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PRESENTACIÓ  

La  Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (en 
endavant LOIEMH) i el Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant EBEP), obliguen les 
administracions públiques a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit 
laboral i, amb aquesta finalitat, a adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de 
discriminació laboral entre dones i homes.  

En compliment d’aquest mandat legal, i fent efectiu el seu compromís amb la igualtat 
d’oportunitats real i efectiva entre dones i homes, l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, des del 2010, 
ha elaborat dos plans d’igualtat adreçats al personal de la pròpia institució, és a dir, a 
l’activitat corporativa amb l’objectiu d’aprofundir en la coherència entre el funcionament 
intern de l’AJUNTAMENT i les polítiques públiques que promou en l’àmbit de la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones. 

En una anàlisi preliminar sobre la implantació del II Pla d’igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones 2015-2019 (en endavant II-PdI-AjBCN) es verifica l’aplicació d’una part 
limitada i desigual de les mesures. L’abast de l’impacte de les mesures executades ha 
estat dimensionat més idòniament en el marc d’aquesta Diagnosi.  

Aquesta diagnosi té per objectiu establir la realitat concreta de dones i homes a 
l’organització en relació amb la igualtat de tracte i d’oportunitats, així com identificar les 
possibles bretxes d’iniquitat que es puguin produir entre unes i altres. La Diagnosi no 
només implica la identificació i presa de consciència de les situacions de desigualtats i 
discriminacions entre dones i homes, sinó la possibilitat de prendre decisions informades 
que permetin revertir aquesta situació. Els resultats de la Diagnosi constitueixen la base 
sobre la qual dissenyar el nou Pla d’igualtat, establir els àmbits prioritaris d‘intervenció, 
definir objectius i estratègies, i formular les mesures i accions més adients per desplegar a 
l’organització amb l’objectiu prioritari d’assolir la igualtat efectiva entre dones i homes.  

La Diagnosi és transversal a tota l’organització, als seus processos interns, les polítiques 
de gestió de les persones, l’estructura, les característiques de la plantilla i les seves 
condicions laborals, la comunicació interna i externa, etc.; i es nodreix de les dades 
facilitades per l’AJUNTAMENT, els seus ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS; la informació 
obtinguda a través d’una ENQUESTA feta al personal i el treball executat amb la Comissió 
d’Igualtat; així com la revisió de normes, polítiques, procediments i altres instruments 
interns. La contribució i intervenció de les persones que han participat en aquesta Diagnosi 
ha estat cabdal per garantir un ampli espectre de visions i mirades sobre els diferents 
àmbits i qüestions sota anàlisi. 
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I. METODOLOGIA DE TREBALL  

El desenvolupament de la Diagnosi s’insereix metodològicament com a primera fase en 
l’elaboració del Pla d’igualtat.   

FIGURA 1. Procés metodològic 

 

 

 
 

 
a) Objectius i àmbits d’anàlisi  

La Diagnosi té com a oobjectiu establir la realitat concreta de la situació de dones i homes a 
l’AJUNTAMENT DE BARCELONA en relació amb la igualtat de tracte i d’oportunitats, identificant 
les possibles desigualtats i discriminacions, la determinació dels factors o condicions que 
les propicien, així com la valoració de la idoneïtat de les normes i processos interns per 
donar compliment al que preveu el marc legal. Els resultats d’aquesta diagnosi serviran de 
base per a la formulació d’un instrument d’intervenció que permeti transformar-les. 

Els ààmbits sota diagnosi es plantegen segons uns criteris de rellevància, i s'analitza, per a 
cascun d’ells, els aspectes que més poden influir en la consecució de la igualtat de gènere: 

 Cultura institucional d'igualtat entre dones i homes 
 Representativitat de gènere 
 Gestió de les persones: selecció i contractació, formació i promoció 
 Política retributiva  
 Conciliació de la vida personal, familiar i professional 
 Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut 
 Assetjament, actituds sexistes i percepció de la discriminació 
 Comunicació, imatge i llenguatge 

Per a la contextualització prèvia del procés de diagnosi s’ha dut a terme la revisió 
conceptual i jurídica de l'àmbit laboral amb perspectiva de gènere. 

Desenvolupament de la diagnosi  
Formulació del   

Pla intern d’igualtat  

 Revisió de la documentació 
existent 

 Disseny de les eines de 
recollida de la informació 

 Aixecament, sistematització i 
tractament de la informació 

 Elaboració de l’informe de 
Diagnosi 

 Validació de l’Informe de 
Diagnosi amb les persones 
designades 

 Document final de Diagnosi 

 Formulació del Pla 
d’igualtat: àmbits 
prioritaris d’intervenció; 
objectius, resultats i 
mesures; cronograma i 
recursos; sistema de 
seguiment i avaluació 

 Validació amb les 
persones designades 
(Comissió d’Igualtat) 

 Ajustaments i redacció del 
Pla d’igualtat definitiu 

 Presentació del 
Pla d’igualtat  

Difusió del Pla 
d’igualtat 
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Aquesta Diagnosi s’ha elaborat a partir de la definició dd’indicadors qualitatius i quantitatius 
sensibles al gènere, d’acord amb les característiques particulars de l’organització i en 
relació amb els aspectes i àmbits clau. Els indicadors s’han formulat considerant la 
possibilitat de mesurar l’evolució dels diferents aspectes o àmbits al llarg del temps, 
detectant els canvis o les millores resultat de l’aplicació del Pla d’igualtat. Els resultats de 
la Diagnosi constitueixen la línia basal que ha dotat de valors d’entrada els indicadors 
definits, i ha establert la situació trobada prèviament a la implantació del Pla d’igualtat. 

 

b) Tècniques de recerca i recollida d’informació  

Per al desenvolupament de la Diagnosi s’ha dut a terme una mmetodologia combinada 
d’anàlisi qualitativa i quantitativa que resulten complementàries amb l’objectiu d’obtenir 
una imatge el màxim d'acurada de la situació de la igualtat d’oportunitats i de tracte entre 
dones i homes a l’organització. L’anàlisi ha implicat la recopilació, sistematització i 
tractament de la informació obtinguda o disponible per a tots els àmbits sota diagnosi.  

Això ha implicat desplegar diferents ttècniques d’investigació i el disseny dd’eines adaptades 
que han permès la recollida de la informació i la seva sistematització i tractament 
posteriors en relació amb el conjunt dd’indicadors qualitatius i quantitatius sensibles al 
gènere que s’han definit prèviament.  

 
 Informació documental de l’organització i dades de la plantilla 

Tant la informació documental com la de les dades de la plantilla ha estat proporcionada 
pel Departament d’Igualtat. La primera fa referència als documents estratègics o 
programàtics, informes interns, protocols de processos estandarditzats, normativa de 
règim intern, mostres de documents de comunicació, etc., que permeten entendre 
l’organització i el seu funcionament. La segona, la integren les dades quantitatives1 del 
personal desagregades per sexe disponibles en tots els àmbits sota diagnosi. 

La recopilació, revisió i explotació d’aquesta informació constitueix el punt de partida de la 
Diagnosi i permet establir una fotografia bàsica de la composició i el funcionament de 
l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, els ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS,2 i de la gestió dels 
equips en relació amb la igualtat entre dones i homes. 

  
 Enquesta en línia 

S’ha passat un enquesta en línia/fora de línia al conjunt del personal amb l’objectiu de 
copsar la seva percepció en relació amb la situació de la igualtat d’oportunitats i de tracte 
                                                      
1 L’accés a algunes dades ha estat condicionat per l’adhesió dels organismes autònoms i ens instrumentals al 
SAP.  L’absència o els dubtes raonables sobre l’exactitud d’algunes dades ha condicionat l’anàlisi d’evolució 
d’alguns àmbits a alguns ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS.  
2 Són ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS els següents: Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Institut Municipal 
de Serveis Socials (IMSS), Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), Institut Municipal d’Hisenda 
(IMH), Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV), 
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), 
Institut Barcelona Esports (IBE), Institut Municipal d’Informàtica (IMI), Consorci d'Educació, Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (fins al 2017 Patronat Municipal de l’Habitatge), Agència de Salut 
Pública de Barcelona i Consorci de Biblioteques. 
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entre les dones i els homes de la plantilla en els diferents àmbits sota diagnosi. 
L’enquesta3 consta de 22 preguntes tancades, moltes de les quals multiresposta o de 
mesurament del grau d’acord o desacord sobre diferents temes. L’enquesta és anònima 
malgrat per a una millor explotació de les dades s’ha sol·licitat informació personal bàsica 
(informació relativa al següent: sexe, nivell formatiu, àmbit al qual pertany i el lloc de treball 
que ocupa, etc.). La tramesa de l’enquesta s’ha fet a través de la intranet de l’AJUNTAMENT i 
la plataforma Decidim. 

L'enquesta tenia caràcter voluntari. Calculada globalment, la mostra significativa (mostra 
estadística) s’estableix en 374 persones.4 

Es compta amb un total de 1.235 enquestes útils, 816 dones (66,07%) i 419 homes 
(33,93%). A 22 enquestes no s’ha consignat el sexe i no han pogut ser utilitzades. El 
percentatge de resposta és de 9,19% sobre el conjunt de la plantilla. Per sexe, ha contestat 
el 10,2% de les dones que integren la plantilla i el 6,1% dels homes. En relació amb la 
participació segons el règim laboral, ha estat més important entre el personal funcionari 
interí que entre el personal funcionari, laboral o laboral no fix. Segons l’àmbit funcional i el 
grup de titulació, el nombre més elevat de respostes ha estat del personal tècnic i del 
subgrup A1. Tenint en compte això, el nivell d’estudis és alt i els més destacats són 
diplomatura i màster o doctorat. La franja d’edat predominant és la de 40 a 49 anys. 

Sempre que sigui possible es considerarà veure l’evolució de percepció sobre algunes 
qüestions clau prenent com a referència les dades de l’enquesta corresponents al II-PdI-
AjBCN 5. 

  
c) Tractament de la informació  

Aquesta Diagnosi es duu a terme a partir de la definició d’indicadors qualitatius i 
quantitatius sensibles al gènere. La definició d’indicadors ha considerat la disponibilitat de 
fons de verificació —enteses com a instruments objectius que ens permeten mesurar els 
indicadors (qualitatius i quantitatius) de manera concreta i concisa—, i s'han seleccionat 
aquelles que romandran disponibles i permetran el mesurament de l’evolució dels 
indicadors en el temps.   

Es pren com a període de referència temporal principal els 4 darrers anys (2015-2018) i el 
31 de desembre de 2018 com a data de tall. Per a alguns àmbits s’han considerat espais 
temporals més curts. 

                                                      
3 L’enquesta presenta nombroses modificacions respecte a l’enquesta realitzada en el marc de la diagnosi 
previ al II-PdI-AjBCN amb l’objecte d’obtenir informació més qualitativa i informada, atès l’alt nivell de respostes 
“No ho sé” que es van produir amb el format anterior. 
4 Població, 13.433; proporció esperada, 10%-15%; marge d’error, 5%; nivell de significació, 95%. Considerades 
individualment, la mostra significativa de cada organització seria la següent: EAG/REE, 344; GUB, 342; SPEIS, 
230; Consorci de Biblioteques, 207; I. M. Cultura, 191; I. M. Barcelona Esports, 47; I. M. Educació, 300; I. M. 
Habitatge i Rehabilitació, 134; I. M. Hisenda, 169; I. M. Informàtica, 159; I. M. Mercats, 61; I. M. Paisatge Urbà, 
40; I. M. Persones amb Discapacitat, 67; I. M. Serveis Socials, 285; I. M. Urbanisme, 64; ASPB, 171; C. 
Educació, 320. 

5 L’enquesta del II-PdI-AjBCN, realitzada a l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, es va passar a una mostra aleatòria de 766 
treballadors i treballadores, d'entre els quals van participar 232 persones, que representaven un 30% de la 
mostra seleccionada inicialment. La tècnica utilitzada va ser un mostreig estratificat per les diferents tipologies 
organitzatives de l’AJUNTAMENT (gerències, districtes i organismes autònoms), amb elecció aleatòria final dintre 
de cada unitat mostral. Totes les preguntes es presentaven en una escala d’1 a 10. 
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En relació amb els resultats de l’anàlisi de les dades quantitatives, s’estableix un sistema 
de gradació per franges percentuals en relació amb la presència de dones sobre cada grup. 

 

Presència mínima de dones < 20%  
  

Presència molt deficitària de dones: entre 20%-30%  
  

Presència quasi paritària: > 30% - < 40%  
  

Presència paritària entre dones i homes: entre el 40% i el 60%   
  

Presència destacada de dones: > 60%-70%   
  

Sobrerepresentació de dones: > 70%-80%  
  

Presència hegemònica de dones: > 80%  
 
 

 

Sense dades  
 

Per posar en relleu les diferències relatives entre les plantilles de dones i homes, es 
marcaran el valors màxims i mínims de cadascuna (en verd i vermell, respectivament). 
Als resultats de l’ENQUESTA es marquen en negreta les respostes més reiterades per a 
dones i homes; en blau hi apareixen les respostes de percepció positiva, i en vermell les 
respostes de percepció negativa. Altres respostes que destaquen pels seus valors queden 
marcades en negreta i negre. 

A les TAULES D’INDICADORS, per a cada àmbit s’utilitza un sistema de semàfor. Atès que hi ha 
indicadors qualitatius i quantitatius i que les percepcions, els valors, etc., poden ser molt 
diferents, s’utilitza el sistema de semàfor per marcar grans tendències sense que això 
impliqui unitat o uniformitat per escales i ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS. 

Assoliment o presència paritària 40%-60%  
  

Assoliment irregular o parcial, o presència desequilibrada 61%-75% i 239%-25%  
  

Desigualtat / no assoliment o presència hegemònica de dones o homes ≥76% i 
24%  

 

 

Com ja s’ha apuntat prèviament, s’han definit indicadors qualitatius i quantitatius sensibles 
al gènere i al final de cada àmbit s’inclou una TAULA D’INDICADORS.  Els resultats de la 
Diagnosi doten de valors d’entrada els indicadors definits, fet que permetrà mesurar-ne 
l’evolució un cop s’hagin implantat les mesures previstes al Pla d’igualtat. 

Per a tots als indicadors, sempre que no s’expressi el contrari, les dades s'han de 
presentar desagregades per sexe, escala i ORGANISMES AUTÒNOMS O ENS ADHERIT. 

 

dd) Sobre l’avaluació del II Pla d’igualtat 

El II-PdI-AjBCN tenia com a objecte promoure canvis organitzatius que possibilitessin que 
les dones i els homes poguessin desenvolupar les seves carreres professionals i capacitats 
personals, sense que es donés cap discriminació per raó de gènere. Per assolir-ho, es van 
establir 7 objectius generals que es desplegaven en 11 objectius específics i 27 mesures 
d’actuació, entorn dels següents àmbits clau d’intervenció: a) Cultura de l’organització; b) 
Situació d’homes i dones; c) Accés a l’organització, la selecció; d) Formació contínua; e) 
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Promoció i provisió; f) Política retributiva; h) Ordenació del temps de treball; i) Llenguatge i 
comunicació inclusiva, i j) Salut, seguretat laboral i prevenció de l’assetjament. 

  OOBJECTIUS GENERALS  OOBJECTIUS ESPECÍFICS  

11  
Integrar en la cultura de l’Ajuntament 
de Barcelona el valor de la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. 

Incorporar els mitjans necessaris per executar el II Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
Promoure els valors relatius a la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes. 

 Integrar el lideratge polític i executiu al Pla. 

Fomentar el valor de la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes en les organitzacions proveïdores de l’Ajuntament. 

22  Augmentar la presència equilibrada 
entre dones i homes. 

Millorar l’equilibri entre dones i homes a les plantilles amb 
segregació vertical i horitzontal. 

33  Augmentar la presència de dones en 
llocs de direcció. 

Garantir i potenciar la representativitat de les dones en els 
nivells de responsabilitat més alts. Minimitzar la segregació 
vertical. 

44  
Garantir l’equitat de gènere en les 
retribucions dels treballadors i les 
treballadores municipals. 

Analitzar les causes de la bretxa salarial per raó de gènere. 

55  
Integrar la conciliació de la vida 
laboral i personal en la cultura 
organitzativa. 

Fomentar canvis en l’organització del temps del treball.  

66  
Definir i posar en pràctica els criteris 
sobre comunicació i llenguatge 
inclusiu. 

Dotar d’eines per a la comunicació i llenguatge inclusiu a 
l’Ajuntament de Barcelona. 

77  
Garantir un entorn segur, saludable i 
eliminar o disminuir els riscos a 
l’entorn laboral amb perspectiva de 
gènere. 

Garantir una implantació efectiva i eficaç del Protocol per a la 
prevenció, detecció i actuació amb relació als casos que afectin 
la dignitat i la discriminació en el treball.  

Garantir una prevenció de riscos amb perspectiva de gènere. 

 

AACCIONS QUE CAL EMPRENDRE  

AAcció 1. Adaptar els sistemes d’informació per poder recollir la informació de la plantilla segregada per sexe.  

AAcció 2. Recollir la informació i fer una valoració anual sobre la situació de la plantilla segregada per sexe.  

AAcció 3. Crear en l’estructura organitzativa un òrgan funcional i dotar-lo de les persones i els recursos 
necessaris per dur a terme el II Pla d’igualtat d’oportunitats.  

AAcció 4. Dissenyar i executar un pla de comunicació del II Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones 
de l’Ajuntament de Barcelona.  

AAcció 5. Incloure accions formatives sobre igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el Pla de formació i 
desenvolupament de l’Ajuntament.  

AAcció 6. Integrar en la formació del personal directiu la perspectiva de gènere.  

AAcció 7. Fer seguiment de l’ús del llenguatge inclusiu i la incorporació de la perspectiva de gènere per part 
del personal formador en la formació contínua.  

AAcció 8. Incorporar la perspectiva de gènere en projectes municipals d’impacte intern.  

AAcció 9. Iniciar i mantenir un treball sobre igualtat amb els responsables de recursos humans de 
l’Ajuntament i els organismes autònoms.  

AAcció 10. Reunions anuals amb les persones responsables de les diferents accions per fer el seguiment de 
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AACCIONS QUE CAL EMPRENDRE  
les accions de les quals tenen responsabilitat d’executar-les. 

AAcció 11. Revisar i modificar la clàusula relativa a la igualtat d’oportunitats en els plecs de contractació, i fer-
ne el seguiment.  

AAcció 12. Crear el grup de treball de la dona de la Guàrdia Urbana i establir els sistemes de coordinació amb 
la Comissió Tècnica d’Igualtat.  

AAcció 13. Iniciar i mantenir un treball sobre igualtat en col·laboració amb el cos SPEIS.  

AAcció 14. Establir els criteris que assegurin la neutralitat, des d’un punt de vista de gènere, de les proves 
selectives i de les eines que s’hi utilitzen.  

AAcció 15. Regular el compliment de la paritat en la constitució dels tribunals de selecció.  

AAcció 16. Estudiar, amb perspectiva de gènere, l’aplicació d’accions positives legalment possibles en els 
processos de selecció i promoció.  

AAcció 17. Dur a terme les recomanacions de l’estudi entorn de l’aplicació d’accions positives en els 
processos de selecció i promoció.  

AAcció 18. Proposar l’aprovació d’un decret d’alcaldia sobre la paritat en la constitució del nou equip 
gerencial municipal que es derivi després de les eleccions municipals.  

AAcció 19. Elaborar una anàlisi de bretxes salarials a escala global de l’Ajuntament de Barcelona i els 
ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS.  

AAcció 20. Elevar a la Mesa general les propostes sobre igualtat que es consideri que poden afectar o 
modificar les condicions de treball que poden ser susceptibles o no d’estar recollides a l’Acord de 
condicions.  

AAcció 21. Dissenyar i concretar una estratègia de comunicació dels drets laborals de les dones en situació 
de violència masclista.  

AAcció 22. Dissenyar els criteris de comunicació i l’ús del llenguatge inclusiu.  

AAcció 23. Redactar i difondre el consens organitzatiu adoptat sobre l’ús del llenguatge inclusiu.  

AAcció 24. Dotar d’eines i coneixements necessaris les persones responsables de donar resposta a les 
possibles denúncies internes per assetjament sexual o per raó de sexe.  

AAcció 25. Avaluar el procés d’aplicació del Protocol per a la prevenció, detecció i actuació amb relació als 
casos que afectin la dignitat i discriminació en el treball.  

AAcció 26. Incorporar la perspectiva de gènere en la gestió de la prevenció dels riscos laborals.  

AAcció 27. Completar les avaluacions de riscos psicosocials iniciades el 2013.  

 

Atesos el endarreriments en el desplegament d’algunes mesures, la Comissió Tècnica 
d’Igualtat va acordar (12 de març de 2019) l’aprovació de la memòria justificativa del II Pla 
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes (2015-2019), juntament amb una pròrroga 
del període d’execució d'aquest per 6 mesos.  
Les principals conclusions que es desprenien de la Memòria apuntaven una execució força 
irregular de les mesures, i la dificultat d’establir relacions causals entre aquestes mesures i 
alguns canvis en matèria igualtat entre dones i homes a l’AJUNTAMENT DE BARCELONA. 

A partir de la informació quantitativa i qualitativa obtinguda durant la present Diagnosi,6 
aquestes conclusions han estat verificades o matisades: 

                                                      
6 A partir dels resultats de la Diagnosi de la situació de dones i homes en relació amb la igualtat de tracte i 
d’oportunitats a l’Ajuntament de Barcelona, s’elabora un Informe d’avaluació del II Pla d’igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona. 
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 Les principals mesures executades són instruments que contribueixen a generar 
condicions per avançar en la igualtat entre dones i homes. Cal destacar el següent:  

o La creació del Departament d’Igualtat per impulsar el desplegament del II Pla 
d’igualtat (Acció 3). 

o L’informe jurídic i propostes de mesures Positives, en matèria de selecció i 
promoció (Acció 16). 

o L’informe Càlcul de la bretxa salarial 2017 i de la Proposta de la Comissió Tècnica 
d’Igualtat de mesures per reduir la bretxa salarial de gènere (Acció 19). 

o El Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions 
d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe (Acció 25). 

o Anàlisi sistemàtica de processos selectius (borses, processos de l’escala especial 
GUB i escala especial SPEIS). 

 Hi ha un altre conjunt de mesures que han iniciat la seva marxa però a les quals encara 
els queda força recorregut, entre d’altres: la implantació d’un sistema integrat de 
recollida i explotació de dades desagregades per sexe a tots els àmbits d’intervenció  a 
partir del sistema de seguiment i avaluació (inclosos els IOV), del Pla d’igualtat; o el 
desenvolupament i la impartició dels continguts relatius a la transversalitat i igualtat de 
gènere previstos en el Pla de formació de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Finalment quedarien un grup de mesures que han estat parcialment executades o que 
les activitats disperses que s’han implantat no permeten considerar que s’han articulat 
com una mesura. Aquí hi hauria mesures com el Pla de comunicació del Pla d’igualtat o 
la generació d’espais permanents de coordinació amb identificació d’enllaços o 
referents a cada escala i organisme per a la gestió/implantació/execució i seguiment 
del Pla. 

Tant algunes de les mesures en procés d’execució com d'altres que han estat parcialment 
desplegades hauran d'acabar la seva implantació o de ser reformulades i incorporades al 
III Pla d’igualtat. 

Tot el procés de Diagnosi es duu a terme en estreta coordinació amb la Comissió d’Igualtat.  
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II. RESULTATS DE LA DIAGNOSI 

1. CULTURA ORGANITZATIVA 

La cultura organitzativa d'una organització es refereix al conjunt de valors compartits de les 
persones que la integren i que orienten les seves formes d'actuació, relació i 
comportament.  La cultura organitzativa travessa l’organització i té efectes sobre les 
persones que la formen i l'ambient de treball, influeix en els estils de direcció i lideratge i 
els processos de gestió de persones. Les cultures organitzatives, però, són permeables al 
canvi i es transformen (o es poden transformar) de la mateixa manera que canvien i es 
transformen les organitzacions.  

Tota organització es constitueix de persones i els diferents valors individuals fan un tot 
organitzacional; però la cultura organitzacional és prèvia a les individualitats, i és 
l'organització la que ha de generar les bases de la seva cultura organitzacional a la qual ha 
d’emmotllar-se el personal que s’hi integra. La finalitat de la cultura organitzacional és 
definir el marc o la manera en què les persones interactuen entre elles per relacionar-se. 
D'aquí la importància d’una adequada identificació de valors, creences, hàbits, normes i 
costums entre el personal i la cultura organitzacional. 

Com a part de la Diagnosi s’ha intentat esbrinar fins a quin punt la igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes i la no-discriminació per raó de sexe formen part de la 
cultura organitzacional de l’AJUNTAMENT; i s'ha fet amb una doble mirada: quins han estat 
els passos fets per l’AJUNTAMENT per generar aquesta cultura i fins a quin punt treballadores 
i treballadors hi participen. 

Cal apuntar de manera prèvia, però, que donada l’estructura de l’Ajuntament, integrada per 
col·lectius molts diversos (tres escales internes, ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS), és 
difícil parlar d’una cultura organitzativa compartida, i es poden trobar “subcultures” en 
determinats àmbits de l’organització.  

El compromís formal de l’AJUNTAMENT amb la igualtat d’oportunitats entre dones i home i la 
no -discriminació per sexe va quedar explicitat a partir de l’aprovació del Programa 
d’equitat de gènere de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat el febrer del 2009 i que 
incorporava entre les seves línies d’actuació la formulació del primer Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones (2011-2013) , adreçat a la dimensió interna i que 
fixava com objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats entre el personal de l’Administració 
municipal.7  

                                                      
7 Al darrer Acord de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Barcelona (2017-
2020), s'incorpora el Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones en el si de l’AJUNTAMENT i ENS ADHERITS a 
l’acord de condicions comunes de les empleades i els empleats municipals. Tenint en compte el caràcter de 
conveni col·lectiu del Pla d’igualtat, l’avaluació i l’aplicació de les mesures que s’hi incloguin es tractaran en els 
òrgans paritaris, Administració i sindicats legitimats, que preveu el mateix Pla, i específicament aquelles que 
estiguin regulades legalment com a matèries objecte de negociació (retribucions, accés, promoció, carrera i 
sistemes de classificació dels llocs de treball, entre d’altres). 
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A aquest primer Pla el va succeir el II Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
(2015-2019), que incorporava entre els seus objectius: “Integrar en la cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona el valor de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes”.  

En el marc del II-PdI-AjBCN es van dissenyar diversos instruments i es van posar en marxa 
diferents mesures orientades a garantir la igualtat entre dones i homes. Aquestes mesures 
van propiciar avenços en diferents matèries (de gestió de l’equip humà, en matèria de 
condicions de treball i en relació amb l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, 
entre d’altres), que s’aniran desgranant en els apartats corresponents d’aquesta diagnosi.   

Com a part d’aquests esforços, a la intranet de l’AJUNTAMENT s'inclou un espai destinat a 
donar visibilitat al Pla d’igualtat i els instruments que se'n deriven (dins l’apartat Oficina 
d’Atenció al Personal, i que ha estat recentment actualitzada, malgrat que queden alguns 
continguts pendents de revisió). És difícil, però, dimensionar fins a quin punt aquests 
instruments són plenament coneguts per la plantilla.  

FFigura 2. Pestanya del Pla d’igualtat a la intranet de l’Ajuntament de Barcelona 

 

El 2018, s’aprova el Reglament d’equitat de gènere de l’Ajuntament de Barcelona que és, 
en termes de cultura organitzativa, un element que posa de manifest el compromís 
organitzatiu amb la igualtat de gènere; i que, d’altra banda, crea obligacions internes, és a 
dir, no només serveix per manifestar el compromís sinó que, a més, obliga a determinats 
comportaments i iniciatives “internes”. 

Per copsar la percepció de les dones i els homes que integren la plantilla sobre fins a quin 
punt la igualtat entre dones i homes forma part fonamental d’aquesta cultura organitzativa 
i la seva participació en ella, s’ha fet servir com a instrument fonamental l’ENQUESTA.  

Malgrat que es reconeixen avenços, la percepció de la pervivència d’un entorn laboral 
masclista, sobretot en determinats àmbits, és comuna tant per a treballadores com per a 
treballadors. 

Aquesta percepció queda reflectida en les respostes a diferents preguntes de l’ENQUESTA. 
Així, a la qüestió sobre si la igualtat d’oportunitats entre dones i homes és un dels valors de 
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l’Ajuntament de Barcelona (Pregunta 1), mentre el 75,7% del homes pensen que sí, aquesta 
afirmació es redueix fins al 56% de les dones, una bretxa de quasi 20 punts percentuals. 
Cal subratllar igualment les dades que mostren que el 43,7% de les dones no sap o no 
creu que la igualtat sigui un valor de l’Ajuntament; amb una bretxa igualment de 20 punts 
percentuals.  

EENQUESTA. Pregunta 1 

Creus que la igualtat entre dones i homes és un 
ddeellss  vvaalloorrss  ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  ii  eess  ttéé  eenn  ccoommppttee  eenn  llaa  
presa de decisions? (Marca només una resposta) 

Dones 
% / 

respostes 
dones 

%/total  Homes  
% / 

respostes 
homes 

%/total  TOTAL  

 ·         Sí 457 56,0% 59,0% 317 75,7%  41,0% 774  
 ·         No 182 22,3%  78,1% 51 12,2%  21,9% 233  
 ·         No ho sé 175 21,4% 77,8% 50 11,9% 22,2% 225  
 ·         No respon 2 0,2% 66,7% 1 0,2% 33,3% 3  

 816 100,0% 66,1% 419 100,0% 33,9% 1.235 
 

A l’EENQUESTA del II-PdI-AjBCN, a la pregunta sobre si “en general, es té en compte la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes” a l’AJUNTAMENT DE BARCELONA (P1), les dones tenien un 
grau d’acord de 6,65 i els homes un 8,11, de manera que és un dels àmbits on hi ha més 
diferència entre la percepció de dones i homes, 1,46 punts.  

Si considerem la percepció sobre si treballadors i treballadores de l’Ajuntament estan 
compromesos amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes (Pregunta 2), també es 
produeixen respostes significativament diferents: enfront d'un 56,3% de dones que pensen 
que sí i un molt remarcable 30,6% que pensen que no, entre els homes la percepció 
positiva arriba al 77,8% i la negativa baixa fins a l'11,2%, diferències en totes dues 
respostes, novament, de més de 20 punts percentuals.  Cal tornar a subratllar el 
percentatge important de dones i homes que responen “No ho sé”. 

ENQUESTA. Pregunta 2 

Creus que les treballadores i els treballadors de 
ll’’AAjjuunnttaammeenntt  eessttaann  ccoommpprroommeessooss  aammbb  llaa  iigguuaallttaatt  
entre dones i homes? (Marca nnomés una resposta) 

Dones  %/dones  %/total  Homes  %/homes  %/total  TOTAL  

 Sí, la majoria 459 56,3%  58,5% 326 77,8%  41,5% 785  
 No, la minoria 250 30,6%  84,2% 47 11,2%  15,8% 297  
 No ho sé 105 12,9% 70,0% 45 10,7% 30,0% 150  
 No respon 2 0,2% 66,7% 1 0,2% 33,3% 3  

 816 100,0% 66,1% 419 100,0% 33,9% 1.235 
 

En relació amb la pregunta “creus que les persones amb responsabilitat de l’organització 
tracten per igual les dones i els homes del seu equip?” (Pregunta 3), mentre el 48,4% de 
dones pensen que sí, aquesta afirmació augmenta fins al 69,2% d’homes, una bretxa de 
gairebé 21 punts percentuals. Cal subratllar igualment el significatiu 23,9% de dones que 
han contestat negativament a la pregunta, enfront d'un 13,8% d’homes. Les dones que 
han contestat que “no” multipliquen quasi per 4 els homes que ho han fet. S'ha 
d'assenyalar igualment el 22,9% de dones que contesten “No ho sé”, enfront d'un 15,5% 
d’homes. 

Als comentaris aportats en l’ENQUESTA sobre aquesta qüestió (Pregunta 3), les dones 
consideren que és degut a la segregació vertical i als estereotips associats al gènere. D'una 
banda, les dones manifesten que un nombre més alt d’homes a llocs de comandament fa 



 

14 
 

que els càrrecs amb responsabilitat tinguin una cultura masclista. D'altra banda, tenen la 
percepció que se les tracta amb condescendència, se les infantilitza, que se'ls assignen 
tasques en funció del seu sexe... 

La percepció de part dels homes coincideix amb la visió de les dones; es tracta pitjor les 
dones degut a la cultura masclista i existeix un cert paternalisme cap a les dones. Hi ha 
una important part dels homes que creu que les persones amb responsabilitat no tracten 
igual homes i dones però perquè afavoreixen les dones. Asseguren que pel fet de ser dones 
tenen més beneficis. 

EENQUESTA. Pregunta 3 

Creus que les persones amb responsabilitat de 
ll’’oorrggaanniittzzaacciióó  ttrraacctteenn  ppeerr  iigguuaall  lleess  ddoonneess  ii  eellss  
homes del seu equip? (Marca només una resposta. 
Si és negativa, especifica-ho) 

Dones  %/dones  %/total  Homes  %/homes  %/total  TOTAL  

 Sí 395 48,4% 57,7% 290 69,2%  42,3% 685  
 No 195 23,9%  77,1% 58 13,8%  22,9% 253  
 No ho sé 187 22,9% 74,2% 65 15,5% 25,8% 252  
 No contesta 39 4,8% 86,7% 6 1,4% 13,3% 45  

 816 100,0% 66,1% 419 100,0% 33,9% 1.235 
 

 

Si considerem la percepció sobre si “en el teu entorn hi ha persones que prefereixen 
treballar amb homes més que amb dones” (Pregunta 4), el 57,2% de dones respon 
negativament enfront del 67,8% d’homes. El 19% de dones creu que en el seu entorn hi ha 
persones que prefereixen treballar amb homes més que amb dones, el 14,1% d’homes 
està d’acord amb aquesta creença. Fins al 72,4% de les persones que van respondre 
afirmativament són dones. Són importants, de nou, els percentatges de dones i homes que 
responen “No ho sé”. 

En els comentaris recollits en l’ENQUESTA sobre aquesta qüestió (Pregunta 3), les dones 
opinen que per afinitat es tendeix a treballar amb persones del mateix sexe. A més, les 
dones senten que hi ha prejudicis pel fet de ser dones i se les veu com a “protestones”. 
Una altra raó de per què no es vol treballar amb elles és perquè s’acullen a més mesures 
de conciliació i això es percep com més càrrega de treball pels homes. 

Els homes que afirmen que en el seu entorn es prefereix treballar amb homes creuen que 
això es produeix perquè tenen estereotips de gènere. Tenen associats a les dones 
caràcters més complexos i problemàtics que en els homes i creuen que és més fàcil 
treballar amb homes per afinitat. A més, en sectors masculinitzats com GUB i SPEIS hi ha 
la creença que són treballs per homes ja que requereixen força. 

ENQUESTA. Pregunta 4 

Creus que en el teu entorn hi ha persones que 
prefereixen treballar amb homes més que amb 
dones? (Marca només una resposta. Si és positiva, 
especifica-ho) 

Dones  %/dones  %/total  Homes  %/homes  %/total  TOOTAL 

 Sí 155 19,0%  72,4%  59 14,1%  27,6% 214  
 No 467 57,2% 62,2% 284 67,8%  37,8% 751  
 No ho sé 160 19,6% 70,2% 68 16,2% 29,8% 228  
 No respon 34 4,2% 81,0% 8 1,9% 19,0% 42  

 816 100,0% 66,1% 419 100,0% 33,9% 1.235 
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Pel que fa a les respostes en relació amb els àmbits on es troben les principals diferències 
entre la situació de dones i homes a l’Ajuntament (Pregunta 7), tant entre les dones com 
entre els homes les principals diferències es troben en les possibilitats de promoció 
professional (24,9% entre les dones i 17,6% entre els homes) i en les mesures de 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral (19,8% entre les dones i 20,3% entre els 
homes). Destaca que fins al 20,6% (la resposta més votada per part dels homes) considera 
que “Cap, no hi ha grans diferències en cap d’aquests àmbits”, mentre que només el 9,2% 
de les dones ha donat aquesta resposta. 

En els comentaris aportats en l’EENQUESTA sobre aquesta qüestió (Pregunta 7), algunes dones 
subratllen que, entre les principals diferències, destaquen la segregació vertical (als llocs 
de comandament hi ha majoritàriament homes i a elles els és més difícil accedir a aquests 
llocs), l’assignació de tasques segons el sexe i que als homes se’ls valora més 
positivament tot i fer la mateixa feina. Segons els homes, les principals diferències 
radiquen en la segregació horitzontal (amb més homes en GUB i SPEIS i més dones en 
personal de neteja), en la segregació vertical, i en la discriminació positiva de la dona, vista 
com a innecessària i injusta. 

Es fa aquí un extracte dels comentaris de dones i homes que pertanyen a la GUB i l'SPEIS, 
dues escales singularment masculinitzades, pel fet que estan marcats per la contraposició 
de percepcions més evidents d'unes i altres.  Els comentaris fets entre els homes 
incideixen en el fet que, justament per tractar-se de cossos molt masculinitzats, les dones 
reben un tracte de favor pel que fa, entre d’altres, a l’accés als cossos, les oposicions 
internes o l’assignació de serveis: “les dones són prioritzades”, “a les dones se’ls donen 
més facilitats que als homes”, “s’afavoreix les dones injustament per aconseguir paritat en 
els càrrecs directius i equilibrar el nombre de dones i homes sense atendre la vàlua 
professional”. 

Per part de les dones hi ha una percepció força diferent. Per tractar-se d’un “treball 
d’homes” i no de dones, es produeixen algunes actituds masclistes com el paternalisme o 
la discriminació directa (rebuig explícit de treballar amb elles al carrer o menysvalorar les 
seves opinions): “hi ha desconfiança en les capacitats tècniques i físiques de les dones, 
s’ha de demostrar molt més d’entrada”, “es continuen escoltant expressions masclistes 
per part de comandaments”. 

ENQUESTA. Pregunta 7 

En quins àmbits es troben les pprincipals diferències 
eennttrree  llaa  ssiittuuaacciióó  ddee  ddoonneess  ii  hhoommeess  aa  ll’’AAjjuunnttaammeenntt? 
(Assenyala com a màxim 3 respostes) 

Dones  %/dones   
% / 

respostes 
dones  

Homes  %/homes  
% / 

respostes 
homes  

TOTAL  

 Accés a la contractació  99 6,1% 12,6% 40 5,8% 10,0% 139  
 Tipus de contracte (temporal, interí o fix) 39 2,4% 5,0% 15 2,2% 3,8% 54  
 Possibilitats de promoció professional 407 24,9%  51,9% 121 17,6%  30,3% 528  
 Accés a formació  15 0,9% 1,9% 4 0,6% 1,0% 19  
 Retribució 137 8,4% 17,5% 30 4,4% 7,5% 167  
 Mesures de conciliació de la vida personal, 

familiar i laboral  324 19,8%  41,3% 140 20,3%  35,0% 464  

 Assetjament sexual i per raó de sexe  193 11,8% 24,6% 113 16,4% 28,3% 306  
 Prevenció de riscos laborals i promoció de la 

salut laboral 87 5,3% 11,1% 19 2,8% 4,8% 106  

 Participació als espais de representació (part 
social) 132 8,1% 16,8% 39 5,7% 9,8% 171  

 Cap, no hi ha grans diferències en cap 
d’aquests àmbits 150 9,2% 19,1% 142 20,6% 35,5% 292  
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 Altres  51 3,1% 6,5% 25 3,6% 6,3% 776  
  11634 1100,0%    6688 1100,0%    22.322 

(Respostes obtingudes: Dones, 784; homes, 400) 

En relació amb la pregunta sobre si “has percebut en aquest període canvis reals en 
matèria d’igualtat entre dones i homes?” (Pregunta 20), un percentatge molt elevat de 
dones (72,2%) i homes (69,7%) creuen que no. Les respostes afirmatives són, en 
conseqüència, força baixes, del 22% entre les dones i dels 22% entre els homes. 

EENQUESTA. Pregunta 20 

Acabem de finalitzar l’execució del Pla d’igualtat 
2015-2018.  HHaass  ppeerrcceebbuutt  eenn  aaqquueesstt  ppeerrííooddee  
canvis reals en matèria d’igualtat entre dones i 
hhoommeess??  (Marca només una resposta. Si és 
positiva, especifica-ho) 

Dones  
% / 

respostes 
dones 

%/total  Homes  
% / 

respostes 
homes 

%/total  TOTAL  

 No 589 72,2%  66,9% 292 69,7%  33,1% 881 
 Sí  187 22,9%  67,0% 92 22,0%  33,0% 279 
 No respon 40 4,9% 53,3% 35 8,4% 46,7% 75 

 816 100,0% 66,1% 419 100,0% 33,9% 1.235 
 

Malgrat les respostes a la pregunta anterior, les respostes en relació amb la manera 
d’accedir al Pla d’igualtat 2015-2019 o a les mesures impulsades per aquest  (Pregunta 
21), apunten que el 68,3% de les dones i el 74,2% dels homes han accedit al Pla o a les 
mesures d'aquest. El 31% de dones i homes l’ha pogut consultar fàcilment a la intranet de 
l’Ajuntament i el 19,9% de les dones i el 21,6% dels homes a través de la Guia de l’ús de 
llenguatge inclusiu. 

És significatiu que el 12,5% de les dones i el 10,6% dels homes no sap que hi ha un Pla 
d’igualtat. A l’opció “Altres”, tant dones com homes van respondre que coneixen el Pla 
perquè aquest està en el temari dels processos de selecció i promoció.  

ENQUESTA. Pregunta 21 

De quina manera has accedit al Pla d’igualtat 
22001155--22001199  oo  aa  lleess  mmeessuurreess  qquuee  aaqquueesstt  
iimmppuullssaa? (Marca totes les respostes amb les 
quals estiguis d’acord) 

DDoonneess  
%%  //  

rreessppoosstteess  
ddoonneess  

%%//ddoonneess  HHoommeess  
%%  //  

rreessppoosstteess  
hhoommeess  

%%//hhoommeess  TTOOTTAALL  

 L’he pogut consultar fàcilment a la intranet 
de l’Ajuntament 341 3311,,55%%  43,3% 170 3311,,11%%  42,5% 511 

 Sé que existeix, però no sé on trobar-lo 105 9,7% 13,3% 50 9,1% 12,5% 155 
 He participat a les sessions informatives 

que ofereixen formació en matèria 
d’igualtat 44 4,1% 5,6% 36 6,6% 9,0% 80 

 A través del Protocol per a la prevenció de 
l’assetjament sexual o per raó de sexe 36 3,3% 4,6% 29 5,3% 7,3% 65 

 A través de la Guia de l’ús de llenguatge 
inclusiu 215 19,9%  27,3% 118 21,6%  29,5% 333 

 A través de les accions positives dels 
processos de selecció i promoció 46 4,3% 5,8% 27 4,9% 6,8% 73 

 A través de les mesures de conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral 57 5,3% 7,2% 26 4,8% 6,5% 83 

 No sabia que teníem Pla d’igualtat 135 1122,,55%%  17,1% 58 1100,,66%%  14,5% 193 
 Altres  103 9,5% 13,1% 33 6,0% 8,3% 136 

 1.082 100,0%   547 100,0%   1.629 

(Respostes obtingudes: Dones, 788; homes, 400) 
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Finalment, i complementant les preguntes anteriors, es va preguntar sobre quins són els 
avantatges que pot tenir per a la plantilla de l’Ajuntament tenir un Pla d’igualtat (Pregunta 
22). Les dades, novament, aporten diferències entre les respostes de dones i homes. Si bé 
hi ha coincidència en els dos principals àmbits on tenir el Pla d’igualtat, pot generar més 
avantatges: “combatre situacions discriminatòries o desigualtats que s’estiguin produint” i 
“equilibrar la presència d’homes i dones en tots els grups professionals i àmbits”; com a 
tercer àmbit les dones assenyalen “millorar la conciliació de la vida familiar, laboral i 
personal de treballadors i treballadores”, mentre que els homes aposten per “incrementar 
la implicació del personal amb la igualtat”.  

Les dones i homes que consideren que “no crec que serveixi per a res” són el 0,9% de les 
dones, però un significatiu 3,3% dels homes. 

A “Altres”, la resposta més comuna entre les dones és la formació en el valor de la igualtat; 
mentre que els homes apunten més a donar visibilitat a la problemàtica i sensibilitzar. 

EENQUESTA. Pregunta 22 

Segons la teva opinió, qquins avantatges pot tenir 
perr  aa  llaa  ppllaannttiillllaa  tteenniirr  uunn  PPllaa  dd’’iigguuaallttaatt? 
(Assenyala com a màxim 3 opcions). 

Dones  
% / 

respostes 
dones  

%/dones  Homes  
% / 

respostes 
homes  

%/homes  TOTAL  

 Millorar la gestió de recursos humans 182 8,6% 22,7% 85 8,6% 20,7% 267 
 Equilibrar la presència d’homes i dones en 

tots els nivells professionals i àmbits  416 19,6%  51,8% 170 17,2%  41,5% 586 
 Assegurar la igualtat retributiva 247 11,6% 30,8% 85 8,6% 20,7% 332 
 Millorar el clima laboral  130 6,1% 16,2% 97 9,8% 23,7% 227 
 Incrementar la implicació del personal amb 

la igualtat 308 14,5% 38,4% 163 16,5%  39,8% 471 
 Millorar la conciliació de la vida familiar, 

laboral i personal de treballadors i 
treballadores  362 17,0%  45,1% 143 14,5% 34,9% 505 

 Combatre situacions discriminatòries o 
desigualtats que s’estiguin produint  447 21,0%  55,7% 199 20,1%  48,5% 646 

 No crec que serveixi per a res  20 0,9% 2,5% 33 3,3% 8,0% 53 
 Altres  14 0,7% 1,7% 13 1,3% 3,2% 27 

 2.126 100,0%   988 100,0%   3.114 

(Respostes obtingudes: Dones, 803; homes, 410) 

 

A l’EENQUESTA del II-PdI-AjBCN, a la pregunta sobre si “és necessari un Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes” a l’AJUNTAMENT DE BARCELONA (P5), les dones tenien un 
grau d’acord de 7,71 i els homes un 6,22, un 1,49 punts menys. El grau d’acord de les 
dones pot considerar-se significativament alt, fet que apunta a una necessitat sentida de 
fer passos en aquesta matèria. Malgrat que aquesta percepció en els homes sigui més 
baixa, quasi 2 de cada 3 homes també consideren necessari tenir un pla d’igualtat. 

Part dels canvis observats per la plantilla poden ser considerats com a resultat d’algunes 
mesures implantades en el marc del II-PdI-AjBCN (principalment mesures de formació o 
sensibilització en matèria d’igualtat) que tenia com a primer àmbit d’intervenció la “Cultura 
organitzativa”. 
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Malgrat els assoliments, encara queda recorregut per aconseguir la garantia de la plena 
igualtat entre dones i homes, tant en algunes pràctiques o procediments de l’organització, 
com en la institucionalització d’una cultura corporativa o organitzacional que rebutgi, 
sistemàticament, les manifestacions masclistes que encara hi són presents. 

 

11.1. Indicadors de cultura institucional 

INDICADORS  VALORACIÓ  

Hi ha voluntat política d’incorporar plenament el 
principi d’igualtat d’oportunitats i de tracte entre 
dones i homes a les polítiques i pràctiques de 
l’Ajuntament. 

 Hi ha una voluntat formal que no s’aconsegueix 
traslladar al conjunt d’instruments, pràctiques, 
processos, etc. Per integrar plenament el principi 
d’igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i 
homes a l’Ajuntament encara s’ha de continuar 
avançant. 

L’Ajuntament té constituïda una Comissió 
d’Igualtat que exerceix les funciones que li són 
pròpies. 

 La Comissió d’Igualtat exerceix les funciones que li 
són pròpies. 

Es disposa d'un òrgan responsable en matèria 
d’igualtat dins l’estructura executiva de 
l’Ajuntament que té els recursos necessaris per 
al compliment de les seves funcions. 

 L’òrgan està creat però sense els recursos suficients. 

Tota la informació que es genera des de 
l’Ajuntament i organismes autònoms i ens 
adherits està desagregada per sexe i permet 
mesurar l’evolució dels indicadors. 

 En general, la informació que es genera des de 
l’Ajuntament i organismes autònoms i ens adherits 
està desagregada per sexe i permet mesurar 
l’evolució dels indicadors. Cal generar un instrument 
que permeti una millor captació i sistematització de 
les dades per explotar-les posteriorment.  

Percepció de treballadores i treballadors en 
relació amb si la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes forma part dels valors de 
l’Ajuntament i organismes autònoms i ens 
adherits. 

 Respostes afirmatives: 
- Dones: 56%  
- Homes: 75,7%  

 Respostes negatives: 
- Dones: 22,3%  
- Homes: 12,2%  

La percepció està esbiaixada pel gènere. 

(Vegeu les respostes de l'Enquesta Pregunta 1) 

Percepció en relació amb si les mateixes 
treballadores i treballadors de l’Ajuntament 
estan compromesos amb la igualtat entre dones 
i homes. 

 Respostes afirmatives: 
- Dones: 56,3%  
- Homes: 77,8%  

 Respostes negatives: 
- Dones: 30,6%  
- Homes: 11,2%  

 (Vegeu les respostes de l'Enquesta Pregunta 2) 
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IINDICADORS  VVALORACIÓ  

Percepció de treballadores i treballadors sobre 
en quins àmbits es troben les principals 
diferències entre la situació de dones i homes a 
l’Ajuntament. 

