 
petita. 
 
Gràfic 3.22. Taxa de parcialitat de la població nacionalitzada i la població estrangera. 
Activitats de cures i resta de sectors a Catalunya, 4t trimestre 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
La parcialitat involuntària també és superior en el col·lectiu de nacionalitat estrangera 
tant en les activitats de cures com en la resta de sectors tot i que la diferència és petita 
en tots dos casos. 
 
Gràfic 3.23. Taxa de parcialitat involuntària de la població nacionalitzada i la població estrangera. 
Activitats de cures i resta de sectors a Catalunya, 4t trimestre 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 
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3.5.  Supòsit de treball de la llar com a treball de cures 
 
A l’inici del capítol hem plantejat el problema que comporta no disposar de dades de 
l’EPA que permetin distingir les activitats de cures que es porten a terme per part de 
persones que són contractades com a treballadores de la llar i que consten com a 
ocupades en treball de la llar mentre que sabem, per estudis anteriors, que un nombre 
molt important d’aquestes persones realitza activitats de cura. És per això que, com ja 
anunciàvem, en aquest apartat complementarem l’anàlisi fet fins ara amb dades que 
inclouen l’epígraf de treball de la llar, cercant d’obtenir així una idea estimativa de fins 
on es pot estendre la situació laboral del treball de cures que acabem de descriure. 
 
En aquest sentit, el gràfic següent ens mostra que el 13,3 % de la població estrangera 
es podria estar dedicant a activitats de cures de manera explicita o com a part del 
treball de la llar. Això suposa un percentatge relativament alt de dedicació, si tenim en 
compte els percentatges de dedicació en la resta d’activitats, i se situaria en un tercer 
lloc d’importància entre les deu activitats on més s’ocupa la població estrangera. 
L’ocupació de la població estrangera en aquest conjunt d’activitats seria superior en 
més de dos punts a la de la població espanyola.  
 
El mateix gràfic mostra que la diferència amb la població de nacionalitat espanyola la 
trobem entre les dones espanyoles i les estrangeres. Aquestes darreres es dediquen 
força més que les espanyoles al treball de cures amb el treball de la llar inclòs i, en 
canvi, el percentatge de dedicació entre els homes és molt semblant independentment 
de la nacionalitat. 
 
Gràfic 3.24. Percentatge de població ocupada en activitats de cures i treball de la llar per sexe i 
nacionalitat. Catalunya 4t trimestre de 2019 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
Pel que fa a l’edat, podem observar en el gràfic que en tots els trams la població 
estrangera presenta un percentatge més alt que el de la població espanyola, excepte 
en el de més edat, on el de la població espanyola duplica el de la població estrangera. 
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La població estrangera dedicada al treball de cures i llar és lleugerament més jove, tal 
com passava en el cas de les activitats de cures sense treball de la llar. 
 
Gràfic 3.25. Percentatge de població ocupada en activitats de cures i treball de la llar per edat i 
nacionalitat. Catalunya 4t trimestre de 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
La taxa de temporalitat en activitats de cures i llar és dos punts més alta que en les 
cures estrictes (24,1 %) en la població espanyola i un punt més baixa en la població 
estrangera (39,5 % en cures estrictes). La diferència respecte la resta d’activitats és 
una mica més gran en el cas de la població estrangera 
 
Gràfic 3.26. Taxa de temporalitat en activitats de cures i treball de la llar nacionalitat.  
Catalunya 4t trimestre de 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
La taxa de parcialitat en activitats de cures i llar és cinc punts més alta que en les cures 
estrictes (17,0 %) en la població espanyola i 14 punts més alta en la població 
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estrangera (34,2) % en cures estrictes). La diferència en la mitjana de la resta 
d’activitats és una mica més gran en el cas de la població estrangera 
 
Gràfic 3.27. Taxa de treball a temps parcial en activitats de cures i treball de la llar nacionalitat.  
Catalunya 4t trimestre de 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
La parcialitat involuntària en activitats de cures i llar és només un punt més alta que en 
les cures estrictes (39,9 %) en la població espanyola i quatre punts més alta en la 
població estrangera (63,4 % en cures estrictes). La diferència respecte la resta 
d’activitats és més gran en el cas de la població estrangera 
 
Gràfic 3.28. Taxa de parcialitat involuntària en activitats de cures i treball de la llar nacionalitat.  
Catalunya 4t trimestre de 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
El proper gràfic compara el percentatge de població ocupada en cures estrictes i cures 
més treball de la llar segons les tres zones d’origen de què tenim dades vàlides. Hi 
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podem veure que mentre la població comunitària presenta un percentatge més baix si 
hi incloem el treball de la llar, en el cas de la població llatinoamericana el percentatge 
és més del doble en cures més llar. Està clar que és més important el treball de la llar 
per al col·lectiu llatinoamericà que per a la resta de la població estrangera. 
 
Gràfic 3.29. Percentatge de població ocupada en cures estrictes i cures més llar segons zona 
d’origen. Catalunya 4t trimestre de 2019 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE. 

 
La Taula 3.4 compara les dades sobre irregularitat de les cures estrictes que havíem 
vist en la Taula 3.3 amb les de la llar i la suma dels dos epígrafs de la EPA. Com es pot 
veure la irregularitat de les treballadores de la llar és superior en 4 punts, cosa que fa 
que la irregularitat de les activitats de cures més les de la llar sigui pràcticament d’una 
quarta part de la població ocupada en aquest sector ampliat. 
 