Els 3 principals àmbits assenyalats per homes i dones 
són els següents: 

 Possibilitat de promoció professional (24,9% dones, 
17,6% homes) 

 Mesures de conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral (19,8% dones, 20,3% homes) 

 Assetjament sexual i per raó de sexe (11,8% dones, 
16,4% homes) 

Entre els homes, fins al 20,6% consideren que no hi ha 
grans diferències en cap dels àmbits. Aquest 
percentatges entre les dones baixa fins al 9,2%. 

 (Vegeu les respostes de l'Enquesta Pregunta 7) 

Percepció en relació amb  canvis reals en 
matèria d’igualtat entre dones i homes durant el 
període d’execució del Pla d’igualtat. 

 Respostes afirmatives: 
- Dones: 22,9%  
- Homes: 22%  

 Respostes negatives: 
- Dones: 72,2%  
- Homes: 69,7%  

(Vegeu les respostes de l'Enquesta Pregunta 20) 

Percepció de la plantilla en relació amb quins 
avantatges pot tenir per a la plantilla tenir un 
Pla d’igualtat. 

Hi ha una percepció positiva en relació amb quins 
avantatges pot tenir per a la plantilla tenir un Pla 
d’igualtat. Principals àmbits: 

 Combatre situacions discriminatòries o desigualtats 
que s’estiguin produint (55,7% dones, 20,1% homes) 

 Equilibrar la presència d’homes i dones en tots els 
nivells professionals i àmbits (51,8% dones, 20,1% 
homes) 

 Millorar la conciliació de la vida familiar, laboral i 
personal de treballadors i treballadores (45,18% 
dones) 

 Incrementar la implicació del personal amb la igualtat 
(16,5% homes) 

(Vegeu les respostes de l'Enquesta Pregunta 22) 
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2. REPRESENTATIVITAT DE GÈNERE 

22.1. Estructura organitzativa: Distribució de la plantilla   

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA s’estructura a partir d’una direcció política formada pel Govern i 
una direcció executiva formada per les gerències.8 La missió de les gerències és vetllar 
perquè els serveis que presta l’Ajuntament a la ciutadania siguin eficaços.  

Figura 3. Organigrama de l’estructura executiva de l’Ajuntament de Barcelona 

 
 

L'accés i la permanència de dones i homes no es produeixen, en totes les organitzacions, 
en condicions similars. L’anàlisi de l’estructura organitzativa de l’AJUNTAMENT permet 
reflectir quina posició ocupen les dones i els homes en l’organització i quina és la seva 
participació en els diferents àmbits d'aquesta. Si tenim en compte que la paritat suposa 
                                                      
8 El mes d’octubre del 2019 es modifica l’organigrama executiu amb reorganització de les gerències. 
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una representació equilibrada entre dones i homes, de manera que cap dels dos sexes 
tingui una presència ni superior al 60% ni inferior al 40% (LOIEMH), la paritat no sempre hi 
és present.  

La plantilla global —AJUNTAMENT, ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS— la integren un total de 
13.433 persones (31 de desembre de 2018). Les dones, 7.315, signifiquen un 54,5% del 
total de la plantilla enfront de 6.118 homes, el 45,5%. Globalment considerada, la plantilla 
és paritària, però en una anàlisi més acurada dels diferents col·lectius que la integren, 
aquesta paritat es difumina o desapareix (Taula 1). 

TTaula 1. Distribució de la plantilla global 2018 

Plantilla global  Dones %/organisme Homes %/organisme TOTAL 
Ajuntament de Barcelona  2.438 35,6% 4.410 64,4% 6.848 
Organismes autònoms i ens adherits  4.877 74,1% 1.708 25,9% 6.585 

TOTAL  7.315  54,5%  6.118  45,5%  13.433  
 

2.1.1. Distribució de la plantilla: Ajuntament de Barcelona 

2.1.1.1. Distribució de la plantilla per escales 

Considerant les dades de l’AJUNTAMENT9 del 2018 (Taula 2), ja es trenca la paritat, ja que les 
dones, 2.438, representen el 35,6% del total de la plantilla, enfront del 64,4% d’homes. 
Darrere d’aquests percentatges hi ha una important segregació ocupacional, que fa que hi 
hagi una limitada presència de dones a la Guàrdia Urbana de Barcelona (en endavant 
GUB), on són el 12,4% de la plantilla, i la presència mínima de dones al Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (en endavant SPEIS), on són l'1,1%. La majoria 
de les dones es concentren a l’escala de l’Administració general i resta d’escales especials 
(en endavant EAG/REE), on signifiquen el 63,6% d’aquest col·lectiu, però que representa el 
84,2% de total de la plantilla de dones de l’AJUNTAMENT.  

Taula 2. Distribució de la plantilla per escales (2018) 

AJUNTAMENT DE 
BARCELONA  Dones  %/escala  

% / T 
dones  Homes  %/escala  

%// T 
homes  TOTAL  %/T  

EAG/REE 2.054 63,6% 84,2%  1.175 36,4% 26,6% 3.229 47,2% 
EE GUB 378  12,4% 15,5% 2.672 87,6% 60,6%  3.050 44,5% 
EE SPEIS 6 1,1% 0,2% 563  98,9% 12,8% 569 8,3% 

Total   2.438  35,6%  100%  4.410  64,4%  100%  6.848  100%  
 

La masculinització de les escales especials de la GUB i especialment de l'SPEIS, on 
suposen el 87,6% i el 98,9%, respectivament, ha estat una constant als darrers anys. El 
gruix dels homes es concentra però, a la GUB amb un 60,6% de la plantilla d’homes; 
contràriament són el 36,45% a EAG/REE. 

                                                      
9 A les escales especials GUB i SPEIS només s’hi inclou el personal uniformat, la resta van a EAG/REE. 
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Així doncs, en cap de les escales de l’AJUNTAMENT s’assoleix la paritat, amb enormes 
desequilibris a la GUB i l'SPEIS. Aquesta distribució de dones i homes a les diferents 
escales de l’AJUNTAMENT segueix clarament patrons de segregació per sexe. 

22.1.1.2. Distribució de la plantilla per gerències  

L’estructura executiva de l’AJUNTAMENT s’organitza en gerències que responen a una doble 
lògica: les gerències de districtes i les gerències sectorials. 

 

Gerències sectorials 

Gràfic 1. Distribució de la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona per gerències sectorials (2018) 

La distribució de dones i homes 
per gerències sectorials és 
irregular; en conjunt, les dones 
signifiquen el 32% de la 
plantilla d’aquestes gerències 
però darrere d'aquest 
percentatge hi ha diverses 
realitats. 

De les 10 gerències sectorials 
en què s’organitza 
l’AJUNTAMENT, només 4 
gerències presenten una 
distribució paritària de dones i 
homes: Gerència Municipal; Gerència d'Ecologia Urbana; Empresa, Cultura i Innovació, i 
Gerència d'Habitatge. La resta presenten nivells diferents de feminització (Taula 3), a 
excepció de la Gerència de Prevenció i Seguretat, molt masculinitzada; distribució que és 
un clar reflex de la segregació ocupacional. 

Taula 3. Distribució de la plantilla per gerències sectorials (2018) 

GERÈNCIES Dones  %/gerència  % / T 
dones  Homes  %/gerència  % / T 

homes  Total % 
Total/N  

Gerència de Seguretat i Prevenció 476 12,5% 24,9%  3336 87,5% 82,2%  3.812  63,9% 
Gerència Municipal 6 50,0% 0,3% 6 50,0% 0,2% 12  0,2% 
Gerència d’Ecologia Urbana 224 57,4% 11,7% 166 42,6% 4,1% 390  6,5% 
Empresa, Cultura i Innovació 17 58,6% 0,9% 12 41,4% 0,3% 29  0,5% 
Gerència d’Habitatge 3 60,0% 0,2% 2 40,0% 0,1% 5  0,1% 
Gerència de Recursos 433 61,8% 22,7% 268 38,2% 6,6% 701  11,7% 
Presidència i Economia 143 64,4% 7,5% 79 35,6% 2,0% 222  3,7% 
Gerència Recursos Humans i 
Organització 78 69,0% 4,1% 35 31,0% 0,9% 113  1,9% 

Gerència de Drets Socials 206 75,5% 10,8% 67 24,5% 1,7% 273  4,6% 
Gerència de Drets de Ciutadania, 
Participació i Transparència 323 78,4% 16,9% 89 21,6% 2,2% 412  6,9% 

Total   1.909  32,0%  100%  4.060  68%  100%  5.969  100%  
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Per interpretar millor les dades de distribució de dones i homes, és important també 
dimensionar cadascuna de les gerències. 

La Gerència de Prevenció i Seguretat, que concentra el col·lectiu més gran de la plantilla de 
l’AJUNTAMENT, el 63,9%, té una ppresència mínima de dones. Integrada per 3.812 persones, 
inclou tot el personal uniformat i personal no uniformat de suport o gestió. Com a 
conseqüència de la masculinització de la plantilla uniformada, aquesta gerència té una 
presència masculina hegemònica, i així el 87,5% del personal són homes enfront d'un 
12,5% de dones; i concentra el 82,2% de la plantilla d’homes de l’Ajuntament, enfront del 
24,9% de les dones (percentatges molt allunyats dels percentatges de la plantilla global). 

De les 4 gerències que tenen una ppresència paritària eentre dones i homes, 3, Gerència 
Municipal; Empresa, Cultura i Innovació, i Gerència d'Habitatge, són significativament 
petites, ja que juntes sumen el 0,8% del conjunt de la plantilla. En totes elles, però, la 
presència de dones es mou per sobre del 50%. La Gerència d'Ecologia Urbana, que 
concentra el 6,5% del conjunt de la plantilla, 390 persones, també presenta una distribució 
paritària entre dones i homes, amb un 57,4% i 42,6%, respectivament. 

Un total de 3 gerències tenen una ppresència destacada de dones. A la Gerència de 
Recursos, segona gerència per mida (11,7% de la plantilla), les dones són el 61,8% de la 
gerència i els homes el 38,2%; així, concentra el 22,7% de les dones de la plantilla davant 
d'un 6,6% de la dels homes. A la Gerència de Presidència i Economia les dones 
representen el 64,4% i els homes el 35,6%, de manera que concentra, respectivament, el 
7,5% de les dones de la plantilla i el 2% dels homes. A la Gerència de Recursos Humans i 
Organització les dones hi representen el 69% i els homes el 31%, la qual cosa significa el 
4,1% i el 0,9% de la plantilla de dones i d’homes, respectivament. 

Finalment, hi ha dues gerències amb una ppresència hegemònica de dones, la de Drets 
Socials, on les dones són el 75,5% i el 10,8% de la plantilla de dones i l'1,7% de la plantilla 
d’homes; i la de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, amb un 78,4% de 
dones, que concentra el 16,9% i el 2,2% de les plantilles de dones i homes. La feminització 
d’aquestes gerències respon a la segregació ocupacional per sexe dels àmbits laborals 
relacionats amb la cura i els serveis a les persones. 

La distribució interna de cadascuna de les gerències per direccions o departaments 
aprofundeix en molts casos en la segregació entre dones i homes. Prenem com a 
referència 3 de les gerències més grans i que presenten situacions molt diferents en 
relació amb la presència de dones i homes a les seves plantilles (Taula 4):10  Prevenció i 
Seguretat, amb una presència mínima de dones (12,5% de dones); Gerència d'Ecologia 
Urbana, amb una distribució paritària entre dones i homes (57,4% de dones), i Drets de 
Ciutadania, Participació i Transparència, amb sobrerepresentació de dones (78,4% de 
dones). 

A la Gerència de Prevenció i Seguretat (són dones el 12,5% de la gerència), el 94,9% és 
personal uniformat i la resta personal tècnic o administratiu, el 5,1%. Del personal 
uniformat, les dones representen únicament el 10,6%, però signifiquen el 80,7% de les 
dones en aquesta gerència. En sentit invers, els homes són el 89,4% de la plantilla 

                                                      
10 Vegeu les dades de distribució de la plantilla a la resta de gerències per direccions o departaments (2018), a 
l’Annex 1. 
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uniformada però són el 97% de la plantilla d’homes. Amb aquests percentatges, la 
presència de dones és deficitària en 10 de les 13 direccions o departaments en què 
s’organitza la gerència.   

A la Gerència d'Ecologia Urbana, on hi ha paritat entre dones i homes (57,4% vs. 42,6%), la 
distribució interna és igualment força paritària, amb relacions percentuals en la presència 
d’unes i d’altres que en cap cas estan sobrerepresentades ni són hegemòniques.   

TTaula 4. Distribució de la plantilla per gerències i direccions o departaments (2018) 

GERÈNCIES (Seleccionades) Dones  % dones  % total 
dones Homes  % homes  % / total 

homes Total  % 
Total/N 

Gerència de Seguretat i Prevenció  
Dir. Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvament (SPEIS) 1 20,0% 0,2% 4 80,0% 0,1% 5  0,1% 

Divisió de Coordinació GU 27 16,7% 5,7% 135 83,3% 4,1% 162  4,3% 
Divisió de Planificació SPEIS 3 23,1% 0,6% 10 76,9% 0,3% 13  0,3% 
Divisió de Protecció Civil i Prevenció 
SPEIS 3 13,0% 0,6% 20 87,0% 0,6% 23  0,6% 

Divisió de Seguretat i Investigació GU 26 7,0% 5,5% 345 93,0% 10,3% 371  9,7% 
Divisió de Trànsit GU 38 13,4% 8,0% 245 86,6% 7,3% 283  7,4% 
Divisió d'Operacions de l'SPEIS 23 3,8% 4,8% 591 96,3% 17,7% 614  16,1% 
Divisió Territorial GU 235 12,1% 49,4% 1.714 87,9% 51,4% 1949  51,1% 
D. S. Assessorament Jurídic 7 77,8% 1,5% 2 22,2% 0,1% 9  0,2% 
D. S. Prevenció 3 100,0% 0,6%   0,0% 0,0% 3  0,1% 
D. S. Gestió Econòmica i Control de 
Recursos 84 26,7% 17,7% 231 73,3% 6,9% 315  8,3% 

Gerència de Seguretat i Prevenció 8 88,9% 1,7% 1 11,1% 0,0% 9  0,2% 
Prefectura de la Guàrdia Urbana 18 32,1% 3,8% 38 67,9% 1,1% 56  1,5% 

Total  476  12,5%  100,0%  3.336  87,5%  100,0%  3.812  100,0%  
GGeerrèènncciiaa  dd’’EEccoollooggiiaa  UUrrbbaannaa  
Dir. Recursos i Control de Gestió 45 67,2% 20,09% 22 32,8% 13,25% 67  17,2% 
Direcció de Model Urbà 10 41,7% 4,46% 14 58,3% 8,43% 24  6,2% 
D. S. Comunicació i Participació 11 68,8% 4,91% 5 31,3% 3,01% 16  4,1% 
Ger. Adj. Mobilitat i Infraestructures 30 46,9% 13,39% 34 53,1% 20,48% 64  16,4% 
Ger. Adjunta d'Urbanisme 93 68,9% 41,52% 42 31,1% 25,30% 135  34,6% 
Gerència Adj. de Medi Ambient i Serveis 
Urbans 34 42,0% 15,18% 47 58,0% 28,31% 81  20,8% 

Gerència d’Ecologia Urbana 1 33,3% 0,45% 2 66,7% 1,20% 3  0,8% 
Total   224  57,4%  100%  166  42,6%  100%  390  100%  

Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència  
D. S. Acció Comunitària 18 72,0% 5,6% 7 28,0% 7,9% 25  6,1% 
D. S. Atenció i Acollida a Immigrants 6 60,0% 1,9% 4 40,0% 4,5% 10  2,4% 
D. S. Feminismes i LGTBI 88 94,6% 27,2% 5 5,4% 5,6% 93  22,6% 
D. S. Planificació i Control 8 80,0% 2,5% 2 20,0% 2,3% 10  2,4% 
D. S. Recerca, Desenvolupament i 
Innovació 2 66,7% 0,6% 1 33,3% 1,1% 3  0,7% 

D. S. Democràcia Activa i 
Descentralització 7 46,7% 2,2% 8 53,3%  9,0% 15  3,6% 

D. S. Informació i Atenció Ciutadana 180 76,3% 55,7%  56 23,7% 62,9% 236  57,3% 
D. S. Drets de Ciutadania i Immigració 11 64,7% 3,4% 6 35,3% 6,7% 17  4,1% 
Ger. de Drets de Ciutadania, Participació 
i Transparència 3 100,0% 0,9% 0 0,0% 0,0% 3  0,7% 

Total   323  78,4%  100,0%  89  21,6%  100,0%  412  100,0%  
 

A la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, on les dones estan 
sobrerepresentades, són el 78,4% (és el percentatge més elevat de dones de 
l’Ajuntament), la distribució dins aquesta encara aprofundeix més la segregació en alguns 



 

25 
 

àmbits, com a la D. S. de Feminismes i LGTBI, on són dones el 94,6% de la plantilla. 
Contràriament es produeixen percentatges dins la paritat com la D. S. Democràcia Activa i 
Descentralització, on hi ha la presència més baixa de dones dins els àmbits d’aquesta 
gerència, que és el 46,7%.  

A la resta de gerències es poden trobar situacions similars, en què els percentatges de 
distribució interns de dones i homes per direccions o departaments mantenen la paritat, 
aprofundeixen la segregació horitzontal o la modulen. 

 

GGerències de districtes 

Un cop analitzada la presència de dones i homes als districtes, aquesta presenta, 
globalment, una relació percentual de 60,2% de dones i 39,8% d’homes (Taula 5),11 i es 
produeix una presència més elevada de dones a tots els districtes, encara que també es 
cert que tots ells es mouen en l’àmbit de la paritat o la quasi paritat.  

Taula 5. Distribució de la plantilla per districtes (2018) 

DISTRICTES Dones %/  
districte  

% / T 
dones  Homes  %/  

districte  
% / T 

homes  Total  % 
Total/N  

Ciutat Vella 70 66,7% 13,2% 35 33,3% 10,0% 105  12,0% 
L’Eixample 69 59,5% 13,0% 47 40,5% 13,4% 116  13,2% 
Gràcia 44 60,3% 8,3% 29 39,7% 8,3% 73  8,3% 
Horta-Guinardó 49 59,8% 9,3% 33 40,2% 9,4% 82  9,3% 
Les Corts 37 59,7% 7,0% 25 40,3% 7,1% 62  7,1% 
Nou Barris 45 54,9% 8,5% 37 45,1% 10,6% 82  9,3% 
Sant Andreu 51 61,4% 9,6% 32 38,6% 9,1% 83  9,4% 
Sant Martí 60 62,5% 11,3% 36 37,5% 10,3% 96  10,9% 
Sants-Montjuïc 61 62,9% 11,5% 36 37,1% 10,3% 97  11,0% 
Sarrià - Sant Gervasi 43 51,8% 8,1% 40 48,2% 11,4% 83  9,4% 
Total   529  60,2%  100,0%  350  39,8%  100,0%  879  100,0%  
 

Considerats els districtes segons àmbits d’organització interna (Taula 6), aquesta paritat es 
trenca en molts dels àmbits, de manera que es produeix una important segregació 
horitzontal. Considerats globalment, hi ha una presència hegemònica de dones als consells 
municipals de districte, són el 95,2%; estan sobrerepresentades a les gerències de 
districte (71,6%) i a la Direcció de Serveis a les Persones i Territori (71,2%), tenen una 
presència destacada a la D. S. General i només són minoria (malgrat que són un àmbit 
paritari) a la D. S. Llicències i Espai Públic, on són el 44,1%. Malgrat aquesta distribució 
global, considerats individualment els districtes presenten diverses distribucions.  

Tenint en compte la plantilla de dones, el grup més important es concentra a la D. S. 
General (30,5%), mentre que entre els homes el grup més important està a la D. S. 
Llicències i Espai Públic (51,3%). 

Si aprofundim dins els àmbits i analitzem l’organització interna de l'única D. S. paritària, D. 
S. Llicències i Espai Públic, novament es posen en relleu manifestacions diverses de 
segregació, tant horitzontal com vertical; les dones són minoria (per sota del percentatge 

                                                      
11 Vegeu les dades de la distribució de personal a cadascun dels districtes (2018), a l’Annex 1. 
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que representen en aquesta D. S., 44,1%) entre el personal de comandament (40%), 
directiva (22,2%) i tècnic (37,7%), i es concentren en el personal de suport (56,35). 
Considerada la plantilla de dones, el grup més important es concentra en el personal de 
suport (44,7%), mentre que entre els homes el grup més important està en el personal 
tècnic (53,6%). 

Novament, però, malgrat aquesta distribució global, considerats individualment els 
districtes presenten diverses distribucions però dins aquesta tendència. 

TTaula 6. Distribució de la plantilla dels districtes (2018) 

ORGANITZACIÓ INTERNA 
DELS DISTRICTES  

Dones  %/grup  % / T dones  Homes  %/grup  % / T homes  Total %/total  

Consells municipals de 
districte 20 95,2% 3,8% 1 4,8% 0,3% 21 2,4% 
Dir. Serveis a les Persones i 
Territori  153 71,2% 29,0% 62 28,8% 17,8% 215 24,5% 
D. S. generals  161 65,2% 30,5%  86 34,8% 24,6% 247 28,2% 
D. S. Llicències i Espai 
Públic  141 44,1% 26,7% 179 55,9% 51,3%  320 36,5% 
Gerència districte  53 71,6% 10,0% 21 28,4% 6,0% 74 8,4% 

Subtotal  528  60,2%  100%  349  39,8%  100% 877  100% 
GUB112 1  50,0%  100%  1  50,0%  100%  2  100%  

TOTAL  529  60,2%     350  39,8%     879  100%  
 

Taula 6.1. Distribució de la plantilla dels districtes dins la D. S. Llicències i Espai Públic (2018) 

D. S. Llicències i Espai 
Públic  Dones  %/grup  % / T dones  Homes  %/grup  % / T homes  Total %/total  

Comandament 18 40,0% 12,8% 27 60,0% 15,1% 45  14,1%  
Directiva 2 22,2% 1,4% 7 77,8% 3,9% 9  2,8%  
Suport 63 56,3% 44,7%  49 43,8% 27,4% 112  35,0%  
Tècnica 58 37,7% 41,1% 96 62,3% 53,6%  154  48,1%  
Total   141  44,1%  100,0%  179  55,9%  100,0%  320  100,0%  

 

2.1.2. Distribució de la plantilla: organismes autònoms i ens adherits 

En relació amb els ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS (Taula 7), només hi ha paritat en 3 
d’ells: l’Institut Barcelona Esports (IBE), l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
(IMMB) i l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV). En la resta 
d’organismes es presenten escenaris molt diferents, però amb una constant, la 
feminització.  

Els tres organismes amb les plantilles més àmplies, el Consorci d’Educació, l’Institut de 
Serveis Socials i l’Institut Municipal d’Educació (junts integren el 66,2% de les plantilles 
dels ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS), estan significativament feminitzats, amb 
percentatges de presència de dones del 69%, el 85,1% i el 91,3%, respectivament, i que 

                                                      
12 Les dues persones de la GUB que treballen als districtes ho fam com a segona activitat. 
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són reflex de segregació ocupacional. Aquest àmbits tenen relació directa amb els àmbits 
de cura i educació tradicionalment molt feminitzats. 

 

Taula 7. Distribució de la plantilla (2018) 

ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS  
Dones  

%/organisme  
% / T 
dones  

Homes  % / T 
homes  

TOTAL  

Institut Municipal d’Informàtica (IMI) 93 34,6% 1,9% 176 10,3% 269  
Institut Barcelona Esports (IBE) 28 52,8% 0,6% 25 1,5% 53  
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 40 55,6% 0,8% 32 1,9% 72  
Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de 
Vida (IMPUQV) 25 56,8% 0,5% 19 1,1% 44  
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 227 60,4% 4,7% 149 8,7% 376  
Institut Municipal d’Hisenda (IMH) 189 63,2% 3,9% 110 6,4% 299  
Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona 129 63,2% 2,6% 75 4,4% 204  
Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) 49 64,5% 1,0% 27 1,6% 76  
Consorci d’Educació 1.316 69,0% 27,0%  590 34,5%  1.906  
Agència de Salut Pública de Barcelona  214 70,2% 4,4% 91 5,3% 305  
Consorci de Biblioteques 327 73,5% 6,7% 118 6,9% 445  
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
(IMPD) 66 82,5% 1,4% 14 0,8% 80  
Institut de Serveis Socials (IMSS) 936 85,1% 19,2% 164 9,6% 1.100  
Institut Municipal d’Educació (IMEB) 1.238 91,3% 25,4% 118 6,9% 1.356  

Total  4.877  74,1%  100%  1.708  100%  6.585  
 
Només a l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) es produeix un lleuger desequilibri a favor 
dels homes, que signifiquen el 65,4% de la plantilla. 

 

2.2. Evolució de la plantilla 

La plantilla de l’AJUNTAMENT i els seus ORGANISMES AUTÒNOMS i ENS ADHERITS (Taula 8) s’ha 
incrementat entre el 2015 i el 2018 en més de 1.600 persones, amb increments anuals 
força sostinguts tant a l’AJUNTAMENT com als organismes. 

Gràfic 2. Evolució de la plantilla (2015-2018) 

Aquest increment ha estat lleugerament 
superior entre les dones que han passat 
del 32,7% el 2015 al 35,6% a la plantilla 
de l’AJUNTAMENT, sense arribar a la paritat; 
i del 73,6% al 74,1% als ORGANISMES 
AUTÒNOMS I ENS ADHERITS, amb una 
important feminització. 

L’evolució a les diferents escales de 
l’AJUNTAMENT i als diferents ORGANISMES 
AUTÒNOMS I ENS INSTRUMENTALS presenta 
realitats diferents.
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TTaula 8. Evolució global de la plantilla 2015-2018 

 
2015  2016  2017  2018  

AJUNTAMENT DE BARCELONA  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  
Ajuntament de Barcelona  2.109 32,7% 4.334 6.443  2.147 33,6% 4.236 6.383 2.223 34,3% 4.250 6.473 2.438 35,6% 4.410 6.848 
Organismes autònoms / ens adherits 3.926 73,6% 1.408 5.334  4.121 73,9% 1.453 5.574 4.333 74,2% 1.509 5.842 4.877 74,1% 1.708 6.585 

TOTAL  6.035  51,2%  5.742  11.777  6.268  52,4%  5.689  11.957  6.556  53,2%  5.759  12.315  7.315  54,5%  6.118  13.433  
 

2.2.1. Evolució de la plantilla: Ajuntament de Barcelona 

2.2.1.1. Evolució general de la plantilla per escales 

Taula 9. Evolució de la plantilla (2015-2018) 

 
2015  2016  2017  2018  

Escales AJ. BCN  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  
EAG/REE 1.762 62,5% 1.059 2.821  1.791 63,3% 1.037 2.828  1.875 64,2% 1.047 2.922  2.054 63,6% 1.175 3.229  
EE GUB 342 11,3% 2.678 3.020  350 11,6% 2.657 3.007  342 11,6% 2.619 2.961  378 12,4% 2.672 3.050  
EE SPEIS 5 0,8% 597 602  6 1,1% 542 548  6 1,0% 584 590  6 1,1% 563 569  

Total  2.109  32,7%  4.334  6.443  2.147  33,6%  4.236  6.383  2.223  34,3%% 4.250  6.473  2.438  35,6%  4.410  6.848  
 

La plantilla de l’AJUNTAMENT, en data 31 de desembre de 2018, està integrada per 6.848 persones, i s'ha incrementat en un 6,3% durant aquests 4 
anys. Aquest increment ha estat més acusat entre les dones que entre els homes, amb un 15% i un 1,7%, respectivament, però no han estat igual a 
totes les escales de l’Ajuntament ni en termes absoluts ni percentuals.  

L’EAG/REE ha tingut un increment sostingut durant els 4 anys, al qual ha contribuït especialment la contractació més elevada de dones, que han 
passat de significar el 62,5% de la plantilla al 63,6%. A la GUB la plantilla de dones ha passat de significar l’11,3% al 12,4%, situació a la qual ha 
contribuït una reducció mínima de la plantilla d’homes. L'SPEIS, globalment, ha perdut un 5,5% de plantilla, però la incorporació d’una única dona ha 
significat l’increment d’un 20% de la plantilla de dones (en passar de 5 a 6 dones).  

L’evolució de les plantilla reflecteix la dificultat de trencar amb la segregació ocupacional a les diferents escales.
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TTaula 10. Evolució de la plantilla respecte a l’any anterior a l’Ajuntament de Barcelona  

2015 (1)  2016  2017  2018  Acumulat 2015--2018  
Escales Aj. BCN  Dones  Homes  TOTAL  Dones  Homes  TOTAL  Dones  Homes  TOTAL  Dones  Homes  TOTAL  Dones  Homes  TOTAL  
EAG/REE 1,1% 2,5% 1,6%  1,6% -2,1% 0,2%  4,7% 1,0% 3,3%  9,5% 12,2% 10,5%  17,8%  13,7%  16,3%  
EE GUB 6,5% 1,9% 2,4%  2,3% -0,8% -00,4% -2,3% -1,4% -11,5% 10,5% 2,0% 3,0%  17,8%  1,6%  3,4%  
EE SPEIS -16,7% 7,8% 7,5%  20,0% -9,2% -99,0% 0,0% 7,7% 7,7%  0,0% -3,6% -33,6% 0,0%  1,6%  1,6%  

TOTAL  1,9%  2,8%  2,5%  1,8%  -22,3% -00,9% 3,5%  0,3%  1,4%  9,7%  3,8%  5,8%  17,8%  4,6%  8,9%  

(1) L’increment de plantilla del 2015 està calculat sobre les dades de la diagnosi del 2014. 

Si posem en perspectiva l’evolució respecte a l’any anterior (al període sota anàlisi), de les 
escales de l’AJUNTAMENT, aquestes presenten dinàmiques molt irregulars. Si bé és cert que 
totes les escales han incrementat la seva plantilla, com es pot observar a l'“acumulat 
2015-2018”, el creixement no ha estat progressiu i hi ha hagut oscil·lacions constants. En 
termes globals ha crescut més la plantilla de dones que la d’homes, però mentre ho ha fet 
en percentatges idèntics a l’EAG/REE i a la GUB, ha tingut un creixement 0 a l'SPEIS. Entre 
els homes, amb un creixement acumulat global de 4,6%, per escales ha crescut un 1,6% a 
totes dues escales uniformades, GUB i SPEIS, i ho ha fet en un 13,7% a l’EAG/REE.  

Amb aquests creixements, només la GUB ha aconseguit reduir el biaix de gènere a la seva 
plantilla. 

Taula 11. Comparativa de la plantilla (2014/2018) 

2014  2018  

Escales AJ. BCN  Dones  %/escala  
%/T  

dones  Homes  
%/T  

homes  TOTAL  Dones  %/escala  
%/T  

dones  Homes  
% / T 

homes  TOTAL  
EAG/REE 1.743 62,8% 84,2%  1.033 24,5% 2.776  2.054 63,6% 84,2%  1.175 26,6% 3.229  
EE GUB 321 10,9% 15,5%  2.629 62,4% 2.950  378 12,4% 15,5%  2.672 60,6% 3.050  
EE SPEIS 6 1,1% 0,3%  554 13,1% 560  6 1,1% 0,2%  563 12,8% 569  

Total  2.070  32,9%  100%  4.216  100%  6.286  2.438  35,6%  100%  4.410  100%  6.848  
 

Si comparem la situació actual amb les dades de la diagnosi anterior, al tancament del 
2018, la plantilla de l’AJUNTAMENT s’havia incrementat en 562 persones, quasi un 9% més 
respecte al 2014. Les dones han passat de representar el 32,9% de la plantilla el 2104, al 
35,6% el 2018, amb increment de quasi el 18% de la plantilla (enfront del 4,5% dels 
homes); però la seva presència segueix sent força desequilibrada en les diferents escales, 
amb correccions mínimes en el desequilibri entre dones i homes i sense canvis en la 
distribució de les dones a les diferents escales. 

A aquest desequilibri hi contribueixen fonamentalment les escales especials de la GUB i 
l'SPEIS (les anomenades plantilles uniformades) que tenen una presència hegemònica dels 
homes (87,6% en el cas de la Guàrdia Urbana i 98,9% en l'SPEIS). Aquest desequilibri 
s’arrossega en el temps. El grup més ampli de dones està a l’EAG/REE on representen el 
62,6%, i concentra el 84,2% de la plantilla de dones de l’AJUNTAMENT. Els homes, 
contràriament, es concentren a la GUB, 60,6%.  

Considerada per escales, la presència de dones ha augmentat en la mateixa proporció a 
l’EAG/REE i a la GUB, 17,8%, amb un estancament a l'SPEIS. El homes han augmentat en 
la mateixa proporció a la GUB i a l'SPEIS, 1,6%, i en un percentatge més alt a l’escala 
l’AD/REE. Aquesta evolució de la plantilla ha permès una correcció mínima de la 
segregació horitzontal.  
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22.2.1.2. Evolució de la plantilla per gerències  

Gerències sectorials 

La reorganització de les gerències sectorials dificulta la comparativa de les dades del 2018 amb les dades del 2014 (Taula 12) , atès que s’han 
produït reorganitzacions del personal. Tenint en compte aquesta consideració prèvia i que, com a conseqüència, les gerències han tingut evolucions 
diverses pel que fa a la seva grandària (amb increment o disminucions de les plantilles), centrem l'anàlisi en relació amb l’evolució de la presència 
de dones i homes en elles. En comparació amb el 2014, dues gerències s’han mantingut en percentatges dona-home paritaris, Empresa, Cultura i 
Innovació i Gerència d'Habitatge; i dues han assolit la paritat, Gerència Municipal i Gerència d'Ecologia Urbana (aquesta darrera ha superat una 
presència molt deficitària de dones). 

Taula 12. Comparativa per gerències sectorials (2014/2018) 

 2014   2018  

GERÈNCIES  Dones  
%/gerènc

ia  
%/T  

dones  Homes  
%/T  

homes  TOTAL  
%/T  GERÈNCIES  

Dones  
%/gerèn

cia  
%/T  

dones  Homes  
% / T 

homes  TOTAL  
%/T  

Gerència de Prevenció, 
Seguretat i Mobilitat  430 11,6% 27,4% 3275 83,7% 3705  67,6% 

Gerència de Seguretat i 
Prevenció 476 12,5% 24,9% 3.336 82,2% 3.812  63,9% 

Gerència Municipal 32 61,5% 2,0% 20 0,5% 52  0,9% Gerència Municipal 6 50,0% 0,3% 6 0,2% 12  0,2% 
Medi Ambient i Serveis 
Urbans 17 27,9% 1,1% 44 1,1% 61  1,1% 

Gerència d’Ecologia 
Urbana 224 57,4% 11,7% 166 4,1% 390  6,5% 

Serveis Centrals 13 52,0% 0,8% 12 0,3% 25  0,5% 
Empresa, Cultura i 
Innovació 17 58,6% 0,9% 12 0,3% 29  0,5% 

Hàbitat Urbà 133 56,1% 8,5% 104 2,7% 237  4,3% Gerència d’Habitatge 3 60,0% 0,2% 2 0,1% 5  0,1% 
Recursos 601 65,6% 38,3% 315 8,0% 916  16,7% Gerència de Recursos 433 61,8% 22,7% 268 6,6% 701  11,7% 
Economia, Empresa i 
Ocupació 56 55,4% 3,6% 45 1,1% 101  1,8% Presidència i Economia 143 64,4% 7,5% 79 2,0% 222  3,7% 
Gerència Recursos 
Humans i Organització 62 68,9% 4,0% 28 0,7% 90  1,6% 

Gerència Recursos 
Humans i Organització 78 69,0% 4,1% 35 0,9% 113  1,9% 

Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports 218 76,2% 13,9% 68 1,7% 286  5,2% 

Gerència de Drets 
Socials 206 75,5% 10,8% 67 1,7% 273  4,6% 

Gerència de Cultura, 
Coneixement, Creativitat i 
Innovació 6 66,7% 0,4% 3 0,1% 9  0,2% 

Gerència de Drets de 
Ciutadania, Participació 
i Transparència 323 78,4% 16,9% 89 2,2% 412  6,9% 

Total  1.568  28,6%  100%  3.914  100,0%  5.482  100%  Total  1.909  32,0%  100%  4.060  100%  5.969  100%  
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La resta de gerències no tenen una presència paritària. La Gerència de Recursos s’ha apropat a la paritat i ha reduït la presència destacada de 
dones fins al 61,8%. La Gerència de Seguretat i Prevenció manté una presència mínima de dones amb una reducció marginal de la bretxa 
percentual (0,9%).  

La Gerència de Drets Socials manté la sobrerepresentació de dones amb una reducció també mínima de la bretxa (0,7%); i a aquesta 
sobrerepresentació de dones s’hi ha afegit la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència que ha passat d’un 66,7% de dones a la 
seva plantilla al 78,4%. També s’ha allunyat de la paritat la Gerència de Presidència i Economia (un reduït 0,1%), però sobretot la Gerència Recursos 
Humans i Organització que ha deixat de ser-ho, i ha incrementat la plantilla de dones fins al 64,4%, 10 punts percentuals per sobre del 2014. 

Mentre la quasi totalitat de les gerències tenen una relació en la presència dones-homes paritària o quasi paritària, la Gerència de Seguretat i 
Prevenció manté una hegemonia masculina que no es modificarà sense accions afirmatives a favor de les dones.  

GGerències de districte 

Taula 13. Evolució de la plantilla per districtes (2015-2018) 

 
2015  2016  2017  2018  

DISTRICTES  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  
Ciutat Vella  58  68,2%  27  85  61  71,8%  24  85  62  69,7%  27  89  70  66,7%  35  105  
L’Eixample 59 62,1% 36 95  58 64,4% 32 90  59 60,8% 38 97  69 59,5% 47 116  
Gràcia 49 62,0% 30 79  38 55,9% 30 68  39 55,7% 31 70  44 60,3% 29 73  
Horta-Guinardó 57 70,4% 24 81  51 68,0% 24 75  50 63,3% 29 79  49 59,8% 33 82  
Les Corts 41 64,1% 23 64  36 62,1% 22 58  36 65,5% 19 55  37 59,7% 25 62  
Nou Barris 39 54,2% 33 72  39 56,5% 30 69  39 57,4% 29 68  45 54,9% 37 82  
Sant Andreu 51 59,3% 35 86  49 60,5% 32 81  48 61,5% 30 78  51 61,4% 32 83  
Sant Martí 58 62,4% 35 93  54 62,1% 33 87  50 61,7% 31 81  60 62,5% 36 96  
Sants-Montjuïc 57 63,3% 33 90  58 65,2% 31 89  56 64,4% 31 87  61 62,9% 36 97  
Sarrià - Sant Gervasi 39 51,3% 37 76  40 55,6% 32 72  37 52,9% 33 70  43 51,8% 40 83  

Total  508  61,9%  313  821  484  62,5%  290  774  476  61,5%  298  774  529  60,2%  350  879  
 

.
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L’evolució de la plantilla per districtes (2015-2018) (Taula 13) presenta una tendència 
general a una paritat més gran entre dones i homes, malgrat que totes han mantingut una 
presència més elevada de dones. Si durant els anys del 2015 al 2017 només hi havia 3 
districtes amb presències paritàries, el 2018 eren 5, i la resta s’han apropat a aquesta 
paritat. Dos districtes, Nou Barris i Sant Gervasi, han mantingut plantilles paritàries al llarg 
dels 4 anys; l’Eixample, Horta-Guinardó i les Corts han assolit aquesta condició el 2018.  

Si comparem la situació actual amb les dades de la diagnosi del 2014 (Taula 14), es fa més 
evident aquest avançament cap a la paritat, que ha passat d’una presència global del 
62,4% de dones a un 60,2%.  Aquesta situació de quasi paritat és resultat d’un increment 
més elevat de les plantilles d’homes, un 16%, enfront d'un 5,6% de les dones. Respecte al 
2104, dos districtes han perdut la condició de paritat, Gràcia i Sant Andreu, però la resta 
de districtes s’han mantingut en la paritat o s’hi han acostat. Els districtes es mostren molt 
més paritaris que les gerències.  

Els àmbits més feminitzats semblen més permeables a trencar amb la segregació ocupacional que 
els més masculinitzats, per la qual cosa avancen amb freqüència cap a la paritat. Si no es produeix 
el mateix procés als espais masculinitzats, la plantilla es masculinitza. 

TTaula 14. Comparativa per districtes (2014/2018) 

2014  2018  

DISTRICTES  
Dones  %/  

districte  %/dones  Homes  %/homes  TOTAL  Dones  %/districte  %/dones  Homes  %/homes  TOTAL  

Ciutat Vella 56 67,5% 10,6% 27 7,7% 83  70 66,7% 13,2%  35 10,0% 105  
L’Eixample 56 64,4% 10,6% 31 8,9% 87  69 59,5% 13,0% 47 13,4%  116  
Gràcia 47 59,5% 8,9% 32 9,1% 79  44 60,3% 8,3% 29 8,3% 73  
Horta-Guinardó 56 70,0% 10,6% 24 6,9% 80  49 59,8% 9,3% 33 9,4% 82  

Les Corts 43 67,2% 8,1% 21 6,0% 64  37 59,7% 7,0% 25 7,1% 62  

Nou Barris 39 56,5% 7,4% 30 8,6% 69  45 54,9% 8,5% 37 10,6% 82  
Sant Andreu 51 58,6% 9,6% 36 10,3% 87  51 61,4% 9,6% 32 9,1% 83  
Sant Martí 60 61,9% 11,3%  37 10,6%  97  60 62,5% 11,3% 36 10,3% 96  
Sants-Montjuïc 55 64,0% 10,4% 31 8,9% 86  61 62,9% 11,5% 36 10,3% 97  
Sarrià - Sant Gervasi 39 54,2% 7,4% 33 9,4% 72  43 51,8% 8,1% 40 11,4% 83  

Total   502  62,4%  100,0%  302  100,0%  804  529  60,2%  100,0%  350  100,0%  879  

 

2.2.2. Evolució de la plantilla: organismes autònoms i ens adherits 

Considerada l’evolució de les plantilles als ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS als darrers 4 
anys (Taula 15),  es posa en relleu el manteniment de la segregació ocupacional i 
horitzontal, sense grans canvis, amb la feminització o masculinització de determinades 
ocupacions i grups laborals. Donada aquesta dinàmica, sense l’impuls de mesures 
correctores difícilment s’avançarà cap a la paritat.  
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Tots els ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS, a excepció de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) que ha estat més oscil·lant, es mantenen en les 
mateixes bandes de percentuals. Només l’Institut Barcelona Esports (IBE), l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) i l'Institut Municipal 
del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV) es mantenen en la paritat; mentre l'Institut de Serveis Socials, l’Institut Municipal d’Educació i 
l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat mantenen percentatges de presència hegemònica de dones. L'Institut Municipal d’Informàtica 
manté igualment en el temps un lleuger desequilibri a favor dels homes. 

TTaula 15. Evolució de la plantilla (2015-2018) 

 
2015  2016  2017  2018  

ORGANIMES AUTÒNOMS I ENS  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  
Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB) 208 61,7% 129 337  204 62,0% 125 329  206 60,4% 135 341  227 60,4% 149 376  
Institut de Serveis Socials (IMSS) 592 86,0% 96 688  606 86,0% 99 705  670 85,1% 117 787  936 85,1% 164 1.100  
Institut Municipal d’Educació (IMEB) 1.011 91,1% 99 1.110  1.114 91,20% 108 1.222  1.142 91,3% 109 1.251  1.238 91,3% 118 1.356  
Institut Municipal d’Hisenda (IMH) 170 63,7% 97 267  171 63,8% 97 268  181 63,7% 103 284  189 63,2% 110 299  
Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) 5 62,5% 3 8  4 57,1% 3 7  6 60,0% 4 10  49 64,5% 27 76  
Institut Municipal del Paisatge Urbà i 
la Qualitat de Vida (IMPUQV) 20 50,0% 20 40  23 53,5% 20 43  24 60,0% 16 40  25 56,8% 19 44  
Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMPD) 55 84,6% 10 65  55 84,6% 10 65  51 82,3% 11 62  66 82,5% 14 80  
Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona (IMMB) 34 51,5% 32 66 34 51,5% 32 66 34 51,5% 32 66  40 55,6% 32 72  
Institut Barcelona Esports (IBE) 25 52,1% 23 48 29 58,0% 21 50 29 58,0% 21 50  28 52,8% 25 53  
Institut Municipal d’Informàtica (IMI) 85 38,6% 135 220  91 39,6% 139 230  87 39,9% 131 218  93 34,6% 176 269  
Consorci d’Educació 1.161 68,8% 526 1.687  1.182 68,6% 542 1.724  1.242 69,1% 556 1.798  1.316 69,0% 590 1.906  
Patronat Municipal de l’Habitatge 58 63,7% 33 91  57 61,3% 36 93  127 65,8% 66 193  129 63,2% 75 204  
Agència de Salut Pública de 
Barcelona  196 70,3% 83 279  208 70,3% 88 296  215 71,2% 87 302  214 70,2% 91 305  
Consorci de Biblioteques 306 71,5% 122 428  343 72,1% 133 476  319 72,5% 121 440  327 73,5% 118 445  

TOTAL   3.926  73,6%  1.408  5.334  4.121  73,9%  1.453  5.574  4.333  74,2%  1.509  5.842  4.877  74,1%  1.708  6.585  
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TTaula 16. Evolució del creixement de la plantilla respecte a l’any anterior dels organismes autònoms i ens adherits (2015-2018) 

2015  2016  2017  2018  Acumulat 2015--2018  
ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS 
ADHERITS Dones  Homes  TOTAL  Dones  Homes  TOTAL  Dones  Homes  TOTAL  Dones  Homes  TOTAL  Dones  Homes  TOTAL  
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) -10,3% -15,7% -12,5%  -1,9% -3,1% -2,4%  1,0% 8,0% 3,6%  10,2% 10,4% 10,3% -22,2% -22,6% -22,3% 
Institut de Serveis Socials (IMSS) 2,4% 3,2% 2,5%  2,4% 3,1% 2,5%  10,6% 18,2% 11,6%  39,7% 40,2% 39,8%  61,9%  76,3%  63,9%  
Institut Municipal d’Educació (IMEB) -4,7% -7,5% -5,0%  10,2% 9,1% 10,1%  2,5% 0,9% 2,4%  8,4% 8,3% 8,4%  16,7%  10,3%  16,1%  
Institut Municipal d’Hisenda (IMH) 3,0% 0,0% 1,9%  0,6% 0,0% 0,4%  5,8% 6,2% 6,0%  4,4% 6,8% 5,3%  14,5%  13,4%  14,1%  
Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) 0,0% 0,0% 0,0%  -20,0% 0,0% -12,5% 50,0% 33,3% 42,9%  716,7% 575,0% 660,0%  880,0%  800,0%  850,0%  
Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida (IMPUQV) -13,0% 5,3% -4,8%  15,0% 0,0% 7,5%  4,3% -20,0% -7,0% 4,2% 18,8% 10,0%  8,7%  0,0%  4,8%  

Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMPD) 12,2% 0,0% 10,2%  0,0% 0,0% 0,0%  -7,3% 10,0% -4,6% 29,4% 27,3% 29,0%  34,7%  40,0%  35,6%  

Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona (IMMB) 6,3% -11,1% -2,9%  0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 0,0%  17,6% 0,0% 9,1%  25,0%  -11,1%  5,9%  

Institut Barcelona Esports (IBE) 4,2% 15,0% 9,1%  16,0% -8,7% 4,2%  0,0% 0,0% 0,0%  -3,4% 19,0% 6,0%  16,7%  25,0%  20,5%  
Institut Municipal d’Informàtica (IMI) -3,4% -1,5% -2,2%  7,1% 3,0% 4,5%  -4,4% -5,8% -5,2% 6,9% 34,4% 23,4%  5,7%  28,5%  19,6%  
Consorci d'Educació (1)        1,8% 3,0% 2,2%  5,1% 2,6% 4,3%  6,0% 6,1% 6,0%  13,4%  12,2%  13,0%  
Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona 7,4% 0,0% 4,6%  -1,7% 9,1% 2,2%  122,8% 83,3% 107,5%  1,6% 13,6% 5,7%  138,9%  127,3%  134,5%  

Agència de Salut Pública de Barcelona  -8,4% 1,2% -5,7%  6,1% 6,0% 6,1%  3,4% -1,1% 2,0%  -0,5% 4,6% 1,0%  0,0%  11,0%  3,0%  
Consorci de Biblioteques  -1,0% 64,9% 11,7%  12,1% 9,0% 11,2%  -7,0% -9,0% -7,6%  2,5% -2,5% 1,1%  5,8%  59,5%  16,2%  
TOTAL Organismes autònoms  38,5%  63,0%  44,2%  5,0%  3,2%  4,5%  5,1%  3,9%  4,8%  12,6%  13,2%  12,7%  72,1%  97,7%  78,1%  

(1) Les dades recullen increments relatius als anys dels quals hi ha dades disponibles. 

Si posem en perspectiva l’evolució respecte a l’any anterior (al període sota anàlisi), dels ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS, aquesta presenta 
dinàmiques molt irregulars. Com es pot observar a l'“Acumulat 2015-2018” (Taula 16), no tots els organismes han crescut, i les oscil·lacions en 
l’increment i la disminució de les plantilles han estat constants. En termes globals, la presència d’homes ha crescut més que la de dones, un 97,7% 
enfront d'un 72,1%, però en percentatges molt diferents als diversos organismes i efectes igualment diferents sobre les plantilles.  