 Població assalariada 

EPA 4tm 2019 
Població Afiliada a la 

Seguretat Social, gener 2020 
Sense 

contracte 
Percentatge 

d'irregularitat 

Cures estrictes 26.955 21.054 5.901 21,9% 

Llar 40.862 30.388 10.474 25,6% 

Cures més llar 67.817 51.442 16.375 24,1% 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE i del servei d’Estadístiques de la Seguretats Social. 

 
 
Resum del capítol 
 
La importància de les activitats de cures sense comptar el treball de la llar en la 
població estrangera és molt inferior que el que té en la població espanyola, exactament 
el contrari del que passa en el treball de la llar. 
 
Les dades analitzades paleses que les cures a les persones són activitats clarament 
feminitzades independentment de la nacionalitat 
 
L’edat mitjana de la població de nacionalitat estrangera ocupada en activitats de cures 
és pràcticament la mateixa que en la del total de la resta d’activitats i, per tant, inferior a 
la de la mitjana de la població espanyola. D’altra banda, la població estrangera més 
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jove és el grup d’edat que més s’ocupa en el sector. Més enllà de la mitjana, per grup 
d’edats, la població estrangera dedicada a les cures és més jove que la de nacionalitat 
espanyola. 
 
El col·lectiu comunitari és el que més es dedica a les cures, seguit pel col·lectiu 
llatinoamericà i ja més lluny pel col·lectiu africà que s’hi dedica la meitat que el 
col·lectiu comunitari. Ni la població asiàtica ni l’europea no comunitària mostren una 
dedicació mínimament significativa en aquest sector. L’únic col·lectiu de nacionalitat 
que es pot destacar és el col·lectiu italià que representa pràcticament el 20 % del total 
de la població estrangera en el sector, però es tracta de població llatinoamericana amb 
passaport italià. 
 
En les activitats de cures, on la temporalitat és més alta que a la mitjana de la resta de 
sectors, la temporalitat de la població estrangera també es més alta que la de la 
població espanyola i més alta que la temporalitat de la població estrangera en la resta 
de sectors. Quatre de cada deu dones de nacionalitat estrangera que treballen en el 
sector té un contracte temporal, una temporalitat superior a la de les dones espanyoles 
que presenten una temporalitat superior a la dels homes. 
 
En la població estrangera, la parcialitat és superior en les activitats de cures que en la 
resta de sectors. Aquesta diferència és molt menor en la població de nacionalitat 
espanyola. Podem dir que en aquest sector, la parcialitat afecta molt més l’ocupació 
estrangera. Per sexes, és clar que la parcialitat afecta més a les dones, però la de les 
dones estrangeres dobla la de les espanyoles, mostrant, com en el cas de la 
temporalitat, que la precarietat en aquest sector està vinculada tant a la nacionalitat 
com al gènere.  
 
Es detecten algunes diferències entre la població ocupada de nacionalitat estrangera i 
la nacionalitzada respecte la seva situació en el mercat de treball. El primer col·lectiu 
es dedica més a la indústria, a la construcció i al treball de la llar. I en concret, en les 
activitats relacionades amb les cures, la població nacionalitzada es dedica més a les 
cures (sanitat i serveis socials) i l’estrangera es dedica més al treball de la llar. Això és 
així perquè les dones estrangeres són majoria en el treball de la llar. 
 
Tots dos col·lectius mostren la mateixa temporalitat en activitats de cures, però la 
població estrangera presenta més parcialitat.  
 
El 13,3 % de la població estrangera es podria estar dedicant a activitats de cures si 
incloem en aquest sector les persones que es dediquen al treball de la llar, més del 25 
% en el cas de les dones. Es tracta d’una dedicació relativament alta i ocupa el tercer 
lloc entre les deu ocupacions en què més s’ocupa la població estrangera. Les 
diferències més destacables, si hi incloem el treball de la llar, són dues: d’una banda, 
en aquest sector ampliat, les dones s’hi dediquen molt més que els homes. És a dir, la 
diferència és major que si només tenim en compte les cures estrictes. I d’altra banda, 
les dones estrangeres s´hi dediquen força més que les espanyoles. 
 
Tal com passa amb el treball de cures estricte, la població estrangera dedicada al 
treball de cures i llar és lleugerament més jove que la població espanyola.  
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Si hi incloem el treball de la llar augmenta la temporalitat, la parcialitat i una mica també 
s’incrementa la parcialitat voluntària, és a dir, s’incrementa la precarietat. Això és així 
perquè la precarietat és superior en el treball de la llar que en la sanitat i els serveis 
socials. 
 
Per origen, la gran diferència la presenta el col·lectiu llatinoamericà, el qual es dedica 
molt més al treball de la llar. En concret les dones llatinoamericanes es dediquen més 
al treball de la llar que les europees i les africanes. En el treball de les cures estrictes 
però destaca el col·lectiu d’origen llatinoamericà amb passaport italià.  
 
La irregularitat en les cures estrictes afecta a una de cada cinc treballadores del sector 
i si ampliem l’activitat de cures als treballs de la llar, la irregularitat la pateix una de 
cada quatre treballadores. La diferència segurament està en el fet què el col·lectiu 
llatinoamericà amb passaport comunitari no es dedica al treball de la llar i si a les cures 
estrictes on la irregularitat és menor. 
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4. CONCLUSIONS DE LES DADES QUANTITATIVES 
 
Durant el 2019 continua augmentant la població estrangera, més els homes que les 
dones, així com la població amb permís de residència, en aquest cas s’incrementa 
especialment el nombre de residents/es comunitaris. També creix la població 
estrangera ocupada, tot i que no tant la com la població ocupada espanyola, que es 
beneficia més de la recuperació econòmica. En general la població estrangera continua 
tenint una ocupació de pitjor qualitat, més temporal i amb més parcialitat involuntària. 
D’altra banda, continua creixent la irregularitat laboral de la població extracomunitària. 
En les cures estrictes afecta a una de cada cinc treballadores del sector i si ampliem 
l’activitat de cures als treballs de la llar, la irregularitat la pateix una de cada quatre 
treballadores. Aquesta diferència la marca el col·lectiu llatinoamericà amb passaport 
comunitari que no es dedica al treball de la llar i si a les cures estrictes on la 
irregularitat és menor. 
 
La població estrangera s’ocupa principalment en l’hostaleria, la indústria i el comerç, 
per aquest ordre. En el treball de la llar, que és la quarta activitat on més s’ocupa la 
població estrangera, les dones estrangeres són més de la meitat de la població 
ocupada. 
 
Pel que fa a les activitats de cures, cal dir que la situació canvia força si hi incloem el 
treball de la llar que si només comptem el que anomenem cures estrictes, és a dir, 
l’ocupació en sanitat i serveis socials. Hi ha una dedicació proporcionalment més alta 
de la població espanyola que de la població estrangera en les activitats de cures 
estrictes, com també hi ha una dedicació superior de la població nacionalitzada 
respecta la població estrangera. En canvi, si hi incloem el treball de la llar la població 
estrangera presenta més dedicació al sector, especialment les dones.  
 
Tant si comptem les activitats de cures estrictes com si hi incloem el treball de la llar, 
és evident que es tracta d’activitats molt feminitzades, però en la segona opció la 
diferència a favor de les dones estrangeres es major perquè el treball de la llar és una 
activitat on les dones estrangeres són majoria. 
 
Una altra diferència és que, pel que fa a les cures estrictes, en l’ocupació estrangera 
que hi trobem el col·lectiu estranger que més s’hi dedica és el comunitari, especialment 
de nacionalitat italiana que, no obstant és, en la seva totalitat, població llatinoamericana 
amb passaport italià. Si hi afegim el treball de la llar, el col·lectiu que més s’hi dedica 
són les dones amb nacionalitat d’un país llatinoamericà. Però com hem vist, tant en un 
cas com en l’altre es tracta de població d’origen llatinoamericà, la diferència la fa el 
tenir passaport comunitari o no. 
 
També en el sector de les cures la temporalitat i la parcialitat són superiors en les 
dones estrangeres. La precarietat en aquestes activitats està associada tant a la 
nacionalitat com al gènere. 
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5. L’ANÀLISI QUALITATIU. L’OPINIÓ DE LES PERSONES 
EXPERTES 
 
Per tal de poder aprofundir en les condicions laborals de les treballadores estrangeres 
de les cures i en els factors que incideixen en aquestes condicions, s’ha realitzat un 
estudi de tipus qualitatiu a partir d’un grup de discussió format per persones expertes, 
coneixedores del fenomen com a conseqüència de la seva tasca professional. Com ja 
hem explicat en la part qualitativa, les activitats de cures es realitzen en àmbits 
diversos com ara els serveis socials en centres sociosanitaris, els serveis socials 
d’atenció domiciliària o el treball de la llar, on també es realitzen, en molts casos, 
treballs de cures. És per això que, per tal de tenir una visió al més àmplia possible del 
fenomen, hem seleccionat treballadores d’aquests diversos àmbits a l’hora de 
confeccionar el grup de discussió. A continuació presentem la descripció de cadascuna 
d’aquestes persones. 
 
Relació de participants en el grup de discussió 
 

E1 Dona, sindicalista responsable del sector de treball de la llar 

E2 Dona, treballadora de residència geriàtrica 

E3  Dona, sindicalista i treballadora de serveis socials a domicili. Treballadora familiar 

E4 Dona, treballadora de la llar  

 
També hi han participat, en qualitat d’investigadors, els autors del present estudi.  
 
Presentem seguidament els resultats del grup de discussió seguint l’ordre dels temes 
que van estructurar la conversa. 
 
 
1. La situació actual de les treballadores estrangeres en la cura de persones 

 
El grup té clar que les activitats de cures són realitzades molt majoritàriament per 
dones estrangeres, encara que la seva presència és desigual als diferents sectors: molt 
important al treball de la llar i les residències privades, i menor a l’assistència 
domiciliaria. Pel que fa al seu origen,  la majoria són llatinoamericanes, tot i que segons 
E1, en el cas del treball de la llar, també hi podem trobar dones africanes.  
 
En el cas de les treballadores familiars que treballen per als serveis socials públics, 
segons E3, abans només hi havia treballadores espanyoles, però s’hi han anat 
incorporant treballadores estrangeres a mesura que aquestes han pogut obtenir les 
titulacions que són requisit per exercir aquesta professió, atès que es tracta d’una 
activitat regulada legalment.  
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Per a E2, aquesta major presència de dones estrangeres es deu a la precarietat per la 
que passen les persones estrangeres, agreujades molt sovint pel marc legal 
d’estrangeria i els seus requisits per accedir o mantenir la regularitat: “cómo somos un 
sector superprecario, la necesidad que tenemos de trabajar es un medio de salida... no 
lo encuentro justo, pero como dicen aquí, es lo que hay”. 
 