Les evolucions més dispars es produeixen a l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona on la plantilla de dones s’ha incrementat un 25% i la 
d’homes s’ha reduït un 11,1%, però que, donada la reduïda grandària de l’IMMB, s’ha mantingut dins la paritat. A l'Institut Municipal d’Informàtica la 
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plantilla d’homes ha crescut més de 23 punts percentuals per sobre de les dones (28,5% enfront del 5,7%), la qual cosa ha implicat la reducció de la 
presència de dones a la plantilla del 38,6% al 34,6%. El Consorci de Biblioteques també presenta una diferència força important amb un increment 
d’un 5,8% de les dones i un 59,5% dels homes, fet que, malgrat tot, ha permès reduir la presència hegemònica de les dones del 80,7% al 73,5%. La 
diferència més significativa es produeix a l'Institut Municipal d’Urbanisme amb increments per a dones i homes del 880% i el 800%, respectivament, 
cosa que s’ha traduït en una ampliació de només 2 punts percentuals en la presència de dones a la plantilla, del 62,5% al 64,5%.  

A la resta d'ORGANISMES I ENS s’han produït situacions similars a les exposades, molt condicionades per la grandària de les plantilles. 

TTaula 17. Comparativa de la plantilla (2014/2018) 

2014  2018  

ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS Dones  %/  
grup  

% / T 
dones  Homes  % / T 

homes  TOTAL  Dones  %/grup  % / T 
dones  Homes  % / T 

homes  TOTAL  

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (1) 232 60,3% 8,2% 153 17,7% 385  227 60,4% 4,7% 149 8,7% 376  
Institut de Serveis Socials (IMSS) (1) 578 86,1% 20,4% 93 10,8% 671  936 85,1% 19,2% 164 9,6% 1.100  
Institut Municipal d’Educació (IMEB) (1) 1061 90,8% 37,4% 107 12,4% 1.168  1.238 91,3% 25,4% 118 6,9% 1.356  
Institut Municipal d’Hisenda (IMH) (1) 165 63,0% 5,8% 97 11,2% 262  189 63,2% 3,9% 110 6,4% 299  
Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) (1) 5 62,5% 0,2% 3 0,3% 8  49 64,5% 1,0% 27 1,6% 76  
Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV) 
(1) 23 54,8% 0,8% 19 2,2% 42  25 56,8% 0,5% 19 1,1% 44  
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) (1) 49 83,1% 1,7% 10 1,2% 59  66 82,5% 1,4% 14 0,8% 80  
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) (1) 32 47,1% 1,1% 36 4,2% 68  40 55,6% 0,8% 32 1,9% 72  
Institut Barcelona Esports (IBE) (1) 24 54,5% 0,8% 20 2,3% 44  28 52,8% 0,6% 25 1,5% 53  
Institut Municipal d’Informàtica (IMI) (1) 88 39,1% 3,1% 137 15,9% 225  93 34,6% 1,9% 176 10,3% 269  
Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (1) 54 62,1% 1,9% 33 3,8% 87  129 63,2% 2,6% 75 4,4% 204  
Agència de Salut Pública de Barcelona (2) 214 72,3% 7,6% 82 9,5% 296  214 70,2% 4,4% 91 5,3% 305  
Consorci de Biblioteques (2) 309 80,7% 10,9% 74 8,6% 383  327 73,5% 6,7% 118 6,9% 445  

TOTAL Organismes autònoms  2.834  76,6%  100%  864  100%  3.698  3.561  76,1%   73,0%   1.118  65,5%   4.679  
Consorci d'Educació (3)         1.316 69,0% 27,0% 590 34,5% 1.906  

       4.877  74,1%   100%  1.708  100%   6.585  
(1) Dades obtingudes de la diagnosi 2014; (2) dades reconstruïdes; (3) dades no disponibles. 
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Si comparem la situació actual als ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS amb les dades de la 
diagnosi del 2014 (Taula 17), el desequilibri entre la presència de dones i homes sembla 
consolidar-se any rere any sense que l’increment de les diverses plantilles hagi aconseguit 
contribuir a reduir-lo de manera significativa i condicionat per la segregació ocupacional. Si 
comparem les dades del total de les plantilles del 2014 i el 2018 (totes les plantilles a 
excepció del Consorci d’Educació), els percentatges de presència de dones són similars: 
76,6% el 2014 i 76,1% el 2018; si hi incorporem el Consorci d’Educació (dades només 
disponibles per aquest any), el percentatge baixa fins al 74,1%, malgrat que es tracta d’un 
organisme molt feminitzat, els homes d’aquesta plantilla signifiquen el 34,5% dels homes 
a les plantilles dels ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS. Aquesta reducció en la bretxa de 
presència entre dones i homes resulta, en termes globals, d’un increment més gran de les 
plantilles d’homes als darrers anys. Com s’ha apuntat prèviament, tots els ORGANISMES 
AUTÒNOMS I ENS ADHERITS es mantenen en les mateixes bandes percentuals, a excepció del 
Consorci de Biblioteques que ha passat d’una presència hegemònica de dones, 80,7%, a 
un 73,5%.  

 

22.3. Distribució de la plantilla per nivell i grup professional  

2.3.1. Distribució per nivell professional i grup de titulació: Ajuntament de 
Barcelona  

El nombre de nivells que hi ha a l’AJUNTAMENT DE BARCELONA va de l’1 al 30. L’estudi 
comença en el nivell 12 ja que no hi ha nivells inferiors en la plantilla. S’ha afegit el nivell 
0, tot i que aquest nivell no existeix en cap escala. Aquest nivell inclou, en l’EAG/REE, el 
personal laboral subrogat, el personal comissionat i la síndica de greuges; i en les escales 
especials GUB i SPEIS, els i les agents de l'escola (règim laboral de personal funcionari 
pràctiques escola). 

2.3.1.1. Distribució de la plantilla per escales 

a) Escala d’administració general i la resta de l’escala especial 

La plantilla de l’EAG/REE presenta desequilibris diversos entre dones i homes en els 
diferents nivells professionals i grups de titulació (Taula 18). 

Si considerem els dos nivells superiors, les dones hi estan infrarepresentades, ja que 
només són el 27,3% al nivell 30, i el 45,5% al nivell 28. Al nivell 26 arriben al 59,7%, però 
tenint en compte que la plantilla de dones significa el 63,6% del conjunt d’aquesta plantilla 
la seva presència és deficitària. Aquesta ssegregació vertical a la plantilla, que suposa que 
les dones es concentren en llocs de treball de responsabilitat més baixa i els càrrecs 
directius són ocupats majoritàriament per homes, és més clarament visible en termes 
relatius a les plantilles per sexe. Si només el 0,6% de la plantilla de dones està al nivell 30, 
el 2,6% al nivell 28 i l'11,1% al nivell 26, els homes a aquests nivells representen, 
respectivament, el 2,7%, el 5,5% i el 13,1% de la plantilla d’homes. En conjunt, si les dones 
a aquests nivell signifiquen el 14,3% de la plantilla de dones, els homes signifiquen el 
21,4% de la seva.  
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Tant entre les dones com entre els homes el grup més significatiu es concentra al nivell 22, 
o trobem el 19,7% de la plantilla de dones i el 21,5% de la plantilla d’homes. 

Cal subratllar, però, que, sense considerar el nivell 0 i quasi de manera lineal (l’excepció 
està al nivell 14), entre els nivells 12 i 30, s’aprecia una disminució de la presència 
femenina a mesura que els nivells professionals són superiors. 

TTaula 18. Distribució de la plantilla per nivell professional i grup professional (2018) 

Nivells 
professionals i 
grups de titulació  

Dones  % / T 
grup 

% / plantilla 
dones Homes  % / T grup  % / plantilla 

homes Total  % Total/N 

0  5  38,5%  0,2%  8  61,5%  0,7%  13  0,4%  
A1 5 38,5% 0,2% 8 61,5% 0,7% 13 0,4% 
12  39  84,8%  1,9%  7  15,2%  0,6%  46  1,4%  
E 39 84,8% 1,9% 7 15,2% 0,6% 46 1,4% 

14  238  67,2%  11,6%  116  32,8%  9,9%  354  11,0%  
C2 238 67,2% 11,6% 116 32,8% 9,9% 354 11,0% 
16  251  70,7%  12,2%  104  29,3%  8,9%  355  11,0%  
C1 108 73,5% 5,3% 39 26,5% 3,3% 147 4,6% 
C2 143 68,8% 7,0% 65 31,3% 5,5% 208 6,4% 
18  285  69,3%  13,9%  126  30,7%  10,7%  411  12,7%  
C1 176 70,1% 8,6% 75 29,9% 6,4% 251 7,8% 
C2 109 68,1% 5,3% 51 31,9% 4,3% 160 5,0% 
20  283  66,3%  13,8%  144  33,7%  12,3%  427  13,2%  
A2 217 64,2% 10,6% 121 35,8% 10,3% 338 10,5% 
C1 66 74,2% 3,2% 23 25,8% 2,0% 89 2,8% 
22  404  61,5%  19,7%  253  38,5%  21,5%  657  20,4%  
A1 317 61,2% 15,4% 201 38,8% 17,1% 518 16,0% 
A2 23 48,9% 1,1% 24 51,1% 2,0% 47 1,5% 
C1 64 69,6% 3,1% 28 30,4% 2,4% 92 2,9% 
24  255  60,6%  12,4%  166  39,4%  14,1%  421  13,0%  
A1 107 58,8% 5,2% 75 41,2% 6,4% 182 5,6% 
A2 148 61,9% 7,2% 91 38,1% 7,7% 239 7,4% 
26  228  59,7%  11,1%  154  40,3%  13,1%  382  11,8%  
A1 146 56,8% 7,1% 111 43,2% 9,5% 257 8,0% 
A2 82 65,6% 4,0% 43 34,4% 3,7% 125 3,9% 
28  54  45,4%  2,6%  65  54,6%  5,5%  119  3,7%  
A1 54 45,4% 2,6% 65 54,6% 5,5% 119 3,7% 
30  12  27,3%  0,6%  32  72,7%  2,7%  44  1,4%  
A1 12 27,3% 0,6% 32 72,7% 2,7% 44 1,4% 

TOTAL   2.054  63,6%  100,0%  1175  36,4%  100,0%  3.229  100,0%  
 

Aquesta segregació vertical s’ha vist progressivament reduïda durant el període sota anàlisi 
(Taula 19), i les dones han incrementat la seva presència en termes absoluts i percentuals 
als tres nivells referits. Aquesta reducció de la segregació vertical, però, no es pot 
determinar que sigui resultat directe de la implantació de les mesures del II-PdI-AjBCN. 

La resta de nivells s’han mantingut en percentatges similars i sense canvis remarcables. 
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TTaula 19. Evolució de la plantilla per nivells professionals (2015-2018) 

Nivells 
2015  201613  2017  2018  

Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  
0 3 37,5% 5 6 60,0% 4 51 85,0% 9 5 38,5% 8 

12 60 85,7% 10 52 83,9% 10 46 82,1% 10 39 84,8% 7 
14 211 66,1% 108 193 67,2% 94 220 66,7% 110 238 67,2% 116 
16 276 69,3% 122 270 71,1% 110 263 69,8% 114 251 70,7% 104 
18 280 68,3% 130 287 67,1% 141 296 68,7% 135 285 69,3% 126 
20 196 68,1% 92 203 65,3% 108 215 67,6% 103 283 66,3% 144 
22 232 63,7% 132 239 65,1% 128 265 63,7% 151 404 61,5% 253 
24 270 57,2% 202 264 58,5% 187 256 59,1% 177 255 60,6% 166 
26 184 54,1% 156 180 55,7% 143 201 57,4% 149 228 59,7% 154 
28 41 39,4% 63 37 40,7% 54 52 46,4% 60 54 45,4% 65 
30 9 18,8% 39 10 24,4% 31 10 25,6% 29 12 27,3% 32 

 
1.762  62,46%  1.059  1.741  63,29%  1.010  1.875  64,17%  1.047  2.054  63,6%  1.175  

Taula 20. Evolució de la plantilla per grups de titulació (2015-2018) 

Grups 
professionals  

2015  2016  2017  2018  
Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  

A1 459 53,7% 396 447 55,5% 359 508 56,8% 387 641 56,6% 492 
A2 345 59,7% 233 374 60,4% 245 414 63,4% 239 470 62,8% 279 
C1 454 70,2% 193 415 70,3% 175 436 71,4% 175 414 71,5% 165 
C2 444 66,2% 227 453 67,2% 221 471 66,6% 236 490 67,9% 232 
E 60 85,7% 10 52 83,9% 10 46 82,1% 10 39 84,8% 7 

   1.762  62,5%  1.059  1.741  63,3%  1.010  1.875  64,2%  1.047  2.054  63,6%  1.175  
 

Si fem l’anàlisi de la plantilla per grups de titulació (Taula 20), les dones són majoria a tots 
els grups professionals.  

El grup que concentra un nombre més ampli de persones és l'A1, on hi ha el 35,1% de la 
plantilla. En aquest grup professional la distribució de dones i homes és paritària i les 
dones signifiquen el 56,6%, però, en termes relatius, només el 31,2% de la plantilla de 
dones està en aquest grup professional, enfront d'un 41,9% de la plantilla d’homes. Una 
situació similar es produeix al grup A2. La situació s’inverteix als grups restants, on les 
dones són majoria en termes absoluts i relatius i estan sobrerepresentades. Així, al grup C1 
les dones són el 71,5% i signifiquen el 20,2% de la plantilla de dones, enfront del 14% que 
signifiquen per la plantilla d’homes. 

Si fem una comparativa amb els resultats de la diagnosi del 2014 (Taula 21), en termes 
generals, s’han produït canvis en la representativitat de dones i homes en tots els nivells 
sense que això hagi generat canvis significatius en les relacions percentuals, a excepció 
dels nivells més alts en què les dones han incrementat la seva presència en més de 6 
punts percentuals al nivell 28 i en quasi 8 al nivell 30. Aquest increment, però, és 
significativament inferior en termes relatius ja que les dones al nivell 28 han passat de 
significar el 2,3% de la plantilla de dones al 2,6%, i al nivell 30 del 0,5% al 0,6%. En el cas 
dels homes, la seva presència s’ha reduït en termes absoluts i relatius al nivell 28 i han 

                                                      
13 Les dades del 2016 relatives a la plantilla per grups professionals i de titulació presenten una petita 
diferència en els totals de dones i homes que no s’han pogut corregir i s’entén que no afecten les tendències 
generals.   
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passat de significar el 6% de la plantilla al 5,5%; i en el nivell 30 únicament en termes 
relatius en què han passat del 3,6% al 2,7% 

TTaula 21. Comparativa de la distribució de la plantilla per nivell i grup professional (2014/2018) 

2014  2018  
Nivells 

professionals 
i grups de 
titulació  Dones  %/grup  

%/T 
dones  Homes  

%/ 
homes  TOTAL  Dones  %/grup  

%/T 
dones  Homes  

% / T 
homes  TOTAL  

0                 0  5  38,5%  0,2%  8  0,7%  13  
A1           0 5 38,5% 0,2% 8 0,7% 13 
12  61  83,6%  3,5%  12  1,2%  73  39  84,8%  1,9%  7  0,6%  46  
E  61 83,6% 3,5% 12 1,2% 73 39 84,8% 1,9% 7 0,6% 46 

14  202  66,4%  11,6%  102  9,9%  304  238  67,2%  11,6%  116  9,9%  354  
C2 202 66,4% 11,6% 102 9,9% 304 238 67,2% 11,6% 116 9,9% 354 
16  282  70,9%  16,2%  116  11,2%  398  251  70,7%  12,2%  104  8,9%  355  
C1 148 72,9% 8,5% 55 5,3% 203 108 73,5% 5,3% 39 3,3% 147 
C2 134 68,7% 7,7% 61 5,9% 195 143 68,8% 7,0% 65 5,5% 208 
18  270  68,0%  15,5%  127  12,3%  397  285  69,3%  13,9%  126  10,7%  411  
C1 190 70,6% 10,9% 79 7,6% 269 176 70,1% 8,6% 75 6,4% 251 
C2 80 62,5% 4,6% 48 4,6% 128 109 68,1% 5,3% 51 4,3% 160 
20  200  67,8%  11,5%  95  9,2%  295  283  66,3%  13,8%  144  12,3%  427  
A2 140 66,4% 8,0% 71 6,9% 211 217 64,2% 10,6% 121 10,3% 338 
C1 60 71,4% 3,4% 24 2,3% 84 66 74,2% 3,2% 23 2,0% 89 
22  233  65,8%  13,4%  121  11,7%  354  404  61,5%  19,7%  253  21,5%  657  
A1 136 68,7% 7,8% 62 6,0% 198 317 61,2% 15,4% 201 17,1% 518 
A2 30 58,8% 1,7% 21 2,0% 51 23 48,9% 1,1% 24 2,0% 47 
C1 67 63,8% 3,8% 38 3,7% 105 64 69,6% 3,1% 28 2,4% 92 
24  262  55,5%  15,0%  210  20,3%  472  255  60,6%  12,4%  166  14,1%  421  
A1 135 55,3% 7,7% 109 10,6% 244 107 58,8% 5,2% 75 6,4% 182 
A2 127 55,7% 7,3% 101 9,8% 228 148 61,9% 7,2% 91 7,7% 239 
26  184  54,9%  10,6%  151  14,6%  335  228  59,7%  11,1%  154  13,1%  382  
A1 131 53,7% 7,5% 113 10,9% 244 146 56,8% 7,1% 111 9,5% 257 
A2 53 58,2% 3,0% 38 3,7% 91 82 65,6% 4,0% 43 3,7% 125 
28  40  39,2%  2,3%  62  6,0%  102  54  45,4%  2,6%  65  5,5%  119  
A1 40 39,2% 2,3% 62 6,0% 102 54 45,4% 2,6% 65 5,5% 119 
30  9  19,6%  0,5%  37  3,6%  46  12  27,3%  0,6%  32  2,7%  44  
A1 9 19,6% 0,5% 37 3,6% 46 12 27,3% 0,6% 32 2,7% 44 

TOTAL  1.743  62,8%  100,0%  1.033  100,0%  2.776  2.054  63,6%  100,0%  1.175  100,0%  3.229  
 

b) Escala especial GUB 

A la GUB (Taula 22) trobem una presència hegemònica del col·lectiu masculí en tots els 
nivells professionals i grups de titulació (sense tenir en compte el nivell 0). Aquesta 
hegemonia masculina es veu accentuada en nivells professionals superiors (29 i 30) on no 
són presents les dones. El 81,5% de la plantilla de dones de la GUB es concentra en el 
nivell 16, que és el nivell de la categoria base d’agent; la resta es distribueixen entre els 
nivells 18 a 27. Tal com avancem, en els nivells més alts la presència de dones disminueix. 
El gruix de la plantilla d’homes també es concentra al nivell 16 (82,5%), però la resta es 
distribueix per totes les escales amb percentatges relatius superiors a les dones, cosa que 
explicita una marcada segregació vertical. 
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Aquesta segregació es fa igualment evident si considerem la plantilla per grups de titulació. 
De la plantilla de dones només el 0,5% pertany al grup A1, també un 0,5% a l'A2, un 1,6% 
al C1 i un 97,4% al C2; els homes presenten percentatges de l’1%, el 0,5%, el 3,8% i el 
94,7%, respectivament.  

TTaula 22. Distribució de la plantilla per nivells professionals i grups de titulació (2018) 

Nivells 
professionals i 

grups de 
titulació  

Dones  %/grup % / total 
dones Homes  %/grup % / total 

homes Total  % Total/N  

0 33 27,7%  8,7% 86 72,3% 3,2% 119  3,9% 
C2 33 27,7% 8,7% 86 72,3% 3,2% 119  3,9% 
16 308  12,3%  81,5%  2.203  87,7% 82,5%  2.511  82,3% 
C2 308  12,3% 81,5% 2.203  87,7% 82,5%  2.511  82,3% 
18 27 10,0%  7,1% 242 90,0% 9,1% 269  8,8% 
C2 27 10,0% 7,1% 242 90,0% 9,1% 269  8,8% 
20 6 7,6%  1,6% 73 92,4% 2,7% 79  2,6% 
C1 6 7,6% 1,6% 73 92,4% 2,7% 79  2,6% 
22   0,0%  0,0% 28 100,0% 1,1% 28  0,9% 
C1   0,0% 0,0% 28 100,0% 1,1% 28  0,9% 
25 2 12,5%  0,5% 14 87,5% 0,5% 16  0,5% 
A2 2 12,5% 0,5% 14 87,5% 0,5% 16  0,5% 
27 2 9,5%  0,5% 19 90,5% 0,7% 21  0,7% 
A1 2 9,5% 0,5% 19 90,5% 0,7% 21  0,7% 
29   0,0%  0,0% 6 100,0% 0,2% 6  0,2% 
A1   0,0% 0,0% 6 100,0% 0,2% 6  0,2% 
30   0,0%  0,0% 1 100,0% 0,0% 1  0,0% 
A1   0,0% 0,0% 1 100,0% 0,0% 1  0,0% 

TOTAAL  378  12,4%  100,0%  2.672  87,6%  100,0%  3.050  100,0%  
 

Taula 23. Evolució de la plantilla per nivells de titulació (2015-2018)  

Nivells de 
titulació  

2015  2016  2017  2018  
Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  

0  19 19,8% 77 16 16,7% 80 -  -  -  33 27,7%  86 
16  291 11,5% 2.246 302 11,9% 2.230 310 12,0% 2.278 308 12,3% 2.203 
18  24 9,5% 229 24 9,7% 223 24 10,0% 217 27 10,0% 242 
20  4 5,9% 64 4 6,2% 61 4 6,2% 61 6 7,6% 73 
22  1 4,2% 23 0 0,0% 21 0 0,0% 21 0 0,0% 28 
25  1 6,3% 15 2 11,1% 16 2 11,1% 16 2 12,5% 14 
27  2 10,0% 18 2 9,5% 19 2 9,5% 19 2 9,5% 19 
29  0 0,0% 5 0 0,0% 6 0 0,0% 6 0 0,0% 6 
30  0 0,0% 1 0 0,0% 1 0 0,0% 1 0 0,0% 1 

 
342  11,3%  2.678  350  11,64%  2.657  342  11,55%  2.619  378  12,4%  2.672  

 

La distribució de la plantilla de la GUB segons nivells al llarg d’aquests darrers anys no ha 
patit grans variacions (Taula 23). El canvi que veiem a partir del 2015 és la promoció 
interna de la dona que ocupava el nivell 22 i passa a ser un nivell 25. La resta es manté 
més o menys estable. Malgrat que les dones en tot el període signifiquen al voltant de 
l'11,5% de la plantilla (12,4 el 2018), han estat absents dels nivells més alts (29 i 30) i 
infrarepresentades als nivells 20 i 22.  
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Cal destacar que en el nivell 0 on hi ha reflectits el personal en pràctiques el percentatge 
de dones és més elevat que la resta de nivells i que aquest ha anat augmentant fins a 
arribar, el 2018, a un 27,7% de dones. 

L’evolució de la distribució de la plantilla per grups de titulació durant els 4 anys sota 
anàlisi (Taula 24) tampoc no presenten variacions, malgrat el lleuger increment en la 
plantilla de dones. 

TTaula 24. Evolució de la plantilla per grups de titulació (2015-2018) 

Grups de 
titulació  

2015  2016  2017  2018  
Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  

A1  2 7,7% 24 2 7,14% 26 2 7,14% 26 2 7,14% 26 
A2  1 6,3% 15 2 11,11% 16 2 11,11% 16 2 12,50% 14 
C1  5 5,4% 87 4 4,65% 82 4 4,65% 82 6 5,61% 101 
C2  334  11,6%  2.552  342  11,90%  2.533  334  11,81%  2.495  368  12,69%  2.531  
 TTOTAL 342  11,3%  2.678  350  11,6%  2.657  342  11,6%  2.619  378  12,4%  2.672  

 

Si fem una comparativa amb els resultats de la diagnosi del 2014 (Taula 25), en termes 
generals, s’han produït pocs canvis en la representativitat de dones i homes en tots els 
nivells a excepció del nivell 25, canvi que com s’ha posat de manifest es produeix amb el 
canvi d’una única dona.   

La segregació es produeix malgrat que no la justifiquen els perfils dels diferents llocs de 
treball i dels diferents nivells professionals (no tenen característiques o requeriments 
específics que impedeixin a les dones incorporar-se a aquests nivells i llocs); només 
accions positives concretes podran revertir aquesta dinàmica.  

Taula 25. Comparativa de la plantilla per nivells professionals i grups de titulació (2014/2018) 

 
Nivells 

professionals 
i grups de 
titulació  

2014  2018  

Dones  %/grup  % // total 
dones  Homes  % / T 

homes  Total  Dones  %/grup  % / total 
dones Homes  % / T 

homes  Total  

0  26  24,3%  8,1%  81  3,1%  107  33  27,7%  8,7%  86  3,2%  119  
C2 26 24,3% 8,1% 81 3,1% 107 33 27,7% 8,7% 86 3,2% 119 
16  263  10,7%  81,9%  2.188  83,2%  2.451  308  12,3%  81,5%  2.203  82,4%  2.511  
C2 263 10,7% 81,9% 2.188 83,2% 2.451 308 12,3% 81,5% 2.203 82,4% 2.511 
18  24  9,3%  7,5%  233  8,9%  257  27  10,0%  7,1%  242  9,1%  269  
C2 24 9,3% 7,5% 233 8,9% 257 27 10,0% 7,1% 242 9,1% 269 
20  4  5,9%  1,2%  64  2,4%  68  6  7,6%  1,6%  73  2,7%  79  
C1 4 5,9% 1,2% 64 2,4% 68 6 7,6% 1,6% 73 2,7% 79 
22  1  4,2%  0,3%  23  0,9%  24     0,0%  0,0%  28  1,0%  28  
C1 1 4,2% 0,3% 23 0,9% 24   0,0% 0,0% 28 1,0% 28 
25  1  6,3%  0,3%  15  0,6%  16  2  12,5%  0,5%  14  0,5%  16  
A2 1 6,3% 0,3% 15 0,6% 16 2 12,5% 0,5% 14 0,5% 16 
27  2  10,0%  0,6%  18  0,7%  20  2  9,5%  0,5%  19  0,7%  21  
A1 2 10,0% 0,6% 18 0,7% 20 2 9,5% 0,5% 19 0,7% 21 
29     0,0%  0,0%  6  0,2%  6     0,0%  0,0%  6  0,2%  6  
A1   0,0% 0,0% 6 0,2% 6   0,0% 0,0% 6 0,2% 6 
30     0,0%  0,0%  1  0,0%  1     0,0%  0,0%  1  0,0%  1  
A1   0,0% 0,0% 1 0,0% 1   0,0% 0,0% 1 0,0% 1 

TOTAL  321  10,9%  100,0%  2.629  100,0%  2.950  378  12,4%  100,0%  2.672  100%  3.050  
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cc) Escala especial SPEIS 

A l'SPEIS (Taula 26), la presència de dones és residual o inexistent. Les dones són l'1,1% al 
nivell 16 (on es concentra el 83,3% de les dones de la plantilla) i l'1,3% al nivell 18. No hi 
ha cap dona als nivells superiors 20 i 22. El gruix de la plantilla d’homes també es 
concentra al nivell 16 (80,8%), però estan presents a tots els nivells. A aquesta escala la 
segregació vertical és absoluta. Per grups de titulació, la totalitat de la plantilla de dones 
pertany al grup C1. Els homes estan repartits entre el C1 (63,1%) i el C2 (37,9%). 

Taula 26. Distribució de la plantilla per nivells professionals i grups de titulació (2018) 

Nivells i grups 
professionals  Dones  %/  

grup  
% / plantilla 

dones  Homes  %/grup % / plantilla 
homes  TOTAL  %/total 

16  5  1,1%  83,3%  455  98,9%  80,8%  460  80,8%  
C1 5 2,0% 83,3% 247 98,0% 43,9% 252  44,3% 
C2       208 100,0% 36,9% 208  36,6% 
18  1  1,3%  16,7%  74  98,7%  13,1%  75  13,2%  
C1 1 1,4% 16,7% 70 98,6% 12,4% 71  12,5% 
C2       4 100,0% 0,7% 4  0,7% 
20           26  100,0%  4,6%  26  4,6%  
C1       26 100,0% 4,6% 26  4,6% 
22           8  100,0%  1,4%  8  1,4%  
C1       8 100,0% 1,4% 8  1,4% 

TOTAL   6  1,05%  100%  563  98,9%  100,0%  569  100%  

 

La distribució de la plantilla de l'SPEIS segons nivells al llarg d’aquests darrers anys ha 
experimentat algunes variacions (Taula 27). Per a les dones el principal canvi és la pujada 
de nivell d’una d’elles, del nivell 16 al 18. En relació amb la plantilla d’homes, cal destacar 
una important reducció en el nombre d’homes al nivell 22 (que ha passat de 12 a 8). A la 
resta de nivells, amb algunes oscil·lacions, els nombres es mantenen, i continuen sent els 
únics presents als nivells 20 i 22. 

Taula 27. Evolució de la plantilla per nivells de titulació (2015-2018) 

Nivells  
2015  2016  2017  2018  

Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  
22  0 0,0% 12 0 0,0% 10 0 0,0% 8 0 0,0% 8 
20  0 0,0% 28 0 0,0% 26 0 0,0% 26 0 0,0% 26 
18  0 0,0% 62 0 0,0% 80 0 0,0% 78 1 1,3% 74 
16  5 1,1% 436 6 1,4% 426 6 1,4% 413 5 1,1% 455 
0  0 0,0% 59 - --  - 0 0,0% 59    

Total  5  0,8%  597  6  1,1%  542  6  1,0%  584  6  1,0%  563  
 

De l’evolució de la distribució de la plantilla per grups de titulació durant els 4 anys sota 
anàlisi (Taula 28), cal destacar sens dubte el salt de totes les dones del grup C2 (on eren el 
2015) al grup C1 (on són totes elles el 2018). Pel que fa als homes, també s’ha produït el 
pas progressiu del grup C2 al C1, on han passat de ser el 6,7% al 61,3%. 

Aquests canvis són igualment els canvis clau si comparem la plantilla del 2014 (Taula 29) 
amb la plantilla del 2018. 
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TTaula 28. Evolució de la plantilla per grups de titulació (2015-2018) 

Grups 
professionals  

2015  2016  2017  2018  
Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  

C1  0 0,0% 40 4 1,30% 303 5 1,39% 356 6 1,7% 357 
C2  5 0,9% 557 2 0,83% 239 1 0,44% 228     212 

 TTotal 5  0,83%  597  6  1,09%  542  6  1,02%  584  6  1,04%  569  
 

Taula 29. Comparativa de la plantilla per nivells professionals i grups de titulació (2014/2018) 

Nivells 
professionals 

i grups de 
titulació  

2014  2018  

Dones  %/grup  % / T 
dones  Homes  % / T 

homes  TOTAL  Dones  %/grup  % / T 
dones  Homes  % / T 

homes  TOTAL  

16  6  1,3%  100%  448  80,9%  454  5  1,1%  83,3%  455  80,8%  461  
C1              5 2,0% 83,3% 247 43,9% 252 
C2 6 1,3% 100% 448 80,9% 454       208 36,9% 209 
18           65  11,7%  65  1  1,3%  16,7%  74  13,1%  74  
C1            1 1,4% 16,7% 70 12,4% 70 
C2 -  -   -   65 11,7% 65 -  -   -   4 0,7% 4 
20  -   -   -   29  5,2%  29  -   -   -   26  4,6%  26  
C1 -  -   -   29 5,2% 29 -  -   -   26 4,6% 26 
22  -   -   -   12  2,2%  12  -   -   -   8  1,4%  8  
C1 -  -   -   12 2,2% 12 -  -   -   8 1,4% 8 

TOTAL  6  1,05%  100%  554  100,0%  560  6  1,1%  100%  563  100%  569  
 

Com a la GUB i l'SPEIS es consolida la segregació vertical, cosa que es produeix malgrat 
que no la justifiquen els perfils dels diferents llocs de treball i dels diferents nivells 
professionals; només accions positives concretes podran revertir aquesta dinàmica.  

2.3.2. Distribució de la plantilla per nivells professionals: organismes autònoms i 
ens adherits  

Considerades les dades de distribució de la plantilla per nivell professional, són clarament 
visibles les diferents realitats als diferents ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS i els 
desequilibris diversos en la presència de dones i homes als diferents nivells (Taula 30). Amb 
caràcter general es pot afirmar que les dones estan subrepresentades als nivells superiors, 
singularment al nivell 30, però també als nivells 26 i 28 (encara que hi hagi paritat), fet que 
és manifest si considerem que globalment les dones representen el 74,1% als ORGANISMES 
AUTÒNOMS I ENS ADHERITS. 

És igualment deficitària la presència global de dones als nivells 12, 14, 22 i 24; i hi ha, 
d'altra banda, una sobrerepresentació de les dones al nivell 21, nivell vinculat 
exclusivament a l’àmbit educatiu, i on les dones tenen presència hegemònica. Només als 
nivells 16 i 18 la presència de dones és quasi proporcional a la presència global. 

L’anàlisi individual de cadascun dels ORGANISMES I ENS presenta particularitats diverses molt 
condicionades per la major o menor presència de dones a les plantilles, però cap d’ells 
presenta, a tots els nivells, percentatges paritaris o proporcionals a aquesta presència 
(vegeu les dades desagregades de cadascun dels ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS als 
documents de recopilació de dades anuals). 
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TTaula 30. Distribució de la plantilla per nivell professional (2018) 

 

(1) Una dona del nivell 12 està al nivell 10 i un home del nivell 28 està al nivell 27. 

 

La comparativa de la distribució de la plantilla als ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS per nivells entre el 2014 i el 2018 és molt complexa atès que 
les dades en la diagnosi del 2014 no es troben agregades. Es prenen, però, dos organismes com a referència per a l’anàlisi, l'Institut Municipal 
d’Educació, molt feminitzat i, l'Institut Municipal d’Informàtica, molt masculinitzat. 
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Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 5 83,3% 1 15 53,6% 13 22 84,6% 4 34 77,3% 10 41 70,7% 17 56 44,4% 70 37 67,3% 18 14 56,0% 11 3 37,5% 5

Institut de Serveis Socials (IMSS) 20 64,5% 11 106 70,7% 44 10 91% 1 641 91% 64 88 80,0% 22 50 78,1% 14 18 75,0% 6 3 75,0% 1 0 0,0% 1

Institut Municipal d’Educació (IMEB) 6 46,2% 7 13 59,1% 9 9 100% 0 6 86% 1 10 71,4% 4 1102 98% 21 10 91% 1 72 51,1% 69 8 66,7% 4 1 33,3% 2 1 100% 0

Institut Municipal d’Hisenda (IMH) 1 50,0% 1 107 73,3% 39 13 46,4% 15 24 51,1% 23 24 68,6% 11 10 71,4% 4 7 35,0% 13 3 50,0% 3 0 0,0% 1

Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) 2 100% 0 3 100% 0 12 92% 1 5 55,6% 4 17 56,7% 13 6 100% 0 0 0,0% 4 4 57,1% 3 0 0,0% 2
Institut Municipal de Paisatge Urbà i 
Qualitat de Vida (IMPUQV)

3 60,0% 2 2 50,0% 2 7 88% 1 6 54,5% 5 2 25,0% 6 3 100% 0 1 25,0% 3 1 100% 0

Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMD)

0 0,0% 1 5 62,5% 3 5 100% 0 2 100% 0 19 86% 3 27 84% 5 6 100% 0 2 50,0% 2

Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona (IMMB)

1 100% 0 0 0,0% 1 9 82% 2 4 66,7% 2 19 50,0% 19 3 60,0% 2 4 57,1% 3 0 0,0% 2 0 0,0% 1

Institut Barcelona Esports (IBE) 3 50,0% 3 0 0,0% 2 3 75,0% 1 1 50,0% 1 7 58,3% 5 10 66,7% 5 2 25,0% 6 2 66,7% 1 0 0,0% 1

Institut Municipal d’Informàtica (IMI) 10 66,7% 5 0 0,0% 3 8 72,7% 3 18 34,0% 35 29 28,2% 74 15 36,6% 26 10 30,3% 23 3 33,3% 6 0 0,0% 1

Consorci d'Educació (1) 203 62,7% 121 73 76,0% 23 103 79,8% 26 15 83% 3 11 68,8% 5 373 87% 54 24 54,5% 20 467 60,4% 306 40 62,5% 24 4 44,4% 5 3 50,0% 3

Patronat Municipal de l’Habitatge 1 50,0% 1 15 62,5% 9 35 68,6% 16 7 70,0% 3 20 50,0% 20 25 69,4% 11 17 70,8% 7 7 53,8% 6 1 33,3% 2 1 100%

Agència de Salut Pública de Barcelona 8 72,7% 3 18 69,2% 8 37 60,7% 24 3 100% 0 51 86% 8 87 66,9% 43 1 50,0% 1 8 72,7% 3 1 50,0% 1

Consorici de Biblioteques

TOTAL 223 662,5% 134 1179 67,3% 887 429 772,7% 161 1129 75,9% 441 851 881,7% 191 11475 95,2% 775 415 558,0% 300 6697 60,7% 4452 121 552,8% 108 225 45,5% 330 6 335,3% 11

24 26 28 3012 14 16 18 20 22
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TTaula 31. Comparativa de la plantilla de l’Institut Municipal d’Educació per nivells professionals i 
grups de titulació (2014/2018) 

Nivells 
professionals  

i grups de 
titulació  

2014  2018  

Dones  %/grup  % / T 
dones  Homes  % / T 

homes  TOTAL  Dones  %/grup  % / T 
dones  Homes  % / T 

homes  TOTAL  

0  51  85,0%  4,8%  9  8,4%  60        
0 51 86,4% 4,8% 8 7,5% 59       

A2 0 0,0% 0,0% 1 0,9% 1       
12  7  50,0% 0,7% 7  6,5% 14  6 46,2% 0,5% 7 5,9% 13 
E  7  50,0% 0,7% 7  6,5% 14 6 46,2% 0,5% 7 5,9% 13 

14  12  92,3% 1,1% 1  0,9% 13  13 59,1% 1,1% 9 7,6% 22 
C2  12  92,3%  1,1%  1  0,9%  13 13 59,1%  1,1% 9  7,6%  22  
16 2 66,7% 0,2% 1 0,9% 3 9 100,0% 0,7% 0 0,0% 9 
C1 1 50,0% 0,1% 1 0,9% 2 9 100,0% 0,7% 0 0,0% 9 
C2  1  100,0%  0,1%  0  0,0%  1       
18 18 100,0% 1,7% 0 0,0% 18 6 85,7% 0,5% 1 0,8% 7 
C1  16  100,0%  1,5%  0  0,0%  16 5  83,3%  0,4%  1  0,8%  6  
C2 2 100,0% 0,2% 0 0,0% 2 1 100,0% 0,1% 0 0,0% 1 
20 7 77,8% 0,7% 2 1,9% 9 10 71,4% 0,8% 4 3,4% 14 
A2 5 83,3% 0,5% 1 0,9% 6 8 66,7% 0,6% 4 3,4% 12 
C1 2 66,7% 0,2% 1 0,9% 3 2 100,0% 0,2% 0 0,0% 2 
21 890 97,7% 83,9% 21 19,6% 911 1.102 98,1% 89,0% 21 17,8% 1.123 
A2 890 97,7% 83,9% 21 19,6% 911 1.102 98,1% 89,0% 21 17,8% 1.123 
22 2 50,0% 0,2% 2 1,9% 4 10 90,9% 0,8% 1 0,8% 11 
A1 1 100,0% 0,1% 0 0,0% 1 5 100,0% 0,4% 0 0,0% 5 
A2 1 100,0% 0,1% 0 0,0% 1 3 100,0% 0,2% 0 0,0% 3 
C1 0 0,0% 0,0% 2 1,9% 2 2 66,7% 0,2% 1 0,8% 3 
24 61 51,3% 5,7% 58 54,2% 119 72 51,1% 5,8% 69 58,5% 141 
A1 60 52,2% 5,7% 55 51,4% 115 69 50,7% 5,6% 67 56,8% 136 
A2 1 25,0% 0,1% 3 2,8% 4 3 60,0% 0,2% 2 1,7% 5 
26 9 69,2% 0,8% 4 3,7% 13 8 66,7% 0,6% 4 3,4% 12 
A1 8 72,7% 0,8% 3 2,8% 11 7 70,0% 0,6% 3 2,5% 10 
A2 1 50,0% 0,1% 1 0,9% 2 1 50,0% 0,1% 1 0,8% 2 
28 2 66,7% 0,2% 1 0,9% 3 1 33,3% 0,1% 2 1,7% 3 
A1  2  66,7% 0,2% 1  0,9% 3 1 33,3% 0,1% 2 1,7% 3 
30  0  0,0% 0,0% 1  0,9% 1  1 100,0% 0,1% 0 0,0% 1 
A1  0  0,0% 0,0% 1  0,9% 1 1 100,0% 0,1% 0 0,0% 1 

Total   1.061  90,8%  100%  107  100%  1.168  1.238 91,3%  100%  118  100%  1.356 
 

A l’Institut Municipal d’Educació (Taula 32), on s’ha incrementat lleugerament la presència 
de dones en una plantilla ja molt feminitzada, la distribució per nivells i grups de titulació 
ha experimentat alguns canvis significatius. Destaca, per la seva dinàmica, el nivell 21 (que 
concentra el 2018 el 82% de la plantilla, 4 punts percentuals més que el 2014), que ha 
continuat feminitzant-se; feminització que també s'ha donat als nivells 22 i al 16.   

Als nivells 28 i 30 s’han invertit els percentatges de presència de dones i homes (es tracta, 
però, de dos nivells amb molt poca plantilla). El nivell 14 és l’únic on s’ha produït un canvi 
on hi ha hagut un creixement important de la presència d’homes, però es manté a la franja 
de la paritat. La resta de nivells mantenen tendències similars. 

Tenint en compte les dades, i considerant que les dones són el 90,8% de la plantilla, 
aquestes estan infrarepresentades als nivells més elevats, el 24, 26 i 28 (on són el 51,1%, 
el 66,7% i el 33,3%, respectivament). Al 30 són el 100% però es un nivell on només hi ha 
una persona. En conjunt, si les dones en aquests nivells signifiquen el 6,5% de la plantilla 
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de dones, els homes signifiquen el 63,6% de la seva, fet que implica una més que 
significativa segregació vertical a la plantilla, i que els càrrecs de màxima responsabilitat 
són ocupats majoritàriament per homes, cosa que és especialment significativa en una 
plantilla amb hegemonia femenina. Aquesta segregació, lluny de corregir-se, s’ha 
aprofundit en relació amb el 2014 on els percentatges eren, respectivament, el 6,8% i el 
58,9%. 

Pel que fa als subgrups professionals, l’A1 i l’A2 presenten dades similars el 2014 i el 
2018, al voltant del 54% de dones a l’A1 i 97% a l’A2, la qual cosa avala el manteniment 
de la segregació. Al subgrup C, s’ha produït una lleugera correcció en termes relatius, ja 
que les dones del C1 han passat de significar el 82,6% al 90%. Al C2 i l’E la tendència ha 
estat contrària, i així ha baixat del 93,8% al 60,0% al C2 i del 50% al 46,4% a l’E. (El grup 0 
no ha estat considerat en aquesta anàlisi.) 

L’Institut Municipal d’Informàtica (Taula 32) ha aprofundit la seva masculinització perquè 
s'hi ha reduït el percentatge de dones del 39,1% el 2014 al 34,6% el 2018. Aquesta 
masculinització condiciona la paritat tant als nivells com als subgrups de titulació. Entre el 
2014 i el 2018, els nivells 14, 16 i 22 han perdut la paritat; i el nivell 18 ha obert el 
desequilibri en la presència de dones i homes en contra de les dones. Els nivells 26 i 28, 
contràriament, han reduït el desequilibri a favor de les dones, malgrat que al 26 aquesta 
reducció és resultat de la reducció de la plantilla d’homes i no de l’increment de dones. La 
resta de nivells mantenen tendències similars.  

TTaula 32. Comparativa de la plantilla de l'Institut Municipal d’Informàtica per nivells professionals i 
grups de titulació (2014/2018) 

Nivells 
professionals 

i grups de 
titulació  

2014  2018  

Dones  %/grup  % / T 
dones  Homes  % / T 

homes  TOTAL  Dones  %/grup  % / T 
dones  Homes  % / T 

homes  TOTAL  

14  6  60,0%  6,8%  4  2,9%  10  10  66,7%  10,8%  5  2,8%  15  
C2 6 60,0% 6,8% 4 2,9% 10 10 66,7% 10,8% 5 2,8% 15 
16  4  44,4%  4,5%  5  3,6%  9  0  0,0%  0,0%  3  1,7%  3  
C1  2  28,6%  2,3%  5  3,6%  7 0 0,0% 0,0% 3 1,7% 3 
C2 2 100,0% 2,3% 0 0,0% 2       
18  13  65,0%  14,8%  7  5,1%  20  8  72,7%  8,6%  3  1,7%  11  
C1  7  58,3%  8,0%  5  3,6%  12 4 66,7% 4,3% 2 1,1% 6 
C2 6 75,0% 6,8% 2 1,5% 8 4 80,0% 4,3% 1 0,6% 5 
20  11  33,3%  12,5%  22  16,1%  33  18  34,0%  19,4%  35  19,9%  53  
A2 3 27,3% 3,4% 8 5,8% 11 11 32,4% 11,8% 23 13,1% 34 
C1 8 36,4% 9,1% 14 10,2% 22 7 36,8% 7,5% 12 6,8% 19 
22  27  44,3%  30,7%  34  24,8%  61  29  28,2%  31,2%  74  42,0%  103  
A1 13 48,1% 14,8% 14 10,2% 27 21 26,3% 22,6% 59 33,5% 80 
A2 5 23,8% 5,7% 16 11,7% 21 4 23,5% 4,3% 13 7,4% 17 
C1 9 69,2% 10,2% 4 2,9% 13 4 66,7% 4,3% 2 1,1% 6 
24  17  39,5%  19,3%  26  19,0%  43  15  36,6%  16,1%  26  14,8%  41  
A1 13 41,9% 14,8% 18 13,1% 31 12 41,4% 12,9% 17 9,7% 29 
A2 4 33,3% 4,5% 8 5,8% 12 3 25,0% 3,2% 9 5,1% 12 
26  9  22,5%  10,2%  31  22,6%  40  10  30,3%  10,8%  23  13,1%  33  
A1 7 22,6% 8,0% 24 17,5% 31 8 30,8% 8,6% 18 10,2% 26 
A2 2 22,2% 2,3% 7 5,1% 9 2 28,6% 2,2% 5 2,8% 7 
28  1  12,5%  1,1%  7  5,1%  8  3  33,3%  3,2%  6  3,4%  9  
A1 1 12,5% 1,1% 7 5,1% 8 3 33,3% 3,2% 6 3,4% 9 
30  0  0,0%  0,0%  1  0,7%  1  0  0,0%  0,0%  1  0,6%  1  
A1 0 0,0% 0,0% 1 0,7% 1 0 0,0% 0,0% 1 0,6% 1 

Total 88 39,1% 100% 137 100% 225 93 34,6% 100,0% 176 100,0% 269 
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Considerant que les dones són el 34,6% de la plantilla, les dones estan especialment 
subrepresentades als nivells 22, 26, i 30; i sobrerepresentades als nivells 14 i 18, fet que 
posa de manifest l’existència de segregació vertical, malgrat que s’ha reduït.   

Els grups de titulació es mantenen en relacions de presència de dones i homes que no 
disten gaire de les del 2014. La presència de dones a l’A1 s’ha reduït en més de 4 punts i 
a l’A2 n'ha augmentat 2; també ha disminuït la presència de dones al C1 en 4 punts i es 
manté en el 70% al C2. Aquestes dades subratllen l’aprofundiment de la segregació 
vertical.  

De les respostes obtingudes a partir de l’ENQUESTA en relació amb si dones i homes tenen 
les mateixes possibilitats d’ocupar càrrecs de màxima responsabilitat a l’Ajuntament 
(Pregunta 10), cal remarcar que entre les dones la resposta més majoritària és no, un 
42,8%, la qual cosa marca una gran bretxa (22 punts percentuals) amb les respostes 
negatives dels homes que es queden en el 20,8%. La resposta majoritària dels homes és 
sí, el 62,3, resposta que es redueix entre les dones al 33,2%. La bretxa percentual s’obre 
gairebé 30 punts.  

És molt important el percentatge de dones i homes que responen “No ho sé”, un 23,3% i 
un 16,7%, respectivament. 

ENQUESTA. Pregunta 10 

Consideres que homes i dones tenen les 
mateixes possibilitats d’ocupar càrrecs de 
màxima responsabilitat a l’Ajuntament? (Marca 
amb una “X” només una resposta. Si és 
negativa, especifica-la) 

Dones  
% / 

respostes 
dones 

%/dones  Homes  
% / 

respostes 
homes 

%/homes  TOTAL  

 Sí 271 33,2%% 50,9% 261 62,3% 49,1% 532 

 No 349 42,8%  80,0% 87 20,8%  20,0% 436 
 No ho sé 190 23,3% 73,1% 70 16,7% 26,9% 260 
 No contesta 6 0,7% 85,7% 1 0,2% 14,3% 7 

 816 100,0% 66,1% 419 100,0% 33,9% 1.235 
 

 

A l’EENQUESTA del II-PdI-AjBCN, a la pregunta sobre si “hi ha un adequat equilibri de gènere 
en els equips directius i entre els comandaments” a l’AJUNTAMENT DE BARCELONA (P9), el 
grau d’acord de les dones (sobre 10) era de 4,89 i el dels homes del 6,15; puntuació 
notablement baixa entre les dones amb més d'1,26 punts de diferència.  
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22.4. Règim laboral 

2.4.1. Règim laboral: Ajuntament de Barcelona 

2.4.1.1. Regim laboral per escales 

a) Escala d’administració general i resta d’escales especials 

Considerant les dades del 2018 (Taula 33), si analitzem la situació dels tres grups més 
nombrosos s’observa que el grup més gran és el de règim de personal funcionari de 
carrera, que concentra pràcticament la meitat de la plantilla no uniformada, un 48,9% i 
amb una presència desequilibrada a favor de les dones (67,3%). En termes relatius, més 
de la meitat de les dones de la plantilla estan en aquest règim, el 51,8%, i ho està el 43,9% 
dels homes. 