La diversitat de situacions segons l’àmbit de l’activitat fa que també les condicions de 
treball variïn segons l’àmbit. La situació més precària és la de les treballadores de la 
llar. Així ho expressa E4: “Muchas familias te pagan lo que quieren, no te dan las 
fiestas... dependes del buen corazón de la familia... hay chicas que solo tienen unas 
horas de fiesta a la semana”. 
 
Sobre la càrrega de treball, E2 comenta que a la residència privada on treballa la ràtio 
per treballadora és elevada i que aquesta càrrega de treball impossibilita oferir una 
assistència digna i que a més és un greu problema de salut laboral: “yo tengo 49 años, 
yo con diez años más seré una abuela para que me cuiden. Se está obviando la 
realidad, que yo tengo que llevar 12 personas con una alta dependencia, que 
dependen todos de mí. Yo no los voy a tratar como un saco de patatas y eso hace que 
yo me deterioro mi salud.”  
 
També en l’àmbit de les residències privades, la mateixa persona explica que, a banda 
de la precarietat general, les empreses estan introduint la figura de l’auxiliar avançada. 
Aquest figura incorpora tasques d’infermeria però manté la mateixa remuneració:  “se 
han inventado una figura de auxiliar avanzada … es la que hace de enfermera y cobra 
un sueldo de auxiliar, y la ratio no la bajan, es que es indignante”. Denuncia que 
aquestes treballadores estan assumint responsabilitats que no els pertoquen, amb 
conseqüències penals si hi ha algun problema. 
 
Aquesta qüestió de la realització de tasques que no els correspon fer ha estat un dels 
punts més debatuts atesa la importància que té en relació amb les condicions de 
treball. I altre cop trobem diferències importants segons l’àmbit on es desenvolupa 
l’activitat.  
 
En aquest sentit E4 denuncia que les treballadores de la llar fan tasques de cures que 
no els corresponen: “...al ir cuidando personas, y que me han asignado 
responsabilidades, medicas... cuando la enfermera me dice tú puedes hacer esto, esto 
o esto, poner una sonda...”. En aquest sentit, reclama el poder accedir a formació, però 
denuncia que no ho pot fer per la seva situació d’irregularitat administrativa. 
 
Des del punt de vista d’E3, les treballadores d’assistència domiciliària no han de 
desenvolupar tasques que superen les seves responsabilitats i que corresponen al 
personal d’infermeria. Considera que les treballadores de la llar estan assumint 
responsabilitats molt per sobre de les que els corresponen i que els poden generar 
greus conseqüències. 
 
Pel que fa aquest problema E3 explica que ha observat una diferència entre la situació 
de les treballadores familiars que treballen directament per a l’administració o aquelles 
que treballen en empreses que treballen per a l’administració i les treballadores 
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familiars que ho fan en empreses que treballen directament per a famílies de manera 
privada. Mentre que quan es treballa per a l’administració es realitzen només les 
tasques que preveu la normativa i el conveni col·lectiu, en les empreses que treballen 
per a les famílies de manera privada sovint no és així, i comenta que des del sindicat 
s’han denunciat diverses empreses a Inspecció de Treball per aquest motiu. I això es 
dona tant en el cas en què se’ls fa fer tasques pròpies d’infermeria que no corresponen 
com en casos en què es fa fer treball de la llar a treballadores familiars que per 
normativa no tenen aquesta funció.  
 
Aquest problema és de la mateixa naturalesa que el que comentava E2 en relació amb 
les residències privades i la figura de l’auxiliar avançada a la qual anomena infermera 
oculta. Considera que aquestes treballadores assumeixen responsabilitats que no els 
pertoquen, amb conseqüències penals si hi ha algun problema. També comenta que 
aquesta figura sempre l’ocupen treballadores d’origen no estranger introduint així el 
problema de la discriminació pel fet de ser estrangeres.  
 
Segons E3, no es produeix cap discriminació per origen o nacionalitat perquè s’aplica 
el conveni a totes les treballadores per igual. Tot i així, i com ja hem vist, no a totes les 
treballadores se’ls aplica el conveni de la mateixa manera, en realitat s’aplica el 
conveni a l’administració pública, però en les empreses privades, si més no, en els 
serveis privats a famílies, ni s’aplica el conveni ni es compleixen les normatives sobre 
les tasques. En les seves paraules, les treballadores que presten el seus serveis per a 
empreses privades “hacen la Mary Poppins, que son chicas para todo, abren el bolso y 
ahora me pongo para hacer de limpieza y ahora abro el bolso y soy cuidadora”, cosa 
que incompleix el que preveu el conveni, que defineix l’existència de treballadores 
familiars i auxiliars de la llar, amb funcions clarament diferenciades.  
 
I encara menys s’aplica un conveni en el treball de la llar, perquè no n’hi ha. I, tant en el 
cas de les empreses privades de serveis de cures com en el treball de la llar, la gran 
majoria de treballadores són estrangeres. 
 
A banda d’aquestes diferències més de normativa, en la discussió també s’ha fet 
al·lusió a tractes discriminatoris directes. Recollim el testimoni d’E1 sobre discriminació 
cultural/religiosa en treballadores de la llar, parlant d’una treballadora marroquina que 
va atendre: “tenía cuatro años de trabajar en una casa... cuando ella llegaba a esta 
casa, ella tenía que quitarse el velo, y esta mujer me lo estaba contando con dolor” i 
quan li preguntava per què ho permetia, li deia que “la necesidad me hizo hacerlo”. E1 
no entén que té a veure el fet de portar vel amb la feina que havia de fer com a 
treballadora de la llar. A més, diu que ella també s‘ha sentit discriminada per ser 
llatina”. Segon E3 també havien tingut el problema del rebuig al vel en l’àmbit de les 
treballadores familiars, però cada cop passa menys. 
 