TAULA 33. Distribució de la plantilla per règim laboral i sexe (2018)  

Règim laboral Dones  %/règim  % / T 
dones  Homes  %/règim  % / T 

homes  Total  %/total  

Directiu/iva eventual 3 21,4% 0,2% 11 78,6% 0,9% 14  0,4% 
Directiu/iva funcionari/ària en 
comissió de serveis 3 21,4% 0,2% 11 78,6% 0,9% 14  0,4% 

Directiu/iva funcionari/ària 42 45,2% 2,0% 51 54,8% 4,3% 93  2,9% 
Directiu/iva laboral 2 100,0% 0,1%   0,0% 0,0% 2  0,1% 
Directiu/iva municipal 15 60,0% 0,7% 10 40,0% 0,9% 25  0,8% 
Personal funcionari en comissió 
de serveis 22 59,5% 1,1% 15 40,5% 1,3% 37  1,2% 

Personal funcionari de carrera 1063 67,3% 51,8%  516 32,7% 43,9%  1.579  48,9%  
Personal funcionari interí per 
acumulació de tasques 52 64,2% 2,5% 29 35,8% 2,5% 81  2,5% 

Personal funcionari interí de 
programa 42 55,3% 2,0% 34 44,7% 2,9% 76  2,4% 

Personal funcionari interí 
estructural 561 63,4% 27,3% 324 36,6% 27,6% 885  27,4% 

Personal funcionari interí 
substitut 37 75,5% 1,8% 12 24,5% 1,0% 49  1,5% 

Laboral fix 105 52,2% 5,1% 96 47,8% 8,2% 201  6,2% 
Laboral estructural temporal 6 54,6% 0,3% 5 45,5% 0,4% 11  0,3% 
Laboral subrogat 41 95,4% 2,0% 2 4,7% 0,2% 43  1,3% 
Personal eventual 60 50,4% 2,9% 59 49,6% 5,0% 119  3,7% 
Total  2.054  63,6%  100,0%  1.175  36,4%  100,0%  3.229  100,0%  
 

El segon grup que aglutina més persones de la plantilla es el de personal funcionari interí 
estructural (el 27,3%), on novament hi ha una presència desequilibrada a favor de les 
dones (63,4%), però amb percentatges relatius similars. Si agreguem el personal funcionari 
interí (estructural, per acumulació de tasques, de programa i de substitució), les dones 
mantenen pràcticament el mateix percentatge, 63,4%).  

El tercer grup, el personal laboral fix, només significa el 6,2% de la plantilla no uniformada, 
i on les dones signifiquen el 52,2% del grup, per la qual cosa ens movem en l’àmbit de la 
paritat. 
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La diferència més significativa dins un grup es produeix entre el personal subrogat, del qual 
les dones signifiquen el 95,4%. També són el 100% del personal directiu laboral però 
només hi ha 2 dones. 

Entre el personal amb càrrecs directius (eventual, funcionari en comissió de serveis, 
funcionari, laboral i municipal), hi ha una presència paritària, malgrat que les dones estan 
en el percentatge inferior 43,9%, i a quasi 20 punts percentuals del seu percentatge dins la 
plantilla. Considerant que les dones signifiquen el 63,6% de la plantilla, clarament les 
dones estan subrepresentades entre el personal directiu.  

Des d’un punt de vista d’evolució de la plantilla en relació amb el seu règim laboral al 
període de referència (Taula 34), a grans trets es mantenen distribucions similars. Cal 
destacar el manteniment de la subrepresentació de les dones als diferents règims laborals 
de direcció (tret del personal laboral directiu). A la resta de règims es mantenen 
percentatges que es mouen dins les relacions percentuals paritàries o quasi paritàries, a 
excepció del personal laboral subrogat, que apareix com a grup el 2017 i que manté, el 
2018, una relació percentual similar entre dones i homes (per sobre del 95% de presència 
de dones). 

TTaula 34. Evolució del regim laboral (2015-2018) 

Règim laboral 
2015  2016  2017  2018  

Dones  %/règim   Homes  Dones  %/règim  Homes  Dones   %%/règim Homes  Dones  %/règim   Homes  
Personal directiu eventual 12 21,4% 44 2 18,2% 9 2 28,6% 5 3 21,4% 11 
Personal directiu funcionari 
en comissió de serveis 2 13,3% 13 2 22,2% 7 2 18,2% 9 3 21,4% 11 

Personal directiu funcionari 31 40,8% 45 34 46,0% 40 37 45,1% 45 42 45,2% 51 
Personal directiu laboral 3 75,0% 1 3 100% 0 3 100% 0 2 100,0% 0 
Personal directiu municipal    13 38,2% 21 14 56,0% 11 15 60,0% 10 
Personal funcionari en 
comissió de serveis 18 48,7% 19 24 55,8% 19 23 59,0% 16 22 59,5% 15 

Personal funcionari de carrera 1.174 66,3% 596 1.135 66,6% 570 1.112 67,0% 547 1.063 67,3% 516 
Personal funcionari interí per 
acumulació de tasques 8 53,3% 7 11 57,9% 8 52 64,2% 29 52 64,2% 29 

Personal funcionari interí de 
programa 44 60,3% 29 76 65,0% 41 52 63,4% 30 42 55,3% 34 

Personal funcionari interí 
estructural 214 68,6% 98 254 66,8% 126 326 66,5% 164 561 63,4% 324 

Personal funcionari interí 
substitut 23 76,7% 7 33 80,5% 8 25 67,6% 12 37 75,5% 12 

Personal laboral fix 144 53,5% 125 116 50,7% 113 111 50,9% 107 105 52,2% 96 
Laboral estructural temporal 6 54,6% 5 30 60,0% 20 6 66,7% 3 6 54,6% 5 
Personal eventual 83 54,3% 70 58 51,3% 55 63 48,5% 67 60 50,4% 59 
Laboral subrogat       47 95,9% 2 41 95,4% 2 
Total general  1.762  62,5%  1.059  1.791  63,3%  1.037  1.875  64,2%  1.047  2..054 63,6%  1.175  

 

Taula 35. Evolució per règim laboral agregat per grans grups de personal (2015-2018) 

Règim laboral   
(grans grups) 

2015  2016  2017  2018  
Dones  %/règim  Homes  Dones  %/règim  Homes  Dones  %/règim  Homes  Dones  %/règim  Homes  

Personal funcionari 1.514 65,0% 814 1.569 65,7% 819 1.629 65,7% 852 1.822 64,7% 992 
Personal laboral 153 53,9% 131 149 52,8% 133 167 59,9% 112 154 59,9% 103 
Personal eventual 95 45,5% 114 73 46,2% 85 79 48,8% 83 78 49,4% 80 

Total  1.763  62,5%  1.059  1.778  62,9%  1.016  1.875  64,2%  1047  2.054  633,6% 1.175  
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Si analitzem les dades agregant-les per grans grups de règims laborals (personal 
funcionari, personal laboral i personal eventual) (Taula 35), mentre que el percentatge de 
dones ha tendit a incrementar-se entre el personal laboral i personal eventual, i així ha 
passat del 53,9% al 59,9% en el primer i del 45,5% al 49,4% al segon, en el personal 
funcionari ha mantingut percentatges molt similars.  

TTaula 36. Comparativa de règim laboral (2014/2018) 

 2014  2018  

Règim laboral Dones  %/règim  % / T 
dones  Homes  % / T 

homes  TOTAL  Dones  %/règim  % / T 
dones  Homes  % / T 

homes  TOTAL  

Personal directiu 
eventual 13 22,4% 0,7% 45 4,4% 58 3 21,4% 0,1% 11 0,9% 14 
Personal directiu 
funcionari en comissió 
de serveis 2 16,7% 0,1% 10 1,0% 12 3 21,4% 0,1% 11 0,9% 14 
Personal directiu 
funcionari 30 40,5% 1,7% 44 4,3% 74 42 45,2% 2,0% 51 4,3% 93 
Personal directiu laboral 2 66,7% 0,1% 1 0,1% 3 2 100,0% 0,1% 0 0,0% 2 
Personal directiu 
municipal        15 60,0% 0,7% 10 0,9% 25 
Personal funcionari en 
comissió de serveis 17 48,6% 1,0% 18 1,7% 35 22 59,5% 1,1% 15 1,3% 37 
Personal funcionari de 
carrera 1.202 66,2% 69,0%  613 59,3%  1.815 1.063  67,3%  51,8%  516 43,9%  1.579 
Personal funcionari interí 
per acumulació de 
tasques 9 69,2% 0,5% 4 0,4% 13 52 64,2% 2,5% 29 2,5% 81 
Personal funcionari interí 
de programa 14 93,3% 0,8% 1 0,1% 15 42 55,3% 2,0% 34 2,9% 76 
Personal funcionari interí 
estructural 200 68,3% 11,5% 93 9,0% 293 561 63,4% 27,3% 324 27,6% 885 
Personal funcionari interí 
substitut 23 88,5% 1,3% 3 0,3% 26 37 75,5% 1,8% 12 1,0% 49 
Personal laboral fix 147 53,6% 8,4% 127 12,3% 274 105 52,2% 5,1% 96 8,2% 201 
Laboral estructural 
temporal 5 50,0% 0,3% 5 0,5% 10 6 54,5% 0,3% 5 0,4% 11 
Personal eventual 79 53,4% 4,5% 69 6,7% 148 60 50,4% 2,9% 59 5,0% 119 
Laboral subrogat     0,0%      41 95,3% 2,0% 2 0,2% 43 
Total general  1.743  62,8%  100%  1.033  100%  2.776  2.054  63,6%  100%  1.175  100%  3.229  

 

La comparació de la situació entre el 2014 i el 2018 posa de manifest alguns canvis però 
també el manteniment d’algunes realitats.  

Els dos règims amb més plantilla continuen sent els mateixos, personal funcionari de 
carrera i personal funcionari interí estructural, que junts continuen significant al voltant del 
76% de la plantilla, però la seva evolució ha estat diferent. El personal funcionari de 
carrera, malgrat que ha anat perdent pes progressivament, encara concentra quasi la 
meitat de la plantilla (48,9%), i continua sent el règim més comú tant per a dones com per 
a homes, de manera que significa el 51,8% i el 43,9% de les plantilles respectives. El 
personal funcionari interí estructural s’ha triplicat, amb la qual cosa ha passat de 
concentrar l'11,5% de la plantilla de dones al 27,3%; i del 9% al 27,6% dels homes.    

Una part important dels règims laborals s’ha mantingut dins la paritat (aquesta relació 
percentual va en detriment de les dones pel fet de no ser proporcional a la seva presència 
en la plantilla), i un altre grup important en relacions percentuals proporcionals amb el 
percentatge de dones i homes a la plantilla. Altres grups (personal directiu eventual i 
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personal directiu funcionari en comissió de serveis), es mantenen distribucions similars, i 
s'hi manté així la subrepresentació de les dones, on són el 21,4% a tots dos. 

Com ja es va apuntar prèviament, les dones són hegemòniques al personal laboral 
subrogat (95,3%), un règim sense personal el 2014. 

Si comparem la situació de distribució de la plantilla per grans grups de règims laborals, 
personal funcionari, personal laboral i personal eventual, cal apuntar l’increment 
percentual de la presència de dones entre el personal laboral i el personal eventual (amb 
disminucions en nombres absoluts tant entre les dones com entre els homes). En sentit 
contrari, s’ha produït un petit increment de la presència d’homes entre el personal 
funcionari, increment relatiu molt més significatiu en relació amb la plantilla d’homes, en 
què han passat de significar el 76,1% al 84,4%. Aquesta redistribució de dones i homes 
per grans grups de règims laborals ha implicat que la presència percentual per plantilles de 
dones i homes als diferents grups sigui molt similar. En termes globals, el personal 
funcionari ha passat de significar el 82,2% de la plantilla al 87,1%. 

TTaula 37. Comparativa de règim laboral agregat per grans grups de personal (2014/2018)  

2014  2018   
Règim laboral   
(grans grups) Dones  %/règim  

%/T  
dones  Homes  

%/T  
homes  TOTAL  

%/T  Dones  %/  
règim  

%/T  
dones  Homes  % / T 

homes  TOTAL  
%/T  

Personal 
funcionari 1.497 65,6% 85,9%  786 76,1%  2.283 82,2%  1.822 64,7% 88,7%  992 84,4%  2.814 87,1%  
Personal laboral 154 53,7% 8,8% 133 12,9% 287 10,3% 154 59,9% 7,5% 103 8,8% 257 8,0% 
Personal eventual 92 44,7% 5,3% 114 11,0% 206 7,4% 78 49,4% 3,8% 80 6,8% 158 4,9% 

TOTAL  1.743  62,8%  100,0%  1.033  100,0%  2.776  100%  2.054  63,6%  100,0%  1.175  100,0%  3.229  100%  
 

 

b) Escala especial GUB  

La Guàrdia Urbana de Barcelona té només quatre categories: personal directiu funcionari, 
personal funcionari de carrera, personal funcionari en pràctiques de l’escola i personal 
funcionari en pràctiques de lloc. 

Taula 38. Regim laboral GUB (2018) 

Règim laboral  Dones  %/règim  % / T 
dones  Homes  %/règim  % / T 

homes  Total  % 
Total/N  

Personal directiu funcionari 0  0,0% 0,0% 7 100% 0,3% 7  0,23%  
Personal funcionari de carrera 337 11,9% 89,2% 2.495 88,1% 93,4% 2.832  92,85%  
Personal funcionari en 
pràctiques de l’escola 32 27,4% 8,5% 85 72,6% 3,2% 117  3,84%  

Personal funcionari en 
pràctiques de lloc 9 9,6% 2,4% 85 90,4% 3,2% 94  3,08%  

Total  378  12,4%  100%  2.672  87,6%  100%  3.050  100%  
 

La presència mínima de dones (12,4% del total de la plantilla) fa gairebé impossible assolir 
la paritat en cap règim, però la distribució de les dones als diferents règims tampoc no és 
proporcional en relació amb la seva presència a la plantilla (Taula 36). El personal directiu 
funcionari és en la seva totalitat masculí.  Entre el personal funcionari de carrera i el 
personal funcionari en pràctiques de lloc, les dones presenten percentatges força similars 
al seu percentatge dintre la plantilla, un 11,9% i un 9,6%, respectivament. El règim on 



 

52 
 

trobem més dones és el de personal funcionari en pràctiques a l’escola, on representen el 
27,4%. 

Si considerem com ha evolucionat la distribució de la plantilla per règim laboral els darrers 
4 anys (Taula 39), les dones continuen estan absents en el règim de personal directiu 
funcionari, i es mantenen en percentatges similars entre el personal funcionari de carrera, 
que evolucionen de manera gairebé paral·lela a l’evolució del percentatge de les dones a la 
plantilla. 

Les altres dues categories presenten oscil·lacions contínues ja que es tracta de personal en 
pràctiques. Si el 2015 les dones eren el 24,3% del personal funcionari en pràctiques de 
lloc , aquest percentatge ha anat minvant fins a arribar a un 9,6% el 2018. 

La presència de dones al personal funcionari en pràctiques de l’escola ha experimentat 
nombroses fluctuacions, i ha estat del 19,8% el 2015, del 16,7% el 2016 i del 27,4% el 
2018 (el 2017 no hi ha cap personal en aquesta categoria perquè no hi va haver 
convocatòria de places). 

TTaula 39. Evolució del regim laboral (2015-2018) 

Règim laboral  
2015  2016  2017  2018  

Dones  %/règim  Homes  Dones  %/règim   Homes  Dones   %%/règim Homes  Dones  %/règim  Homes  
Personal directiu 
funcionari 0 0% 6 0  0% 6 0 0% 7 0 0% 7 
Personal funcionari de 
carrera 297 10,6% 2.514 314 11,2% 2.490 328 11,5% 2.536 337 11,9% 2.495 
Personal funcionari en 
pràctiques de l’escola 19 19,8% 77 16 16,7% 80 0 0,0% 0 32 27,4% 85 
Personal funcionari en 
pràctiques de lloc 26 24,3% 81 20 19,8% 81 14 15,6% 76 9 9,6% 85 

TOTAL  342  11,3%  2.678  350  11,6%  2.657  342  11,6%  2.619  378  12,4%  2.672  
 

Si comparem les dades amb la diagnosi anterior (Taula 40) és destacable el següent: les 
dones continuen estant absents del règim de personal directiu funcionari, han augmentat 
la seva presència en el personal funcionari de carrera (del 10,4% passen a ser l'11,9%), i 
en el personal funcionari en pràctiques de l’escola (passen del 24,3% al 27,4%); i es fan 
presents al personal funcionari en pràctiques de lloc, on signifiquen el 9,6%. 

En termes relatius, però, les dones amb plaça de personal funcionari han baixat de quasi el 
92% al 89,2%. 

Taula 40. Comparativa de règim laboral (2014/2018) 

 2014  2018  

Règim laboral Dones  %/règim  % / T 
dones  Homes  % / T 

homes  TOTAL  Dones  %/règim  % / T 
dones  Homes  % / T 

homes  TOTAL  

Personal directiu 
funcionari 0  0%  0%  7 0,3% 7   0%  0%  7 0,3% 7 
Personal funcionari de 
carrera 295 10,4% 91,9% 2.535 96,4% 2.830 337 11,9% 89,2% 2.495 93,4% 2.832 
Personal funcionari en 
pràctiques de l’escola 26 24,3% 8,1% 81 3,1% 107 32 27,4% 8,5% 85 3,2% 117 
Personal funcionari en 
pràctiques de lloc 0 0%  0%  6 0,2% 6 9 9,6% 2,4% 85 3,2% 94 
 TTOTAL 321  10,9%  100%  2.629  100%  2.950  378  12,4%  100%  2.672  100%  3.050  



 

53 
 

 

 

cc) Escala especial SPEIS   

L'SPEIS només té dos règims laborals, personal funcionari de carrera i personal funcionari 
en pràctiques. El 2018 (Taula 41), la totalitat de la plantilla era personal funcionari de 
carrera i dins d’aquest cos les dones significaven únicament l’1,1%. 

Taula 41. Regim laboral de la plantilla uniformada de l'SPEIS (2018) 

Règim laboral Dones  %/règim  % / T 
dones  Homes  %/règim  % / T 

homes  Total  % Total/N  

Personal funcionari de carrera 6 1,1% 100,00% 563 98,9% 100% 569  100,00%  
 

Aquesta situació s’ha arrossegat durant tot el període cobert per la diagnosi (Taula 42), 
sense que cap dona s’hagi incorporat com a personal funcionari en pràctiques a l’escola i 
amb l'única excepció que les dones han passat de ser 5 el 2015 a 6 el 2018.  

La plantilla d’homes ha experimentat petits alts i baixos amb xifres que han variat any rere 
any.  

Taula 42. Evolució del regim laboral (2015-2018) 

Règim laboral 
2015  2016  2017  2018  

Dones  %/règim   Homes  Dones  %/règim   Homes  Dones  %/règim   Homes  Dones  %/règim   Homes  
Personal funcionari de 
carrera 5 0,9% 538 6 1,1% 521 6 1,1% 525 6 1,1% 563 
Personal funcionari en 
pràctiques de l’escola 0 0,0% 59 0 0,0% 21 0 0,0% 59 0 0,0% 0 
 5  0,8%  597  6  1,1%  542  6  1,0%  584  6  1,1%  563  

 

La comparació amb la situació trobada a la diagnosi del 2014 (Taula 43) apunta al 
manteniment d’una situació molt similar, amb una lleugera disminució del pes percentual 
de les dones (han passat de significar l’1,07% a l'1,05%) per l’increment de la plantilla 
d’homes. 

Taula 43. Comparativa de règim laboral (2014/2018) 

 2014  2018  

Règim laboral Dones  %/règim  % / T 
dones  Homes  % / T 

homes  TOTAL  Dones  %/règim  % / T 
dones  Homes  % / T 

homes  TOTAL  

Personal funcionari de 
carrera 6 1,07% 100% 554 100% 560 6 1,05% 100% 563 100% 569 

 

Tenint en compte aquesta dinàmica, sense mesures d’acció positiva no es corregirà la 
segregació que caracteritza aquesta escala. 
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22.4.2. Règim laboral: organismes autònoms i ens adherits  

Taula 44. Grans grups de personal als organismes autònoms i ens adherits (2018) 

 Personal funcionari (PF)  Personal laboral / personal eventual  (PPLE) TOTAL  

ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS 
ADHERITS Dones  % / PF 

org. 

% / T 
dones 

org.  
Homes  

% / T 
homes 

org.  
Total  Dones  

% / 
(PLE) 
org.  

% / T 
dones 
org.  

Homes  
% 

homes 
org.  

Total  Dones  % / T 
org. Homes  TOTAL  

Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB) 126 69,6% 55,5%  55 36,9% 181 101 51,8% 44,5% 94 63,1% 195  227 60,4%  149 376 
Institut de Serveis Socials (IMSS) 352 88,2% 37,6% 47 28,7% 399  584 83,3% 62,4% 117 71,3% 701  936 85,1%  164  1.100  
Institut Municipal d’Educació (IMEB) 341 86,8% 27,5% 52 44,1% 393  897  93,1% 72,5% 66 55,9% 963  1.238 91,3%  118  1.356  
Institut Municipal d’Hisenda (IMH) 73 60,8% 38,6% 47 42,7% 120  116 64,8% 61,4% 63 57,3% 179  189 63,2%  110  299  
Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) 11 73,3% 22,4% 4 14,8% 15  38 62,3% 77,6%  23 85,2% 61  49 64,5%  27  76  
Institut Municipal del Paisatge Urbà i 
la Qualitat de Vida (IMPUQV) 14 73,7% 56,0%  5 26,3% 19  11 44,0% 44,0% 14 73,7% 25  25 56,8%  19  44  
Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMPD) 28 84,8% 42,4% 5 35,7% 33  38 80,9% 57,6% 9 64,3% 47  66 82,5%  14  80  
Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona (IMMB) 21 67,7% 52,5% 10 31,3% 31  19 46,3% 47,5% 22 68,8% 41  40 55,6%  32  72  
Institut Barcelona Esports (IBE) 18 60,0% 64,3%  12 48,0% 30  10 43,5% 35,7% 13 52,0% 23  28 52,8%  25  53  
Institut Municipal d’Informàtica (IMI) 26 63,4% 28,0% 15 8,5% 41  67 29,4% 72,0% 161 91,5% 228  93 34,6%  176  269  
Consorci d'Educació (1) 476 68,1% 36,2% 223 37,8% 699  840 69,6% 63,8% 367 62,2% 1.207  1.316 69,0%  590  1.906  
Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona 29 72,5% 22,5% 11 14,7% 40  100 61,0% 77,5%  64 85,3% 164  129 63,2%  75  204  
Agència de Salut Pública de 
Barcelona  57 67,1% 26,6% 28 30,8% 85  157 71,4% 73,4%  63 69,2% 220  214 70,2%  91  305  
Consorci de Biblioteques         327 73,5% 100% 118 100% 445  327  73,5%  118 445  

TOTAL  1.572 75,4%  32,2%  514  30,1%  2.086  3.305  73,5%  67,8%  1.194  69,9%  4.499  4.877  74,1%  1.708  6.585  
(Vegeu a l’informe anual 2018 la informació desagregada per organisme autònom i ens adherit). 

La sobrerepresentació de les dones als ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS (són el 74,1%) condiciona l’assoliment de la paritat als diferents règims 
laborals. En termes globals, si considerem les dades agregades per grans grups de personal, personal funcionari i personal laboral / personal 
eventual (Taula 44), la presència de dones en relació amb els homes és pràcticament proporcional, quant al seu percentatge a la plantilla, als dos 
grans grups: 75,4% entre el personal funcionari i 73,5% entre el personal laboral / personal eventual. Si considerem la distribució de les plantilles 
separades de dones i homes, tan unes com altres presenten una presència menor al règim de personal funcionari, on són, respectivament, el 32,2% 
i el 30,1%.  



 

55 
 

Considerats individualment els ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS,14 aquests presenten 
distribucions diferents tant pel que fa a la presència de dones en relació amb els homes 
als dos grans grups (sempre tenint en compte el percentatge de les dones a cada plantilla), 
com en relació amb la distribució diferenciada de les plantilles de dones i d’homes als dos 
grans grups. Destaquen pel fet de trencar amb les tendències generals l'Institut Barcelona 
Esports, l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida i l’Institut de Cultura de 
Barcelona, que presenten una presència més gran de dones al personal funcionari; o 
l’Institut Municipal d’Informàtica i l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, on la 
presència de dones en relació amb els homes és molt desproporcionada en els dos grups.  

 

22.5. Edat  

2.5.1. Edat: Ajuntament de Barcelona  

Gràfic 3. Edat mitjana de la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona (2018) 

L’edat mitjana de la plantilla de 
l’AJUNTAMENT és elevada malgrat que 
aquesta tendència s’ha anat modificant 
els últims anys fonamentalment per les 
noves incorporacions i, en menor 
mesura, per les jubilacions, que han 
tendit a reduir-la.  

L’edat mitjana de l’EAG/REE és de 48 
anys aproximadament; i a les escales 
especials GUB i SPEIS és lleugerament 
més baixa, de 44 i 41,5 anys aproximadament. L’edat mitjana de les dones és inferior a la 
dels homes a totes les escales (Taula 45). 

Durant els 4 anys sota diagnosi no hi ha hagut grans canvis; l’EAG/REE i l'SPEIS han reduït 
la mitjana al voltant d’1 any, i la GUB ha envellit prop d’1 any.  

Taula 45. Evolució mitjana d'edat a l'Ajuntament de Barcelona  

   2014  2015  2016  2017  2018  
Escales Aj. BCN  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  
EAG/REE 49,23 50,46 49,27 50,33 49,48 50,78 48,80 50,12 47,96 48,73 
EE GUB 42,7 42,7 42,67 42,78 43,30 43,06 44,03 43,64 43,65 43,72 
EE SPEIS 33,0 43,15 34,00 42,23 34,50 42,61 36,17 41,31 37,00 41,56 

 

 

 

                                                      
14 Es pot aprofundir aquesta anàlisi amb les dades per organisme disponibles als informes anuals. 
L’organització de les dades a la diagnosi del 2014 dificulta l’anàlisi comparativa 2014/2018. 
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aa) Escala d’administració general i la resta de l’escala especial 

L’EAG/REE presenta bretxes importants als diferents grups d’edat. El tram que concentra 
més nombre de dones és ara el tram d’edat d’entre els 50-54 anys (20,8% de la plantilla 
de dones), que, a més, representa el percentatge més elevat de presència en aquest tram 
d’edat (70,11%), llevat del tram de 70-74 on són el 100% però on només hi ha un persona. 
Els homes tenen el grup més gran al tram de 55-59 (18,21% de la plantilla d’homes), però 
és al tram de 65-69 on representa el percentatge més elevat, un 70%.  

Taula 46. Distribució de la plantilla per grup d’edat (2018) 

Grups d'edat  Dones  %/grup % / T 
dones  Homes %/grup % / T 

homes  TOTAL % Total/N  

<30 71 65,1% 3,5% 38 34,9% 3,2% 109  3,4% 
30-34 129 61,7% 6,3% 80 38,3% 6,8% 209  6,5% 
35-39 236 63,8% 11,5% 134 36,2% 11,4% 370  11,5% 
40-44 323 65,1% 15,7% 173 34,9% 14,7% 496  15,4% 
45-49 279 65,2% 13,6% 149 34,8% 12,7% 428  13,3% 
50-54 427  70,1%  20,8%  182 29,9% 15,5% 609  18,9% 
55-59 354 62,3% 17,2% 214  37,7% 18,2%  568  17,6% 
60-64 231 53,8% 11,2% 198 46,2% 16,9% 429  13,3% 
65-69 3 30,0% 0,1% 7 70,0%  0,6% 10  0,3% 
70-74 1 100% 0,0% 0 0,0% 0,0% 1  0,0% 
TOTAL  2.054  63,6%  100%  1.175  36,49%  100%  3.229  100%  
 

Només al tram 60-64 hi ha una relació paritària entre dones i homes. Als trams inferiors, 
entre el <30 i 55-59 (a excepció del tram 50-54), la distribució de dones i homes és força 
proporcional a la presència d’unes i altres. 

 

b) Escala especial GUB 

L’edat d’homes i dones a la GUB és aproximadament la mateixa, les variacions són molt 
petites. El gruix de plantilla se situa al tram d’edat 35-39 anys, però d’aquest tram les 
dones només signifiquen el 12% i un 22,% de la plantilla de dones enfront del 23,3% de la 
plantilla d’homes. El grup que concentra el nombre més elevat de dones es el tram de 55-
59, on signifiquen el 26,1% del grup i el 24,1% de la plantilla de dones.  

A les franges de menys de 34 anys també tenen una presència proporcionalment superior 
les dones, possiblement provocada per les noves incorporacions. Les franges que superen 
els 60 anys tenen menys presència de dones, resultat de la incorporació posterior de 
dones a aquest col·lectiu. 
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TTaula 47. Distribució de la plantilla per grup d’edat (2018) 

Grups d'edat  Dones  %/grup % / T 
dones  Homes %/grup % / T 

homes  TOTAL % Total/N  

<30 27 19,1% 7,1% 114 80,9% 4,3% 141  4,6% 
30-34 55 14,4% 14,6% 326 85,6% 12,2% 381  12,5% 
35-39 85 12,0% 22,5% 623 88,0% 23,3%  708  23,2% 
40-44 60 9,5% 15,9% 573 90,5% 21,4% 633  20,8% 
45-49 20 7,7% 5,3% 239 92,3% 8,9% 259  8,5% 
50-54 29 8,1% 7,7% 328 91,9% 12,3% 357  11,7% 
55-59 91  26,1% 24,1%  258 73,9% 9,7% 349  11,4% 
60-64 11 5,0% 2,9% 208 95,0% 7,8% 219  7,2% 
65-69 0 0,0% 0,0% 3 100,0% 0,1% 3  0,1% 
Total  378  12,4%  100,0%  2.672  87,6%  100,0%  3.050  100,0%  
 

L’evolució de l’edat en dones a la GUB és molt dispar. Hi ha una baixada en la franja 50-54 
que fa que el grup següent augmenti considerablement. També ha augmentat de manera 
important el rang de 40-44 i ha baixat el de 30-34. 

Cal destacar que el rang modal en homes és de 35 a 39 anys i en dones de 55 a 59 anys. 
Hi ha un important nombre de personal masculí de 60-64 anys que dobla el personal <30 
anys en homes. 

 

c) Escala especial SPEIS 

A l'SPEIS la presència de dones és mínima i aquestes es reparteixen uniformement a les 
franges d’edat 30-34, 35-39 i 40-44, situació que resulta de la incorporació posterior de 
dones a aquesta escala. El gruix dels homes també es concentra als trams 35-39 i 40-44, 
però estan presents a tots els grups d’edat.  

Taula 48. Distribució de la plantilla per grup d’edat (2018) 

Grups d'edat  Dones  %/grup % / T 
dones  Homes %/grup % / T 

homes  TOTAL % Total/N  

<30       14 100,0% 2,5% 14  2,5% 
30-34 2 2,5% 33,3% 79 97,5% 14,0% 81  14,2% 
35-39 2 1,1% 33,3% 181 98,9% 32,1% 183  32,2% 
40-44 2 1,3% 33,3% 154 98,7% 27,4% 156  27,4% 
45-49       20 100,0% 3,6% 20  3,5% 
50-54       49 100,0% 8,7% 49  8,6% 
55-59       53 100,0% 9,4% 53  9,3% 
60-64       13 100,0% 2,3% 13  2,3% 

TOTAL  6  1,1%  100,00%  563  98,9%  100,0%  569  100,0%  
 

2.5.2. Edat: organismes autònoms i ens adherits 

La mitjana d’edat als ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS oscil·la entre poc més dels 41 i els 
50 anys entre les dones, i entre els 44,5 i els 52 anys entre els homes; es tracta, doncs, de 
plantilles sensiblement envellides. L’evolució de les edats ha estat diferent als diversos 
ORGANISMES I ENS, atès que alguns han experimentat processos d’envelliment i altres han 
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rebaixat l’edat mitjana; aquests comportaments poden ser diferents entre dones i homes 
dins els mateixos ORGANISMES o ENS o poden variar al llarg dels anys.  

TTaula 49. Evolució mitjana d'edat en organismes (2014-2018) 

  2014  2015  2016  2017  2018  
ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS 
ADHERITS  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 49,67 49,68 53,56 53,78 53,17 52,02 52,13 50,23 50,32 48,36 
Institut de Serveis Socials (IMSS) 43,00 43,41 46,87 49,56 46,05 48,36 44,76 46,45 43,26 44,47 
Institut Municipal d’Educació (IMEB) 40,64 47,31 41,12 47,57 41,12 47,57 52,13 50,24 41,28 47,67 
Institut Municipal d’Hisenda (IMH) 47,85 49,43 49,32 50,9 48,60 50,24 48,13 49,97 47,29 50,23 
Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) 54,00 55,6 53,00 57,00 54,5 58,67 46,67 57,00 48,24 51,07 
Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida (IMPUQV) 44,73 51,47 44,75 50,15 46,57 48,55 48,29 46,56 48,00 46,26 
Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMPD) 48,41 47,7 48,82 47,50 48,56 47,00 52,00 48,09 50,49 44,54 
Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona (IMMB) 44,77 52,78 51,05 54,24 51,05 54,24 49,88 55,5 49,38 52,09 
Institut Barcelona Esports (IBE) 51,22 53,32     53,34 55,76 49,79 48,16 
Institut Municipal d’Informàtica (IMI) 48,77 50,17 50,24 51,41 49,80 51,07 52,09 53,12 49,18 47,84 
Consorci d’Educació   47,60 48,73 47,60 48,88 47,27 48,48 46,64 47,65 
Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona 48,00 52,00 51,31 52,30 50,08 50,76 45,52 46,42 45,59 45,52 
Agència de Salut Pública de Barcelona    47,97 46,68 47,42 49,09 46,86 46,18 46,46 45,34 
Consorci de Biblioteques           

 

 

2.6. Antiguitat   

Conèixer quin ha estat el procés d’incorporació de dones i homes i els anys de 
permanència d’unes i altres de manera diferenciada aporta informació sobre la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes en l’accés a l’organització.   

2.6.1. Antiguitat: Ajuntament de Barcelona 

Gràfic 4. Antiguitat mitjana de la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona (2018) 

L’antiguitat actual de la plantilla 
presenta divergències en els tres 
grups estudiats. L’EAG/REE és el 
que té una mitjana d’anys 
d’antiguitat més gran, 21 anys en la 
corporació de mitjana el 2015 i 
quasi 18 el 2018. La GUB es manté, 
amb alguns oscil·lacions, al voltant 
dels 17 anys, i l'SPEIS és el que 
mostra una evolució més irregular, 
està el 2018 al voltant dels 13. 
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TTaula 50. Evolució mitjana de l'antiguitat a l'Ajuntament de Barcelona (2014-2018) 

   2014  2015  2016  2017  2018  
Escales Aj. BCN  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  
EAG/REE 21,21 21,40 20,87 20,86 20,87 21,62 19,45 20,33 17,77 17,87 
EE GUB 16,33 16,31 16,31 16,50 16,55 16,54 17,59 17,21 16,74 16,89 
EE SPEIS 5,50 16,23 5,17 14,85 6,17 15,01 7,17 13,41 8,17 13,45 

 

Les variacions en la mitjana d’antiguitat tenen dos factors fonamentals, les jubilacions i les 
noves incorporacions, i són especialment visibles a l’EAG/REE. 

La mitjana d’antiguitat entre homes i dones de l’EAG/REE i de la GUB no presenten gairebé 
diferències entre homes i dones; però ho fa de manera significativa a l'SPEIS, amb una 
bretxa de prop de 5 anys. 

 

a) Escala d’administració general i la resta de l’escala especial 

Malgrat que la mitjana d’antiguitat entre homes i dones a l’EAG/REE és força similar, la 
distribució per trams d’antiguitat presenta diferències i no és proporcional al percentatge 
de dones i homes a la plantilla.  Així, tot i que hi ha paritat als trams de més antiguitat, 35-
39, 40-44 i 45-49, en termes relatius, els homes estan sobrerepresentats donat que 
només són el 36,4 de la plantilla. A partir del tram 30-34 i fins al tram de menys antiguitat 
(a excepció del tram 20-24), es trenca la paritat i la plantilla es feminitza. Tot i això, hi ha 
una distribució força equilibrada en la distribució per trams entre la plantilla de dones i la 
plantilla d’homes, i el grup més gran per a totes dues està situat al tram <5, el segon al 
tram 25-29 i el més petit al tram 45-49. 

Taula 51. Distribució de la plantilla per trams d’antiguitat (2018) 

Trams 
d'antiguitat  Dones  %/grup % / T 

dones  Homes %/grup % / T 
homes  TOTAL % Total/N  

<5 519 60,1% 25,3%  345 39,9% 29,4%  864  26,8% 
5-9 198 64,3% 9,6% 110 35,7% 9,4% 308  9,5% 

10-14 290 67,9% 14,1% 137 32,1% 11,7% 427  13,2% 
15-19 135 71,8% 6,6% 53 28,2% 4,5% 188  5,8% 
20-24 72 60,0% 3,5% 48 40,0% 4,1% 120  3,7% 
25-29 410 68,8% 20,0% 186 31,2% 15,8% 596  18,5% 
30-34 215 61,3% 10,5% 136 38,7% 11,6% 351  10,9% 
35-39 121 58,5% 5,9% 86 41,5% 7,3% 207  6,4% 
40-44 77 58,3% 3,7% 55 41,7% 4,7% 132  4,1% 
45-49 17 47,2% 0,8% 19 52,8% 1,6% 36  1,1% 

Total  2.054  63,6%  100,0%  1.175  36,4%  100,0%  3.229  100,0%  
 

 

b) Escala especial GUB 

La presència de dones als diferents trams d’antiguitat està condicionada per la presència 
limitada de dones a la GUB. Malgrat això, les dones tampoc no tenen una presència 
proporcional als diferents trams en consonància amb el seu percentatge dintre de la 
plantilla.  
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Les dones estan absents dels dos trams d’antiguitat més elevada, 40-44 i 45-49, però, 
remarcablement, estan sobrerepresentades als dos trams següents, 30-34 i 35-39 (on 
arriben al 21,4%); contràriament, tenen una presència significativament baixa als trams 5-
9, 15-19, 20-24 i 25-29. 

Al tram de <5 anys d’antiguitat, que coincideix amb el període sota diagnosi, es produeix 
una augment significatiu de la presència de dones, que arriben al 22,2%, la qual cosa pot 
ser reflex d’alguns esforços per avançar cap a una presència més equilibrada de dones i 
homes a la GUB.   

TTaula 52. Distribució de la plantilla per trams d'antiguitat (2018) 

Trams 
d'antiguitat  Dones  %/grup % / T 

dones  Homes %/grup % / T 
homes  TOTAL % Total/N  

<5 84 22,2% 22,2% 294 77,8% 11,0% 378  12,4% 
5-9 72 9,4% 19,0% 694 90,6% 26,0% 766  25,1% 

10-14 62 12,7% 16,4% 425 87,3% 15,9% 487  16,0% 
15-19 17 6,2% 4,5% 257 93,8% 9,6% 274  9,0% 
20-24 8 7,0% 2,1% 107 93,0% 4,0% 115  3,8% 
25-29 40 8,4% 10,6% 437 91,6% 16,4% 477  15,6% 
30-34 38 14,2% 10,1% 229 85,8% 8,6% 267  8,8% 
35-39 57 21,4% 15,1% 209 78,6% 7,8% 266  8,7% 
40-44      18 100,0% 0,7% 18  0,6% 
45-49 0 0,0% 0,0% 2 100,0% 0,1% 2  0,1% 

TOTAL  378  12,4%  100,0%  2.672  87,6%  100,0%  3.050  100,0%  
 

 

c) Escala especial SPEIS 

La mitjana d’antiguitat de l'SPEIS és molt diferent entre homes i dones. Aquest fet és 
produït perquè les poques dones que hi ha a l'SPEIS s'hi van incorporar significativament 
més tard. És destacable que al tram de <5 anys d’antiguitat, que coincideix amb el període 
sota diagnosi, hi hagi 114 homes enfront d'una única dona; i que el gruix de les dones 
estigui al tram de 10-14 anys d’antiguitat.  

Taula 53. Distribució de la plantilla per trams d'antiguitat (2018) 

Trams 
d'antiguitat  Dones  %/grup % / T 

dones  Homes %/grup % / T 
homes  TOTAL % Total/N  

<5 1 0,9% 16,7% 114 99,1% 20,2% 115  20,2% 
5-9 2 1,9% 33,3% 105 98,1% 18,7% 107  18,8% 
10-14 3 1,7% 50,0%  173 98,3% 30,7%  176  30,9% 
15-19       53 100,0% 9,4% 53  9,3% 
20-24       1 100,0% 0,2% 1  0,2% 
25-29       59 100,0% 10,5% 59  10,4% 
30-34       37 100,0% 6,6% 37  6,5% 
35-39       21 100,0% 3,7% 21  3,7% 
 6 1,1% 100% 563 98,9% 100,0% 569  100,0%  
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22.6.2. Antiguitat: organismes autònoms i ens adherits 

La mitjana d’antiguitat als ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS és força variable, no només 
entre dones i homes, sinó també entre ORGANISMES I ENS. El 2018, la mitjana d’antiguitat de 
les dones oscil·la entre els 11,58 i els 21,88; i la dels homes entre els 11,47 i els 24,73.  

L’evolució d’aquesta mitjana d’antiguitat ha estat diferent als diversos ORGANISMES I ENS, 
donat que alguns han experimentat processos d’increment i disminució d’aquesta mitjana, 
no sempre de manera lineal al llarg dels anys i sense que afecti de la mateixa manera 
dones i homes.  

Taula 54. Evolució mitjana de l'antiguitat als organismes autònoms i ens adherits (2014-2018) 

  2014  2015  2016  2017  2018  
ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS 
ADHERITS  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 20,08 20,28 23,63 22,95 23,43 21,66 21,86 19,70 19,04 18,08 
Institut de Serveis Socials (IMSS) 12,60 15,69 15,92 17,92 14,81 16,86 13,21 14,35 11,58 11,47 
Institut Municipal d’Educació (IMEB) 12,35 17,17 11,61 15,92 11,61 15,92 13,03 17,60 11,78 15,68 
Institut Municipal d’Hisenda (IMH) 19,42 21,68 18,09 20,66 17,04 19,20 21,86 19,70 16,21 20,18 
Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) 27,50 27,17 26,00 22,00 28,25 23,67 23,80 22,00 16,44 16,67 
Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida (IMPUQV) 15,09 19,16 13,30 16,30 15,74 15,58 14,92 14,18 14,68 14,24 
Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMPD) 17,06 13,55 17,35 15,50 17,64 14,55 20,61 12,45 18,99 11,82 
Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona (IMMB) 18,77 23,12 22,74 26,53 22,74 26,53 21,53 26,00 20,97 24,73 
Institut Barcelona Esports (IBE) 21,67 23,59     24,31 25,62 21,88 21,08 
Institut Municipal d’Informàtica (IMI) 21,18 21,90 22,74 23,27 21,79 22,37 23,70 24,43 18,43 16,51 
Consorci d’Educació   15,43 16,22 15,04 15,45 14,42 14,79 13,61 14,19 
Patronat Municipal de l’Habitatge 17,70 21,56 18,73 21,91 17,19 18,96 11,37 13,59 11,93 12,41 
Agència de Salut Pública de Barcelona    18,98 17,49 17,99 15,76 16,12 15,19 14,95 14,04 
Consorci de Biblioteques           

 
 

2.7. Representació sindical15 

La representació sindical, és a dir, les delegades i els delegats sindicals, ha assolit la 
paritat en les darreres eleccions. Si les dones electes el 2015 eren el 30,8%, en l’actualitat 
són el 53,5%. A aquesta representativitat no hi contribueixen de la mateixa manera els 
diferents sindicats (Taula 55).  

Les dones són majoria en la representació sindical a la CGT (83,3%), a la Intersindical-CSC 
(75%) i a CCOO (63,6%), estan infrarepresentades a SAPOL (25%), i al CSIF hi estan 
absents. Només la UGT presenta percentatges paritaris entre dones i homes.  

Durant anys, la masculinització de la representació sindical va tenir com a resultat la 
masculinització d’altres espais de representació i participació; així, els interessos o 
reivindicacions professionals, econòmics, socials i sindicals de les empleades de 

                                                      
15 Vegeu a l’annex 2 informació sobre els sindicats. 
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l’AJUNTAMENT han estat mediats per homes que amb freqüència no han tingut 
capacitat/coneixements/sensibilitat per representar-les o exposar o defensar els seus 
interessos o reivindicacions. 

TTaula 55. Delegats i delegades sindicals (2015/2019) 

2015  2019  
Delegats/ades 
sindicalls Dones  %/síndic.  Homes  %/síndic.  Total  Dones  %/síndic.  Homes  %/síndic.  TOTAL  
CCOO 5 38,5% 8 61,5% 13  7 63,6% 4 36,36% 11  
UGT 4 44,4% 5 55,6% 9  4 44,4% 5 55,56% 9  
SAPOL 1 14,3% 6 85,7% 7  1 25,0% 3 75,00% 4  
CGT 1 20,0%  4 80,0% 5  5 83,3% 1 16,67% 6  
SPPM-CAT 0 0,0% 3 100% 3  - - - - -  
Intersindical-CSC - - - - -  6 75,0% 2 25,00% 8  
CSIF - - - - -  0 0,0% 5 100% 5  
ASI 1 50,0% 1 50,0% 2  - - - - -  
   12  30,8%  27  69,2%  39  23  53,5%  20  46,5%  43  

 

En aquest moment, el Comitè d’Empresa (Taula 56) és paritari, i les dones hi representen el 
46,2%, enfront del 30,8% que significaven el 2015. La resta d’àmbits de representació 
sobre els quals s’ha facilitat informació també són paritaris (i superen igualment el dèficit 
de dones del període anterior), a excepció de la Comissió d’Igualtat que està molt 
feminitzada (són el 92,9%). 

Taula 56. Distribució de dones i homes als diferents òrgans de representació    
(part social) 

 
2015  2019  

Àmbits de representació  Dones  %/grup  Homes  %/grup  Total  Dones  %/grup  Homes  %/grup  Total  
Comitè d'empresa  4 30,8% 9 69,2% 13  6 46,2% 7 53,8% 13  
Juntes de personal a les 
administracions públiques 12 30,8% 27 69,2% 39  23 53,5% 20 46,5% 43  

Mesa general 10 33,3% 20 66,7% 30  14 46,7% 16 53,3% 30  
Comissió Tècnica d'Igualtat 10 100% 0 0,00% 10  9 100% 0 0% 14  
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22.8. Persones amb discapacitat16 

Hi ha un marc ben definit en relació amb la inclusió de les persones que integren grups 
vulnerables o amb dificultats d’inserció en l’àmbit laboral i de l’Administració pública. Així, 
l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 
social, estableix l'obligació de contractar almenys 2 persones amb discapacitat per cada 
100 persones en plantilla (el còmput s'efectua sobre la plantilla total). D'altra banda, el 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
l'Estatut bàsic de l'empleat públic i de la Llei 30/1984 de la funció pública, estableix que 
l'Administració pública haurà de reservar el 7% de les places de convocatòries a persones 
amb discapacitats.  

2.8.1. Persones amb discapacitat: Ajuntament de Barcelona 

L’AJUNTAMENT té en aquest moment 176 persones amb alguna discapacitat reconeguda, 
que representen el 2,6% del conjunt de la plantilla (Taula 57). La inclusió de persones amb 
discapacitat, però, no és homogènia a les diferents escales: l’EAG/REE concentra el 56,8% 
de les persones amb discapacitat, la GUB el 41,5% i l'SPEIS només l’1,7%. 

Taula 57.  Distribució de persones amb discapacitats (DI) (2018) 

Escales Aj. BCN  Dones  %/escala  
% / 

dones 
DI  

% / 
plantilla 
dones  

Homes  %/escala  
% / 

homes 
DI  

% / 
plantilla 
homes  

Total  %/total  %/plantilla  

EAG/REE 64 64,0% 82,1% 3,1% 36 36,0% 36,7% 3,1% 100  56,8%  3,1%  
EE GUB 14 19,2% 17,9% 3,7% 59 80,8% 60,2% 2,2% 73  41,5%  2,4%  
EE SPEIS 0 0,0% 0,0% 0,0% 3 100,0% 3,1% 0,5% 3  1,7%  0,5%  

 78  44,3%  100%  3,2%   98  55,7%  100%  2,2%   176  100%  2,6%  
 

En relació amb la distribució de dones i homes amb discapacitat reconeguda a 
l’AJUNTAMENT, les dones signifiquen el 44,3% d’aquest col·lectiu (més d’un 10% més que el 
seu percentatge dins la plantilla, on són el 35,6%), enfront del 55,7% dels homes, però 
unes i altres estan irregularment distribuïts a les diferents escales. Mentre la majoria de les 
dones amb discapacitat es concentren al personal de l’EAG/REE, un 82,1%, el gruix dels 
homes amb discapacitat es concentra a la GUB, un 60,2%. 