Un altre problema és l’assetjament sexual a la feina. La discussió al voltant d’aquesta 
qüestió es refereix sobretot a situacions que es donen en els domicilis, tot i que sembla 
que en els centres sociosanitaris és un problema que també és present. Qui primer treu 
el tema és E4, treballadora de la llar que relaciona l’assetjament amb actituds 
xenòfobes i de menyspreu: “a uno lo hacen sentir muy poca cosa, o porque el señor 
cuando yo no accedía a las peticiones que él quería, me trataba de tonta, eres una 
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tonta te deberías ir a tu país de donde has salido porque aquí no sirves para nada... 
son cosa que las he vivido en carne propia”. 
 
Segons E3, no és només qüestió de les treballadores de la llar, també es dona en 
l’atenció domiciliària dels serveis socials: “a veces es una cosa muy sutil, que te pasa o 
cuando le estas levantando de la cama se te agarra de donde no se tiene que agarrar... 
o te ofrecen cosas por algún servicio extra… es muy difícil de demostrar si no es algo 
muy descarado, muy descarado, porque tú estás sola con la persona... aunque en 
nuestro caso tenemos protocolos de actuación…”  
 
També explica que “en atención domiciliaria hicimos una encuesta y la verdad es que 
nos horrorizamos de lo normalizado que lo tenían las profesionales” i que moltes 
vegades aquest assetjament sexual es dona per part de familiars de les persones 
usuàries, i no directament per part d’aquestes persones usuàries del servei. 
 
Aquesta realitat també es present a l’àmbit de les residències geriàtriques. E2 parla 
d’actuaciones normalizadas al sector: ”...te tocan los pechos, te tocan el culo, y así 
sucesivamente, que yo se lo digo, yo estoy aquí como auxiliar, no para que usted me 
toque mi cuerpo”. 
 
Un altre tema clau de la precarietat laboral en el sector és el treball sense contracte. 
Com ja hem vist, és habitual en el treball de la llar, però segons E1 també el trobem en 
residències que contracten a través d’agències de col·locació que els envien 
treballadores sense autorització de residència i treball: “me he encontrado con casos, 
que son directamente trabajadoras extranjeras, que contactan con las agencias de 
empleo. En realidad, no sé cómo lo harán las agencias de empleo, pero estas agencias 
de empleo logran de que estas trabajadoras trabajen directamente en residencias sin 
tener documentación y no me encontrado un caso, no me encontrado dos, me he 
encontrado más de 10, o 15 o sea personas que están trabajando dentro de las 
residencias como cuidadoras”. 

Aquests casos explicarien, segons el nostre punt de vista, l’ús de treballadores i 
treballadors irregulars per part d’empreses de serveis que cedeixen persones de 
manera il·legal, una situació que no es dona només en l’àmbit de les cures. El que no 
queda clar en aquest exemple quin és el coneixement que en té la residència que 
contracta els serveis d’aquestes empreses. Això també es dona en empreses que 
envien treballadores de la llar a domicili, amb el desconeixement per part de les 
famílies de la situació de les treballadores que els presten els serveis. Segons E3, en el 
cas del treball a domicili, això passa quan l’empresa treballa directament per les 
famílies. Si es tracta de serveis d’auxiliar domiciliària oferts pels serveis socials no pot 
pas succeir perquè l’administració ho controla. 
 
En aquests casos, una part del problema és que el sindicat no arriba a poder intervenir-
hi. El sindicat només se n’assabenta quan alguna treballadora s’hi adreça per 
denunciar la seva situació. D’altra banda, considera que la relació d’aquestes 
treballadores amb el sindicat depèn del seu origen, de la història política del seu país i 
del paper que hi han tingut els sindicats:  “lo del sindicato les da un poco de miedo”. 
Aquesta por l’atribueix a la situació política del seu país d’origen: “’así como las 
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cubanas son muy reivindicativas,  enseguida se echan pa’lante y piden sus cosas, 
según de que otros países, cuesta un poco más”. 
 
Totes comparteixen la importància de l’organització i la participació sindical per millorar 
les condicions laborals del seus respectius sectors, però també de la implicació i la 
lluita de les treballadores. Segons E1, “el sindicato juega un papel fundamental para 
darnos a conocer nuestros derechos, pero también tenemos que saber que somos 
nosotras las que tenemos que defenderlos, nadie más lo va hacer por nosotras”. 
 
Finalment, pel que fa a la situació del treball de cures i les condicions laborals 
d’aquestes treballadores, s’ha parlat de les conseqüències de la pandèmia. En general 
expressen una sensació d’abandonament a la seva sort, com palesa E2: “nos 
abandonó la administración, nos abandonaron los empresarios, nos contagiamos, nos 
contagiamos el 90 %, se contagió mi familia,  tuvimos el abandono... estábamos solos”.  
 
Com en la resta dels temes, les conseqüències no són les mateixes per a totes. Les 
que es van endur la pitjor part varen ser les treballadores de la llar internes, tal com 
explica E4: “yo me quedé sin trabajo, la persona que yo cuidaba murió... no podía 
acceder a pago, no podía acceder a ERTE, no podía solicitar alguna ayuda, no podía 
hacer nada de esto porque yo no tenía papeles y todas las puertas se me cerraban”. 
 
E1 hi afegeix que la segona onada ha estat pitjor que la primera i que hi ha 
treballadores que estan sobrevivint gràcies a la solidaritat i les ONG. 
 
 
2. Les causes de la situació 

 
En el grup s’apunten algunes causes de la situació que acabem de descriure. Aquestes 
causes giren al voltant de dos factors principals, les característiques de precarietat 
pròpies del sector i la política d’estrangeria del Govern espanyol. 
 
D’una banda, es tracta d’un sector associat a les tasques femenines, tradicionalment 
poc valorades i que es veuen com un complement de les activitats productives (E3). 
Aquest és un dels motius de la precarietat del sector. D’altra banda, són activitats que 
formen part del que anomenen polítiques socials. Aquestes polítiques socials en el cas 
d’Espanya i Catalunya són les pròpies d’un Estat del Benestar a mig desenvolupar, que 
hi inverteix menys del que seria necessari i que fa deixadesa de la seva funció, tot 
cedint la gestió a l’empresa privada sense controlar prou, ni la qualitat del servei, ni les 
condicions laborals de les persones que el presten i que, a més, no és capaç de cobrir, 
ni tan sols d’aquesta manera precària, les necessitats socials.  
 
És així com la majoria de les famílies es converteixen en una demanda de serveis de 
cures basada en la precarietat perquè el sector públic no els pot cobrir les necessitats. 
Això facilita la proliferació d’una oferta d’empreses que basen la seva activitat en 
aquest tipus de demanda de baix cost. Aquesta és la idea d’E1 quan diu que hi ha 
manca d’inversió en les polítiques socials o tal com ho expressa E2: “...Los políticos 
miran a otro lado ...no se mira la calidad de la atención que se da sino la cantidad...”. 
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Aquest funcionament del mercat es pot cobrir gràcies al fet que hi ha persones 
disposades a acceptar aquestes condicions laborals de baix cost empresarial (i 
familiar) per manca d’altres possibilitats, una manca de possibilitats que té a veure 
també amb la manca general de llocs de treball de més qualitat però, sobretot, amb les 
dificultats inherents a la condició de migrant i estrangera. 
 
Les treballadores que no tenen autorització de residència i treball tenen una capacitat 
d’escollir molt limitada i no es troben en condicions de reclamar cap dret ni de discutir 
les seves condicions laborals, tal com expressa E4: “el principal obstáculo es no tener 
papeles... la irregularidad te deja sin derechos a merced del criterio de quién te paga”. 
 
Però és que en el cas de les que tenen una autorització de residència i treball  
temporal, la necessitat de mantenir un contracte per poder renovar-la també les limita a 
l’hora de no acceptar la sobreexplotació i la precarietat, i fins i tot, en la capacitat de 
reivindicació i l’acostament als sindicats.  
 
Aquesta idea expressa, al nostre entendre, la importància del projecte migratori com a 
projecte familiar. Són dones que emigren no només per millorar la seva situació 
personal, sinó també per poder ajudar a la família en el seu país d’origen, i aquesta és 
una pressió afegida a l’hora d’acceptar determinades condicions de treball. 
 
A més, segons E2, la possibilitat de treballar en els serveis públics, on les condicions 
són millors, és més difícil per a les dones estrangeres, per tots els requisits que s’hi 
demanen: situació regularitzada, titulació homologada, coneixements de català... 
 
Finalment, recollim les referències de com condiciona el coneixement de les llengües 
del país en el tipus de lloc de treball que s’ocupa i, per tant, a les condicions de treball 
que es tenen. 
 
Queda clar que el fet de desconèixer les llengües del país, condiciona l’accés a les 
feines de cures. Per a E1: “...el tema de la lengua, de no conocerla, les va a costar 
mucho más encontrar un trabajo en el trabajo del hogar y los cuidados. Y esto favorece 
que las persones de Latinoamérica trabajen en el sector” I ja hem vist també la 
necessitat de disposar del nivell C de català per accedir a les feines d’assistència 
domiciliària vinculades a l’administració. 
 
Però també, sembla que la modalitat i la manera de parlar castellà per part de les 
dones d’origen llatinoamericà és molt apreciada en el tracte amb les persones usuàries 
dels serveis i això comporta que siguin més requerides per a aquesta activitat. Per 
contra, dones d’altres orígens, com ara les parlants de l’est d’Europa no són vistes amb 
tants bons ulls. Això queda molt clar en les declaracions de E3:  “A los usuarios les 
encantan las sudamericanas, porque son más cariñosas, más dulces, su tono de voz 
es como más agradable, que el nuestro incluso, pero las rusas, cuando hablan el 
castellano, el tono es muy... y entonces parece como si los estuvieran regañando ... y 
los usuarios se quejan, es que esta señora me regaña mucho y es el tono... cosa que 
no pasa con las sudamericanas.” 
 



 

67 

 

O el que diu E2: “Al abuelo les gusta ese tonito de voz dulce, cariño, somos como un 
poco melosas, y poco o mucho te los vas ganado poco a poco, porque siempre 
cariño...”. 
 
D’altra banda també es comenta el grau de necessitat d’aquestes persones que han 
emigrat com a part d’un projecte familiar on els seus ingressos tenen l’objectiu també 
d’esdevenir recursos en el seu lloc d’origen. El fet que hagin d’enviar diners a la família 
que roman al seu país és un pressió afegida que fa que acceptin situacions 
d’explotació, com ens comenta E3: “depende de la situación que vengan y de lo que 
tengan detrás, porque claro, si yo dependo exclusivamente de mi salario... y de mi 
salario también he de manda dinero a mi país... pues si tengo este contrato que me 
sigan dando el contrato, que me lo vayan renovando y que me hagan fija”. 
 