Considerant les persones amb discapacitat per escales, són dones el 64% a ll’EAG/REE 
(lleugerament per sobre de la seva presència a la plantilla de l’EAG/REE, 63,6%), i 
constitueixen el 3,1% de la plantilla de dones a aquesta escala, que concentra el 82,1% de 

                                                      
16 Normativa d’aplicació: Àmbit estatal: Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social; Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat 
públic; Llei 26/2011, d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els drets de les 
persones amb discapacitat; Reial decret 2271/2004, de 3 de desembre, pel qual es regula l’accés a l’ocupació 
pública i la provisió de llocs de treball de les persones amb discapacitat; Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, 
per la qual s’estableixen criteris generals per a l’adaptació de temps addicionals en els processos selectius per 
a l’accés a l’ocupació pública de persones amb discapacitat. 
Àmbit autonòmic: Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb 
discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional. 
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les dones amb discapacitat de l’AJUNTAMENT (percentatge similar al seu percentatge dins la 
plantilla de dones, 84,2%). Els homes són el 36% de les persones amb discapacitat a 
l’EAG/REE (lleugerament per sota de la seva presència en aquesta escala, 36,4%), i 
constitueixen el 3,1% de la plantilla d’homes. En aquesta escala es concentra el 36,7% 
dels homes amb discapacitat de l’Ajuntament (percentatge més de 10 punts percentuals 
per sobre del seu percentatge dins la plantilla d’homes, 26,6%). 

A la GGUB, són dones el 19,2% de les persones amb discapacitat (per sobre de la seva 
presència a la GUB, 12,4%), i constitueixen el 3,7% de la plantilla de dones a aquesta 
escala (són, a més, el percentatge més significatiu de persones amb discapacitat en 
relació amb la plantilla desagregada per sexe). Les dones amb discapacitat de la GUB 
signifiquen el 17,9% del col·lectiu de dones amb discapacitat de l’AJUNTAMENT (percentatge 
lleugerament superior al seu de la plantilla de dones de la GUB, 15,5%). Són homes el 
80,8% de les persones amb discapacitat (quasi 7 punts percentuals per sota de la seva 
presència a la GUB), i constitueixen el 2,2% de la plantilla d’homes a aquesta escala. La 
GUB concentra el percentatge més alt d’homes amb discapacitat de l’AJUNTAMENT, un 
60,2%, (percentatge similar a plantilla d’homes de la GUB, 60,5% homes, respecte a la 
plantilla d’homes de l’AJUNTAMENT).  

En relació a l'SSPEIS, no hi ha cap dona amb discapacitat reconeguda, per la qual cosa són 
homes el 100% de les persones que integren aquest col·lectiu. Aquests constitueixen el 
0,5% de la plantilla d’homes de l'SPEIS i el 3,1% dels homes amb discapacitat de 
l’AJUNTAMENT, lluny del 12,8% que representa la plantilla d’homes de l'SPEIS). 

Si considerem l’evolució de col·lectiu de persones amb discapacitat reconeguda, cal 
assenyalar que s’ha produït una disminució sostinguda del nombre de persones que 
l’integren, tant de dones com d’homes. Si el 2015 aquest col·lectiu significava l'1,9% de la 
plantilla de l’AJUNTAMENT, el 2018 en signifiquen l'1,3%. Considerat el col·lectiu per sexe, el 
2015, les dones amb discapacitat reconeguda significaven l'1,7% de la plantilla de dones i 
el 2018 l’1,1%; mentre que els homes significaven el 2,2% i l'1,6%, respectivament. 

Taula 58. Evolució de la distribució de persones amb discapacitats (DI) (2015-2018) 

Escaales  
Ajuntament de 

BCN 

2015  2016  2017  2018  

Dones  %/escala  Homes  Dones  %/escala  Homes  Dones  %/escala  Homes  Dones  %/escala  Homes  

EAG/REE 86 67,2% 42 65 67,0% 32 68 65,4% 36 64 64,7% 36 
EE GUB 14 15,7% 75 11 16,9% 54 13 19,1% 55 14 19,2% 59 
EE SPEIS 0 0,0% 7 0 0,0% 3 0 0,0% 3 0 0,0% 3 

TOTAL  100  44,6%  124  76  47,0%  89  81  46,3%  94  78  44,3%  98  
 

 

Pel que fa a la presència de dones i homes amb discapacitat reconeguda als districtes i les 
gerències, presenta percentatges similars tant als districtes (65,5% de dones i 34,5% 
d’homes) com a les gerències (amb un 63,4% i un 36,6%, respectivament); però el 
percentatge en relació amb les plantilles d’uns i altres és diferent.  

Les gerències concentren el 70,3% de dones amb discapacitat (són el 78,3% de la plantilla 
de dones) i el 72,2% dels homes amb discapacitat (enfront del 92,1% de la plantilla 
d’homes). Els districtes concentren el 29,7% de dones amb discapacitat (són el 21,7% de 
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la plantilla de dones) i el 27,8% dels homes amb discapacitat (malgrat que signifiquen el 
7,9% de la plantilla d’homes). 

TTaula 59.  Distribució de persones amb discapacitat reconeguda (DR) per districtes i gerències 
(2018) 

EAG/REE  Dones  %/grup  
% / 

dones 
DR 

% dones DR  
/ plantilla 

dones 
Homes  %/grup  

%/ 
homes 

DR 

% homes 
DR / 

plantilla 
homes  

Total  %/total  

% 
persones 

DR / 
plantilla  

Districtes 19 65,5% 29,7% 3,6% 10 34,5% 27,8% 2,9% 29  29,0%  3,3%  
Gerències 45 63,4% 70,3% 2,4% 26 36,6% 72,2% 0,6% 71  71,0%  1,2%  
Total  64  64,00%  100%  2,6%  36  36,0%  100%  0,8%  100  100%  1,5%  

 

Pel que fa a la seva evolució al període sota diagnosi, la presència de persones amb 
discapacitats als districtes i les gerències s’ha anat reduint progressivament i ha passat de 
les 128 el 2015 (no tenim dades del 2014) a les 100 el 2018. La presència de dones s’ha 
mantingut tant als districtes com a les gerències en percentatges superiors als dels homes, 
per bé que amb tendència a reduir-se i en percentatges propers a la paritat.  

Taula 60. Evolució de la distribució de persones amb discapacitat reconeguda (DR) per districtes i 
gerències (2015-2018) 

EAG/REE 
2015  2016  2017  2018  

Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  

Districtes 22 73,3% 8 19 67,9% 9 22 66,7% 11 19 65,52% 10 
Gerències 64 65,3% 34 46 66,7% 23 46 64,8% 25 45 63,38% 26 

TOTAL  86  67,2%  42  65  67,0%  32  68  65,4%  36  64  64,00%  36  
 

2.8.2. Persones amb discapacitat: organismes autònoms i ens adherits 

La distribució de persones amb discapacitat reconeguda als ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS 
ADHERITS presenta molta irregularitat amb percentatges que van des del 10% (a l'Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat) fins a l’absència de persones amb discapacitat 
en alguns d’aquests. Atès que la norma obliga a la contractació d’almenys 2 persones amb 
discapacitat per cada 100 persones en plantilla en totes les empreses (públiques i 
privades) amb més de 50 treballadores i treballadors, l'absència (o presència mínima) de 
persones amb discapacitat reconeguda (marcat en nombres vermells el percentatge de 
persones amb discapacitat reconeguda respecte a la plantilla a la Taula 61) deixaria fora 
del compliment de la norma organismes com l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona 
(0%), l'Agència de Salut Pública de Barcelona (0%), l'Institut Municipal d’Informàtica 
(1,1%), l'Institut Municipal d’Urbanisme (1,3%), l'Institut Municipal d’Educació (1,4%), i 
l'Institut Barcelona Esports (1,9%). Altres organismes destaquen per percentatges força 
importants, a més de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, l'Institut Municipal 
del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (6,8%) o l'Institut de Cultura de Barcelona (5,9%). 

En conjunt, les dones amb discapacitat reconeguda signifiquen el 76,7% d’aquest col·lectiu 
enfront del 23,3% dels homes, cosa que implica una petita sobrerepresentació de les 
dones, donat que aquestes signifiquen el 74,1% del conjunt de les plantilles.  
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La distribució de dones i homes amb discapacitat reconeguda dins les diferents entitats és 
igualment irregular. La presència de dones amb discapacitat és superior a bona part dels 
ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS tant en termes absoluts com relatius. En termes 
absoluts, l'Institut de Serveis Socials és l’organisme que concentra un nombre més alt de 
dones amb discapacitat (28, que signifiquen el 80% de les persones amb discapacitat en 
aquest organisme i el 30,4% del conjunt de dones amb discapacitat presents als 
ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS). Aquest organisme també concentra el nombre més 
elevat d’homes amb discapacitat, 7, que signifiquen el 25% del conjunt d’homes amb 
discapacitat presents als ORGANISMES I ENS). En termes relatius, considerant el col·lectiu de 
persones amb discapacitat a cadascun dels diferents organismes, l’organisme on les 
dones signifiquen el percentatge més alt de persones amb discapacitat és l'Institut 
Municipal d’Educació, on són el 89,5% (a excepció de l’IMU, on és el 100% però on només 
hi ha una persona amb discapacitat); però si considerem l’organisme amb el col·lectiu més 
important de dones amb discapacitat en relació amb la seva plantilla de dones, aquest és 
l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat amb un 6,1%. Pel que fa als homes, en 
els mateixos termes relatius, els organismes on els homes signifiquen el percentatge més 
alt de persones amb discapacitat són l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de 
Vida i l’Institut Municipal d’Informàtica, on signifiquen el 66,7% (en ambdós organismes el 
col·lectiu de persones amb discapacitat l’integren tres persones); i pel que fa a l’organisme 
amb el col·lectiu més important d’homes amb discapacitat en relació amb la seva plantilla 
d’homes, aquest és també l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, on 
signifiquen el 28,6%. 

Aquesta distribució irregular de dones i homes fa que en alguns dels ORGANISMES AUTÒNOMS I 
ENS ADHERITS, si desagreguem les dades per sexe, només les dones o els homes amb 
discapacitat reconeguda compleixin la norma de 2% de persones amb discapacitat en 
relació amb la plantilla. Així, entre d’altres, mentre a l'Institut de Cultura de Barcelona les 
dones amb discapacitat són el 5,3%, els homes amb discapacitat són l'1,3%; o mentre els 
homes amb discapacitat són el 4% a l’Institut Barcelona Esports, no hi ha cap dona. 

Cal subratllar que l’únic organisme on hi ha paritat en la presència de dones (50%) i 
d'homes (50%) amb discapacitat és l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.  

TTaula 61.  Distribució de persones amb discapacitat reconeguda (DR) (2018) 

ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS 
ADHERITS Dones  %/org.  

% / 
dones 

DR  

% / 
plantilla 
dones  

Homes  %/org.  
% / 

homes 
DR  

%/  
plantilla 
homes  

Total  %/total  
% / 

plantilla 
org.  

Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB) 12 85,7% 13,0% 5,3%  2 14,3% 7,1% 1,3% 14 12% 3,7%  

Institut de Serveis Socials (IMSS) 28 80,0% 30,4%  3,0% 7 20,0% 25,0%  4,3% 35 29% 3,2%  
Institut Municipal d’Educació (IMEB) 17 89,5% 18,5% 1,4% 2 10,5% 7,1% 1,7% 19 16% 1,4%  
Institut Municipal d’Hisenda (IMH) 10 71,4% 10,9% 5,3% 4 28,6% 14,3% 3,6% 14 12% 4,7%  
Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) 1 100% 1,1% 2,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 1 1% 1,3%  
Institut Municipal del Paisatge Urbà i 
la Qualitat de Vida (IMPUQV) 1 33,3% 1,1% 4,0% 2 66,7%  7,1% 10,5% 3 3% 6,8%  

Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMPD) 4 50,0% 4,3% 6,1%  4 50,0% 14,3% 28,6%  8 7% 10,0%  

Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona (IMMB) 0 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0 0% 0,0%  

Institut Barcelona Esports (IBE) 0 0,0% 0,0% 0,0% 1 100% 3,6% 4,0% 1 1% 1,9%  
Institut Municipal d’Informàtica (IMI) 1 33,3% 1,1% 1,1% 2 66,7%  7,1% 1,1% 3 3% 1,1%  
Consorci d’Educació                        



 

67 
 

Patronat Municipal de l’Habitatge 6 75,0% 6,5% 4,7% 2 25,0% 7,1% 2,7% 88 7% 33,9%  
Agència de Salut Pública de 
Barcelona  0 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 00 0% 00,0%  

Consorci de Biblioteques 12 85,7% 13,0% 3,7% 2 14,3% 7,1% 1,7% 114 12% 33,1%  
  992  776,7%  1100%      228  223,3%  1100%      1120  1100%  11,9%  

 

  

2.9. Indicadors de representativitat de gènere 

INDICADORS  VALORACIÓ  

Nombre i percentatge comparatiu de la ddistribució de 
dones i homes a l’Ajuntament de Barcelona (incloses 
escales, gerències i districtes) i als organismes autònoms 
i ens adherits (2018) 

 Ajuntament de Barcelona: 
- Dones: 35,6%, homes: 64,4%  

 Ajuntament per escales:  
- EAG/REE: Dones: 63,6%, homes: 34,4%  
- EE GUB: Dones: 12,4%, homes: 87,6% 
- EE SPEIS: Dones: 1,1%, homes: 98,9% 

 
 Organismes autònoms i ens adherits (global) 
- Dones: 74,1%, homes: 25,9% 

 Organismes autònoms i ens adherits 
(desagregats): 
- Vegeu la taula 7 

 (Vegeu totes les dades a les taules 1, 2, 7, 12 i 14) 

Evolució del nombre i percentatge comparatiu de la 
distribució de dones i homes a l’Ajuntament de Barcelona 
(incloses escales) i als organismes autònoms i ens 
adherits (2015-2018) 

 Vegeu les taules 8 a 10, i 15 i 16. 

Nombre i percentatge comparatiu de la distribució de 
dones i homes a l’Ajuntament de Barcelona (incloses 
escales, gerències i districtes) i als organismes autònoms 
i ens adherits en comparació amb la diagnosi anterior 
(2014/2018) 

 Vegeu les taules 11, 12, 14 i 17. 

Nombre i percentatges comparatiu i relatiu de distribució 
de dones i homes per nnivells professionals i grups de 
titulació a l’Ajuntament de Barcelona (2018) 

 Vegeu les taules 18, 19, 22 i 26.  

Evolució del nombre i percentatge comparatiu de 
distribució de dones i homes per nivells professionals i 
grups de titulació a l’Ajuntament de Barcelona (2015-
2018) 

 Vegeu les taules 20, 23, 24, 27 i 28. 

Nombre i percentatges comparatiu i relatiu de distribució 
de dones i homes per nivells professionals i grups de 
titulació a l’Ajuntament de Barcelona en comparació amb 
la diagnosi anterior (2014/2018) 

 Vegeu les taules 21, 25 i 29. 

Nombre i percentatges comparatiu i relatiu de distribució 
de dones i homes per nivells professionals als organismes 
autònoms i ens adherits (agregats) (2018) 

 Vegeu la taula 30. 

Nombre i percentatges comparatiu i relatiu de distribució 
de dones i homes per nivells professionals i grups de 
titulació als organismes autònoms i ens adherits en 
comparació amb la diagnosi anterior (agregats) 

 Vegeu la taula 31. 
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IINDICADORS  VVALORACIÓ  

(2014/2018) 

Nombre i percentatges comparatiu i relatiu de la 
distribució de dones i homes per rrègim laboral a 
l’Ajuntament de Barcelona per escales (2018) 

 Vegeu les taules 33, 38 i 41.  

Evolució del nombre i percentatge comparatiu de la 
distribució de dones i homes per règim laboral a 
l’Ajuntament de Barcelona per escales (2015-2018) 

 Vegeu les taules 34, 35, 39 i 42.  

Nombre i percentatges comparatiu i relatiu de la 
distribució de dones i homes per règim laboral a 
l’Ajuntament de Barcelona per escales en comparació 
amb la diagnosi anterior (2014/2018) 

 Vegeu les taules 36, 37, 40 i 43. 

Nombre i percentatges comparatiu i relatiu de la 
distribució de dones i homes per rrègim laboral als 
organismes autònoms i ens adherits (2018) 

 Vegeu la taula 44. 

Nombre i percentatge comparatiu de dones i homes 
delegats sindicals desagregats per sindicat (2015/2019) 

 Vegeu la taula 55. 

Nombre i percentatge comparatiu de la distribució de 
dones i homes al CComitè d’Empresa (2015/2019) 

 Comitè d’Empresa 2015: 
- Dones: 30,8%  
- Homes: 69,2%  

 
 Comitè d’Empresa 2019, assoleix la paritat 
- Dones: 46,2%  
- Homes: 53,8% 

Nombre i percentatge comparatiu de dones i homes que 
integren els diferents òrgans de representació en què 
participa la representació de treballadores i treballadors 
(2015/2019) 

 Vegeu la taula 56. 

Nombre i percentatges comparatiu i relatiu de dones i 
homes que pertanyen a col·lectius amb discapacitat a 
l’Ajuntament de Barcelona (incloses escales, gerències i 
districtes) (2018)  

  Vegeu les taules 57 i 59.   

Percentatge de persones amb discapacitat a l’Ajuntament 
de Barcelona (incloses escales, gerències i districtes) 
(2018) (en compliment del 2% que marca la Llei) 

 Ajuntament per escales:  
- EAG/REE: 3,1%  

o Districtes: 3,3% 
o Gerències: 1,5% 

 
- EE GUB: 2,4% 
- EE SPEIS: 0,5% 

(Vegeu la taula 59.) 

Evolució del nombre i percentatge comparatiu de dones i 
homes que pertanyen a col·lectius amb discapacitat a 
l’Ajuntament de Barcelona (incloses escales, gerències i 
districtes) (2015-2018)  

  Vegeu les taules 58 i 60.   

Nombre i percentatges comparatiu i relatius de dones i 
homes que pertanyen a col·lectius amb discapacitat als 
organismes autònoms i ens adherits (2018) 

 Vegeu la taula 61. 

Percentatges de persones amb discapacitat a 
l’Ajuntament (desagregat per escales) i als òrgans/ens 

 Vegeu les taules 57 a 61. 

Percepció de treballadores i treballadors en relació amb si 
dones i homes tenen les mateixes possibilitats d’ocupar 

 Respostes afirmatives: 
- Dones: 33,2%  
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IINDICADORS  VVALORACIÓ  

càrrecs de màxima responsabilitat a l’Ajuntament  - Homes: 62,3%  

 Respostes negatives: 
- Dones: 42,8%  
- Homes: 20,8%  

  (Vegeu les respostes de l'Enquesta Pregunta 10) 
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3. PROCESSOS DE GESTIÓ DE PERSONES 

La igualtat real d’oportunitats i de tracte entre dones i homes s'ha de considerar com un 
dels eixos fonamentals i un objectiu de qualsevol organització. Aquest compromís s'ha de 
traduir tant en l'eliminació de qualsevol discriminació que pugui donar-se en les pràctiques 
de gestió de les persones com en la transversalització de l’enfocament de gènere en 
aquestes, amb especial atenció als processos de selecció/contractació, formació, promoció 
i desvinculació. 

En aquest àmbit es valora, doncs, com es gestiona i s’aprofita tot el potencial humà de 
l’organització, posant una atenció especial a si en els processos esmentats hi ha cap mena 
de discriminació, directa o indirecta, sustentada en el gènere de les persones.  

 

33.1. Selecció/accés i promoció 

Els processos de selecció i accés de personal queden regulats a l’article 18 de l’Acord de 
condicions 2017-2020 de l’Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la normativa vigent 
d’oferta pública d’ocupació. Durant el període sota anàlisi s’han dut a terme diferents 
processos de selecció i promoció: 

 

a) Escala d’Administració general i la resta de l’escala especial 

A l’EAG/REE es van convocar els processos següents per anys (ombrejats):   

 EEscala d'Administració general i la resta de l'escala especial 2016  2017  2018  
Borses de treball       
Borses auxiliars d'administratius/ives       
Concursos       
Lliure designació       
Provisió oberta a altres administracions       

 

Borses de treball 

Durant el període 2015-201817 s’han convocat borses per a diversos llocs de treball: 

 2016  2017  2018  

BO
RS

ES
 

Auxiliar adm. Auxiliar adm. TS Psicologia (2a fase borsa 2015) 
TS Organització Subaltern/a TM Treball Social (Borsa d’urgència) 
TS Enginyeria TM Gestió   
TS Art i Història TS Arxivística   
TS Informació     
TM Arquitectura     
TM Educació Social     
TM Enginyeria     
TS Arquitectura     
TS Dret     
TS Economia     
TS Gestió     
TM Treball Social     

                                                      
17 Només ha repetit convocatòria durant aquests anys la borsa d’auxiliar administratiu/iva (el 2016 i el 2017). 
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En l’anàlisi comparativa de les persones admeses i les persones guanyadores als 
processos d’oferta pública el 2016, el 2017 i el 2018, s’observen diferències importants 
entre el percentatge de persones que guanyen places i les que s’havien presentat.  

El 2016 hi van haver un total de 24.217 persones admeses a les borses i el 2017 van ser 
16.300 persones. El 2018 només van ser 223, atès que només es van convocar dues 
borses i van ser amb caràcter d’urgència: la Borsa TS Psicologia (2a fase borsa 2015) i la 
Borsa d'urgència TM Treball Social. En termes relatius, però, és destacable l’alt percentatge 
de persones que van guanyar plaça en relació amb el nombre de persones que s'hi van 
presentar (Taula 60). 

La relació home/dona de les borses convocades el 2016 i el 2017 té una lleugera 
desigualtat amb una presència femenina més gran entre les persones admeses, 67,7% i 
65,2%, respectivament. Aquests percentatges són similars als de la presència a la plantilla 
de l’EAG/REE, escala de la qual s’han convocat totes les borses. La taxa d’èxit global per a 
aquests dos anys està al 6,4% el 2016 i del 4,7% el 2017. 

El 2018 es van convocar dues borses en dos sectors molt feminitzats: TS Psicologia i TM 
Treball Social. Les dones van significar el 90% de les persones admeses i van incrementar 
lleugerament el percentatge entre les persones admeses, que va ser del 92,1%, xifra que 
contribueix a la consolidació de la feminització d’aquests àmbits. 

TTaula 62. Borses de treball: persones admeses i places guanyades (2016-2018)  

  Persones admeses  Persones que guanyen plaça  

 AAny Dona  %/any  Home  %/any  Total  Dona  %/any  Home  %/any  Total  Taxa d’èxit  

2016  16.388 67,7% 7829 32,3% 24.217  940 60,5% 614 39,5% 1.554  6,4%  
2017  10.620 65,2% 5.680 34,8% 16.300  475 62,2% 289 37,8% 764  4,7%  
2018  203 91,0% 20 9,0% 223  129 92,1% 11 7,9% 140  62,8%  
Total  27.211  66,8%  13.529  33,2%  40.740  1.544  62,8%  914  37,2%  2.458  6,0%  
 

La diferència entre el percentatge de dones i homes que van ser admesos a les diferents 
borses de treball i el percentatge de dones i homes que van guanyar plaça és negativa per 
a les dones el 2016 i el 2017, amb diferències de -7,2% i -3%, respectivament (Taula 63). 
Això implica taxes d’èxit inferiors per a les dones que per als homes. Així, la taxa d’èxit al 
2016 de les dones va ser del 5,7% i la dels homes del 7,8%; al 2017, aquestes van ser del 
4,5% per a les dones i del 5,1% per als homes. 

Taula 63. Borses de treball: taxa d’èxit (2016-2018)  

  Diferencia relació % dones / homes que guanyen 
plaça vs. admesos/eses  Taxa d’èxit 18 

 AAny Dona  Home  Dona  Home  
2016  -7,2% 7,2% 5,7% 7,8% 
2017  -3,0% 3,0% 4,5% 5,1% 
2018  1,1% -1,1% 63,5% 55,0% 

Mitjana  -44,0% 4,0%  5,7%  6,8%  
 

                                                      
18 A totes les taules on s’analitza la taxa d’èxit apareix en verd el sexe amb una taxa d’èxit més elevada. 
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Els resultats de les borses del 2018 s’inverteixen; les dones incrementen en 1,1% la 
relació percentual entre persones admeses i les que guanyen plaça, en detriment dels 
homes.  Els resultats tenen, a més, taxes d’èxit molt més elevades, el 63,5% per a les 
dones i el 55% per als homes. Aquesta millor taxa d’èxit de les dones el 2018 està sens 
dubte vinculada als àmbits als quals es van convocar les borses, àmbits amb una 
ostensible segregació ocupacional. 

La bborsa de personal auxiliar administratiu (Taula 64) és l’única categoria on s’han produït 
dues convocatòries, una el 2016 i l'altra el 2017, un àmbit força feminitzat. 

Això és fa evident en la relació percentual de dones i homes que són admesos els dos 
anys: 72,34% i 70,81% de dones i 27,66% i 29,19% d’homes el 2016 i el 2017, 
respectivament.  

Taula 64. Borses de treball de personal auxiliar administratiu: persones admeses i places 
guanyades (2016-2017)  

  Persones admeses  Persones que guanyen plaça  

 AAny Dona  %/any  Home  %/any  Total  Dona  %/any  Home  %/any  Total  Taxa d’èxit  

2016  6.027 72,3% 2.304 27,7% 8.331  195 65,0% 105 35,0% 300  3,6%  
2017  4.679 70,8% 1.929 29,2% 6.608  338 64,1% 189 35,9% 527  8,0%  
Total  10.706  71,7%  4.233  28,3%  14.939  533  64,4%  294  35,6%  827  5,5%  

 

La diferència entre el percentatge de dones i homes que van ser admesos a les dues 
borses de treball i el percentatge de dones i homes que van guanyar plaça és negativa per 
a les dones en totes dues, amb diferències de -7,3% el 2016 i de -6,7% el 2017 (Taula 62). 
Això implica taxes d’èxit inferior per a les dones que per als homes, de 3,2% per a les 
dones i de 4,6% per als homes el 2016; i de 7,2% i 9,8%, respectivament, el 2017. 

Taula 65. Borses de treball de personal auxiliar administratiu: taxa d’èxit (2016-2017)  

  Diferencia relació % dones / homes que 
guanyen plaça vs. admesos/eses  Taxa d'èxit 

 AAny Dona  Home  Dona  Home  
2016  -7,3% 7,3% 3,2% 4,6% 
2017  -6,7% 6,7% 7,2% 9,8% 

Mitjana   -77,2% 7,2%  5,0%  7,0%  
 

Per tal d’analitzar i aprofundir les possibles causes del biaix de gènere en els processos 
selectius, el Departament d’Igualtat va dur a terme un estudi sobre els processos selectius 
de les 12 borses que es van convocar el 2016. El càlcul de la diferència entre el 
percentatge de dones i homes que van ser admesos a la borsa de treball i el percentatge 
de dones i homes que van guanyar plaça és negatiu per a les dones en -7,3%, però aquest 
càlcul global amaga realitats ben diferents a les diferents borses i a les proves de 
cadascuna d’elles. 
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GGràfic 5. Borses de treball desagregades per convocatòria: taxa d’èxit (2016) 
 

De les 12 borses 
analitzades, 9 han 
mostrat biaix a favor 
dels homes i 3 a favor 
de les dones. 

Les borses amb més 
biaix han estat la de TS 
en Organització amb un 
24,76% de diferència a 
favor dels homes i TS en 
Gestió amb 15,79% de 
diferència també a favor 
dels homes. 

La borsa amb més diferència percentual a favor de les dones va ser TM Enginyeria amb un 
percentatge positiu a favor de les dones del 8,39%. 

Per tal de saber-ne les causes, es van analitzar totes les proves i va ser en les proves 
aptitudinals (raonament verbal [RV], raonament numèric [RN] i raonament abstracte [RA])19 
on es va percebre més biaix de gènere.20  

Taula 66. Diferència entre percentatge de dones que es presenten i dones aptes (2016) 

   
TS Gestió  TS 

Enginy.  
TS 

Organitz.  
TS Art i 
Historia  

TS 
Informació  

TM 
Arquit.  

TM Ed.  
Social  

TM 
Enginyeria  

TS   
Arquit.  TS Dret  TS 

Economia  Auxiliar  

RV  -0,42% 0,82% -1,29% 0,10% 0,88% -0,23% -0,72% 1,52% 0,96% -0,92% -1,36% -0,22% 
RN  -13,76% -2,68% -21,82% -11,11% -5,07% -0,22% -1,08% -2,05% -1,58% -3,78% -4,06% -5,75% 
RA  -6,50% -0,84% -11,83% -4,91% -3,81% 1,66% 1,22% 1,92% 2,10% 0,12% 0,37% -0,22% 

 

La prova que més afavoreix els homes és el raonament numèric (RN), que en cap cas ha 
afavorit les dones i que troba la seva màxima expressió en els resultats entre el personal 
TS Organització amb un -22,8% en contra de les dones. En segon lloc, encara que de 
manera més irregular, el raonament abstracte (RA), on de nou la diferència més àmplia es 
produeix a TS Organització amb un -11,8%. Hi algunes convocatòries en què la diferència 
és a favor de les dones encara que amb valors molt baixos. Els resultats del raonament 
verbal (RV) són força més equilibrats amb diferències percentuals entre dones i homes que 
no superen el +/-1,5%.  

Els biaixos en la relació percentual dones/homes que es presenten a les proves i 
dones/homes aptes són força harmònics amb les diferències entre el percentatge de 

                                                      
19 Les proves aptitudinals que es van realitzar van consistir sempre en raonament verbal (RV), raonament 
numèric (RN) i raonament abstracte (RA). Aquí només es mira el resultat com a apte o no apte, no la nota que 
van treure en la prova, ja que no es disposa d’aquesta informació. 
20 Les taules i els gràfics següents només fan referència als resultats de les dones. Els resultats dels homes es 
poden extrapolar d’aquestes mateixes taules ja que el biaix que afavoreix les dones és el mateix percentatge 
que perjudica els homes i a l’inrevés. En vermell, els percentatges negatius (Taula 66). 

-2,68% 
-3,86% 
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-15,79% 
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-4,85% 
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-4,61% 
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dones/homes que van ser admesos a les diferents borses de treball i dones/homes que 
van guanyar plaça a cadascuna d’elles. És a dir, que les proves aptitudinals tenen impacte 
de gènere. Uns resultats proporcionals entre els resultats de les proves i les persones 
declarades aptes hauria suposat més de 700 dones com a aptes.  

En l’actualitat, s’han millorat els mecanismes per incorporar la perspectiva de gènere en la 
preparació de les proves que es realitzen en els processos selectius amb l’objecte de 
garantir l’objectivitat i la neutralitat a fi d'assegurar que no tenen biaix de gènere (borses i 
oposicions). 

  

Concursos   

L’AJUNTAMENT va convocar concursos de provisió els anys 2017 i 2018.  

L’anàlisi comparativa de les persones admeses als processos i les persones que van 
guanyar plaça el 2017 i el 2018 presenta diferències importants entre el percentatge de 
persones que es van presentar i les que van guanyar plaça (Taula 67). 

La relació home/dona en els concursos del 2017 i el 2018 és desigual; en les dues 
convocatòries les dones admeses van superar els homes 66,7% i 71,3% de dones i 33,3% i 
28,7% d’homes, respectivament. Les dones i els homes que van guanyar plaça no ha estat 
proporcional en cap dels dos anys.  

Taula 67. Concursos: persones admeses i places guanyades (2017-2018)  

  Persones aadmeses Persones que guanyen plaça  

 AAny Dona  %/any  Home  %/any  Total  Dona  %/any  Home  %/any  Total  Taxa d’èxit  

2017  382 66,7% 191 33,3% 573  77 63,6% 44 36,4% 121  21,1%  
2018  196 71,3% 79 28,7% 275  53 84,1% 10 15,9% 63  22,9%  
Total  578  68,2%  270  31,8%  848  130  70,7%  54  29,3%  184  21,7%  
 

La diferència entre el percentatge de dones i homes admesos i el percentatge de dones i 
homes que van guanyar plaça (Taula 68) és negativa per a les dones el 2017, amb una 
diferència de -3% (Taula 67), i positiva el 2018, en 12,9 punts percentuals. Això implica 
taxes d’èxit desiguals per a les dones i per als homes. Si la taxa d’èxit de les dones va ser 
del 20,2% i la dels homes del 23% el 2017, va ser del 27% i el 12,7%, respectivament, el 
2018. 

Taula 68. Concursos: taxa d’èxit (2017-2018)  

  Diferencia relació % dones / homes que 
guanyen plaça vs. admesos/eses  Taxa d’èxit 

 AAny Dona  Home  Dona  Home  
2017  -3,0% 3,0% 20,2% 23,0% 
2018  12,9% -12,9% 27,0% 12,7% 

Mitjana  2,5%  -22,5% 22,5%  20,0%  
 

Si analitzem els concursos segons el nivell ofert, el 2017 (Taula 69), a tots els nivells van 
ser admeses més dones que homes, però en percentatges força diferents. Mentre als 
nivells 16, 18 i 22 les dones admeses hi estan sobrerepresentades (per sobre del 
percentatge global de dones admeses, 66,7%), estan significativament subrepresentades 
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al nivell més elevat convocat, el 26, on són el 54,2%. Malgrat que les dones segueixen sent 
majoria entre les persones que van guanyar plaça (63,6%), no ho van fer de manera 
proporcional a les admeses i van quedar per sota als nivells inferiors 18, 20 i 22; i per 
sobre als nivells superiors 24, 26 i 28. En el cas dels homes, les diferències són les 
contràries a les de les dones. 

TTaula 69. Concursos segons el nivell ofert 2017 

  Persones admeses  Persones que guanyen plaça  

 NNivell Dona  %/nivell  Home  %/nivell  Total  Dona  %/nivell  Home  %/nivell  Total  Taxa d'èxit  

26 52 54,2% 44 45,8% 96  15 55,6% 12 44,44% 27  28,1%  
24 158 66,7% 79 33,3% 237  38 67,9% 18 32,14% 56  23,6%  
22 40 76,9% 12 23,1% 52  6 100,0% 0 0,00% 6  11,5%  
20 47 66,2% 24 33,8% 71  6 46,2% 7 53,85% 13  18,3%  
18 80 72,7% 30 27,3% 110  11 64,7% 6 35,29% 17  15,5%  
16 5 71,4% 2 28,6% 7  1 50,0% 1 50,00% 2  28,6%  

Total  382  66,7%  191  33,33%  573  77  63,6%  44  36,36%  121  21,1%  

 

El 2018 (Taula 70) també van ser més les dones admeses (71,3% del total), i igualment en 
percentatges força diferents. Aquest any els nivells amb sobrerepresentació de dones en 
relació amb el percentatge total van ser el 20, 22 i 24; i als nivells 16, 18 i 26 van quedar 
per sota. Els resultats del concurs, però, estan força més feminitzats; així, són dones el 
84,1% de les persones que van guanyar plaça. A tots els nivells, excepte al 26, les dones 
que van guanyar plaça van superar els percentatges de dones admeses.  

Taula 70. Concursos segons el nivell ofert 2018 

  Persones admeses  Persones que guanyen plaça  

Nivell  Dona  %/nivell  Home  %/nivell  Total  Dona  %/nivell  Home  %/nivell  Total  Taxa d'èxit  

26 8 50,0% 8 50,00% 16  2 40,0% 3 60,00% 5  31,3%  
24 79 80,6% 19 19,39% 98  18 90,0% 2 10,00% 20  20,4%  
22 20 74,1% 7 25,93% 27  11 84,6% 2 15,38% 13  48,1%  
20 29 78,4% 8 21,62% 37  12 100,0% 0 0,00% 12  32,4%  
18 56 61,5% 35 38,46% 91  8 72,7% 3 27,27% 11  12,1%  
16 4 66,7% 2 33,33% 6  2 100,0% 0 0,00% 2  33,3%  

Total  196  71,3%  79  28,73%  275  53  84,1%  10  15,87%  63  22,9%  

 

Aquesta feminització de les persones que guanyen plaça és encara més evident si 
observem les taxes d’èxit de dones i homes per nivell (Taula 71), amb més freqüència 
superiors entre les dones i amb diferències percentuals significatives.  

Taula 71. Concursos per nivell: taxa d’èxit (2017-2018)  

 
Diferencia relació % dones / homes que 

guanyen plaça vs. admesos/eses Taxa d’èxit 

Dona  Home  Dona  Home  

Nivell  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  
26  1,39% -10,00% -1,39% 10,00% 28,85% 25,00% 27,27% 37,50% 
24  1,19% 9,39% -1,19% -9,39% 24,05% 22,78% 22,78% 10,53% 
22  23,08% 10,54% -23,08% -10,54% 15,00% 55,00% 0,00% 28,57% 
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220  -20,04% 21,62% 20,04% -21,62% 12,77% 41,38% 29,17% 0,00% 
118  -8,02% 11,19% 8,02% -11,19% 13,75% 14,29% 20,00% 8,57% 
116  -21,43% 33,33% 21,43% -33,33% 20,00% 50,00% 50,00% 0,00% 

LLliure designació  

L’AJUNTAMENT va dur a terme processos de lliure designació els anys 2017 i 2018.  

L’anàlisi comparativa de les persones admeses i les persones que van guanyar plaça el 
2017 i el 2018 presenta diferències importants entre un percentatge i l’altre (Taula 72). La 
relació home/dona a les lliures designacions del 2017 i el 2018 són de signe contrari. 
Malgrat moure’s en l’àmbit de la paritat, el 2017 les dones admeses van superar els 
homes, 58% vs. 42%, però el 2018 es va invertir la relació i van ser dones el 43,8% i 
homes el 56,3%. En termes de proporcionalitat, tots dos anys van ser força més les dones 
que van guanyar plaça en relació amb els homes, 73,2% el 2017 i 60% el 2018.  

Taula 72. Processos de lliure designació: persones admeses i places guanyades (2017-2018) 

  Persones admeses  Persones que guanyen plaça  

 AAny Dona  %/any  Home  %/any  Total  Dona  %/any  Home  %/any  Total  Taxa d’èxit  

2017  119 58,0% 86 42,0% 205  30 73,2% 11 26,8% 41  20,0%  
2018  21 43,8% 27 56,3% 48  6 60,0% 4 40,0% 10  20,8%  
Total  140  55,3%  113  44,7%  253  36  70,6%  15  29,4%  51  20,2%  
 

La diferència entre el percentatge de dones i homes admesos i el percentatge de dones i 
homes que van guanyar plaça (Taula 73) és positiva per a les dones els dos anys, 15,1% el 
2015 i 16,3% el 2018. Això implica taxes d’èxit més grans per a les dones que per als 
homes, 25,2% entre les dones i 12,8% entre els homes el 2017, i 28,6% entre les dones i 
14,8% entre els homes el 2018.  

Taula 73. Processos de lliure designació: taxa d’èxit (2017-2018)  

  Diferencia relació % dones / homes que 
guanyen plaça vs. admesos/eses  Taxa d'èxit 

 AAny Dona  Home  Dona  Home  
2017  15,1% -15,1% 25,2% 12,8% 
2018  16,3% -16,3% 28,6% 14,8% 
Mitjana  15,1%  -115,1% 25,2%  12,8%  
 

Taula 74. Processos de lliure designació: per nivell ofert (2017)  

  Persones admeses  Persones que guanyen plaça  

 NNivell Dona  %/nivell  Home  %/nivell  Total  Dona  %/nivell  Home  %/nivell  Total  Taxa d'èxit  

30  2  28,6%  5  71,4%  7  1  100,0%  0  0,0%  1  14,3%  
28  16  44,4%  20  55,6%  36  3  42,9%  4  57,1%  7  19,4%  
26 35 45,5% 42 54,5% 77  10 58,8% 7 41,2% 17  22,1%  
24 4 80,0% 1 20,0% 5  2 100,0% 0 0,0% 2  40,0%  
22 14 77,8% 4 22,2% 18  1 100,0% 0 0,0% 1  5,6%  
20 13 76,5% 4 23,5% 17  2 100,0% 0 0,0% 2  11,8%  
18 35 77,8% 10 22,2% 45  11 100,0% 0 0,0% 11  24,4%  

Total  119  58,0%  86  42,0%  205  30  73,2%  11  26,8%  41  20,0%  
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Si analitzem les lliures designacions per nivells, el 2017 (Taula 74), als nivells més baixos 
16, 18, 20, 22 i 24, les dones admeses hi estan sobrerepresentades (per sobre del 
percentatge global de dones admeses, 58%), i estan significativament subrepresentades 
als nivells més alts, 26, 28 i 30, sobretot en aquest últim on són el 28,6%. Les dones, però, 
van ser majoria entre les persones que van guanyar plaça (73,2%), per sobre en tots els 
nivells excepte al nivell 28. En el cas dels homes, als nivells 18, 20, 22, 24 i 30 cap home 
va guanyar plaça. 

TTaula 75. Processos de lliure designació: per nivell ofert (2018)  

  Persones admeses  Persones que guanyen plaça  
 NNivell Dona  %/nivell  Home  %/nivell  Total  Dona  %/nivell  Home  %/nivell  Total  Taxa d'èxit  

30  1  12,5%  7  87,5%  8  -  -  -  -  0  0,0%  
28  8  42,1%  11  57,9%  19  3  42,9%  4  57,1%  7  36,8%  
18 12 57,1% 9 42,9% 21  3 100,0% 0 0,0% 3  14,3%  

Total  21  43,8%  27  56,3%  48  6  60,0%  4  40,0%  10  20,8%  
 

El 2018 (Taula 75), el percentatge de dones admeses, globalment, va estar per sota del 
dels homes (43,8% del total); al nivell convocat més baix, el 18, van arribar al 57,1%, i al 
nivell més alt, el 30, només al 12,5%. Els resultats de les designacions van ser força 
diferents per nivells. Al nivell 30 no van guanyar plaça ni dones ni homes; al 28 ho van fer 
de manera proporcional les i els admesos, i al nivell 18 la totalitat de persones admeses 
van ser dones.   Les taxes d’èxit, però, són molt diferents.  

Si més enllà del percentatge de dones-homes que van guanyar plaça analitzem les taxes 
d’èxit de dones i homes per nivell (Taula 76), aquestes estan força feminitzades, no només 
perquè hi ha nivells en què cap home va guanyar plaça, sinó perquè les dones ho van fer 
(excepte el nivell 28 l’any 2018) en percentatges força més elevats. 

Taula 76. Processos de lliure designació: taxa d’èxit (2017-2018)  

 
Diferencia relació % dones / homes que 

guanyen plaça vs. admesos/eses Taxa d’èxit 

Dona  Home  Dona  Home  

Nivell  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  
30  71,4% -12,5% -71,4% -87,5% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
28  -1,6% 0,8% 1,6% -0,8% 18,8% 37,5% 20,0% 36,4% 
26  13,4% 0,0% -13,4% 0,0% 28,6% -  -  - 
24  20,0% 0,0% -20,0% 0,0% 50,0% -  -  - 
22  22,2% 0,0% -22,2% 0,0% 7,1% -  -  - 
20  23,5% 0,0% -23,5% 0,0% 15,4% -  -  - 
18  22,2% 42,9% -22,2% -42,9% 31,4% 25,0% 0,0% 0,0% 

 

Degut al baix nombre de persones admeses i que van guanyar plaça el 2018, és difícil la 
comparació i més identificar tendències clares més enllà de la feminització dels resultats 
als dos anys. 
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PProvisions obertes a altres administracions 

Finalment, l’AJUNTAMENT va fer provisió oberta de places a altres administracions també els 
anys 2017 i 2018. L’anàlisi comparativa de les persones admeses i les persones que van 
guanyar plaça el 2017 i el 2018 (Taula 77) presenta dinàmiques de signe contrari per a 
dones i homes. El 2017 les dones admeses van superar els homes, 62,7% enfront del 
37,3%, però el 2018 es va invertir la relació i les dones van ser el 46,7% i els homes el 
53,3%. En termes absoluts i relatius, tots dos anys, les dones que van guanyar plaça van 
ser menys que els homes.  

Taula 77. Provisió oberta a altres administracions: persones admeses i places guanyades 

  Persones admeses  Persones que guanyen plaça  

Any  Dona  %/any  Home  %/any  Total  Dona  %/any  Home  %/any  Total  Taxa d’èxit  

2017  37 62,7% 22 37,3% 59  8 50,0% 8 50,0% 16  27,1%  
2018  7 46,7% 8 53,3% 15  1 33,3% 2 66,7% 3  20,0%  
Total  44  59,5%  30  40,5%  74  9  47,4%  10  52,6%  19  25,7%  
 

La diferència entre el percentatge de dones i homes admesos i el percentatge de dones i 
homes que van guanyar plaça (Taula 77) és negativa per a les dones tots dos anys, -12,7% 
el 2017 i -13,3% el 2018. Les taxes d’èxit, doncs, són inferiors per a les dones que per als 
homes. La taxa d’èxit de les dones va ser del 21,6% i la dels homes del 36,4% el 2017, i 
del 14,3% i del 25%, respectivament, el 2018. 

Taula 78. Provisió oberta a altres administracions: taxa d’èxit (2017-2018) 

  Diferencia relació % dones / homes que 
guanyen plaça vs. admesos/eses  Taxa d'èxit 

 AAny Dona  Home  Dona  Home  
2017  -12,7% 12,7% 21,6% 36,4% 
2018  -13,3% 13,3% 14,3% 25,0% 

Mitjana   -12,7%  12,7%  21,6%  36,4%  
 

Un cop analitzades les provisions obertes de places a altres administracions per nivells, el 
2017 (Taula 78), en relació amb el percentatge global de dones admeses, 62,7%, només al 
nivell 28 estan significativament subrepresentades, però es tracta del nivell amb el grup 
més petit de persones admeses, 3 en total. Les dones, proporcionalment, van guanyar 
places en percentatges més baixos, el 50% sobre el total. Al nivell 28, cap dona va guanyar 
plaça. En el cas dels homes, la proporció va ser inversa. 

El 2018 (Taula 79), el percentatge de dones admeses, globalment, va estar per sota del 
dels homes (46,7% del total); al nivell convocat més alt, el 30, hi va haver percentatges 
paritaris del 50%, i al nivell més baix, el 28, del 45,5%. Els resultats de les provisions van 
baixar el percentatge de les dones fins al 33,3% i van pujar fins al 66,7% entre els homes.   

Taula 79. Provisió oberta a altres administracions: per nivell ofert (2017)  

  Persones admeses  Persones que guanyen plaça  

 NNivell Dona  %/nivell  Home  %/nivell  Total  Dona  %/nivell  Home  %/nivell  Total  Taxa d'èxit  

28  1  33,3%  2  66,7%  3  0  0,00%  1  100,0%  1  33,3%  
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226 26 65,0% 14 35,0% 40  5 55,6% 4 44,4% 9  22,5%  
224 10 62,5% 6 37,5% 16  3 50,0% 3 50,0% 6  37,5%  

TTotal  337  662,7%  222  337,3%  559  88  550,0%  88  550,0%  116  227,1%  

  

Taula 80. Provisió oberta a altres administracions: per nivell ofert (2018)  

  Persones admeses  Persones que guanyen plaça  
 NNivell Dona  %/nivell  Home  %/nivell  Total  Dona  %/nivell  Home  %/nivell  Total  Taxa d'èxit  

30  2  50,0%  2  50,0%  4  0  0,00%  1  100,0%  1  25,0%  
28 5 45,5% 6 54,5% 11  1 50,0% 1 50,0% 2  18,2%  

Total  7  46,7%  8  53,3%  15  1  33,3%  2  66,7%  3  20,0%  

 

Amb diferències negatives per a les dones entre les admeses i les que van guanyar plaça, 
les taxes d’èxit dels homes van ser superiors en tots els casos a excepció del nivell 28 el 
2018 (Taula 81), en un any, però, que el conjunt de persones admeses va ser únicament de 
3. 

Taula 81. Provisió oberta a altres administracions: taxa d’èxit (2017-2018)  

 
Diferència persones admeses / persones que 

guanyen plaça Taxa d’èxit 

Dona  Home  Dona  Home  
Nivell  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  

30    -50,0%   50,0%   0,0%   50,0% 
28  -33,3% 4,5% 33,3% -4,5% 0,0% 20,0% 50,0% 16,7% 
26  -9,4%   9,4%   19,2%   28,6%   
24  -12,5%   12,5%   30,0%   50,0%   
 
 

b) Escala especial GUB 

La GUB va fer convocatòries per a places d’agent quasi anualment des del 2010. Al 
període sota anàlisi, s’han convocat places el 2015, el 2017 i el 2018.  

El nombre de dones i homes admesos als processos ha anant variant, però el percentatge 
que suposa cada sexe és més constant i mostra una tendència a un lleuger augment de les 
dones. Estem davant d’un lloc de treball masculinitzat i el percentatge ponderat de 
persones admeses entre el 2015 i el 2018 està al 23,8% de dones i el 76,2% d’homes. 

Taula 82. Convocatòries de places d’agent: persones admeses i places guanyades (2014-2018) 

  Persones admeses  Persones que guanyen plaça  

 AAny Dona  %/any  Home  %/any  Total  Dona  %/any  Home  %/any  Total  Taxa d’èxit  

2014  1.456 23,1% 4.836 76,9% 6.292  21 21,0% 79 79,0% 100  1,6%  
2015  1.227 22,5% 4.215 77,5% 5.442 16 16,0% 84 84,0% 100 1,8% 
2017  1.174 24,1% 3.707 75,9% 4.881 32 26,7% 88 73,3% 120 2,5% 
2018  963 25,1% 2.878 74,9% 3.841  35 23,3% 115 76,7% 150  3,9%  

 3.364  23,8%  10.800  76,2%  14.164  83  22,4%  287  77,6%  370  2,6%  
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L’anàlisi comparativa entre el percentatge de dones i homes que van ser admesos a les 
diferents convocatòries i el percentatge de dones i homes que van guanyar plaça és 
negativa per a les dones, i apunten a una important proporcionalitat els anys 2017 i 2018 
(+/-2,5%), amb l’excepció dels resultats del 2015, significativament inferiors per a les 
dones (-6,5%). En termes globals, les dones que van guanyar plaça són el 22,4% enfront 
del 77,6% dels homes. 