 
3. Les propostes 
 
Per tal de millorar la situació d’aquestes treballadores el grup proposa en primer lloc 
modificar la Llei d’estrangeria i les normatives relatives a les autoritzacions de 
residència i treball, per tal de facilitar la regularització de les persones que són al país i 
així permetre’ls-hi la possibilitat de tenir treball amb contracte i drets, i ajudes i 
prestacions quan sigui necessari:  
 
“...también es necesario regularizar su situación en el país y contratación legal...” (E3) 
 
“...para mejorar la situación seria una política de extranjería para poder regularizar a las 
mujeres trabajadoras del hogar...” (E4) 
 
També es demana una política social responsable que tingui com a objectiu la 
dignificació de les cures, per a la qual cosa cal dignificar les condicions laborals de qui 
exerceix aquesta feina. Es demana especialment a l’administració el control de 
l’activitat de les empreses privades, tal com mostra el següent comentari d’E2: “...la 
realidad del sector es que nos están explotando, es que estamos cuidando a unos 
abuelos que ya se ganaron su jubilación y que merecen cuidado digno, que no hay 
cuidado digno en la privada, no lo hay, te tienes que reventar tu para poder dar unos 
cuidados y llegar a tu casa pensando que todavía te falto el yogurt, que te falto algo 
que dar, porque no tienes tiempo.... y que hacen los políticos, se tapan los ojos miran 
para otro lado...”.  
 
E2 també comenta que pensava que la situació de la crisi sanitària generada per la 
Covid posaria de manifest la realitat del sector i comportaria una millora de la seva 
situació, però es molt contundent en afirmar que “yo pensaba que el COVID iba a 
mejorar todo esto, pero va a peor”. 
  
Però també es planteja la necessitat que els sindicats s’impliquin en la lluita contra 
l’explotació laboral al sector de les cures, especialment a l’àmbit privat, però també al 
treball a domicili, per dignificar les condicions laborals del sector. Així, per a E3: “los 
sindicatos, los mayoritarios, sí que nos tendríamos que poner un poco las pilas … e ir 
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hacia estas empresas que están explotando en pleno siglo XXI a trabajadoras, porque 
eso es esclavismo, yo lo veo así...” 
 
En la mateixa línia, parlant de les treballadores de la llar i les cures, E4 considera  
“...ese esclavismo del que ella habla es al que están sometidas muchísimas mujeres 
que trabajan en el hogar”. 
 
Finalment es proposa l’organització i l’acció sindical, atès que allà on hi ha hagut 
intervenció sindical s’ha aconseguit millorar la situació. Com diu E2: “el sindicato es 
fundamental en todos los sitios... porqué es el que te va a defender tus derechos”. 
 
Totes coincideixen en la importància de l’organització sindical  com a via per millorar la 
situació laboral del sector: com més organització i més presència sindical, millors 
condicions laborals. Això s’exemplifica clarament en el contrast de la situació laboral de 
les treballadores d’assistència domiciliària, que disposen de conveni d’àmbit català, 
respecte les que treballen a les residències geriàtriques amb un conveni de referencia 
estatal, i per suposat, pel que fa a les treballadores de la llar i les cures, que no 
disposen de conveni de referència, ni tenen les mateixes condicions laborals que la 
resta de treballadors i treballadores del Règim general de la Seguretat Social.  
 
En aquest sentit, el que es proposa és organitzar-se sindicalment, aconseguir fer 
eleccions sindicals i un cop es tingui representació sindical es negociï un conveni: ”Es 
fundamental que tengan un convenio, lo primordial es que tengan un convenio 
colectivo, que tengan unas normas, que se puedan regular todas y que no haya 
ninguna empresa que pueda trabajar a su aire” (E3). 
  
Perquè tot això sigui possible, però, cal la implicació de les treballadores, tal com 
planteja E1.: “la importancia que tiene el sindicato es que nos abre esa puertecita, la 
organización”. Pero també afirma que les treballadores “tienen que salir y dar la cara y 
pelear por sus derechos”.  
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6. CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI QUALITATIU 

La presència de persones estrangeres en l’àmbit de les cures és desigual, en funció 
dels requisits exigits per treballar-hi, com ara disposar d’autorització de residència i 
treball o la titulació acadèmica adequada i homologada. Però també, de la major o 
menor desregulació del sector i presència sindical: a més precarietat i menor control 
sindical, hi veiem una major presència de persones estrangeres, especialment en 
situació irregular, i viceversa.  
 
En aquest sentit, ens trobem, en un extrem, amb sectors, com ara l’assistència 
domiciliària, que disposen d’un conveni col·lectiu d’àmbit català, amb una bona 
organització sindical i control per part de les administracions, i de l’altra, les 
treballadores de la llar i les cures, amb un marc laboral discriminatori, per sota del 
previst en el Regim general de la Seguretat Social, sense capacitat de negociació 
col·lectiva, una molt baixa organització sindical i una elevada presència de 
treballadores estrangeres sense autorització administrativa. I entre els dos extrems, 
empreses privades que gestionen residències geriàtriques o presten serveis a domicili, 
amb unes pitjors condicions, tant pel que fa al conveni com al control sindical i de 
l’administració, on hi trobem algunes treballadores sense autorització administrativa.   
 
Aquesta desigualtat dels diferents sectors s’ha vist agreujada amb els efectes de la 
crisi sanitària, cosa que ha comportat una sensació d’abandonament per part de 
l’administració i de les empreses en les residències geriàtriques, però també 
acomiadaments o reclusió en domicilis i manca d’ajuts a les treballadores de la llar. 
Una situació que -tot i l’esperança que es tenia que la pandèmia serviria per reconèixer 
la feina essencial que realitzen aquestes treballadores i que comportaria una millora de 
les condicions laborals del sector de les cures- és viscuda amb una total desesperança 
i frustració en veure que les coses estan encara pitjor que abans de la crisi sanitària 
generada per la Covid19.  
 
L’elevada feminització del sector de les cures comporta també una molt important 
incidència de l’assetjament sexual a la feina, -que és assumit com quelcom inevitable 
per part de les treballadores del sector- que també es gestiona de manera desigual en 
funció de la regulació del sector. Així trobem en un extrem l’existència de protocols a 
seguir davant d’aquestes situacions, tot i que les empreses que els tenen intenten 
minimitzar-ne l’abast- fins a situacions d’absoluta indefensió i desprotecció, 
especialment en l´àmbit del treball de la llar i les cures. 
 
La presència de persones estrangeres al sector també ha posat de manifest els 
prejudicis i estereotips imperants vinculats a elements culturals, religiosos o de color de 
la pell, però també l’estratificació lingüística  que comporta el coneixement de les 
llengües oficials a Catalunya, especialment del castellà, en l’accés a les feines de cura, 
tant en l’àmbit públic com privat. També s’han plantejat els efectes de la diferència 
d’hàbits comunicatius, més enllà del domini de la llengua, pel que fa a la percepció de 
la feina de les treballadores per part de les persones usuàries. 
 
Per últim, les propostes plantejades per millorar la situació del sector estan vinculades, 
en primer lloc, a la regularització de les persones estrangeres sense autorització 
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administrativa per garantir el seu accés a una feina digna. A continuació, es planteja 
com a indispensable l’organització sindical de les treballadores i la seva implicació en 
la lluita per dignificar el sector. També es reclama un canvi del marc legal i del model 
d’estat del benestar vigent, que posi les cures al centre. Pel que fa a les treballadores 
de la llar i les cures, això passa de manera prioritària  per la ratificació del conveni 189 
de l’OIT sobre treball decent dels treballadors i treballadores domèstics. I per últim, es 
reclama una major implicació a l’administració perquè controli les empreses del sector, 
sobretot les que operen en l’àmbit estrictament privat. 
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7. PROPOSTES 
 
Tal com hem dit a la presentació de l’estudi, -i atenent al canvi de metodològic iniciat a 
en l’informe del 2017 i que ha continuat en l’informe d’enguany amb la incorporació 
d’una part qualitativa- a continuació volem presentar un seguit de propostes que 
s’extreuen de l’anàlisi del treball realitzat i que cerquen millorar la situació laboral de les 
persones estrangers que treballen a l’àmbit de les cures. 
 
Com s’ha evidenciat en els darrers informes, cal una reforma profunda del marc legal 
d’estrangeria, que permeti flexibilitzar els requisits i agilitar els procediments 
administratius, especialment els d’accés a la regularitat administrativa i de manteniment 
de les autoritzacions de residència i treball, i evitar així els efectes negatius d’un 
procediment burocràtic excessivament rígid que condiciona enormement les condicions 
de treball que han d’assumir els treballadors i les treballadores a l’àmbit de les cures.  
 
A més, també es posa de manifest la necessitat de combatre els estereotips i els 
prejudicis en relació amb les persones estrangeres vinculats, entre altres, a aspectes  
culturals i religiosos, ja que poden donar lloc a actituds discriminatòries que limiten i/o 
condicionen la incorporació al mercat de treball i la carrera professional  de  les  
persones estrangeres i les condemnen a optar per feines de baixa qualificació. 
 
És absolutament necessari que les administracions publiques elaborin un protocol per 
a la detecció, prevenció i actuació davant l’assetjament sexual, de caràcter integral i 
que tingui en compte les especificitats (origen, situació legal, desconeixement de drets, 
vulnerabilitat, aïllament, dificultats vinculades al marc laboral...) de les treballadores del 
sector, amb una especial èmfasi en aquells sectors més desregulats, com ara el del 
treball de la llar i les cures. 
 
També és important empoderar les treballadores i els treballadors del sector per 
promoure la seva autonomia personal i el seu accés a una feina digna. És per això que 
cal fomentar la formació d’acollida, especialment pel que fa a les llengües  oficials 
(català i castellà) per evitar una estratificació lingüística de les feines al sector, però 
també en matèries laborals, per promoure el coneixement dels drets laborals i la 
manera com exercir-los i defensar-los. 
 
Al mateix temps, és indispensable un canvi del marc legal i del model d’estat del 
benestar vigent, que posi la vida i les cures a les persones al centre. Pel que fa a les 
treballadores de la llar i les cures, això passa per la ratificació del conveni 189 de l’OIT 
sobre treball decent dels treballadors i treballadores domèstics, que permetria 
l’equiparació real d’aquestes treballadores a la resta de treballadors i treballadores del 
Règim general de la Seguretat Social. 
 
Per últim, és absolutament necessari potenciar l’organització dels treballadors i 
treballadores estrangers de l’àmbit de les cures en el si del sindicat i la seva implicació 
en la lluita contra la precarietat i l’explotació laboral imperant en algunes empreses del 
sector i, especialment a l’àmbit del treball de la llar i les cures.  
 