Si incorporem el 2014 a l’anàlisi, tant el percentatge de dones admeses com les que van 
guanyar plaça respecte al total, 23,1% i 21%, respectivament, es manté en la mateixa línia. 

Això implica taxes globals d’èxit inferiors per a les dones que per als homes, 2,5% enfront 
de 2,7%; i és només més elevada per a les dones el 2017 amb un 2,7% enfront del 2,4% 
entre els homes (Taula 83). 

TTaula 83. Convocatòries de places d’agent: taxa d’èxit (2014-2018) 

  Diferència persones admeses / persones 
que guanyen plaça  Taxa d'èxit 

 AAny Dona  Home  Dona  Home  
2014  -2,1% 2,1% 1,4% 1,6% 
2015  -6,5% 6,5% 1,3% 2,0% 
2017  2,6% -2,6% 2,7% 2,4% 
2018  -1,7% 1,7% 3,6% 4,0% 

Mitjana  -11,3% 1,3%  2,5%  2,7%  
 

 

Com a part de l’estudi sobre els processos selectius, el Departament d’Igualtat també va 
analitzar les possibles causes del biaix de gènere als processos de la GUB. El càlcul de la 
diferència entre el percentatge de dones/homes que van ser admesos a les convocatòries 
d’agent de la GUB i el de les dones/homes en relació amb el percentatge de dones/homes 
que van guanyar plaça és, quasi sistemàticament, negatiu per a les dones.  

Al període sota diagnosi 2015-2018, la relació percentual dones/homes que es van 
presentar a la primera prova i la relació percentual dones/homes al final del procés deixa 
entreveure un biaix de gènere, i només el 2017 els resultats van ser favorables a les 
dones. Les dades disponibles per als tres anys anteriors donen percentatges negatius 
similars per a les dones el 2010 (-2,4%9) i el 2013 (-1,4%), i favorables el 2011 (1,4%) 
(Taula 84). 

Taula 84. Diferència entre percentatge de dones que es presenten i dones aptes (2016) 

  2014  2015  2017  2018  

% dones / persones presentades 1a prova 22,6% 22,4% 24,7% 26,7% 
% dones / persones aptes final 21,0% 16,0% 26,7% 23,3% 
Biaix total  -11,6% -66,4% 2,0%  -33,3% 

 

La taxa d’èxit ajustada de la relació dones/homes aptes en relació amb dones/homes 
presentats a la 1a prova es manté en percentatges inferiors per a les dones; i és només 
superior per a les dones el 2017 (Taula 85).  
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TTaula 85. Taxa d’èxit ajustada a les persones que participen efectivament del procés (2014-2018) 

  2014  2015  2017  2018  

 Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  

Persones presentades 1a prova 1.024 3.507 856 2.962 838 2.554 615 1.690 

Persones aptes final 21 79 16  84 32  88 35 115 

Taxa d’èxit  2,1%  2,3%  1,9%  2,8%  3,8%  3,5%  5,7%  6,8%  
 

A aquesta bretxa percentual dones/homes hi contribueixen desigualment les diferents 
proves. Un cop calculada la diferència que hi ha entre el percentatge de dones/homes que 
s’han presentat a les proves i el percentatge de dones/homes que han resultat aptes, els 
percentatges són força negatius per a les dones. La taula mostra els resultats de les dones 
però els dels homes es poden extrapolar, ja que el biaix que afavoreix les dones és el 
mateix percentatge que perjudica els homes i a l’inrevés (Taula 86). 

Taula 86. Diferència entre percentatge de dones que es presenten i dones aptes (2014-2018) 

 PPROVES 2014  2015  2017  2018  
Cultural -0,7% -7,7% -3,7% -4,4% 
Teòrica     0,3% 0,7% 
Aptitudinals -6,9% 0,0% -0,2% -3,8% 
Físiques 0,7% -0,5% -0,8% -1,4% 
Entrevista 5,0% 2,7% 4,2% 4,9% 
Mèdiques -0,1% -1,2%   1,0% 

Mitjana  -00,6% -00,1% -00,3% 0,6%  
 

 

Les proves culturals i aptitudinals tenen resultats negatius per a les dones en totes les 
convocatòries. Les proves físiques tenen també resultats negatius per a les dones en el 
període sota diagnosi, amb percentatges que han empitjorat any rere any des del 2014. A 
les proves teòriques i a les entrevistes són les dones les que obtenen millors resultats 
sense que es pugui determinar, en aquesta darrera, si això és resultat d’un intent per 
contrarestar els pitjors resultats en altres proves. Les proves mèdiques tenen uns resultats 
més heterogenis. 

Taula 87. Taxa d’èxit ajustada a les proves  

PROVES 
2014  2015  2017  2018  

Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  

Cultural 
-1,1% -14,8% -5,4% -11,0% 

26,2% 25,1% 36,8% 22,0% 28,4% 23,0% 52,1% 41,1% 

Teòrica 
        0,5% 1,9% 
        31,4% 31,9% 52,4% 54,3% 

Aptitudinals 
-18,7% -0,2% -0,8% -15,6% 

50,7% 31,9% 66,1% 66,0% 74,9% 74,1% 78,8% 63,1% 

Físiques 
3,6% -2,0% -4,7% -5,0% 

67,1% 70,7% 55,7% 53,8% 85,1% 80,4% 79,1% 74,1% 

Entrevista 
21,4% 12,8% 16,1% 18,8% 

52,7% 74,1% 53,1% 66,0% 64,4% 80,5% 54,7% 73,5% 

Mèdiques 
-0,7% -7,9%   5,7% 

96,7% 96,0% 97,9% 90,0%     91,5% 97,2% 
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La taxa d’èxit ajustada de dones/homes aptes en relació amb dones/homes presentats a 
les diferents proves es manté en percentatges generals inferiors per a les dones, amb les 
excepcions de les entrevistes i les proves teòriques. 

Atesos aquests resultats, es fan revisions amb enfocament de gènere de les proves que es 
duen a terme en els processos selectius per garantir que no tenen biaix de gènere, 
prestant especial atenció a aquelles proves en què hi ha més diferències percentuals en 
l’èxit de dones i homes, sobretot quan estem parlant d’una escala molt masculinitzada. 

 

c) Escala especial SPEIS 

L'SPEIS va fer dues convocatòries per a places de bomber/a en el període sota anàlisi, el 
2015 i el 2018. En una escala ja molt masculinitzada, el nombre d’homes admesos va ser 
més de 20 vegades superior al de les dones. El 2015 les dones van significar el 3,7% del 
total de persones admeses, i el 2018, amb un lleuger increment, van arribar al 5,5%. Si ho 
comparem amb les dades disponibles del 2014, el percentatge de dones admeses es mou 
en un percentatge molt similar, 4,2% (Taula 88). 

Taula 88. Convocatòries de places de bombers/eres: persones admeses i places guanyades  
(2014-2018) 

  Persones admeses  Persones que guanyen plaça  

 AAny Dona  %/any  Home  %/any  Total  Dona  %/any  Home  %/any  Total  Taxa 
d’èxit  

2014  76 4,2% 1.731 95,8% 1.807  1 1,7% 59 98,3% 60  3,3% 
2015  76 3,7% 1.991 96,3% 2.067  0 0,0% 60 100,0% 60  2,9% 

2018 (1)  109 5,5% 1.883 94,5% 1.992  -  - - - -   -  
TOTAL  185  4,6%  3.874  95,4%  4.059  0  0,0%  60  100,0%  60  185  

 

No hi ha possibilitat de fer anàlisi comparativa entre el percentatge de dones que van ser 
admeses a les diferents convocatòries i el percentatge de dones que van guanyar plaça 
perquè el 2015 cap dona va aconseguir-ho i el procés del 2018 no ha acabat. El 2014, ho 
va fer una dona que va significar l'1,7% del total de les persones que van guanyar plaça 
aquell any.   

En aquesta situació tampoc no es poden comparar les taxes d’èxit en el període sota 
anàlisi. El 2015, els homes van tenir un taxa d’èxit del 3%. El 2014, la taxa d’èxit per a les 
dones va ser 1,3%, i de 3,4 per als homes (Taula 89). 

Taula 89. Convocatòries de places de bombers/eres: taxa d’èxit (2014-2018) 

  Diferència persones admeses / ppersones 
que guanyen plaça  Taxa d'èxit 

 AAny Dona  Home  Dona  Home  
2014  -2,5% 2,5% 1,3% 3,4% 
2015  -3,7% 3,7% 0,0% 3,0% 
2018 (1)  - - - - 
Total  -33,6% 3,6%  0,4%  2,1%  

(1) Procés no acabat 
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33.1.1. Contractacions/nomenaments 

Els nomenaments i les contractacions de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA estan condicionats 
prèviament pels sistemes de selecció.  

Durant el període cobert per la Diagnosi, 2015-2018, es van produir un total de 7.393 
contractacions i nomenaments. L’evolució d’aquests entre dones i homes ha estat força 
diferent. Si els homes es van mantenir en xifres similar als dos anys, el 2018 es va produir 
un important increment entre les dones (Taula 90), que sempre han estat per sobre de les 
contractacions/nomenaments d’homes. El 2018, els contractes/nomenaments de dones 
van significar el 64,9% del total. 

TAULA 90. Contractacions dels darrers 4 anys desagregades per sexe 

Any  Dones  %/any  Homes  %/any  TOTAL  
2017 1.926 56,7% 1.468 43,3% 3.394  
2018 2.561 64,0% 1.438 36,0% 3.999  
TOTAL  4.487  60,7%  2.906  39,3%  7.393  

 

Taula 91. Contractacions per tipus de contracte (2017-2018) 
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2017  1.691 72,7% 87,8% 634 27,3% 43,2% 2.326  235 22,0% 12,2% 834 78,1% 56,8% 1.068  3.394  
2018  2.098 77,4% 81,9% 611 22,6% 42,5% 2.709  463 35,9% 18,1% 827 64,1% 57,5% 1.290  3.999  
 TTOTAL 3.789  75,3%  84,4%   1.245  24,7%  42,8%  5.035  698  29,6%   115,6% 1.661  70,4%  57,2%  2.358  7.393  

 

Entre les dones hi ha hagut més nomenaments com a personal funcionari, que han 
significat el 72,7% el 2017 i el 77,4% el 2018, mentre que les contractacions entre les 
dones han estat del 22% el 2017 i del 35,9% el 2018. Els homes han tingut més 
contractacions com a personal laboral, un 78,1% el 2017 i un 64,1% el 2018; els 
nomenaments van ser del 27,3% i del 22,6%, respectivament. 

Gràfic 6. Distribució de contractacions/nomenaments de personal funcionari o laboral  
(2017-2018) 

En termes relatius, de 
contractacions/nomenaments 
diferenciats per dones i homes, del 
conjunt de les dones 
contractades/nomenades durant 
aquests dos anys, el 84,4% han 
estat nomenades com a personal 
funcionari i només el 15,6% 
contractades com a personal 
laboral. Els percentatges dels 
homes són força més equilibrats, 0%
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amb un 42,8% de nomenaments com a personal funcionari i un 57,2% de contractacions 
com a personal laboral. 

  

Regim laboral de les contractacions 

Tant el personal funcionari com el personal laboral es divideixen en 4 subgrups segons el 
règim laboral (Taula 87). La distribució de dones i homes als diferents règims laborals 
presenta situacions força diferents. Dintre dels nomenaments de personal funcionari, les 
dones concentren la quasi totalitat en el règim de personal funcionari interí de substitució, 
el 91,2% el 2017 i el 93,4% el 2018, la qual cosa significa el 39,7% i el 41,7% de les 
contractacions o nomenaments de dones. En la resta de règims (personal funcionari intern 
d’acumulació de tasques, de programa i estructural) presenten percentatges similars els 
dos anys (entre el 61% i quasi el 67%). Entre els homes, el règim de personal funcionari on 
es produeix el nombre més elevat de nomenaments el 2017 ha estat el de personal 
funcionari interí estructural, el 16%, i personal funcionari interí de programa el 2018, amb 
un 17,5%, malgrat que només signifiquen el 38,4% i el 33,1% del total de 
contractes/nomenaments. 

Taula 92. Contractacions per règim laboral (2017-2018) 
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339 61,0% 17,6% 216 14,7% 556  247 65,5% 9,6% 130 9,0% 377  

Interí de programa 210 65,8% 10,9% 109 7,4% 319  448 66,9% 17,5% 222 15,4% 670  
Interí estructural 377 61,6% 19,6% 235 16,0% 612  335 63,8% 13,1% 190 13,2% 525  
Interí de 
substitució 765 91,2% 39,7%  74 5,0% 839  1.068 93,9% 41,7%  69 4,8% 1.137  

Pe
rs

on
al

 
la

bo
ra

l 

Estructural 
temporal 20 54,1% 1,0% 17 1,2% 37  101 51,8% 3,9% 94 6,5% 195  

NE acumulació de 
tasques 207 20,3% 10,7% 812 55,3%  1.018  337 32,2% 13,2% 710 49,4%  1047  

NE substitució 8 100,0% 0,4% 0 0,0% 8  25 52,1% 1,0% 23 1,6% 48  
NE obra i servei 0 0,0% 0,0% 5 0,3% 5  - - - - - -  

Total   1.926  56,7%  100,0%  1.468  100,0%  3.394  2.561  64,0%  100,0%  1.438  100,0%  3.999  
 

Pel que fa als contractes de personal laboral, les dones presenten xifres de contractació 
força més baixes. La quasi totalitat de les dones contractades (88%) ho ha estat al règim 
de personal laboral NE per acumulació de tasques, malgrat que només signifiquen el 
20,3% d’aquestes contractacions el 2017, però pugen fins al 32,2% el 2018. En termes 
relatius només signifiquen el 10,7% de les contractacions/nomenaments de dones el 
2017, i el 13,2% el 2018. El règim de personal laboral NE per acumulació de tasques és el 
que concentra, globalment, el nombre més elevat de contractes d’homes, un 55,3% el 
2017 i un 49,4% el 2018. Aquest personal, però, ha estat força reduït a l’EAG/REE, 32 
persones el 2017 (16 dones i 16 homes) i de 39 el 2018 (27 dones i 12 homes). La 
majoria de personal laboral NE per acumulació de tasques correspon gairebé tot a l'ICUB. 
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CContractacions segons escales de l’Ajuntament i organismes autònoms i ens adherits 

La totalitat de les contractacions i els nomenaments a l’AJUNTAMENT s’han produït a 
l’EAG/REE amb percentatges més elevats per a les dones (60,9% el 2017 i 63,2% el 2018) 
que per als homes, la qual cosa ha contribuït a la perpetuació de la feminització d’aquesta 
escala. Dintre de l’AJUNTAMENT, si considerem les contractacions i els nomenaments per 
àmbits, destaca el biaix de gènere en les contractacions que segueixen patrons de 
segregació ocupacional per gènere, amb la concentració de bona part de les dones en 
àmbits tradicionalment feminitzats, serveis socials i Administració.  

Als ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS els percentatges de les contractacions i els 
nomenaments entre dones i homes ha estat diferent en termes globals i per 
ORGANISMES/ENS, malgrat que hi ha certes consistències que es mantenen als dos anys en 
els percentatges de dones i homes contractats o nomenats.  El 2017 les 
contractacions/nomenaments de dones van significar el 54,5% del total, i el 2018 el 
64,3%, però la seva distribució per ORGANISME/ENS va ser molt irregular. 

Els dos ORGANISMES amb més contractacions o nomenaments de dones respecte al total 
dels efectuats són l'Institut Municipal d’Educació i l'Institut Municipal de Serveis Socials, 
amb percentatges del 96,4% el 2017 i el 93,6% el 2018, i del 82,4% i el 81,6%, 
respectivament. En els dos casos, novament, aquests percentatges han contribuït al 
manteniment de la feminització d’aquests organismes. A l'Institut de Cultura de Barcelona, 
que en termes absoluts ha estat el tercer organisme en nombre de dones 
contractades/nomenades, en termes relatius a les contractacions/nomenaments en 
aquests organismes, el percentatge de dones és el més baix, el 22,6% el 2017 i el 27,2% 
el 2018, del total.  

Taula 93. Contractacions segons organitzacions (2017-2018) 

 2017  2018  

 

Dones  
% / tipus 

de 
contracte  

Homes  
% / tipus 

de 
contracte  

Total   Dones  
% / tipus 

de 
contracte  

Homes  
% / tipus 

de 
contracte  

Total   

Escales AJ. BCN            
EAG/REE 724 60,9% 465 39,1% 1.189  551 63,0% 324 37,0% 875  
EE GUB - - - - -  - - - - -  
EE SPEIS - - - - -  - - - - -  

Subtotal   724  60,9%  465  39,1%  1.189  551  63,2%  324  36,8%  875  

Organització                                

Institut de Cultura de Barcelona 247 22,6% 847 77,4% 1.094  243 27,2% 649 72,8% 892  
Institut de Serveis Socials 280 82,4% 60 17,6% 340  413 81,6% 93 18,4% 506  
Institut Municipal d’Educació  594 96,4% 22 3,6% 616  1.000 93,6% 68 6,4% 1.068  
Institut Municipal d’Hisenda 39 61,9% 24 38,1% 63  67 67,0% 33 33,0% 100  
Institut Municipal d’Urbanisme 3 60,0% 2 40,0% 5  38 71,7% 15 28,3% 53  
Institut Municipal del Paisatge 
Urbà i la Qualitat de Vida  8 40,0% 12 60,0% 20  2 100,0% 0 0,0% 2  

Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMPD) 11 64,7% 6 35,3% 17  12 66,7% 6 33,3% 18  

Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona 5 50,0% 5 50,0% 10  3 50,0% 3 50,0% 6  

Institut Barcelona Esports  4 44,4% 5 55,6% 9  6 46,2% 7 53,8% 13  
Institut Municipal d’Informàtica 11 35,5% 20 64,5% 31  43 27,6% 113 72,4% 156  
Consorci d’Educació - - - - -  - - - - -  
Patronat Municipal de l’Habitatge - - - - -  21 55,3% 17 44,7% 38  
Agència de Salut Pública de - - - - -  - - - - -  
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Barcelona 
Consorci de Biblioteques - - - - --  162 59,6% 110 40,4% 2272  

SSubtotal   11.202  554,5%  11.003  445,5%  22.205  22.010  664,3%  11.114  335,7%  33.124  
TTOTAL  11.926  556,7%  11.468  443,3%  33.394  22.561  664,0%  11.438  336,0%  33.999  

 

A l'Institut Municipal d’Informàtica, la contractació/nomenament singularment baix de 
dones en relació amb els homes, 35,5% el 2017 i 27,6% el 2018, ha contribuït a la 
perpetuació de la masculinització d’aquest organisme.  

A la resta d’organismes els contractes/nomenaments de dones han tendit a créixer en 
termes percentuals en relació amb el total.  

  

Persones contractades  

El nombre de contractacions i les persones contractades21 (Taula 94) no coincideixen 
perquè un nombre important de persones han estat contractades reiterades vegades. Si 
entre les dones els contractes arriben als 1.926 el 2017 i als 2.561 el 2018, les dones 
contractades van ser 1.151 i 1.459 el 2018, això implica que la mitjana de contractes 
entre les dones va ser d'1,7 i 1,8, respectivament. Entre els homes, els contractes van ser 
1.468 el 2017 i 1.438 el 2018, amb mitjanes respectives de contractes de 2,9 i 2,4. 

Aquestes dades posen de manifest que si bé el nombre d’homes diferents contractats és 
sensiblement inferior al de les dones, els homes concentren més contractacions per 
persona. 

Taula 94. Persones contractades (2017-2018) 

 2017  2018  

 

Dones  %/escala  Homes  %/escala  Total   Dones  %/escala  Homes  %/escala  Total   

Escales AJ. BCN            
EAG/REE 453 61,3% 286 38,7% 739  365 63,8% 207 36,2% 572  
EE GUB - - - - 0  - - - - 0  
EE SPEIS - - - - 0  - - - - 0  

Subtotal   453  61,3%  286  38,7%  739  365  63,8%  207  36,2%  572  

Organització                                
Institut de Cultura de Barcelona  87 46,8% 99 53,2% 186  79 47,6% 87 52,4% 166  
Institut de Serveis Socials (IMSS) 200 81,3% 46 18,7% 246  256 83,4% 51 16,6% 307  
Institut Municipal d’Educació  345 94,5% 20 5,5% 365  525 89,9% 59 10,1% 584  
Institut Municipal d’Hisenda (IMH) 32 60,4% 21 39,6% 53  46 64,8% 25 35,2% 71  
Institut Municipal d’Urbanisme  3 75,0% 1 25,0% 4  36 67,9% 17 32,1% 53  
Institut Municipal del Paisatge 
Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV) 6 46,2% 7 53,8% 13  2 100,0% 0 0,0% 2  
Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMPD) 7 70,0% 3 30,0% 10  9 69,2% 4 30,8% 13  
Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona (IMMB) 4 50,0% 4 50,0% 8  3 50,0% 3 50,0% 6  
Institut Barcelona Esports (IBE) 4 57,1% 3 42,9% 7  4 50,0% 4 50,0% 8  
Institut Municipal d’Informàtica  10 38,5% 16 61,5% 26  27 28,7% 67 71,3% 94  
Consorci d’Educació - - - - 0  - - - - 0  

                                                      
21 Es poden produir petites distorsions entre el nombre de persones diferents contractades i el nombre de 
contractes, atès que algunes persones poden haver estat contractades per més d’un organismes. 
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Patronat Municipal de l’Habitatge - - - - 00  18 54,5% 15 45,5% 333  
Agència de Salut Pública de 
Barcelona  - - - - 00  - - - - 00  
Consorci de Biblioteques - - - - 00  89 63,1% 52 36,9% 1141  

SSubtotal   6698  776,0%  2220  224,0%  9918  11.094  774,0%  3384  226,0%  11.478  
TTOTAL  11.151  669,5%  5506  330,5%  11.657  11.459  771,2%  5591  228,8%  22.050  

 
A l’EAG/REE els percentatges de contractacions de dones i homes, i els percentatge de 
dones i homes contractats presenten variacions mínimes, 60,9% el 2017 i 63,2% el 2018 
en les contractacions de dones, i 61,3% i 63,8% de dones contractades, respectivament. 

En alguns dels organismes es produeixen diferències significatives entre el nombre de 
contractacions i el nombre de persones contractades molt vinculades al tipus i la duració 
de les contractacions. La més important, a l'Institut de Cultura de Barcelona: si les 
contractacions entre els homes multipliquen per més de 3 les de les dones (77,4% i 72,8% 
de les contractacions el 2017 i el 2018), en termes de persones contractades, el nombre 
de dones i homes gairebé s’equipara i és per a les dones de 46,8% i 47,6%. 

 
NNombre de contractacions  

El nombre de contractacions per persona disminueix a mesura que el nombre de 
contractacions augmenta, malgrat que superades les 6 contractacions les xifres són més 
irregulars. Considerant que les dones concentren el 56,7% (2017) i el 64% (2018) de les 
contractacions, aquestes estan sobrerepresentades a molts dels grups, de manera més 
consistent en els grups de menys contractacions; contràriament, el homes estan 
sobrerepresentats als grups amb un nombre més alt de contractacions.   

Tant dones com homes concentren els grups més nombrosos en 1 i 2 contractacions, però 
mentre les dones que tenen un únic contracte són més del 55%, tant el 2017 com el 2018, 
entre els homes suposen el 43,7% i el 48,5% de les seves contractacions. Aquesta relació 
s’inverteix al grup de 2 contractes, en què els homes ho fan en percentatges més elevats. 

El homes que tenen 12 o més contractes suposen el 4,4% (2017) i el 2,6% (2018) 
d’aquest col·lectiu, mentre que els percentatges es redueixen fins al 0,4% per tots dos anys 
entre les dones.  

Taula 95. Nombre de contractacions (2017-2018) 

 2017   2018  

Nre. 
contract.  

Dones  % / Nre. 
contract.  

% / T 
dones  Homes  % / Nre. 

contract.  Total   Dones  % / Nre. 
contract.  

% / T 
dones  Homes  % / T 

homes  Total   

1 624 74,2% 55,4%  217 43,7%  841  787 74,1% 55,9%  275 48,5%  1.062  
2 390 64,4% 34,6%  216 43,5%  606  407 67,3% 28,9%  198 34,9%  605  
3 61 71,8% 5,4% 24 4,8% 85  124 72,5% 8,8% 47 8,3% 171  
4 20 74,1% 1,8% 7 1,4% 27  37 77,1% 2,6% 11 1,9% 48  
5 12 75,0% 1,1% 4 0,8%  16  22 88,0% 1,6% 3 0,5%  25  
6 9 90,0% 0,8% 1 0,2% 10  8 61,5% 0,6% 5 0,9% 13  
7 2 50,0% 0,2% 2 0,4% 4  3 50,0% 0,2% 3 0,5% 6  
8 0 0,0% 0,0% 1 0,2% 1  1 12,5% 0,1% 7 1,2% 8  
9 2 66,7% 0,2% 1 0,2% 3  4 100,0% 0,3% 0 0,0% 4  

10 1 100,0% 0,1% 0 0,0% 1  5 62,5% 0,4% 3 0,5% 8  
11 0 0,0% 0,0% 2 0,4% 2  4 100,0% 0,3% 0 0,0% 4  

12 o més 5 18,5% 0,4% 22 4,4%  27  6 28,6% 0,4% 15 2,6%  21  
Total   1.126  69,4%  100,0%  497  100%  1.623  1.408  71,3%  100%  567  100%  1.975  
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DDurada de les contractacions  

Dones i homes estan irregularment distribuïts en relació amb la durada de les 
contractacions, però, pel que fa als dos anys de què disposem de dades, sembla haver-hi 
un patró que es repeteix.  

Novament, considerant que les dones concentren el 56,7% (2017) i el 64% (2018) de les 
contractacions, aquestes estan sobrerepresentades en tots els trams de durada excepte al 
de duració mínima, entre 0 i 1 mes.  

De les contractacions de dones, el 35,1% es concentren al tram de més d’11 mesos; els 
homes concentren el grup més important a l’altre extrem, al tram de 0 a 1 mesos.  

Si posem en relació el nombre de contractacions amb la duració de les contractacions, es 
posa en relleu que els homes concentren més contractacions però de més curta durada. 
Així, per exemple, a l'Institut de Cultura de Barcelona, l’organisme amb les contractacions 
més masculinitzades, es fan contractes molt curts d'1, 2 o 3 dies per les festes que es fan 
a la ciutat. La gran majoria són de banda de música (dels 649 contractes a homes del 
2018, 597 van ser de la banda de música) i suport logístic molt puntual vinculat a festes. 

A l'Institut Municipal de Serveis Socials, amb contractacions molt feminitzades, les 
categories dels contractes són de molta rotació. Hi ha un volum alt de substitucions i altres 
interinitats, com acumulació o programa que a vegades utilitzen també per cobrir 
substitucions, amb una durada més llarga. 

Taula 96. Durada de les contractacions (2017-2018) 

2017  2018  
Durada 

dels 
contractes  

Dones  %/mesos  % / T 
dones Homes  %/homes  Total   Dones  % / T 

dones %/mesos  Homes  % / T 
homes Total   

0-1 336 28,8% 17,4% 832 56,7%  1.168  455 17,8% 39,4% 700 48,7%  1.155  
2-3 72 63,7% 3,7% 41 2,8% 113  207 8,1% 79,3% 54 3,8% 261  
4-5 384 61,6% 19,9% 239 16,3% 623  480 18,7% 71,9% 188 13,1% 668  
6-7 60 92,3% 3,1% 5 0,3% 65  130 5,1% 86,7% 20 1,4% 150  
8-9 107 87,7% 5,6% 15 1,0% 122  157 6,1% 90,2% 17 1,2% 174  
10-11 291 89,0% 15,1% 36 2,5% 327  401 15,7% 87,2% 59 4,1% 460  
Més d’11  676 69,3% 35,1%  300 20,4% 976  731 28,5%  64,6% 400 27,8% 1.131  

Total   1.926  56,7%  100,0%  1.468  100,0%  3.394  2.561  100,0%  64,0%  1.438  100,0%  3.999  
 

3.1.2. Tribunals  

En els processos selectius i de provisió22 a l’AJUNTAMENT DE BARCELONA es designa un 
tribunal que serà l’encarregat de diverses funcions de la prova convocada. Entre els 
membres que formen el tribunal s’escull un president o presidenta.  

El Departament d’Igualtat va dur a terme un estudi sobre els tribunals dels processos de 
selecció i promoció23 (lliures designacions, concursos, provisió oberta a altres 

                                                      

22 En les provisions es poden formar òrgans de selecció.   
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administracions, designacions de personal directiu no funcionari, borses de treball i 
processos externs, oferta pública i promoció) durant tot el període cobert pel II-PdI-AjBCN.  

El nombre de membres dones i homes (Taula 96) que han format part dels tribunals durant 
aquests darrers 4 anys es va mantenir entre el 40-60% en els 3 primers i el 2018 hi va 
haver un lleuger desequilibri: 65% de dones per un 35% d’homes. Només el 2015 el 
percentatge de dones va ser inferior al dels homes, 48,47%. A partir d’aquí la presència 
femenina va creixent, i arriben a una presència destacada el 2018, un 65% dels tribunals.  

Aquests percentatges globals tenen concrecions diferents segons el tipus de procés i, en 
alguns processos, entre anys. 

Taula 97. Integració dels tribunals (2015-2018) 

 2015  2016  2017  2018  

 PProcessos Dones  
%/  

procés   Homes  Dones  
%/  

procés   Homes  Dones  
%/  

procés   Homes  Dones  
%/  

procés   Homes  
Lliures designacions 25 30,9% 56 41 31,8% 88 42 38,9% 66 19 45,2% 23 
Concurs 180 53,1% 159 334 59,5% 227 377 62,2% 229 230 71,2% 93 
Provisió oberta a altres 
administracions 18 66,7% 9 23 53,5% 20 42 51,9% 39 12 66,7% 6 
Designacions de personal 
directiu no funcionari 14 33,3% 28 7 33,3% 14 1 33,3% 2 1 33,3% 2 
Borses de treball i 
processos externs  - -  -  -  -  -  10 50,0% 10 7 70,0% 3 
Oferta pública  - -  -  -  -  -  20 43,5% 26 12 44,4% 15 
Promoció  - -  -  -  -  -  32 52,5% 29 20 50,0% 20 

Total  237  48,5%  252  405  53,7%  349  524  56,6%  401  301  65,0%  162  
 

Els dos processos amb un nombre més elevat de membres són concursos (sobre el 70% 
de les persones que han integrat tribunals ho han fet en aquests processos), seguit de les 
lliures designacions. Si en els primers les dones sempre hi han estat presents amb 
percentatges més elevats (fins i tot en relacions paritàries) fins a arribar a estar-hi 
sobrerepresentades el 2018 (71,2%), en el segon les dones no s’han mogut del 33,3% 
(independentment de la quantitat de membres que han integrat els tribunals). 

Les presidències dels tribunals (Taula 98), en termes percentuals totals, han evolucionat 
des d’una mínima presència de dones fins a la paritat, però amb les dones al percentatge 
més elevat (56,8%). Novament, però, aquests percentatges globals tenen concrecions 
diferents segons el tipus de procés i, en alguns processos, entre anys.  

El procés amb un nombre més elevat de tribunals constituïts i, en conseqüència amb més 
presidències, és el concurs, que concentra el 64,3% del total d'aquests, i en què els 
percentatges de dones presidentes han anat augmentant fins a assolir la paritat.  Un 
procés similar han seguit les presidències als tribunals de les lliures designacions i la 
provisió oberta a altres administracions. Als tribunals d’oferta pública i promoció les dones 
hi han estat absents; i a les designacions de personal directiu no funcionari i les borses de 
treball i processos externs hi han estat quasi absent o absents i han invertit la seva 

                                                                                                                                                            
23 El II Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament de Barcelona 2015-2019, establia 
com a “Acció 15. Regular el compliment de la paritat en la constitució dels tribunals de selecció”; l’anàlisi de la 
composició dels tribunals vol verificar aquest compliment. 
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presència el 2018 perquè han copat totes les presidències. Amb processos tan diferents és 
difícil assegurar que la paritat és un compromís institucionalitzat.  

TTaula 98. Presidències dels tribunals (2015-2018) 

 2015  2016  2017  2018  

 PProcessos Dones  
%/  

procés   Homes  Dones  
%/  

procés   Homes  Dones  
%/  

procés   Homes  Dones  
%/  

procés   Homes  
Lliures designacions 5 18,5% 22 13 30,2% 30 15 41,7% 21 14 100% 0 
Concurs 16 21,3% 59 34 29,1% 83 43 35,2% 79 31 48,4% 33 
Provisió oberta a altres 
administracions 1 16,7% 5 5 41,7% 7 8 42,1% 11 6 100% 0 
Designacions de personal 
directiu no funcionari 1 7,1% 13 0 0,0% 7 0 0,0% 1 1 100% 0 
Borses de treball i 
processos externs             0 0,0% 4 2 100% 0 
Oferta pública             0 0,0% 4 0 0,0% 2 
Promoció             0 0,0% 6 0 0,0% 6 

Total  23  18,9%  99  52  29,1%  127  66  34,4%  126  54  56,8%  41  
 

Si anem més enllà i posem en relació el percentatge de dones i homes que han integrat els 
tribunals i el percentatge de dones i homes que han ocupat les presidències, hi ha un clar 
dèficit de dones (Taula 98); la comparació d'aquests percentatges posa en evidència la falta 
de proporcionalitat. Les dones segueixen tenint menys oportunitats de presidir els tribunals 
que els homes. 

Taula 99. Relació entre la integració dels tribunals i les presidències dels tribunals (2015-2018) 

  2015 2016 2017 2018 

Membres 
Dona 237 48,5% 405 53,7% 524 56,6% 301 65,0% 
Home 252 51,5% 349 46,3% 401 43,4% 162 35,0% 
Total  489  100,0%  754  100,0%  925  100,0%  463  100,0%  

Presidències 
Dona 23 18,9% 52 29,1% 66 34,4% 54 56,8% 
Home 99 81,1% 127 70,9% 126 65,6% 41 43,2% 
Total  122  100,0%  179  100,0%  192  100,0%  95  100,0%  

 

Podem concloure, doncs, que en la integració dels tribunals s’ha produït una important 
progressió cap a la paritat, amb l'excepció de les designacions de personal directiu no 
funcionari, i que també s’ha assolit la paritat en el nombre de presidències però sense que 
aquestes siguin paritàries. 

A l’ENQUESTA, en les respostes de dones i homes en relació amb la igualtat d’oportunitats 
en la contractació, hi ha algunes petites diferències, que en conjunt no són especialment 
remarcables. Si un 72,4% de les dones tenen respostes positives (perquè es tenen en 
compte només les capacitats professionals o perquè els processos de selecció són 
objectius), les tenen en un 82,6% els homes. No s'ha d'obviar, però, que el 18,3% de les 
dones i l'11,2% dels homes tenen respostes negatives.  

Entre els comentaris aportats a “Altres”, les dones assenyalen que les proves dels 
processos de selecció i promoció les penalitzen, que disposen de menys temps per 
preparar els exàmens degut a les càrregues familiars i que en sectors masculinitzats com 
GUB i SPEIS tenen menys possibilitats. Els homes, en canvi, tenen la percepció que hi ha 
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una discriminació positiva que afavoreix les dones, concretament així se subratlla als 
cossos GUB i SPEIS. 

 

EENQUESTA. Pregunta 8 

Creus que dones i homes tenen les mateixes 
possibilitats de ser contractats a l’Ajuntament? 
(Marca només una resposta) 

Dones 
% / 

respostes 
dones  

%/total  Homes  
% / 

respostes 
homes  

%/total  TOTAL  

 Sí, perquè es tenen en compte només les 
capacitats professionals 233 28,6% 61,6% 145 34,6%  38,4% 378 

 Sí, perquè els processos de selecció són 
objectius 358 43,9%  64,0% 201 48,0%  36,0% 559 

 No, perquè les dones estan interessades en 
determinats llocs de treball 31 3,8% 79,5% 8 1,9% 20,5% 39 

 No, perquè no es tenen en compte només 
les capacitats professionals 62 7,6% 80,5% 15 3,6% 19,5% 77 

 No, perquè el procés de selecció no és 
objectiu 56 6,9% 70,0% 24 5,7% 30,0% 80 

 Altres  63 7,7% 73,3% 23 5,5% 26,7% 86 

 No contesta 13 1,6% 81,3% 3 0,7% 18,8% 16 

 816 100% 66,1% 419 100% 33,9% 1.235 
 

A l’EENQUESTA del II-PdI-AjBCN, a la pregunta sobre si “els homes i les dones tenen les 
mateixes possibilitats d’accés en els processos de selecció” a l’ AJUNTAMENT DE BARCELONA 
(P4), les dones tenien un grau d’acord de 7,57 i els homes un 8,33. Tot i que el grau 
d’acord és remarcable per tots dos col·lectius, les dones ho fan en gairebé un punt (0,76) 
menys que els homes. 

A l’ENQUESTA, a la pregunta sobre si consideraven que dones i homes són promocionats per 
igual a l’Ajuntament (Pregunta 9), es produeix una bretxa molt important en la percepció de 
dones i homes.  

Si les respostes positives dels homes suposen el 67,1% de les respostes (més de la meitat, 
el 48,9%, considera que es tenen en compte només capacitats professionals), aquesta 
percepció positiva baixa entre les dones al 38,4% (només el 25,1% considera que es tenen 
en compte només capacitats professionals i un 13,2% que es motiva tant les dones com 
els homes). 

ENQUESTA. Pregunta 9 

Consideres que dones i homes són ppromocionats 
per igual a l’Ajuntament? (Marca amb una “X” 
només una resposta) 

Dones  
% / 

respostes 
dones  

%/total  Homes  
% / 

respostes 
homes  

%/total  TOTAL 

 Si, perquè es tenen en compte només 
capacitats professionals 205 25,1%  50,0% 205 48,9%  50,0% 410  

 Si, perquè es motiva tant les dones com els 
homes 108 13,2% 58,7% 76 18,1% 41,3% 184  

 No, perquè no es tenen en compte només les 
capacitats professionals 161 19,7%  69,4% 71 16,9%  30,6% 232  

 No, perquè les capacitats de les dones de 
plantilla no s’ajusten a les necessitats dels 
llocs de més responsabilitat  

35 4,3% 83,3% 7 1,7% 16,7% 42  

 No, perquè les dones tenen menys 
interès/disponibilitat 110 13,5% 85,9% 18 4,3% 14,1% 128  

 No, perquè les dones no tenen les mateixes 
possibilitats  170 20,8% 83,7% 33 7,9% 16,3% 203  
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 No contesta 27 3,3% 75,0% 9 2,1% 25,0% 336  
 8816 1100,0% 666,1% 4419 1100,0% 333,9% 11.235 
 

Les respostes negatives entre les dones arriben a un més que remarcable 58,3%, i 
destaquen entre aquestes respostes negatives el 20,8% que considera que les dones no 
tenen les mateixes possibilitats (especialment crida l'atenció que entre els homes baixi fins 
al 7,9%), i un 19,7% que pensen que en els processos de promoció no es tenen en compte 
només les capacitats professionals (resposta negativa més reiterada entre els homes, 
16,9%). 

 

33.2. Formació  

L'accés a la formació contínua i l’actualització permanent dels coneixements i capacitats 
professionals del personal és un dret fonamental i, alhora, és clau per al desenvolupament 
professional. Es fa, doncs, imprescindible assegurar que totes les persones tenen les 
mateixes oportunitats d'accés a la formació. 

La formació a l’AJUNTAMENT queda regulada al capítol III, article 22, de l’Acord de condicions 
2017-2020. Les treballadores i els treballadors tenen accés a una formació continuada 
que respongui a l'exigència de la millora organitzativa dels serveis municipals, la prevenció 
de riscos laborals i el dret de qualificació i promoció professional. 

La formació es desenvoluparà a partir de tres tipus de formació: 

 La formació estratègica, adreçada a la millora de la formació basada en processos i 
models de gestió, de caràcter transversal. 

 La formació d’actualització, adreçada a millorar el desenvolupament de les 
funcions i que abasta la formació necessària per a l’adaptació al nou lloc de treball, 
i la necessària per a la millora de la prestació del servei i els canvis ocasionats per 
les innovacions tecnològiques i de gestió i de prevenció de riscos laborals. 

 La formació de desenvolupament, adreçada a millorar les competències 
professionals en vinculació amb la carrera vertical i horitzontal del personal. 

La formació contínua de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA que anomenem transversal es gestiona 
des de la Gerència de Recursos Humans i Organització i des de les diferents gerències. El 
Pla de formació i desenvolupament es fonamenta en el marc estratègic de l’organització, 
en el model de gestió i en el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM). Inclou les accions de 
desenvolupament a què pot accedir tot el grup municipal, és a dir, sectors, districtes, 
ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS. 

El Pla de formació i desenvolupament 2016-201924 integra, entre els seus àmbits 
d’actuació institucionals (agrupen i vinculen les accions formatives als àmbits de gestió 

                                                      
24 El II Pla d’igualtat d’oportunitats entres homes i dones de l’Ajuntament de Barcelona (2015-2019) conté 
accions per corregir les diferències entre homes i dones en diversos àmbits de l’entorn laboral. Un d’aquests 
àmbits és el de formació. Les accions relacionades amb aquest són les següents: “Acció 5. Incloure accions 
formatives sobre igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el Pla de formació i desenvolupament de 
l’Ajuntament”, i “Acció 6. Integrar en la formació del personal directiu la perspectiva de gènere”. 
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que es volen desenvolupar), la transversalitat i igualtat de gènere, i en aquest marc, es 
consideren accions orientades a promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en 
l'organització interna, tant en la planificació com en el disseny, l’execució i l’avaluació dels 
serveis i activitats que repercuteixen sobre els homes i les dones.  

Respecte a la modalitat, els cursos, els tallers i les píndoles es poden fer en els formats 
següents:  

 Presencial: tota l’acció formativa o de desenvolupament es fa a l'aula i és 
conduïda per personal formador.  

 Virtual: tota l’acció formativa es fa de manera virtual, a través de l’entorn virtual 
d’aprenentatge (EVA). http://cvajbcn.il3.ub.edu/login/index.php  

 Semipresencial: es combina la formació a l'aula amb formació virtual, amb el 
seguiment del personal formador.  

L’anàlisi del conjunt de la formació és complex per les seves característiques, per la qual 
cosa ens centrem en l’anàlisi de la formació desenvolupada el darrer any, 2018. Per trobar 
possibles diferències en l’accés a la formació de dones i homes, s’han considerat com a 
aspectes clau els següents: assistència a la formació i per persones formades, per tipus de 
formació, modalitat d’impartició, distribució per categories professionals, i per hores de 
formació rebudes. 

33.2.1. Formació contínua: Ajuntament de Barcelona  

En una anàlisi global de l’evolució de la formació contínua a l’AJUNTAMENT (amb demanda i 
sense demanda), en relació amb la distribució de l'assistència de dones i homes a les 
formacions, les dades apunten al fet que aquesta ha estat sempre propera a la 
proporcionalitat en totes les escales i tots els anys, amb petites bretxes sempre a favor 
dels homes, malgrat que per escales trobarem matisos importants (Taula 99).  

Durant tot el període sota anàlisi, a l’EAG/REE les dones sempre han estat per sobre de la 
proporcionalitat malgrat una disminució progressiva fins a arribar al 66% el 2018; a la GUB 
sempre han estat lleugerament per sota, i a l'SPEIS han fluctuat unes dècimes.   

Si considerem l’evolució del nombre de persones formades (Taula 100), només per a 
l’EAG/REE (no es disposa de dades, entre el 2015 i el 2017, ni per a la GUB ni per a 
l'SPEIS), els percentatges de les dones formades en relació amb els homes baixen amb 
diferent intensitat tots els anys; malgrat això, les dones formades signifiquen percentatges 
més elevats en relació amb les plantilles separades de dones i homes a excepció del 2016, 
en què els homes formats respecte a la plantilla van significar el 87,9% enfront del 79,7% 
entre les dones. El 2018, a la GUB, les dones formades van significar l'11,6% del total de 
persones formades però el 84,9% de la plantilla de dones. A la plantilla d’homes, els 
homes formats van arribar al 91,3%. A l'SPEIS, en què les dones formades van ser l'1,1% 
del total, van rebre formació el 100% de les dones de la plantilla i el 93,1% de la plantilla 
d’homes.  

En termes globals, si el 2018 la relació entre les assistències de dones i homes era de 
27,4% per a les dones, en termes de persones diferents formades el percentatge de dones 
puja fins al 35,4%. 
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Pel que fa a l’evolució de les hores de formació (Taula 101), entre el 2015 i el 2018, s’ha 
produït un increment global en termes absoluts i relatius de les hores de formació entre les 
dones (amb una baixada significativa el 2017 que ha estat àmpliament superada el 2018). 
Aquest increment global, però, ha tingut dinàmiques diferents per escales. Si a l’EAG/REE 
les hores de formació rebudes per les dones s’han reduït en gairebé 5 punts, a l'SPEIS 
s’han incrementat en quasi 8 i en quasi 1 a la GUB. 
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TTaula 99. Assistències anuals (2015-2018) 
2015  2016  2017  2018  

Escales Aj. BCN  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  
EAG/REE 3.756 73,1% 1.380 5.136  3.647 69,3% 1.619 5.266  2.778 69,5% 1.222 4.000  4.084 66,0% 2.106 6.190  
EE GUB 998 10,5% 8.480 9.478  938 10,1% 8.360 9.298 893 10,3% 7.803 8.696  1.201 11,5% 9.202 10.403  
EE SPEIS 30 1,1% 2.745 2.775  38 1,2% 3.231 3.269 24 1,0% 2.334 2.358  22 0,8% 2.770 2.792  

TOTAL (1)  4.784  27,5%  12.605  17.389  4.623  25,9%  13.210  17.833  3.695  24,5%  11.359  15.054  5.307  27,4%  14.078  19.385  
 

Taula 100. Persones formades (2015-2018) 
 2015  2016  2017  2018  

Escales 
Aj. BCN  Dones  

%/ 
grup  

% / 
plant. 
dones  Homes  

%/ 
plant. 
homes  Dones  

%/ 
grup  

% / 
plant. 
dones  Homes  

% / 
plant. 
homes  Dones  

%/ 
grup  

% / 
plant. 
dones  Homes  

% / 
plant.  
homes  Dones  

%/ 
grup  

% / 
plant. 
dones  Homes  

% / 
plant. 
homes  

EAG/REE 1.427 69,0% 81,0% 642 60,6% 1.427 61,0% 79,7% 912 87,9% 953 68,9% 50,8% 430 41,1% 1.871 64,2% 91,1% 1.043 88,8% 
EE GUB                 321 11,6% 84,9% 2.440 91,3% 
EE SPEIS                 6 1,1% 100% 524 93,1% 
TOTAL (1)  1.427  69,0%     642     1.427  61,0%     912     953  68,9%     430     2.198  35,4%     4.007     

 

Taula 101. Hores de formació (2015-2018) 
2015  2016  2017  2018  

Escales Aj. BCN  Dones  %/escala  Homes  TOTAL  Dones  %/escala  Homes  TOTAL  Dones  %/escala  Homes  TOTAL  Dones  %/escala  Homes  TOTAL  
EAG/REE 34.953 72,3% 13.360 48.313  33.153 69,1% 14.806 47.959  23.274 71,4% 9.313 32.587  41.207 67,6% 19.726 60.933  
EE GUB 9.410 10,6% 79.089 88.499  9.821 11,2% 78.226 88.047  10.201 11,3% 79.848 90.049  13.745 11,4% 86.287 100.032  
EE SPEIS 279 1,0% 28.900 29.179  276 1,0% 27.768 28.044  213 0,9% 22.780 22.993  196 8,9% 28.949 29.145  

TOTAL (1)  44.642  26,9%  121.349  165.991  43.250  26,4%  120.800  164.050  33.688  23,1%  111.941  145.629  55.148  29,0%  134.962  190.110  
 

Taula 102. Mitjana hores de formació (2015-2018) 
2015  2016  2017  2018  

 Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  Dones  Homes  
Escales Aj. BCN  Formades  Assist.  Formats  Assist.  Formades  Assist.  Formats  Assist.  Formades  Assist.  Formats  Assist.  Formades  Assist.  Formats  Assist.  
EAG/REE 24,5 9,3 20,8 9,7  23,2 9,1 16,2 9,1  24,4 8,4 21,7 7,6  22,0 10,1 18,9 9,4  
EE GUB -  9,4   9,3    10,5   9,4    11,4   10,2    11,4   9,4  
EE SPEIS -  9,3   10,5   7,3   8,6   8,9   9,8   8,9   10,5 

TOTAL (1)     9,3     9,6     9,4     9,1     9,1     9,9     10,4     9,6  
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Sense el nombre de persones formades entre el 2015 i el 2017 ni per a la GUB ni per a 
l'SPEIS no es pot calcular l’evolució de la mitjana d’hores de formació per persona (Taula 
102) en aquestes escales. A l’EAG/REE, la mitjana d’hores/persona formada s’ha reduït 
des del 2015 al 2018 tant entre les dones com entre el homes, però les dones han tingut 
una mitjana d’hores sempre més alta que els homes (amb una diferència màxima de 7 
hores el 2016, 23,2 enfront de 16,2). 

Pel que fa a l’evolució de la mitjana d’hores/assistència, hi ha xifres molt similars entre 
dones i homes tant entre escales com al llarg del període sota anàlisi. Hi ha, però, alguns 
matisos: a l'SPEIS la mitjana dels homes sempre ha estat lleugerament per sobre i s'ha 
produït la màxima distància el 2018 (la mitjana dels homes és de 10,5 i la de les dones de 
8,9 hores); a la GUB és al contrari, la mitjana de les dones sempre ha estat lleugerament 
per sobre dels homes i s'ha produït igualment la màxima distància el 2018 (la mitjana de 
les dones és d'11,4 i la dels homes de 9,4 hores). A l’EAG/REE la mitjana ha passat de ser 
favorable als homes el 2015 a ser-ho per a les dones el 2018. 

Es fa una anàlisi més profunda de la formació duta a terme el 2018. 

 

aa) Escala d’Administració general i la resta de l’escala especial 

Formacions subjectes a demanada 

A l’EAG/REE, els percentatges d’assistències de dones a formacions i els percentatges de 
dones formades (diferents) són superiors als dels homes, a saber, 68,6% i 68,1% entre les 
dones i 34,4% i 31,9% entre els homes.  

En termes de dones i homes formats (formacions subjectes a demanda), en relació amb la 
plantilla el percentatge és igualment superior entre les dones 61,5%, enfront d'un 50,5% 
entre els homes.  

Taula 103. Persones beneficiàries d’accions formatives per grup de titulació 2018 

 Dones  Homes  TOTAL  
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A1 571 60,7% 388 59,7% 60,5% 369 39,3% 262 40,3% 53,3%  940  650  
A2 436 69,0% 285 66,6% 60,6% 196 31,0% 143 33,4% 51,3% 632  428  
C1 343 76,6% 245 78,5% 59,2% 105 23,4% 67 21,5% 40,6% 448  312  
C2 482 73,7% 342 73,9% 69,8%  172 26,3% 121 26,1% 52,2% 654  463  
E 4 100,0% 4 100,0% 10,3% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 4  4  
TOTAL  1.836  68,6%  1.264  68,1%  61,5%  842  31,4%  593  31,9%  50,5%  2.678  1.857  

 

Si aterrem en els grups de titulació (GT) (Taula 103), en tots ells les dones presenten 
percentatges més elevats i ho fan, en tots els casos, per sobre de la proporcionalitat en 
relació amb la seva presència als grups de titulació de la plantilla.  

Si considerem el percentatge de dones i homes que han estat formats en relació amb 
cadascun dels grups de titulació, es produeixen diferències importants entre dones i 
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homes. Si entre les dones el grup de titulació on hi ha més dones formades és el C2 
(69,8% de la plantilla de dones en aquest grup), seguit de l'A2 (60,6%) i l'A1 (60,5%), entre 
els homes és l’A1, amb un 53,3%, seguit del C2 (52,2%) i l'A2 (51,3%). A la categoria E, 
només el 10,3% de la plantilla de dones ha rebut formació, però cap entre els homes. 

Pel que fa a les hores de formació per grup de titulació (Taula 104), les hores de formació 
rebudes per les dones són significativament grans en tots els grups.   

TTaula 104. Hores de formació per grup de titulació (2018) 

 Dones  Homes  

Grups titul.  
Hores de 
formació 

dones 

Mitjana 
d'hores 

d'assistències 
dones  

Mitjana 
d'hores de 

dones 
formades (dif.)  

Hores de 
formació 
homes 

Mitjana d'hores 
d'assistències 

homes 

Mitjana d'hores 
d'homes formats 

(dif.) 

A1 8.346,5 21,5 14,6 4.687 17,9 12,7 
A2 6.529,5 22,9 15,0 2.769 19,4 14,1 
C1 4.051 16,5 11,8 1.232,5 18,4 11,7 
C2 7.216 21,1 15,0 2.472,5 20,4 14,4 
E 25 6,3 6,3 0 0,0 0,0 
TOTAL  26.168  20,7  14,3  11.161,0  18,8  13,3  
 

La mitjana d’hores de formació per persona formada (dif.) és superior entre les dones a 
tots els grups de titulació però amb xifres força properes (a excepció del grup E on els 
homes no van rebre formació). Pel que a la mitjana d’hores/assistència hi ha xifres que 
varien més, i les dones tenen sempre xifres superiors excepte al C1, on els homes tenen 
una mitjana gairebé dues hores superior. La diferència de mitjana entre dones i homes 
més àmplia es produeix al grup A1, en què la mitjana de les dones és de 21,5 i la dels 
homes de 17,9 hores. 

Taula 105. Eixos formatius 2018 

Eixos formatius Assistències 
dones 

% assistències 
dones / T eixos  

Assistències 
homes 

% assistències 
homes / eixos   TOTAL 

Actualització normativa 258 62,5% 155 37,5% 413  
Administració electrònica i tecnologies de la 
informació 225 68,4% 104 31,6% 329  
Capacitats i habilitats de comandament 68 76,4% 21 23,6% 89  
Desenvolupament competencial 546 72,4% 208 27,6% 754  
Econòmic i financer 130 73,0% 48 27,0% 178  
Gestió col·laborativa, transversal i 
descentralitzada 107 71,8% 42 28,2% 149  
Gestió per projectes 99 71,7% 39 28,3% 138  
Gestió transparent, propera i participativa 149 55,4% 120 44,6% 269  
Intercanvi de coneixement i experiències 4 100,0% 0 0,0% 4  
Llengua i comunicació 124 69,3% 55 30,7% 179  
Seguretat i salut laborals 56 87,5% 8 12,5% 64  
Transversalitat i igualtat de gènere225 69 63,3% 40 36,7% 109  

TOTAL  1.835  68,6%  840  31,4%  2.675  

(Sense classificació de l’eix formatiu d’una dona i dos homes) 

 
                                                      
25 Les formacions impartides en aquest eix no formen part de les accions previstes al II PdI-AjBCN. 
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En relació amb els eixos formatius (Taula 105), els percentatges d’assistència de dones i 
homes no s’allunyen substancialment de la proporcionalitat amb la seva presència la 
plantilla. Aquest és també el cas de l’eix de Transversalitat i igualtat de gènere, del qual cal 
destacar, pel seu interès en la diagnosi, que és un dels eixos amb nivells d’assistències 
més baixos. Les formacions en aquest eix han estat “Introducció a la perspectiva 
intercultural” i “La mirada interseccional com a eina de canvi”.  

No es pot concretar que hi hagi un biaix de gènere en les assistències per eixos formatius.  

TTaula 106. Modalitat formativa (2018) 
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Presencial 1.598 68,3% 87,0%  1073 67,7% 84,9%  743 31,7% 88,2%  512 32,3% 86,3%  
Semipresencial 115 74,2% 6,3% 90 72,6% 7,1% 40 25,8% 4,8% 34 27,4% 5,7% 
Virtual 123 67,6% 6,7% 101 68,2% 8,0% 59 32,4% 7,0% 47 31,8% 7,9% 
TOTAL  1.836  68,6%  100%  1.264  68,1%  100%  842  31,4%  100%  593  31,9%  100%  

 

En relació amb les modalitats formatives (Taula 106), la modalitat més comuna entre dones 
i homes és la presencial amb diferències poc significatives si considerem les assistències a 
formacions o les persones diferents formades. Els percentatges són del 87% i el 84,9% 
entre les dones, i del 88,2% i el 86,3% entre els homes.  

Les modalitats semipresencial i virtual presenten percentatges molt més baixos si 
considerem igualment les assistències a formacions o les persones diferents formades, i 
són lleugerament superiors en la modalitat virtual amb percentatges del 6,7% i el 8% entre 
les dones, i del 7% i el 7,9% entre els homes.  

En relació amb la distribució de la formació a les gerències (Taula 107), els percentatges 
d’assistències de dones a formacions a les gerències  són superiors als dels homes, 
globalment 70,4%; i a totes les gerències excepte a la Gerència d’Habitatge, on les 
assistències de dones signifiquen el 25%. Aquest nombre més elevat d’assistències de les 
dones està per sobre de la proporcionalitat en relació amb la seva presència a les diferents 
plantilles per gerències. Són excepcions les gerències de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència, Gerència d’Habitatge, i Ecologia Urbana. 

Si considerem el percentatge de dones i homes formats (diferents) sobre el total de 
persones formades, el percentatge de dones formades és també superior al dels homes 
(69,8%), i malgrat que és més baix està per sobre de la proporcionalitat amb la seva 
presència global a les gerències (32%). A tots els organismes, novament a excepció de la 
Gerència d’Habitatge on les dones signifiquen el 33,3%, els percentatges de persones 
formades són més elevats entre les dones. Les mateixes gerències estan per sota de la 
proporcionalitat en relació amb la seva presència a les diferents plantilles de Drets de 
Ciutadania, Participació i Transparència, Gerència d’Habitatge, amb l’excepció d'Ecologia 
Urbana.  
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En el percentatge de dones i homes formats respecte a les plantilles de les gerències, 
globalment, les dones formades suposen el 41,5% i els homes només el 8,4%.  

TTaula 107. Formació a les gerències (2018) 
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Drets de Ciutadania, 
Participació i Transparència  220 75,9% 184  76,7% 57,0% 70  24,1% 56 23,3%  62,9% 290 240  

Drets Socials 121 77,6% 72  76,6% 35,0% 35  22,4% 22 23,4%  32,8% 156 94  
Ecologia Urbana 169 57,1% 134  58,0% 59,8% 127  42,9% 97 42,0%  58,4% 296 231  
Gerència d’Habitatge 1 25,0% 1  33,3% 33,3% 3  75,0% 2 66,7%  100,0% 4 3  
Gerència Municipal26 18 51,4% 13  56,5% 216,7% 17  48,6% 10 43,5%  166,7% 35 23  
Presidència i Economia 164 64,6% 106  65,8% 74,1% 90  35,4% 55 34,2%  69,6% 254 161  
Recursos 256 76,0% 153  74,3% 35,3% 81  24,0% 53 25,7%  19,8% 337 206  
Recursos Humans i 
Organització 100 82,0% 66 76,7% 84,6% 22 18,0% 20 23,3% 57,1% 122 86 

Seguretat i Prevenció 80 73,4% 57 69,5% 12,0% 29 26,6% 25 30,5% 0,7% 109 82 
Empresa, Cultura i Innovació  - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 1.12
9  70,4%  786  69,8%  41,5%  474  29,6%  340  30,2%  8,4%  1.603  1.126  

 

 

b) Escala especial GUB 

En l’anàlisi de les dades de la GUB, s’ha de tenir present que es tracta d’un col·lectiu molt 
masculinitzat amb una proporció en què la presència de dones a la plantilla és del 12,4%. 

Amb aquesta consideració prèvia, tant en termes d’assistències a la formació de dones 
com de dones diferents formades, els percentatges estan per sota de la proporcionalitat. 
Aquesta realitat global, però, té moltes particularitats si considerem el percentatge de 
dones i homes que han estat formats en relació amb cadascun dels grups de titulació 
(Taula 108). A tots els grups, les dones presenten percentatges més baixos, però als grups 
A2 i C1 ho fan per sobre de la proporcionalitat en relació amb la seva presència als grups 
de titulació de la plantilla, i han rebut formació el 100% de les dones. En aquests grups han 
rebut formació el 78,6% i el 83,2% dels homes, respectivament. Contràriament, cap dona 
del grup A1 ha rebut formació, mentre que ho ha fet el 50% dels homes en aquesta 
categoria. Al grup de titulació C2 han estat formades el 85,1% de les dones enfront del 
92,1% dels homes. 

En termes generals, doncs, les dones han rebut menys formació que els homes. 

 

                                                      
26 El càlcul del percentatge de persones formades en relació amb les plantilles pot tenir, en tots els casos, 
petites desviacions atès que el càlcul de les formacions té caràcter anual i les dades de plantilla són un tall el 
31 de desembre de cada any. Això implica la possibilitat que es compti com a persones formades persones que 
ja no es troben a la plantilla a final d’any. Si a la resta d’àmbits aquesta situació pot ser poc evident, en el cas 
de les persones formades a la Gerència Municipal el 2018 és més que remarcable. Atès que aquesta situació 
té una afectació mínima sobre el càlcul, es deixen les xifres de les quals es disposa.  
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TTaula 108. Formacions per grups de titulació (2018) 
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A1 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 17 100,0% 13 100,0% 50,0% 17 13 
A2 6 22,2% 2 15,4% 100,0%  21 77,8% 11 84,6% 78,6% 27 13 
C1 39 11,1% 6 6,7% 100,0%  312 88,9% 84 93,3% 83,2% 351 90 
C2 1.156 11,6% 313 11,8% 85,1% 8.852 88,4% 2.332 88,2% 92,1%  10.008 2.645 
TOTAL  1.201  11,5%  321  11,6%  84,9%  9.202  88,5%  2.440  88,4%  91,3%  10.403  2.761  

 

Pel que fa a les hores de formació per grup de titulació (Taula 109), malgrat que els homes 
acumulen moltes més hores de formació, la mitjana d’hores de formació per persona 
formada (dif.) és superior entre les dones a tots els grups de titulació amb xifres que, en el 
cas del grup A2, quasi doblen les dels homes (10,7 enfront de 5,9 hores), i a excepció del 
grup A1 on les dones no van rebre formació. Pel que fa a la mitjana d’hores/assistència hi 
ha xifres força diferents entre dones i homes, però igualment les dones estan sempre en 
xifres superiors (excepte a l’A1). La diferència de mitjana entre dones i homes més àmplia 
es produeix al grup C1, on la mitjana de les dones és de 70,8 i la dels homes de 32,4 
hores. 

Taula 109. Hores de formació per grups de titulació (2018) 

 Dones  Homes  

Grups de 
titulació 

Hores de 
formació 

dones 

Mitjana 
d'hores 

d'assistències 
dones  

Mitjana 
d'hores de 

dones 
formades (dif.)  

Hores de 
formació 
homes 

Mitjana 
d'hores 

d'assistències 
homes  

Mitjana 
d'hores 
d'homes 

formats (dif.)  
A1 0 0,0 0,0 142 10,9 8,4 
A2 64 32,0 10,7 123 11,2 5,9 
C1 425 70,8 10,9 2.723 32,4 8,7 
C2 13.256 42,4 11,5 83.299 35,7 9,4 
TOTAL  13.745  42,8  11,4  86.287  35,4  9,4  
 

Taula 110. Nombre d’accions formatives per eixos de formació (2018)  

 Dones   Homes  

TOTAL  
Eixos formatius 

Accions 
formatives 

dones  

Accions 
formatives 
dones / T  

% / T 
dones 

Accions 
formatives 

homes  

Accions 
formatives 
homes / T  

% / T 
homes 

(1.1)-Permanent 8 42,1% 9,5% 11 57,9% 10,58% 19  
(1.2)-Específica (lloc d'especialitat) 66 45,5% 78,6%  79 54,5% 75,96%  145  
(1.3)-Acollida 1 33,3% 1,2% 2 66,7% 1,92% 3  
(1.4)-Altres 2 50,0% 2,4% 2 50,0% 1,92% 4  
(4.2)-Aplicacions i sistemes 2 50,0% 2,4% 2 50,0% 1,92% 4  
(4.3)-Ofimàtica 0  0,0% 0  0,00% 0  
(5.1)-Policia de barri 2 50,0% 2,4% 2 50,0% 1,92% 4  
(5.3)-Policia a les escoles 1 50,0% 1,2% 1 50,0% 0,96% 2  
(6.1)-Formadors interns 1 20,0% 1,2% 4 80,0% 3,85% 5  
(6.2)-Referents unitats 1 50,0% 1,2% 1 50,0% 0,96% 2  

TOTAL  84  44,7%  100%  104  55,3%  100%  188  
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Pel que fa a les accions formatives per eixos de formació (Taula 110), la presència de dones 
i homes és paritària, globalment un 44,7% entre les dones i 55,3% entre els homes. A totes 
les accions formatives es manté aquesta paritat (gairebé al 50% a totes elles), excepte a 
Acollida.  

L’eix de formació que concentra un nombre més alt d’accions formatives és l'Específica (en 
lloc d'especialitat), que significa el 78,6% de la formació de les dones i el 76% entre els 
homes. La resta d’eixos presenten percentatges força més petits. 
Aquesta relació percentual està per sobre de la proporcionalitat de la presència de dones i 
homes a la plantilla de la GUB, ja que les dones són només el 12,4% de la plantilla, per la 
qual cosa en termes relatius les dones reben força més formació en totes les accions 
formatives. 

Pel que fa a la mmodalitat, el 100% de les formacions ha estat de manera presencial. 

 

c) Escala especial SPEIS 

En l’anàlisi de les dades de l'SPEIS, s’ha de tenir present que es tracta d’un col·lectiu 
hegemònicament masculinitzat amb una proporció en què la presència de dones a la 
plantilla és de l'1,1%. 

En termes d’assistències a la formació, les dones només signifiquen el 0,8% del total, per 
sota de la proporcionalitat. En termes de dones formades, el percentatge arriba a l'1,1% i 
assoleix així la proporcionalitat. 

Pel que fa a les dones formades en relació amb la plantilla, han estat formades el 100% 
d'elles. Els homes formats suposen el 93,1% de la plantilla. 

Les xifres de dones són tan baixes a l'SPEIS que és difícil una anàlisi que vagi més enllà. 

Taula 111. Formacions per nivells professionals (2018) 
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22  0 0,0% 0 0,0% 0,0% 21 100% 7 100% 87,5% 21 7 
20  0 0,0% 0 0,0% 0,0% 120 100% 16 100% 61,5% 120 16 
18  4 1,0% 1 1,4% 100% 394 99,0% 72 98,6% 97,3% 398 73 
16  18 0,8% 5 1,2% 100% 2.235 99,2% 429 98,8% 94,3% 2.253 434 
TOTAL  22  0,8%  6  1,1%  100%  2.770  99,2%  524  98,9%  93,1%  2.792  530  

 

Pel que fa a les hores de formació, en el cas de l'SPEIS es calcula per grups professionals 
perquè són les dades més fiables (Taula 112). En una escala amb hegemonia masculina, 
les hores de formació entre els homes són també molt més elevades. 

La mitjana d’hores de formació per persona formada (dif.) és inferior entre les dones que 
entre els homes en els dos nivells professionals on són presents, 41 al nivell 18 i 31 al 
nivell 16; la mitjana per als homes és de 63,5 i 52,5, respectivament.  
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Pel que fa a la mitjana d’hores/assistència, les mitjanes de les dones també estan per sota 
als dos nivells, 10,3 al 18 i 8,6 al 16; mentre que entre els homes són d'11,6 i de 10,1. 

TTaula 112. Hores de formació per nivells professionals (2018) 

 Dones  Homes  

Nivells 
Hores de 
formació 

dones 

Mitjana 
d'hores 

d'assistències 
dones  

Mitjana 
d'hores de 

dones 
formades (dif.)  

Hores de 
formació 
homes 

Mitjana 
d'hores 

d'assistències 
homes  

Mitjana d'hores 
d'homes 

formats (dif.) 

22  0 0,0 0,0 340 48,6 16,2 
20  0 0,0 0,0 1.504 94,0 12,5 
18  41 41,0 10,3 4.575 63,5  11,6  
16  155 31,0 8,6 22.530 52,5  10,1  
TOTAL  196  32,7  8,9  28.949  55,2  10,5  
 

Pel que fa a les accions formatives per eixos de formació(Taula 113), la presència de dones 
és molt deficitària, globalment són un 21,8% entre les dones i 78,2% entre els homes.  

Malgrat que en termes globals la presència de dones està per sobre de la seva presència a 
la plantilla (1,1%), les dones no estan uniformement distribuïdes als eixos de formació. 
Encara considerant que les xifres són molt petites, les dones estan absents a les 
formacions sobre excarceració, risc químic, rescat en altura, sanitari i submarinistes. 
Només hi ha paritat en les formacions dels eixos construcció, instal·lacions i 
vehicles/conducció. Atesos els continguts dels diferents eixos, es pot deduir que hi ha biaix 
de gènere en les formacions que reben les dones. 

L’eix de formació que concentra un nombre més elevat d’accions formatives entre les 
dones és vehicles/conducció, un 41,1%. Entre els homes, el nombre més gran queda 
agrupat sota l’epígraf “Altres” (32,6%). Malgrat les xifres i el biaix de gènere, en termes 
relatius les dones reben més formació.  

Taula 113. Nombre d’accions formatives per eixos de formació (2018)  

Eixos formatius 
Accions 

formatives 
dones  

Accions 
formatives 
dones / T  

% / T 
dones 

Accions 
formatives 

homes  

Accions 
formatives 
homes / T  

% / T 
homes  TOTAL  

Construcció 1 50,0% 8,3% 1 87,5% 2,3% 2  
Excarceració 0 0,0% 0,0% 1 50,0% 2,3% 1  
Extinció 1 25,0% 8,3% 3 100,0% 7,0% 4  
Risc químic 0 0,0% 0,0% 1 75,0% 2,3% 1  
Incendis forestals 2 28,6% 16,7% 5 100,0% 11,6% 7  
Rescat en altura 0 0,0% 0,0% 2 71,4% 4,7% 2  
Instal·lacions 1 50,0% 8,3% 1 100,0% 2,3% 2  
Sanitari 0 0,0% 0,0% 3 50,0% 7,0% 3  
Submarinistes 0 0,0% 0,0% 5  11,6% 5  
Vehicles/conducció  5  41,7%  41,7%  7  100,0%  16,3%  12  
Altres 2 12,5% 16,7% 14 58,3% 32,6%  16  

TOTAL 12 21,8%  100,0% 43 78,2%  100,0% 55  
 

Pel que fa a la modalitat, el 100% de les formacions ha estat de manera presencial. 
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33.2.2. Formació organismes autònoms i ens adherits  

Formacions subjectes a demanda 

TAULA 114. Persones beneficiàries d’accions formatives per organismes autònoms / ens adherits (2018) 

 Dones  Homes   TOTAL  

ORGANISMES AUTÒNOMS (OA) I ENS 
ADHERITS  

Assistències 
dones 

% 
assistències 

dones / T 
OA 

Dones 
formades 

(dif.) 

% dones 
formades 
(dif.) / T   

% dones 
formades 
/ plantilla  

Assistències 
homes 

% 
Assistències 
homes / T 

OA 

Homes 
formats 

(dif.)  

% 
homes 
formats 
(dif.) / 

T   

% 
homes 
formats 

/ 
plantilla  

TOTAL 
ASSISTÈNCIES  

TOTAL 
PERSONES 

DIF. 
FORMADES  

Institut de Cultura de Barcelona 182 72,5% 120 70,2% 94,5% 69 27,5% 51 29,8% 34,2% 251  171  
Institut de Serveis Socials 655 83,9% 501 84,5% 53,5% 126 16,1% 92 15,5% 56,1% 781  593  
Institut Municipal d’Educació 56 70,9% 39 70,9% 3,2% 23 29,1% 16 29,1% 13,6% 79  55  
Institut Municipal d’Hisenda 161 70,3% 134 69,1% 70,9% 68 29,7% 60 30,9% 54,5% 229  194  
Institut Municipal d’Urbanisme 28 71,8% 27 73,0% 55,1% 11 28,2% 10 27,0% 37,0% 39  37  
Institut Municipal del Paisatge Urbà i 
la Qualitat de Vida 27 61,4% 18 58,1% 72,0% 17 38,6% 13 41,9% 68,4% 44  31  
Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat 89 81,7% 39 76,5% 59,1% 20 18,3% 12 23,5% 85,7% 109  51  
Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona 31 73,8% 24 75,0% 60,0% 11 26,2% 8 25,0% 25,0% 42  32  
Institut Barcelona Esports 31 63,3% 19 61,3% 67,9% 18 36,7% 12 38,7% 48,0% 49  31  
Institut Municipal d’Informàtica 72 49,7% 48 46,2% 51,6% 73 50,3% 56 53,8% 31,8% 145  104  
Consorci d’Educació 108 77,1% 72 75,8% 5,5% 32 22,9% 23 24,2% 3,9% 140  95  
Patronat Municipal de l’Habitatge 51 73,9% 41 71,9% 31,8% 18 26,1% 16 28,1% 21,3% 69  57  
Agència de Salut Pública de 
Barcelona 69 69,7% 55 71,4% 25,7% 30 30,3% 22 28,6% 24,2% 99  77  
Consorci de Biblioteques 23 85,2% 22 84,6% 6,7% 4 14,8% 4 15,4% 3,4% 27  26  
Total general  1.583  75,3%  1.159  74,6%  24,3%  520  24,7%  395  25,4%  23,1%  2.103  1.554  
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Als ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS, els percentatges d’assistències de dones a 
formacions sobre el total d’assistències són superiors als dels homes, globalment 75,3%; i 
a tots els organismes excepte a l'Institut Municipal d’Informàtica, on hi ha un percentatge 
paritari però on les dones signifiquen el 49,7%. 

Aquest nombre més elevat d’assistències de les dones, però, està de vegades per sota de 
la proporcionalitat en relació amb la seva presència a les diferents plantilles. Això es 
produeix sobretot als organismes més feminitzats com l'Institut de Serveis Socials, l’Institut 
Municipal d’Educació, l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i l'Agència de 
Salut Pública de Barcelona. A l’Institut Municipal d’Informàtica, tot i que les assistències de 
dones a formacions són lleugerament inferiors, estan per sobre de la proporcionalitat pel 
fet de ser una plantilla molt masculinitzada (són dones el 34,6% de la plantilla). A tots el 
ORGANISMES la situació dels homes és la inversa. 

Si considerem el percentatge de dones i homes formats (diferents) sobre el total de 
persones formades, el percentatge de dones formades és també superior als dels homes 
(74,6%), però proporcional a la seva presència global (74,1%). A tots els organismes, 
novament a excepció de l'Institut Municipal d’Informàtica on les dones signifiquen el 
46,2%, els percentatges de persones formades són més elevats entre les dones. Els 
mateixos organismes estan per sota de la proporcionalitat en relació amb la seva presència 
a les diferents plantilles: l'Institut de Serveis Socials, l’Institut Municipal d’Educació, 
l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i l'Agència de Salut Pública de Barcelona. 

Si finalment considerem el percentatge de dones i hores formats respecte a les plantilles, 
globalment, les dones formades suposen el 24,3% i els homes el 23,1%. Aquests 
percentatges globals amaguen realitats molt diferents: a tots els ORGANISMES menys a 
l'Institut de Serveis Socials, l’Institut Municipal d’Educació i l'Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat el percentatge de dones formades respecte a la plantilla de dones és 
superior al percentatge d’homes formats respecte a la plantilla d’homes. En alguns casos 
aquestes diferències són molt significatives, com a l’Institut de Cultura de Barcelona, on 
els percentatges són de 94,5% i 34,2% per a dones i homes, respectivament. La distància 
percentual més gran a favor dels homes es produeix a l'Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat, on els homes formats suposen el 85,6% de la plantilla i les dones formades 
el 59,1%. 

En termes generals no es pot parlar de grans biaixos de gènere en la formació als 
Organismes. 

Pel que fa a les hores de formació per ORGANISME AUTÒNOM I ENS ADHERITS  (Taula 115), les 
hores de formació rebudes per les dones són significativament més grans que les dels 
homes.   

La mitjana d’hores/assistència és, en termes globals, de 21,5 hores entre les dones, i 
entre els homes és de 17 hores. Aquesta xifra global no es distribueix uniformement a tots 
els ORGANISMES/ENS. Entre les dones i els homes la mitjana d’hores/assistència més baixa 
està a l'Institut Municipal d’Urbanisme (9,8 hores les dones i 9,5 hores els homes), i les 
més altes estan, per a les dones, a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (29,5 
hores), i entre els homes al Consorci d'Educació (27,3 hores). 

A l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat es produeix la diferència en la mitjana 
d’hores més gran: les 29,5 de les dones enfront de les 18 hores dels homes. 
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Pel que fa a la mitjana d’hores de formació per persona formada (dif.), en termes globals, 
les dones també presenten una xifra més elevada, 15,7 hores, que entre els homes, 12,9 
hores. Aquesta xifra global tampoc no es distribueix uniformement a tots els 
ORGANISMES/ENS. Entre les dones i els homes la mitjana d’hores de formació més baixa es 
produeix de nou a l'Institut Municipal d’Urbanisme (9,4 hores les dones i 8,6 hores els 
homes), i les més altes, també en tots dos casos, al Consorci d'Educació (18,4 hores entre 
les dones i 19,6 en els homes). 

A la resta d’ORGANISMES/ENS la diferència d’hores entre dones i homes és com a màxim de 
+/-2,5 hores.  

TTaula 115. Hores de formació per organisme autònom i ens adherits (2018)  

 

Hores de 
formació 

dones 

Mitjana 
d'hores 

d'assistències 
dones 

Mitjana 
d'hores de 

dones 
formades 

(dif.)  

Hores de 
formació 
homes 

Mitjana 
d'hores 

d'assistències 
homes 

Mitjana 
d'hores 
d'homes 

formats (dif.)  

TOTAL 

Consorci de Biblioteques 316,0 14,4 13,7 64,0 16,0 16,0 380,0  
Institut de Cultura de Barcelona 2.197,2 18,3 12,1 803,7 15,8 11,6 3.000,9  
Institut Barcelona Esports 404,0 21,3 13,0 239,5 20,0 13,3 643,5  
Institut Municipal d’Educació 859,0 22,0 15,3 320,0 20,0 13,9 1.179,0  
Patronat Municipal de l’Habitatge 788,0 19,2 15,5 327,0 20,4 18,2 1.115,0  
Institut Municipal d’Hisenda 2.324,0 17,3 14,4 989,5 16,5 14,6 3.313,5  
Institut Municipal d’Informàtica 1.150,0 24,0 16,0 1.136,0 20,3 15,6 2.286,0  
Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona 442,5 18,4 14,3 167,0 20,9 15,2 609,5  

Institut Municipal del Paisatge 
Urbà i la Qualitat de Vida 393,0 21,8 14,6 246,0 18,9 14,5 639,0  

Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat 1.150,0 29,5 12,9 216,5 18,0 10,8 1.366,5  

Institut de Serveis Socials 11.502,5 23,0 17,6 2.091,5 22,7 16,6 13.594,0  
Institut Municipal d’Urbanisme 264,0 9,8 9,4 95,0 9,5 8,6 359,0  
Consorci d’Educació 1.991,0 27,7 18,4 627,5 27,3 19,6 360,0  
Agència de Salut Pública de 
Barcelona 1.127,0 20,5 16,3 427,0 19,4 14,2 1.554,0  

Total general  24.908,2  21,5  15,7  6.695,7  17,0  12,9  30.399,9  
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TTaula 116. Modalitat formatives 
Dones  Homes  

 Presencial  
% 

presencial 
/T dones  

Semiprese
ncial 

 

% 
semiprese

ncial 
 / T dones  

Virtual  
% virtual 

/ T 
dones 

Total 
dones  Presencial  

% 
presencial 
/ T homes  

Semiprese
ncial 

 

% 
semiprese

ncial 
presencial 

/  
T homes  

Virtual  

% 
virtual / 

T 
homes  

Total 
homes  

Institut de Cultura de 
Barcelona 172 94,51% 4 2,20% 6 3,30% 182  65 94,20% 2 2,90% 2 2,90% 69  
Institut de Serveis Socials 612 93,44% 22 3,36% 21 3,21% 655  109 86,51% 8 6,35% 9 7,14% 126  
Institut Municipal d’Educació 50 89,29% 1 1,79% 5 8,93% 56  19 82,61% 1 4,35% 3 13,04% 23  
Institut Municipal d’Hisenda 125 77,64% 15 9,32% 21 13,04% 161  51 75,00% 8 11,76%  9 13,24% 68  
Institut Municipal d’Urbanisme 28 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 28  11 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 11  
Institut Municipal del Paisatge 
Urbà i la Qualitat de Vida 22 81,48% 2 7,41% 3 11,11% 27  16 94,12% 0 0,00% 1 5,88% 17  
Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat 89 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 89  19 95,00% 0 0,00% 1 5,00% 20  
Institut Municipal de Mercats 
de Barcelona 26 83,87% 0 0,00% 5 16,13%  31  9 81,82% 0 0,00% 2 18,18%  11  
Institut Barcelona Esports 30 96,77% 1 3,23% 0 0,00% 31  16 88,89% 0 0,00% 2 11,11% 18  
Institut Municipal d’Informàtica 60 83,33% 7 9,72% 5 6,94% 72  65 89,04% 4 5,48% 4 5,48% 73  
Consorci d’Educació 91 84,26% 12 11,11%  5 4,63% 108  27 84,38% 2 6,25% 3 9,38% 32  
Patronat Municipal de 
l’Habitatge 41 80,39% 4 7,84% 6 11,76% 51  15 83,33% 0 0,00% 3 16,67%  18  
Agència de Salut Pública de 
Barcelona 52 75,36% 5 7,25% 12 17,39%  69  24 80,00% 2 6,67% 4 13,33% 30  
Consorci de Biblioteques 23 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 23  4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 4  

TOTAL  1.421  89,8%  73  4,6%  89  5,6%  1.583  450  86,5%  27  5,2%  43  8,3%  520  
 

En relació amb les modalitats formatives (Taula 116), la modalitat més comuna entre dones i homes és la presencial amb diferències poc 
significatives entre unes i altres, 89,77% entre les dones i 86,54% entre els homes però si entre organismes. Els percentatges entre les dones es 
mouen del 75,36% a l'Agència de Salut Pública de Barcelona, fins al 100% a l’Institut Municipal d’Urbanisme, l’Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat o el Consorci de Biblioteques. Entre els homes, el percentatge més baix es produeix a l'Institut Municipal d’Hisenda, que arriba 
també al 100% a diversos organismes.  
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Les modalitats semipresencial i virtual presenten percentatges molt més baixos, amb un 
4,61% i un 5,6% global entre les dones, i de 5,2% i 8,3% entre els homes. 

Per organismes, però, es produeixen algunes diferències. L’organisme on més dones han 
fet formació en modalitat semipresencial es el Consorci d’Educació amb un 11,11%, i a la 
modalitat virtual a l'Agència de Salut Pública de Barcelona, amb un 17,39%.  Entre els 
homes, l’organisme on un percentatge més alt ha fet formació en modalitat semipresencial 
es l’Institut Municipal d’Hisenda amb un 11,11%, i en la modalitat virtual a l’Institut 
Municipal de Mercats de Barcelona, amb un 18,18%.   

A l'EENQUESTA en relació amb la formació en matèria d’igualtat (Pregunta 5), un significatiu 
47,9% de les dones i un 36,5% dels homes desconeix que es faci formació en aquesta 
matèria. El percentatge de dones i homes que sap que es fa formació però no hi ha 
participat també és elevat, 32,7% i 37,9%, respectivament.  

Són també significatius els percentatges de dones i homes que afirmen haver volgut 
participar-hi però que no hi han pogut accedir, un 4,5% de les dones i un 5,3% dels homes. 

Sumats els percentatges de les persones que afirmen haver participat en la formació sobre 
assetjament sexual o per raó de sexe, en la formació sobre igualtat de gènere o a totes 
dues, entre les dones és del 14,7% i entre els homes puja fins al 20,3%. 

ENQUESTA. Pregunta 5 

En relació amb la formació en matèria 
d’igualtat... (Marca totes les respostes amb les 
quals estiguis d’acord)  

Dones  
% / 

respostes 
dones  

%/total  Homes  
% / 

respostes 
homes  

%/total  TOTAL 

 No sabia que s’hagués fet formació 391 47,9% 71,9% 153 36,5% 28,1% 544 
 Sé que es fa formació però no hi he 

participat 267 32,7% 62,7% 159 37,9% 37,3% 426 

 Hi he volgut participar però no hi he pogut 
accedir 37 4,5% 62,7% 22 5,3% 37,3% 59 

 He participat en la formació sobre 
assetjament sexual o per raó de sexe 10 1,2% 38,5% 16 3,8% 61,5% 26 

 He participat en la formació sobre igualtat 
de gènere (qualsevol aspecte) 89 10,9% 63,1% 52 12,4% 36,9% 141 

 He participat a totes dues formacions 21 2,6% 55,3% 17 4,1% 44,7% 38 
 No respon 1 0,1% 100,0% 0 0,0% 0,0% 1 

 816 100,0% 66,1% 419 100,0% 33,9% 1.235 
 

Sobre la pregunta “Creus que la formació s’hauria d’adreçar a tota la plantilla o consideres 
que no és necessari?” (Pregunta 6), el 92,4% de les dones i el 81,6% dels homes creu que 
s’hauria d’adreçar a tota la plantilla. És significativa la diferència entre dones i homes que 
creuen que no és necessari, el 6,7% de dones i el 18,4% d'homes; percentatge, aquest 
últim, que sens dubte convida a la reflexió. 

ENQUESTA. Pregunta 6 

Creus que la formació s’hauria d’adreçar a tota 
la plantilla o consideres que no és necessari? Dones  

% / 
respostes 

dones  
%/total  Homes  

% / 
respostes 

homes  
%/total  TOTAL 

 S’hauria d’adreçar a tota la plantilla 754 92,4% 68,8% 342 81,6%  31,2% 1.096 
 No és necessari que s’adreci a tota la 

plantilla 55 6,7%  41,7% 77 18,4%  58,3% 132 

 No respon 7 0,9% 100,0% 0 0,0% 0,0% 7 
 816 100,0% 66,1% 419 100,0% 33,9% 1.235 
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Les respostes obtingudes a l’EENQUESTA a la qüestió sobre la igualtat de dones i homes en 
l’accés a la formació (Pregunta 12) presenten diferències remarcables en relació amb les 
respostes negatives. Per a les dones, fins al 20,7% apunten que les dones tenen més 
dificultats per accedir a algunes formacions, percepció que entre els homes baixa fins al 
9,8%. En conseqüència, les respostes netament positives arriben entre els homes al 85,1% 
i entre les dones es queden al 74,3%. L'afirmació amb matisos “Sí, però no s’ofereix la 
mateixa formació a dones i a homes” és del 2,6% entre les dones i del 2,6% entre els 
homes.  

ENQUESTA. Pregunta 12 

Quan l’Ajuntament de Barcelona duu a terme 
formació interna, creus que ofereix les 
mateixes possibilitats d’accés als cursos a 
dones i homes? (Marca com a màxim dues 
respostes) 

Dones  
% / 

respostes 
dones 

%/total  Homes  
% / 

respostes 
homes 

%/total  TOTAL  

 Sí, perquè es vol que tot el personal es 
formi 633 74,3% 63,4% 366 85,1% 36,6% 999 

 Sí, però no s’ofereix la mateixa formació a 
dones i a homes 24 2,8% 68,6% 11 2,6% 31,4% 35 

 No, perquè les dones tenen més dificultats 
per accedir a algunes formacions (horaris, 
conciliació, càrrega de treball, etc.) 

176 20,7%  80,7% 42 9,8%  19,3% 218 

 No respon 19 2,2% 63,3% 11 2,6% 36,7% 30 
 852 100% 66,5% 430 100% 33,5% 1.282 
 

A l’EENQUESTA del II-PdI-AjBCN, a la pregunta sobre si “accedeixen igual homes i dones a la 
formació interna” a l’ AJUNTAMENT DE BARCELONA (P3), les dones tenien un grau d’acord de 
7,97 i els homes un 8,72. Tot i que el grau d’acord és remarcable per tots dos col·lectius, 
les dones ho fan en gairebé un punt (0,75) menys que els homes. 

 
 

3.3. Indicadors de processos de gestió de les persones 

INDICADORS  VALORACIÓ  
Selecció/incorporació  
Procediments de selecció del personal amb criteris 
clars, objectius i transparents que evitin la 
discriminació per sexe 

 Valoració sistemàtica de tots els processos 

Evolució del nombre i percentatge comparatiu de les 
contractacions globals de dones i homes (2017-
2018) 

 Contractacions 2017: 
- Dones: 30,8%  
- Homes: 69,2%  

 
 Contractacions 2018: 
- Dones: 46,2%  
- Homes: 53,8% 

 
(Vegeu la taula 90.) 

Evolució del nombre i percentatge comparatiu de les 
contractacions de dones i homes a l’Ajuntament de 
Barcelona (incloses escales) i als organismes 
autònoms i ens adherits (2017-2018) 

 Vegeu la taula 93. 
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IINDICADORS  VVALORACIÓ  
Evolució del nombre i percentatges comparatiu i 
relatiu de les contractacions globals de dones i 
homes per ttipus de contracte (2017-2018) 

 Vegeu la taula 91. 

Evolució del nombre i percentatges comparatiu i 
relatiu de les contractacions globals de dones i 
homes per rrègim laboral (2017-2018) 

 Vegeu la taula 92. 

Evolució del nombre i percentatge comparatiu de 
dones i homes diferents contractats a l’Ajuntament 
de Barcelona (incloses escales) i als organismes 
autònoms i ens adherits (2017-2018) 

 Vegeu la taula 94. 

Evolució del nombre i percentatges comparatiu i 
relatiu del nombre de contractacions globals de 
dones i homes (2017-2018) 

 Vegeu la taula 95. 

Evolució del nombre i percentatges comparatiu i 
relatiu de la durada de les contractacions globals de 
dones i homes (2017-2018) 

 Vegeu la taula 96. 

Evolució del nombre i percentatge de les dones i 
homes que integren els tribunals de selecció (2015-
2018) 

 Vegeu la taula 97. 

Evolució del nombre i percentatge comparatiu de les 
dones i homes que ocupen les presidències dels 
tribunals (2015-2018) 

 Vegeu la taula 98. 

Accions positives per assolir una presència 
equilibrada de dones i homes en les diferents 
categories laborals i àrees 

 S’han identificat les possibilitats legals però no 
s’han implementat. 

Percepció de treballadores i treballadors respecte a 
les possibilitats de dones i homes a ser contractats a 
l’Ajuntament 

 Respostes afirmatives (agregades): 
- Dones: 72,4%  
- Homes: 82,6%  

 Respostes negatives (agregades): 
- Dones: 18,3%  
- Homes: 11,2%  

(Vegeu les respostes de l'Enquesta Pregunta 8) 

Formació  
El Pla de formació contínua integra adequadament i 
implementa formació específica en relació amb la 
igualtat entre dones i homes  

  

Evolució del nombre i percentatge comparatiu 
d’aassistències de dones i homes a formacions a 
l’Ajuntament de Barcelona per escales (2015-2018) 

 Vegeu la taula 99. 

Evolució del nombre i percentatge comparatiu de 
dones i homes fformats (diferents) a l’Ajuntament de 
Barcelona per escales (2015-2018) 

 Vegeu la taula 100. 

Evolució del nombre i percentatge comparatiu 
d’hores de formació de dones i homes a 
l’Ajuntament de Barcelona per escales (2015-2018) 

 Vegeu la taula 101. 

Evolució de la mmitjana d’hores de formació de dones 
i homes a l’Ajuntament de Barcelona per escales 
(2015-2018) 

 Vegeu la taula 102. 

Nombre i percentatge comparatiu d’assistències de 
dones i homes a formacions, i de dones i homes 
formats per ggrups de titulació (o nivells) a 
l’Ajuntament de Barcelona (per escales) (2018) 

 Vegeu les taules 103, 108 i 111. 
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IINDICADORS  VVALORACIÓ  
Percentatge comparatiu de dones i homes formats 
en relació amb la plantilla per grups de titulació a 
l’Ajuntament de Barcelona (per escales) (2018) 

 Vegeu les taules 103, 108 i 111. 

MMitjana d’hores de formació per assistències i per 
dones i homes formats per grups de titulació (o 
nivells) a l’Ajuntament de Barcelona (per escales) 
(2018) 

 Vegeu les taules 104, 109 i 112. 

Nombre i percentatge comparatiu d’accions 
formatives per eeixos de formació de dones i homes a 
l’Ajuntament de Barcelona (per escales) (2018) 

 Vegeu les taules 105, 110 i 113. 

Nombre i percentatges comparatiu de distribució de 
dones i homes per mmodalitat formativa a 
l’Ajuntament de Barcelona (per escales) (2018) 

 Vegeu la taula 106. 
 A les EE GUB i SPEIS totes les formacions són en 
modalitat presencial. 

Nombre i percentatge comparatiu d’assistències de 
dones i homes a formacions, i de dones i homes 
formats per ggerències (2018) 

 Vegeu la taula 107. 

Percentatge comparatiu de dones i homes formats 
en relació amb la plantilla per gerències de 
l’Ajuntament de Barcelona (2018) 

 Vegeu la taula 107. 

Nombre i percentatge comparatiu d’assistències de 
dones i homes a formacions, i de dones i homes 
formats per oorganisme autònom / ens adherit 
(2018)

 Vegeu la taula 107. 

Percentatge comparatiu de dones i homes formats 
en relació amb la plantilla per organisme autònom / 
ens adherit (2018) 

 Vegeu la taula 114. 

Mitjana d’hores de formació per assistències i per 
dones i homes formats per organisme autònom / 
ens adherit (2018) 

 Vegeu la taula 115. 

Nombre i percentatge comparatiu de distribució de 
dones i homes per mmodalitat formativa per 
organisme autònom / ens adherit (2018) 

 Vegeu la taula 116. 

Percepció de treballadores i treballadors en relació 
amb la necessitat d’adreçar la formació en igualtat a 
tota la plantilla 

 Respostes afirmatives (agregades): 
- Dones: 77,1%  
- Homes: 87,7%  

 Respostes negatives: 
- Dones: 20,7%  
- Homes: 9,8%  

(Vegeu les respostes de l'Enquesta Pregunta 9) 

Percepció de treballadores i treballadors en relació 
amb la igualtat d’oportunitats en l’accés a la 
formació 

 Respostes afirmatives: 
- Dones: 92,4%  
- Homes: 81,6%  

 Respostes negatives: 
- Dones: 6,7%  
- Homes: 18,4%  

(Vegeu les respostes de l'Enquesta Pregunta 9) 
Promoció  
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IINDICADORS  VVALORACIÓ  

Percepció de treballadores i treballadors en relació 
amb la igualtat d’oportunitats en la promoció  

 Respostes afirmatives (agregades): 
- Dones: 38,4%  
- Homes: 67,1%  

 Respostes negatives (agregades): 
- Dones: 58,3%  
- Homes: 30,8%  

(Vegeu les respostes de l'Enquesta Pregunta 9) 

 

4. POLÍTICA I ESTRUCTURA RETRIBUTIVA  

Aquest àmbit pretén valorar la política retributiva i si es compleix el principi d’igualtat 
retributiva que estableix que, a llocs de treball iguals o d’igual valor, els correspon igual 
retribució. Es tracta de valorar si es produeixen diferències retributives entre dones i 
homes, tot comprovant la proporció de dones i homes en cada nivell retributiu. Un 
indicador clau per analitzar la política retributiva amb perspectiva de gènere és la bretxa 
salarial de gènere. 

Les condicions econòmiques dels empleats i les empleades de l’Ajuntament queden 
recollides a l'Acord de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de 
Barcelona 2017-2020  (CAPÍTOL I. Condicions econòmiques).  

L'estructura i el règim de les retribucions són els que estan establerts legalment per a la funció 
pública local i, en particular, els que estableix el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic i la resta de 
normativa de referència, en concret el Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, que estableix el 
règim de les retribucions dels funcionaris de l'Administració local, i el Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament català del personal al servei de les entitats locals. 

Les taules retributives són les que estableix el sistema pel qual es regula l’ocupació pública 
municipal, sens perjudici de les modificacions que resultin d’aplicació, d’acord amb el 
procediment de negociació que estableix el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic. 

Atès que recentment es va dur va terme l’estudi CCàlcul de la bretxa salarial de gènere 
2017,27 es considera aquest estudi i les conclusions i mesures correctores que se'n 
deriven com a referència per a aquest apartat. 

L’objectiu principal de l’estudi ha estat mesurar si hi ha bretxa salarial de gènere (BSG) 
dins l’Ajuntament de Barcelona,28 des d’un punt de vista general, aprofundint l’anàlisi en la 
                                                      
27 L’estudi resulta de la implantació de la Mesura 19. Realitzar una anàlisi de bretxes salarials a escala global 
de l’Ajuntament de Barcelona i els organismes autònoms i ens adherits, del II PdI-AjBCN. Aquest va ser aprovat 
per la Comissió Tècnica d’Igualtat el febrer del 2019 i pel Ple municipal al mes de març.  
28 El personal considerat en aquest estudi està format per tot el personal de l’Ajuntament de Barcelona (amb 
excepció del personal docent homologat, ja que les retribucions d’aquest queden sota una altra regulació), més 
el personal de deu ens municipals adherits a l’Acord de condicions de treball de l’Ajuntament: Institut de 
Cultura de Barcelona (ICUB), Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSSB), Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona (IMEB), Institut Municipal d’Hisenda (IMH), Institut Municipal d’Informàtica (IMI), 
Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), Institut Municipal de Mercats (IMM), Institut Municipal del Paisatge Urbà i 
la Qualitat de Vida (IMPUQV), Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i Institut de Barcelona 
Esports (IBE). En total, 8.597 persones treballadores, distribuïdes entre 5.161 homes (51,14%) i 4.931 dones 
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possible bretxa per la remuneració associada als diferents llocs de treball de l’estructura 
municipal, definida com a “bretxa estructural”, i l’anàlisi de la possible influència del grau 
de dedicació laboral en l’ampliació o reducció d'aquesta bretxa. 

La bretxa salarial de gènere fa referència a les diferències salarials entre dones i homes, i 
és una mesura relativa que compara els salaris d’homes i dones en un moment i en unes 
circumstàncies determinades.  

L’estudi parteix de les retribucions reals mensuals brutes que, extrapolades al nombre de 
mensualitats percebudes per cada treballador o treballadora en un any, permeten calcular 
el salari brut mitjà anual. A partir d’aquí, la BSG es calcula segons les diferències en les 
retribucions anuals brutes de dones i homes, expressades en percentatge, tant a escala 
global (considerant el conjunt de la plantilla) com en relació amb els diferents col·lectius 
implicats.  

Metodològicament, l’estudi de la 
bretxa es va fer a partir de l’anàlisi de 
les retribucions del personal dividides 
en 3 capes amb l’objectiu de: a) 
permetre esbrinar la possible 
existència de BSG vinculada a la 
mateixa definició i valoració dels llocs 
de treball (capa 0); b) estimar la BSG 
en relació amb la retribució potencial 
de la plantilla actual (capa 1); i c) 
estimar i contrastar la possible BSG 
resultant en cada cas, amb la 
retribució real percebuda, 
considerant el grau de dedicació 
(capa 2). 

Així, la primera de les capes, CAPA 0, està formada per les retribucions base. La CAPA 1 és 
la capa 0 més les retribucions personals menys el descompte proporcional segons el 
subgrup de titulació de les pagues extraordinàries, sempre tenint en compte la jornada 
laboral completa. Per aquesta raó, es tracta d’una capa teòrica ja que no té en compte si el 
treballador o treballadora fa un altre tipus de jornada que no sigui la completa. La CAPA 2 
és la capa 1 amb la deducció, o no, segons la jornada laboral del treballador o 
treballadora.29 

                                                                                                                                                            

(49,86%), en data de setembre del 2017. En aquell moment, un 26,38% de la plantilla són funcionaris o 
funcionàries en situació d’interinitat. 
L’anàlisi es va dur a terme considerant el conjunt de la plantilla (anàlisi global) i distingint entre els dos grans 
col·lectius que la componen: l’escala d’Administració general i la resta d’escales especials; i l’escala especial 
(GUB i SPEIS), degut a les diferències estructurals que aquestes presenten. 
29 CCAPA 0: retribucions lloc de treball. Està formada pel sou base dels llocs de treball, aquelles retribucions que 
són inherents a cada lloc de treball (no es tenen en compte les retribucions personals). Per tant, la capa 0 
analitza aquella retribució dels llocs de treball que ocupi qui ocupi el lloc sempre serà la mateixa. Les 
retribucions que componen la retribució per aquesta capa són el sou base, el complement de destinació i el 
complement específic. 
CAPA 1: retribució total teòrica. Està formada per les retribucions base (capa 0) més totes les retribucions 
personals i la resta el descompte proporcional segons el subgrup de titulació de les pagues extraordinàries. 
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Aquesta suma donarà com a resultat la retribució màxima que podria arribar a cobrar cada persona. Seria la 
retribució total teòrica, ja que no ha de ser la retribució que finalment obtinguin els treballadors o treballadores. 
Hi ha altres factors que poden fer que aquest sigui inferior i que quedaran reflectits en la capa 2. Aquesta capa 
podria tenir el mateix valor que la capa 0 si la persona que ocupa el lloc de treball no gaudeix de cap retribució 
personal i no té retall de pagues (únicament poden tenir aquesta característica el nivell de titulació E). Les 
retribucions personals de què poden gaudir les persones treballadores de l’Ajuntament de Barcelona són: 
l'antiguitat  (triennis) i el complement específic circumstancial.  
CAPA 2: retribució total real. Correspon a la retribució que finalment rebrà la persona treballadora. Aquesta 
capa està formada per la capa 1 a la qual se li aplica el grau d’ocupació, és a dir, a la retribució teòrica se li 
resten els conceptes retributius en jornades reduïdes per a qui les faci. La retribució del personal en aquesta 
capa es veu afectat pels conceptes retributius en jornades reduïdes. La capa 2 serà igual que la capa 1 sempre 
que el grau d’ocupació sigui complet. 
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TTaula 117. Relació CAPA 0, CAPA 1 i CAPA 2 

Distribució de les capes 

CA
PA

 2
 

CA
PA

 1
 

CA
PA

 0
 

Sou 

A1 
A2 
C1 
C2 
E 

Complement destinació Del nivell 1 fins al 30 

Complement específic  
   
 

Responsabilitat i dificultat tècnica 
Especial dedicació 
Emergències socials 
Perillositat 
Incompatibilitat 
Distribució de jornada 
Dedicació o rotació de cossos especials 
Responsabilitat i dificultat tècnica 

Complement 
docent Plus d'atenció intensiva a les escoles bressol 

Vestuari bressol 

RE
TR

IB
UC

IO
N

S 
PE

RS
ON

AL
S 

Triennis 

A1 
A2 
C1 
C2 
E 

Complement específic 
circumstancial 

Festivitat 
Nocturnitat 
Desplaçament 
Menyscapte 
Emergències socials 
Disponibilitat 
Complement personal grup C2 amb 10 anys 
Desgast instrument 
Vestuari bressol 
Experiència professional 
Plena dedicació de comandaments, tècnics i suport 
Plena dedicació tècnics i suport SPEIS 
Atenció directa intensiva 
Funcions complementàries SPEIS 
Direccions de mercats 
Complement de perillositat 
Direccions d’escola bressol 
Funcions complementàries de la Guàrdia Urbana 
Manteniment acreditació 

GRAU D’OCUPACIÓ 

 

En cadascuna de les 3 capes es va aprofundir en 3 nivells d’anàlisi (Taula 117): i) per grups 
i grups de titulació, ii) per nivell i, iii) segons el lloc de treball, classificats segons els 
diferents nivells dins d’un mateix grup.  
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Els grups de titulació són A, C i E, en què el grup A1 és el que requereix titulació superior i 
l’E el que requereix un nivell d’estudis inferior. El grup de titulació determina les 
retribucions bàsiques (sou base i triennis).  

TTaula 118. Relació entre classificació dels llocs de treball,  
llocs de treball segons grup / nivell de titulació  

Classificació del lloc 
de treball 

Escala  
Lloc de treball 

Titulació i nivells  
EAG/  
REE  

GUB  
SPEIS  A1  A2  C1  C2  E 

Agent 

  Agent - Guàrdia Urbana a extingir    16     Agent C1 2a activitat GU    16     Agent d'escola GU    16     Agent GU C1    16   

Bomber/a 
  Bomber/a - SPEIS    16     Bomber/a accés - SPEIS    16     Bomber/a C1 SPEIS   16    

Cap de secció 
  Cap de secció 1 24  24       Cap de secció 2   22      Cap de secció 3   18  18   

Comandament 

  Cap de divisió 28        Cap de la Guàrdia Urbana 30        Cap de departament 1 26  26       Cap de departament 2 24  24       Cap d'unitat 26  26       Caporal/a - GU C1    18     Caporal/a - Guàrdia Urbana a extingir    18     Caporal/a - SPEIS    18     Caporal/a C1 2a activitat GU    18     Caporal/a C1 SPEIS   18      Direcció bressol  21       Inspector/a - Guàrdia Urbana  25       Sergent/a - Guàrdia Urbana   20      Sergent/a - SPEIS   20      Sotsinspector/a - Guàrdia Urbana   22      Sotsoficial/a - SPEIS   22    Comissionats/ades    Comissionats/ades 30      

Direcció 

  Director/a 1 30        Director/a 2 28        Gerent/a 30        Intendent/a - Guàrdia Urbana 27        Intendent/a major - Guàrdia Urbana 29        Interventor/a 30        Interventor/a adjunt/a 30        Secretari/ària 30        Tresorer/a 30      Educació bressol    Educació bressol  21     

Suport 

  Suport 1   22      Suport 2   20      Suport 3   18  18     Suport 4   16  16     Suport 5    14     Suport 6     12  

Tècnic/a 

  Gestió projectes 1 26  26       Gestió projectes 2 24  24       Tècnic/a 1 26        Tècnic/a 2 24  24       Tècnic/a 2 SPEIS 24  24       Tècnic/a 3 22  22       Tècnic/a 3 Infermeria SPEIS  22       Tècnic/a 4  20       Tècnic/a 4 SPEIS  20     
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La classificació de llocs de treball agrupa 52 categories en 9 àmbits que segueixen una 
mateixa lògica retributiva en relació amb el complement específic (Taula 118). 

 

PPrincipals troballes de l’estudi  

Aquestes troballes apunten tres qüestions fonamentals: 

 
 

a) Plantilla segregada per gènere 

El conjunt de la plantilla era paritària (formada per un 49,86% de dones i un 51,14% 
d’homes), dones i homes no es distribuïen de la mateixa manera en els diferents grups, 
nivells de titulació i llocs de treball que componen l’estructura organitzativa de 
l’AJUNTAMENT.  

L’estudi va posar en relleu una important segregació horitzontal i vertical de gènere en 
l’accés als determinats llocs de treball, tant a l’EAG/REE com a les escales especials GUB i 
SPEIS.  

Les dades globals apuntaven al fet que el 43,39% dels treballadors i treballadores de 
l’AJUNTAMENT DE BARCELONA pertanyien al subgrup de titulació C2, seguit del subgrup A2 
format per un 26,71% de persones. En aquests dos ssubgrups ja s’intuïa una segregació 
horitzontal en l’accés a determinats llocs de treball en funció del gènere. En el cas del 
subgrup C2, el 72,58% eren homes i el 27,42% dones; contràriament, al subgrup A2 el 
82,18% eren dones. A escala global el llloc de treball que proporcionalment concentrava la 
major part de la plantilla masculina era el d'”agent”, mentre que en el cas de les dones era 
el de “tècnica”. El lloc d’agent (subgrup C2) estava format per un 87,18% d’homes i el de 
personal tècnic (subgrups A2 i A1) estava format per un 66,94% de dones. 

Si es considera la distribució per gènere segons el nnivell ocupat, a l’EAG/REE, es determina 
que la freqüència més gran de dones ocupen els nivells 21 i 20, mentre que la freqüència 
més gran d’homes es troba ocupant llocs del nivell 22, tot i que en valors relatius la 
presència de dones dins l’escala tècnica és superior a la d’homes, amb freqüències 

BRETXA SALARIAL DE GÈNERE

ESTRUCTURAL 

13,23%

Escala 
administració 

general i la 
resta de l’escala 

especialp

12,35%

Escala especial 
GUB i SPEIS

6,72%

COMPLEMENTS

11,36%

Escala 
administració 

general i la 
resta de l’escala 

especialp

14,41%

Escala especial 
GUB i SPEIS

6,40%

REAL 

15,89%

Escala 
administració 

general i la 
resta de l’escala 

especialp

17,45%

Escala especial 
GUB i SPEIS

7,88%
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sempre superiors en tots els nivells a excepció dels nivells 28 i 30. En general, a mesura 
que el nivell augmenta, la diferència en la proporció entre homes i dones disminueix 
afavorint els homes, a excepció del nivell 21 clarament feminitzat, i s'inverteix en els nivells 
superiors 28 i 30, la qual cosa posa en relleu la segregació vertical. Malgrat que les dones 
representen el 71,25% de la plantilla de l’EAG/REE, sols representen el 62% dels llocs de 
comandament. De fet, la distribució de l’ocupació femenina i masculina entre llocs de 
comandament i llocs de base és inversament proporcional a la presència de cada gènere: 
el 57,1% dels homes ocupen llocs de comandament i el 42,8% llocs de base, mentre que, 
al contrari, el 37,57% de les dones ocupa llocs de comandament, i és majoritària la seva 
ubicació en els llocs base, 62,4%. D’altra banda, bona part de l’ocupació femenina es 
concentra en llocs qualificats però de limitat recorregut professional. És el cas del personal 
vinculat als àmbits educatius o de serveis socials. 

A aquesta situació hi influeixen, com ja s'ha assenyalat prèviament, les vies d’accés als 
llocs base de cada grup: borses de treball i concurs-oposició a l’EAG/REE, i concurs-
oposició a la Guàrdia Urbana i Servei d’Extinció d’Incendis, que condicionen la proporció 
d’homes i dones que tenen possibilitats de promocionar dins el grup de titulació al qual 
pertanyin. 

D'altra banda, de l’anàlisi de la distribució per gènere segons el nivell ocupat per a les 
escales de la GUB i l'SPEIS es constatava que els nivells 20, 22, 26, 28, 29 i 30 no tenien 
presència femenina. Els nivells 20 i 22 corresponen a llocs de comandament del subgrup 
de titulació C1 als quals s’accedeix per concurs des dels nivells 18 i 16 del mateix subgrup 
en el cas del cos de SPEIS i a través de concurs des del nivell 18 pel cos GUB. El nivell 26 
del subgrup A2 només pertany al cos de SPEIS i s’hi accedeix mitjançant oposició lliure i/o 
promoció interna. A la vegada, el nivell 26 correspon a lloc base del subgrup de titulació A1 
dins el cos de SPEIS per a la categoria de personal tècnic superior, al qual s’accedeix per 
oposició, ja sigui per oferta pública i/o promoció interna, i el lloc base del cos GUB dins 
aquest subgrup pertany al nivell 27 i s’hi accedeix per oposició. Els nivells 28, 29 i 30 
corresponen a llocs de comandament del subgrup A1 als quals s’accedeix per concurs des 
dels nivells inferiors d’aquest subgrup en funció del cos al qual es pertanyi. Per tant, tenint 
en compte que hi ha dones que ocupen llocs de treball dins els nivells 18 i 16 del subgrup 
C1, la població femenina d’aquest subgrup no promociona a nivells superiors. Pel subgrup 
A2, el lloc de nivell 25 (inspector/a) correspon exclusivament al cos GUB, al qual s’accedeix 
per oposició lliure i/o promoció interna i la possibilitat de promocionar per concurs dins 
aquest subgrup no existeix. Al nivell 26 del subgrup A2, corresponent al lloc de cap d’unitat 
de l'SPEIS per a categories de personal tècnic mitjà, s’hi accedeix per oposició lliure i/o 
promoció interna i només està ocupat per homes. Tal com ocorre en el nivell 25, ocupar 
aquest lloc de treball no permet la promoció per concurs a nivells superiors. Finalment, es 
constata que dins el cos de SPEIS no hi ha dones del subgrup A1, atès que els dos llocs 
corresponents al nivell 26 (lloc convocat per oposició) i al nivell 28 (lloc convocat per 
concurs) estan ocupats per homes. En canvi, la presència femenina en el nivell 27 (lloc 
base del subgrup A1 al qual s’accedeix per oposició lliure i/o interna) i la manca de dones 
en els nivells superiors 29 i 30 permetia intuir que les dones no promocionen dins aquest 
subgrup. 
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bb) Bretxa salarial “estructural” 

Hi ha una important bretxa estructural, derivada d’una important segregació horitzontal i 
vertical (dones i homes no estan distribuïts equitativament en els diferents llocs de treball), 
que s’articula amb remuneracions diferents de cada lloc de treball (una diferent valoració 
dels llocs de treball resulta en el fet que dins d’un mateix nivell hi ha llocs de treball més 
ben retribuïts que d'altres i que segueixen, amb molta freqüència, patrons de gènere). 

L’anàlisi de la bretxa mesurada així (capa 0) mostra que, tenint present la plantilla 
considerada i la seva distribució, la bbretxa estructural global és del 13,23%. En l’anàlisi feta 
de les diferències retributives de la capa 0 per a totes les variables estudiades (anàlisi 
general, titulació, nivells i lloc de treball), es verifica que una part important depenen del 
sexe (quadres remarcats en vermell, vegeu la Taula 119). 

Així, per exemple, es detecta una gran diferència entre les retribucions brutes mitjanes dels 
llocs de treball de nivell 16 i 18. Les retribucions brutes mitjanes de llocs de treball de 
nivell 16 i 18 que ocupaven els homes no només eren superiors als que ocupaven les 
dones als mateixos nivells, sinó que estaven per sobre de les retribucions brutes mitjanes 
dels treballadors i treballadores que ocupaven llocs de treball de nivell 20 i 21 (àmbits 
especialment feminitzats ja que es tracta de posicions tècniques i de l’escola bressol). 
Aquesta situació, en què la retribució mitjana dels treballadors i les treballadores que 
ocupen llocs de treball de nivells inferiors superava la de llocs de treball de nivells 
superiors, es reproduïa en altres nivells (els nivells 25 i 27 respecte als nivells 26 i 28).  

Com a conseqüència, tot i que la gran majoria d’homes ocupaven llocs de treball del 
subgrup de titulació C2, les retribucions brutes mitjanes d’aquests eren superiors a les 
retribucions brutes mitjanes de gran part del personal tècnic (llocs de tècnic 4, nivell 20), 
àmbit al qual pertanyen la majoria de les dones. A més, el nivell 21 —que correspon a 
l’àmbit d’escola bressol— és un àmbit molt feminitzat on el 97,93% són dones i on s’ha 
pogut observar que les retribucions brutes mensuals són força inferiors a les retribucions 
brutes mensuals dels homes que ocupen llocs de treball als nivells 16, 18 i 20. 

Aquestes dades posen de manifest que dins un mateix nivell hi ha llocs de treball més ben 
retribuïts que d'altres i, també, més ben retribuïts que els d’alguns nivells superiors. Per 
aquesta raó, i per tractar de minimitzar l’efecte de distorsió que podia generar comparar 
les retribucions dels treballadors i les treballadores de la GUB i l'SPEIS amb l’EAG/REE, es 
fa l’estudi per separat en dos grups. Així, els valors de BSG es modifiquen (Taula 19, bretxa 
per escales). 

Taula 119. Anàlisi de bretxa salarial de gènere per capes 

% bretxa  
CAPA 0  CAPA 1  CAPA 2  

 
 

Bretxa general  
 113,23%   11,36%  15,89%  
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BBretxa per escales  
EEscala Adm. gral. i la resta de l’escala especial  EEscala especial GUB i SPEIS  

 12,35% 14,41% 17,45% 6,72%  6,40% 7,88% 
 

BBretxa per titulació  
EEscala Adm. gral. i la resta de l’escala especial  EEscala especial GUB i SPEIS  

A1 A1 

6,73% 6,93% 7,84% -1,64%  -1,26% 0,25% 

A2 A2 

 10,26% 15,01% 20,57%  -0,98% -0,06% 0,60% 

C1 C1 

 1,56% 3,27% 1,37%  -1,42% -0,73% -2,29% 

C2 C2 

 0,08% 0,76% 2,90%  5,44% 5,13% 6,90% 
E 

0,53% -5,19% -0,84% 
 

BBretxa per lloc de treball  
EEscala Adm. gral. i la resta de l’escala especial  EEscala especial GUB i SPEIS  

Cap de secció Direcció 
 -1,27% 1,51% 0,32%  0,14% 1,65% 3,39% 

Comandament Comandament 
 12,10% 13,88% 13,96%  2,96% 3,29% 4,02% 

Comissionat/ada Bomber/a 
 6,49% 8,81% 2,45%  -0,75% 0,29% 0,12% 

Direcció Agent 
 5,35% 4,91% 4,96%  5,22% 4,98% 6,89% 

Suport 
 1,33% 2,17% 2,73% 

Tècnic/a 
5,84% 7,94% 10,17% 

Educació bressol 
-0,13% 3,91% 9,92% 

 
BBretxa per nivells  

EEscala Adm. gral. i la resta de l’escala especial  EEscala especial GUB i SPEIS  
30 30 

 -1,40% -3,26% -3,26%  - 
28 29 

 0,37% 1,03% 1,11%  - 
26 28 

 0,67% 2,05% 1,39%  - 
24 27 

 1,65% 3,29% 4,00%  -1,61% -0,61% 0,16% 
22 26 

 0,80% 1,70% 2,44%  - 
21 25 

 0,36% 5,02% 10,69%  0,85% 0,07% 0,77% 
20 22 
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BBretxa per nivells  
EEscala Adm. gral. i la resta de l’escala especial  EEscala especial GUB i SPEIS  
 -1,95% -0,54% 3,63%  - 

18 20 
 0,46% 2,30% 0,08%  - 

16 18 
 -0,38% -0,22% 2,43%  0,67% 0,91% 1,78% 

14 16 
 0,00% 1,51% 5,30%  6,96% 6,67% 8,14% 

12 
0,53% -4,93% -0,84% 

 

La bretxa de l’EAG/REE calculada per a la capa 0 disminueix lleugerament a 12,35%, però 
continua sent important. Respecte a la bretxa calculada per a la capa 1 i la capa 2, els 
valors creixen notablement respecte a la bretxa calculada amb les dades generals, de 
l'11,36% al 14,41%, i del 15,89% al 17,45%. Aquest augment apunta que, en l’escala 
tècnica, els complements personals i el grau de dedicació laboral influeixen augmentant la 
bretxa salarial entre homes i dones (Taula 119).  

La BSG del subgrup A1 de l’EAG/REE en la capa 0 sembla tenir el seu origen en les 
diferències retributives detectades en els nivells 30, 24 i 22 (i dintre d’aquests nivells, les 
diferents remuneracions dels diferents llocs de treball articulada amb la influència del 
gènere en l'ocupació d'aquests). Per il·lustrar aquesta realitat, en el cas del nivell 24, el lloc 
més remunerat és el de cap de departament 2, i el pitjor el de personal tècnic 2. La 
distribució segons gènere dins aquest nivell permet observar que la proporció d’homes que 
ocupen el lloc més remunerat és molt més elevada que la proporció de dones. En altres 
llocs de treball la relació pot ser inversa. 

La BSG del subgrup A2 l’EAG/REE en la capa 0 sembla tenir el seu principal origen en les 
diferències retributives detectades entre nivells, malgrat que també hi influeixen els factors 
anteriors (diferents remuneracions dels diferents llocs de treball articulada amb la 
influència del gènere en l'ocupació d'aquests). Així, per exemple, el nivell 20, el menys 
remunerat, té una proporció de dones del 79,31% respecte a la proporció d’homes, de les 
quals la categoria majoritària és la de personal tècnic mitjà en Educació Social i personal 
tècnic mitjà en Treball Social. 

A l’EAG/REE, l’estructura de l’ocupació és gairebé plana (sense llocs de promoció) en 
col·lectius molt feminitzats i amb mobilitat escassa. Aquesta estructura no dona 
oportunitats de carrera a les dones. 

Les escales especials GUB i SPEIS (s’han analitzat agregades) també presenten nous 
valors per a la bretxa en les diferents capes, amb una disminució significativa a totes elles. 
La bretxa de la capa 0 és molt inferior a la calculada amb tota la població en conjunt i 
l’escala tècnica i el mateix per a la resta de capes (capa 0: 6,72%; capa 1: 6,40%, i capa 2: 
7,88%). 

Entre els factors que incideixen en aquest fet es considera l’escassa presència de dones 
dins aquests cossos. El lleuger augment de la capa 2 respecte a la 1 podria ser explicat 
perquè la proporció de dones que sol·liciten la reducció de jornada dins l’escala especial és 
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superior a la d’homes que la tenen. La BSG del subgrup C2 de les escales especials GUB i 
SPEIS en la capa 0 sembla tenir el seu origen en les diferències retributives detectades en 
el lloc d'agent, atès que els complements específics de nocturnitat són aplicats en llocs de 
l’àmbit Agent que ocupen majoritàriament els homes. D'altra banda, el lloc més remunerat 
(agent GUB a extingir) només està ocupat per homes.  

 

cc) Grau d’ocupació 

L’estudi posa finalment en relleu la influència del grau d’ocupació en la magnitud de la 
bretxa salarial de gènere. El grau d’ocupació fa referència al tipus de jornada de cada 
treballador o treballadora (completa, plena dedicació, parcial o reduïda). És un aspecte 
rellevant perquè el tipus de jornada pot influir en la remuneració que finalment reben les 
persones, ja sigui premiant la dedicació exclusiva i la disponibilitat o bé al contrari, 
penalitzant la retribució quan les hores i/o la disponibilitat són inferiors a la norma. 

La influència que té el grau de dedicació laboral es va analitzar en el marc de la capa 2, 
que representa la retribució real final de cada treballador o treballadora. En l’anàlisi es va 
observar que per a tots els grups de titulació la proporció de dones que demanaven 
reducció de jornada era molt més elevada a la proporció d’homes que la sol·licitaven. 

L’EAG/REE concentra el 95,35% de les dones amb reducció de jornada, que representa el 
77,44% del conjunt de persones amb reducció de jornada a l’AJUNTAMENT. Sols un 10,76% 
de les dones de les escales especials GUB i SPEIS tenien reducció de jornada, mentre que 
els homes ho feien en un 4,67%, un percentatge similar a l’EAG/REE. 

Dins l’EAG/REE, les dones que van sol·licitar la reducció de jornada representaven el 
18,13% de la plantilla de treballadores, mentre que entre els homes només representaven 
el 4,02%. L’impacte que té la reducció de jornada en la BSG es posa de manifest en 
l’anàlisi comparativa entre la capa 1 i la capa 2, on aquesta s’amplia en diferents nivells 
(els nivells 24, 21 i 14 estan especialment afectats). Entre els subgrups, aquells on hi ha 
una important feminització, al subgrup A1, els llocs de personal tècnic; de l'A2, el personal 
educador de les escoles bressol i el personal tècnic 4 de Serveis Socials (TM Treball Social i 
Educació Social). 

En relació amb les escales especials GUB i SPEIS, malgrat tractar-se d’escales molt 
masculinitzades, és igualment perceptible l’impacte que té la reducció de jornada en la 
BSG en l’anàlisi comparativa entre la capa 1 i la capa 2. El nivell 16 sembla el més afectat 
per la reducció de jornada de la població femenina, ja que tot i que el percentatge de 
dones que ocupen llocs d’aquest grup és molt inferior al d’homes, la proporció de dones 
que sol·liciten la reducció de jornada és molt superior a la proporció d’homes (un 11,2% 
respecte al 5,4% del total de treballadores i treballadors). Per a GUB i SPEIS, dins el grup 
de titulació C2 són els llocs d’agent i bomber els que concentren un nombre més elevat de 
treballadores que sol·liciten la reducció de jornada. 

La bretxa salarial de gènere global de l’AJUNTAMENT, mesurada sobre les retribucions reals 
(excepte hores extraordinàries), i considerant el grau de dedicació (capa 2), augmentava 
fins al 15,89%, 2,5 punts percentuals més que l’observada en la bretxa estructural, i 
assolia el 17,45% en l’EAG/REE; i es mantenia en un 7,88% en les escales especials GUB i 
SPEIS, on la presència femenina és molt limitada. 
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Així, l’estudi constata que hi ha diversos factors clau que ppropicien la bretxa salarial de 
gènere:  

 Segregació ocupacional i horitzontal. Els llocs més remunerats dins un mateix grup 
de titulació i un mateix nivell estan ocupats principalment per homes, mentre que 
les dones del mateix grup de titulació i nivell ocupen llocs de treball menys 
remunerats. Els complements associats als llocs de treball tenen un paper de 
reforç de la bretxa salarial, en totes dues escales. 

 La segregació vertical podria estar estretament relacionada amb l’impacte del 
sostre de vidre, ja que una gran part dels llocs de treball que estan ocupats per 
dones (escola bressol, tècnic/a 4, etc.) són llocs sense possibilitat de promoció o 
limitats a promoció de nivells no superiors al nivell 26. La segregació vertical està 
influenciada pel tipus de nomenament dels treballadors i les treballadores, fet que 
condiciona que en tots els subgrups les dones tinguin menys possibilitats de 
promoció per concurs que els homes. 

 Ús desigual de les mesures de conciliació amb més presència femenina en el 
treball a temps parcial. El nombre d’homes que es dediquen a la cura de fills o 
persones dependents és inferior que els de les dones i és per aquesta raó que 
pensem que les dones redueixen les jornades laborals i/o renuncien a les carreres 
professionals. 

Dels resultats, l’estudi apunta a dues conclusions clau:30 

                                                      
30 L’estudi no incorpora les modificacions retributives que s’han aplicat amb posterioritat al període d’anàlisi de 
l’informe (2017).  
a) L’acord de condicions de treball del personal empleat públic municipal incorpora, a partir de juliol del 

2018, la bonificació en un 6% de la reducció de jornada d’un terç o la meitat per tenir cura d’un fill o filla 
de més de 6 anys i menor de 12 anys. La reducció del percentatge afecta negativament les retribucions de 
les dones, sobretot en la reducció de cura de fills/filles de 0 a 1 any, ja que abans de la modificació les 
retribucions eren del 100%. 

b) Des de l’any 2018 s’ha modificat el valor de les retribucions anuals en relació amb les diferents jornades 
de treball. Els canvis més rellevants són els següents: 
 Increment de les retribucions de manera proporcional per l’impacte de les previsions de la LGPE (any 

2018 i 2019, i es preveu el 2020).  
 Increment de les retribucions, de manera variable, per l’acord de condicions de treball. En concret, el 

complement d’experiència professional, i el complement de perillositat (efectes any 2017, 2018 i 
2019) i altres com són alguns valors de la festivitat vinculats a presència efectiva, i la imputació del 
complement d’atenció a alguns col·lectius de personal. 

 Reducció de les jornades de treball més generals: l'ordinària de 37,5 hores, les de plena dedicació, 
les especials de la GUB i SPEIS, i s’ha reduït la jornada de manera específica i complementària de 
col·lectius (molt feminitzats) que tenen horaris especials. Ara per ara, s’està en procés de negociació 
de diversos d’aquests horaris especials. 

c) Ampliació del permís de paternitat de 4 a 6 setmanes. 
d) Determinació d’altres modalitats de reducció de jornada que han entrat en vigor a partir de juliol del 2018.  
e) Reajustament del valor dels festius treballats del personal de la GUB amb reducció de jornada no 

compactada.  
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 El valor associat a cada lloc de treball (remuneració, incloent-hi sou base i 
complements) i la distinta presència de dones i homes en cadascun, constitueixen 
una font clau de bretxa salarial.  

 El grau de dedicació incideix positivament en la bretxa atès que són 
majoritàriament les dones les que protagonitzen les reduccions de jornada. Al seu 
torn, la major o menor presència de dones en determinats llocs o àmbits de treball 
afavoreix un major o menor impacte del grau de dedicació en el conjunt de la 
bretxa. 

Les dades relatives al 2018 apunten al mmanteniment dels factors que propicien la BSG de 
manera gairebé inamovible, en termes generals i específics, ii els impactes diferenciats 
d'aquests sobre dones i homes.  

 

 
 

D'altra banda, considerant els resultats de l’estudi, es disposa d'una proposta de mesures 
per reduir la bretxa salarial de gènere que hauran de ser considerades en la formulació del 
III Pla d’igualtat. 

ENQUESTA. Pregunta 11 

Des del teu punt de vista, hi ha iigualtat 
retributiva entre dones i homes a l’Ajuntament? 
(Marca només una resposta. Si és negativa, 
especifica-la) 

Dones  
% / 

respostes 
dones 

%/total  Homes  
% / 

respostes 
homes 

%/total  TOTAL  

 Sí 449 55,0% 57,2% 336 80,2%  42,8% 785 
 No 129 15,8%  80,1% 32 7,6%  19,9% 161 
 No ho sé 213 26,1% 82,9% 44 10,5% 17,1% 257 
 No respon  25 3,1% 78,1% 7 1,7% 21,9% 32 

 816 100,0% 66,1% 419 100,0% 33,9% 1.235 
 

En l’ENQUESTA, a la qüestió sobre la percepció en relació amb la igualtat retributiva entre 
dones i homes a l’Ajuntament (Pregunta 11), hi torna a haver bretxes entre la percepció 
d’unes i altres: enfront d'un 55% de les dones que pensen que sí que hi ha igualtat 
retributiva, ho fa un 80,2% d’homes, 25 punts percentuals de diferència. És significatiu el 
15,8% de les dones, i el 7,6% dels homes, que perceben que no hi ha igualtat retributiva, i 
que en les seves especificacions apunten que aquest fet és degut a la segregació vertical, 
a la millor valoració dels llocs masculinitzats i a l'ús més gran de les mesures de conciliació 
per part de les dones. 

Més presència 
femenina en el 
treball a temps 

parcial 

Segregació 
horitzontal Segregació vertical 

Valor de les 
ocupacions més 

feminitzades 

Discontinuïtat de les 
trajectòries 

femenines deguda al 
treball de cura 

Estructura de 
l’organització 

Composició dels 
salaris (pes dels 

complements lligats 
a la presencialitat) 
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El percentatge de dones i homes que contesten que no ho saben, un 26,1% de les dones i 
10,5% dels homes, és també remarcable. 

 

Respecte a l’ENQUESTA del II-PdI-AjBCN, a la pregunta sobre si “un home i una dona que 
ocupen un mateix lloc de treball cobren igual” a l’AJUNTAMENT DE BARCELONA (P2), les dones 
tenien un grau d’acord de 8,24 i els homes un 9,27, de manera que era l'àmbit més ben 
valorat tant per les dones com pels homes que van respondre l’enquesta. Sense obviar que 
les preguntes tenen matisos diferents, les percepcions actuals són força més negatives. 

 

44.1. Indicadors de política i estructura retributiva 

INDICADORS  VALORACIÓ  
Evolució de la bretxa salarial de gènere 31 
(la diferència entre la mitjana del guany salarial brut 
anual dels homes i la mitjana del guany salarial brut 
anual de les dones com a percentatge de la mitjana 
del guany salarial brut anual dels homes). 

 Bretxa salarial estructural de gènere: 13,23%   
 Bretxa ajustada (retribucions reals): 15,89% 

 
Vegeu la informació desagregada a la taula 119. 
 

S’hauran de formular indicadors en funció de la 
capacitat de captar informació que estigui 
disponible.32 

 

Percepció de les persones de la plantilla sobre la 
igualtat retributiva entre dones i homes a 
l’Ajuntament 

  Respostes afirmatives: 
- Dones: 55%  
- Homes: 80,2%  

 Respostes negatives: 
- Dones: 15,8%  
- Homes: 7,6%  

(Vegeu les respostes de l'Enquesta Pregunta 11) 

 

  

                                                      
31 El Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i 
d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació (RDL), introdueix l'l'obligació de tenir un registre, 
amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla, 
desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o 
d'igual valor. A aquest registre hi poden accedir les persones treballadores de l'empresa a través de la 
representació legal. 
El RDL defineix el concepte de treball d'igual valor a l'efecte de l'obligació de pagar la mateixa retribució, i 
estableix que tindran igual valor dos llocs per als quals siguin equivalents (i) la naturalesa de les funcions o 
tasques efectivament encomanades, (ii) les condicions educatives, professionals o de formació exigides per al 
seu exercici, i (iii) els factors estrictament relacionats amb l'exercici i (iv) les condicions laborals en què 
aquestes activitats es duen a terme. 
32 Per dur a terme aquesta anàlisi de bretxa, s’hauria de considerar la viabilitat de mantenir aquest nivell 
d’anàlisi o si hi ha alternatives més “senzilles” que permetin a l’AJUNTAMENT, els ORGANISMES AUTÒNOMS i els ENS 
ADHERITS generar informació anual sobre l’evolució de la bretxa salarial de gènere en compliment de la norma 



 

125 
 

5. CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I 
LABORAL 

L'aplicació d'estratègies de conciliació queda recollida en l'article 44 de la Llei orgànica per 
a la igualtat efectiva de dones i homes: “Els drets de conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral s’han de reconèixer als treballadors i les treballadores de manera que 
fomentin l’assumpció equilibrada de les responsabilitats familiars, per tal d’evitar qualsevol 
discriminació basada en el seu exercici”. 

El dret a la conciliació de treballadores i els treballadors al servei de les administracions 
públiques catalanes queda recollit en un text únic, la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de 
mesures de conciliació de la vida personal familiar i laboral del personal al servei de les 
administracions públiques de Catalunya; encara que igualment han de ser considerades 
les previsions establertes a l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP)33 sobre aquesta 
matèria (en alguns supòsits i pel seu caràcter bàsic, afecten les disposicions de la Llei 
8/2006, de 5 de juliol).  

Amb aquest marc normatiu de referència, s’analitzen les mesures implantades per 
l’AJUNTAMENT per facilitar un equilibri adequat entre les responsabilitats personals, familiars 
i laborals. El gaudiment de les mesures de conciliació és comú a tot el personal, encara 
que si analitzem a les taules l’evolució de l’ús de les mesures de conciliació dels darrers 4 
anys aquesta té biaix de gènere, amb la feminització de la conciliació. 

La conciliació familiar a l’AJUNTAMENT DE BARCELONA està agrupada en 4 categories: 
reduccions de jornada, permisos, excedències i flexibilitat horària. 

 

55.1. Horari de la plantilla 

5.1.1. Horari de la plantilla: Ajuntament  

a) Escala d’Administració general i resta escala especial 

Taula 120. Distribució de la plantilla per tipologia horària (2018)  

EAG/REE Dones %/horari  % / T 
dones  Homes  %/horari  % / T 

homes  Total % 
Total/N  

40 hores 293 54,8% 14,3% 242 45,2% 20,6% 535 16,6% 
37,50 hores 1679 64,6% 81,7%  920 35,4% 78,3%  2.599 80,5% 
Altra tipologia (1) 82 86,3% 4,0% 13 13,7% 1,1% 95 2,9% 
Total  2.054  63,6%  100,0%  1.175  36,4%  100,0%  3.229  100,0%  

(1) Jornada simplificada a extingir (32,5 h) 

 

Segons l’Acord de condicions 2017-2020, la jornada ordinària de treball dels empleats i 
les empleades és de 37,5 h/setmanals com a prestació bàsica, a excepció d’aquells 

                                                      
33 El Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i 
d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, incorpora diverses reformes a l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic. 
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col·lectius o llocs de treball que per la naturalesa del servei que presten o l’especial 
qualificació de les persones així ho requereixin. 

El gruix de la plantilla de l’EAG/REE (Taula 120) es concentra a l’horari de les 37,5 
h/setmanals, i malgrat que la relació percentual homes-dones no és paritària (64,6% i 
35,4%), sí que ho és en termes proporcionals al percentatge de dones i homes a la 
plantilla. 

On hi ha paritat és en l’horari de les 40 hores on les dones són el 54,8%, però on estan 
infrarepresentades en termes relatius. En l’horari d’Altra tipologia (jornada simplificada) hi 
estan sobrerepresentades en termes absoluts i relatius. Cal remarcar que aquesta jornada 
implica la reducció de tots els conceptes retributius de manera proporcional a la jornada 
ordinària (86,67%). 

  
b) Escala especial GUB  

Taula 121. Distribució de la plantilla per tipologia horària (2018) 

EEGUB Dones %/horari  % / T 
dones Homes  %/horari  % / T 

homes Total % 
Total/N 

40 hores 378 12,4% 100%  2.672 87,6% 100%  3.050 100% 
 
La totalitat del personal de la GUB treballa en horari de 40 hores (Taula 121). 

 
c) Escala especial SPEIS 

Taula 122. Distribució de la plantilla per tipologia horària (2018) 

EE SPEIS Dones %/horari  % / T 
dones Homes  %/horari  % / T 

homes Total % 
Total/N 

40 hores 6 1,1% 100%  563 98,9% 100%  569 100% 
 

La totalitat del personal de l'SPEIS treballa en horari de 40 hores (Taula 122). 

 
5.1.2. Horari de la plantilla: organismes autònoms i ens adherits  

Les plantilles dels ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS també es concentren en les 37,5 
h/setmanals (prop del 66%), amb oscil·lacions percentuals que van, en les plantilles de 
dones, del 95,8% de l'Institut Municipal d’Hisenda al 64,5% de l’Institut Municipal 
d’Informàtica, amb una única excepció, el 9,3% de la plantilla de dones de l'Institut 
Municipal d’Educació. La totalitat de les plantilles dels homes, sense excepcions, tenen la 
presència més important en les 37,5 h/setmanals, amb percentatges que van des del 
93,9% de l'Institut de Serveis Socials, al 61,7% a l'Institut de Cultura de Barcelona.  

La tipologia horària de les 40 h/setmanals significa al voltant del 6% de les plantilles. La 
presència de dones i homes en aquest horari varia tan en la relació dones/homes com 
entre els diferents ORGANISMES I ENS. Així, si a l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat ningú no fa aquest horari, a l'Institut Municipal d’Informàtica ho fa el 31,2% 
de la plantilla de dones, i a l'Institut Municipal d’Urbanisme ho fa el 33,3% de la plantilla 
d’homes.  
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TTaula 123. Tipologia horària (2018) 

40 hores  37,5 hores  Altra tipologia   

TOTAL 
ORGANISMES AUTÒNOMS Dones   %/grup   %% / T 

dones  Homes   %% / T 
homes  Total  Dones   %/grup   %% / T 

dones  Homes    %% / T 
homes  Total  Dones   %/grup   %% / T 

dones  Homes    %% / T 
homes  Total  

Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB) 21 50,0% 9,3% 21 14,1% 42  184 66,7% 81,1% 92  61,7% 276  22 37,9% 9,7% 36  24,2%  58  376  
Institut de Serveis Socials 
(IMSS) 11 68,8% 1,2% 5 3,0% 16  854 84,6% 91,3% 155  93,9%  1.009  70 93,3% 7,5% 

 
5  3,0% 75  1.100  

Institut Municipal d’Educació 
(IMEB) 8 66,7% 0,6% 4 3,4% 12  115 55,3% 9,3% 

 
93  78,8% 208  1.115 98,2% 90,1%  21  17,8% 1.136  1.356  

Institut Municipal d’Hisenda 
(IMH) 2 20,0% 1,1% 8 7,3% 10  181 64,4% 95,8%  100  90,9% 281  6 75,0% 3,2% 2  1,8% 8  299  
Institut Municipal 
d’Urbanisme (IMU) 6 40,0% 12,2% 9 33,3%  15  42 70,0% 85,7% 18  66,7% 60  1 100,0% 2,0% 0  0,0% 1  76  
Institut Municipal del Paisatge 
Urbà i la Qualitat de Vida 
(IMPUQV) 1 33,3% 4,0% 2 10,5% 3  23 57,5% 92,0% 17  89,5% 40  1 100,0% 4,0% -  - 1  44  
Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat 
(IMPD) - - - - - -  61 82,4% 92,4% 13  92,9% 74  5 83,3% 7,6% 1  7,1% 6  80  
Institut Municipal de Mercats 
de Barcelona (IMMB) 5 38,5% 12,5% 8 25,0% 13  33 58,9% 82,5% 23  71,9% 56  2 66,7% 5,0% 1  3,1% 3  72  
Institut Barcelona Esports 
(IBE) 5 38,5% 17,9% 

 
8 32,0% 13  21 55,3% 75,0% 17  68,0% 38  2 100,0% 7,1% -  - 2  53  

Institut Municipal 
d’Informàtica (IMI) 29 46,0% 31,2%  34 19,3% 63  60 29,7% 64,5% 142  80,7% 202  4 100,0% 4,3% -  - 4  269  
Consorci d’Educació                                         
Patronat Municipal de 
l’Habitatge 32 60,4% 24,8% 21 28,0% 53  96 64,0% 74,4% 54  72,0% 150  1 100,0% 0,8% -  - 1  204  
Agència de Salut Pública de 
Barcelona  3 50,0% 0,8% 3 2,0% 6  272 68,5% 73,9% 125 83,3% 397  93 80,9% 25,3% 22 14,7% 115  518  
Consorci de Biblioteques (*)                                           

(*) Les dades del Consorci de Biblioteques presenten diferències amb les dades disponibles per a l’entitat el 31 de desembre de 2018 ja que corresponen a dades actuals, però 
s'incorporen pel seu caràcter orientatiu.
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Si no considerem l'l’Institut Municipal d’Educació, al voltant del 6,5% de les plantilles fan 
Altra tipologia horària (fonamentalment jornada simplificada), però sí que hi incorporem el 
personal de l'Institut Municipal d’Educació, aquest percentatge es dispara per sobre del 
33%. De l'Institut Municipal d’Educació, el 90,1% de la plantilla de dones treballa en horari 
de 32,5h/setmanals (són el 98,2% de la plantilla que fa aquest horari), enfront del 17,8% 
dels homes. De la resta de plantilles destaca el 24,2% de la plantilla d’homes de l'Institut 
de Cultura de Barcelona que també ho fa sota aquesta tipologia horària.  

Pràcticament a cap ORGANISME O ENS hi ha paritat en la distribució de dones i homes per 
tipologia horària, però a la tipologia més reiterada, les 37,5 h/setmanals, i a excepció de 
l'Institut Municipal d’Educació hi ha força tendència a percentatges proporcionals amb la 
presència de dones i homes a les diferents plantilles. 

 

55.2. Mesures de conciliació 

5.2.1. Flexibilitat horària: Ajuntament  

Les opcions de flexibilitat horària34 a les quals podia acollir-se el personal de l’ AJUNTAMENT 
DE BARCELONA al període sota diagnosi eren les següents: 

 60 hores trimestrals de conveni 
 20 hores trimestrals de conveni 

Tot el personal de l’AJUNTAMENT disposava de 20 hores trimestrals d’afers propis que 
permetien flexibilitzar la jornada laboral. Es reconeixia també el règim especial de 60 hores 
trimestrals per a progenitores i progenitors de menors de 12 anys o amb discapacitat o per 
a aquell personal que convisqués amb cònjuge, pare o mare incapacitat. 

El criteri de la recollida de dades és el nombre de persones que en el moment analitzat han 
fet ús de la flexibilitat horària (acumulatiu anual). 

 

a) Escala d’Administració general i resta de l’escala especial 

L’impacte de l’ús de la flexibilitat horària en relació amb les plantilles de dones i homes és 
molt més important en les dones que en els homes. Si fins al 71,6% de les dones de la 
plantilla van fer servir la flexibilitat horària (49,7% les 20 hores i 21,9% les 60 hores), 
només ho van fer el 54,4% de la plantilla d’homes (39,9% i 14,5% respectivament) (Taula 
124).  

Aquestes dades subratllen la pervivència de la feminització de la conciliació malgrat 
l’idèntic dret de gaudiment que tenen les dones i homes de l’EAG/REE. 

 

 

                                                      
34 Les 60 hores i les 20 hores trimestrals de conveni han esdevingut 80 i 30 hores trimestrals, respectivament, 
a partir del nou conveni ratificat el 21 de juliol de 2018. 
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TTaula 124. Personal amb flexibilitat horària (2018) 

 
Dones  

% / T 
dones  

% / 
plantilla 
dones  Homes  

% / T 
homes  

% / 
plantilla 
homes  TOTAL  

60 hores trimestrals de conveni 450 30,6% 21,9% 170 26,6% 14,5% 620  
20 hores trimestrals de conveni 1020 69,4% 49,7% 469 73,4% 39,9% 1.489  

 TTOTAL 1.470  100,0%  71,6%  639  100,0%  54,4%  2.109  
 

 

El nombre de persones que han fet ús de la flexibilitat horària ha anat augmentant al llarg 
del període sota diagnosi, singularment les 20 hores trimestrals de conveni, i és una 
pràctica força feminitzada tant en termes absoluts com relatius. Del conjunt de la plantilla 
del 2018, prop del 70% de la flexibilitat horària és utilitzada per dones, un percentatge més 
alt que la proporció de dones a la plantilla (63,6%) (Taula 125). Aquesta situació s’ha 
mantingut al llarg dels anys. 

Taula 125. Evolució del personal amb flexibilitat horària (2016-2018) 

  2016  2017  2018 (*)  
  Dones  %/hores  Homes  TOTAL  Dones  %/hores  Homes  TOTAL  Dones  %/hores  Homes  TOTAL  
60 h trimestrals conveni 310 75,6% 100 410  395 72,7% 148 543  450 72,6% 170 620  
20 h trimestrals conveni 770 69,7% 335 1.105  944 68,5% 435 1.379  1.020 68,5% 469 1.489  

TOTAL  1080  71,3%  435  1.515  1.339  69,7%  583  1.922  1.470  69,7%  639  2.109  
(*) 80 i 30 hores trimestrals a partir del nou conveni ratificat el 21 de juliol de 2018. 

 

De les persones que han gaudit d’aquesta flexibilitat horària, en termes absoluts, tant 
dones com homes han fet servir en un nombre més gran les 20 hores trimestrals. En 
termes relatius als col·lectius diferenciats de dones i homes, els homes van flexibilitzar 20 
hores en un percentatge més elevat que les dones, el 73,4% enfront del 69,4% de les 
dones; aquesta relació s’invertia pel que feia a les 60 hores, amb un 30,5% del col·lectiu de 
dones i un 26,6% del d’homes. 

 

b) Escala especial GUB 

No es disposen de les dades del personal de la GUB; malgrat que hi tenen dret, 
normalment no en fan ús, ja que funcionen amb un sistema de “bosses d’hores extres”. 

 

c) Escala especial SPEIS 

No es disposen de les dades del personal de l'SPEIS; malgrat que hi tenen dret, 
normalment no en fan ús, ja que funcionen amb un sistema de “bosses d’hores extres”. 
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55.2.2. Flexibilitat horària: organismes autònoms i ens adherits 

Taula 126. Flexibilitat horària (2018) 

60 hores trimestrals de conveni  20 hores trimestrals de conveni  

TOTAL  

ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS 
ADHERITS Dones   % / T 

dones  

 %% / 
plantilla 
dones  

Homes    % / T 
homes  

 %% / 
plantilla 
homes  

Total  %/TOTAL  Dones   % / T 
dones 

 %% / 
plantilla 
dones  

Homes    % / T 
homes  

 %% / 
plantilla 
homes  

Total  %/TOTAL  

Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB) 34 26,8% 15,0% 3 5,6% 0,04% 37  20,4% 93 73,2% 41,0% 51  94,4% 34,2% 144  79,6% 181  
Institut de Serveis Socials (IMSS) 328 37,3% 35,0% 29 20,9% 0,13% 357  35,1% 551 62,7% 58,9% 110  79,1% 67,1% 661  64,9% 1.018  
Institut Municipal d’Educació (IMEB) 17 32,1% 1,4% 1 8,3% 0,07% 18  27,7% 36 67,9% 2,9% 11  91,7% 9,3% 47  72,3% 65  
Institut Municipal d’Hisenda (IMH) 52 28,9% 27,5% 9 12,2% 0,11% 61  24,0% 128 71,1% 67,7% 65  87,8% 59,1% 193  76,0% 254  
Institut Municipal d’Urbanisme 
(IMU) 7 18,9% 14,3% 1 8,3% 0,31% 8  16,3% 30 81,1% 61,2% 11  91,7% 40,7% 41  83,7% 49  
Institut Municipal del Paisatge Urbà 
i la Qualitat de Vida (IMPUQV) 9 39,1% 36,0% 5 35,7% 1,88% 14  37,8% 14 60,9% 56,0% 9  64,3% 47,4% 23  62,2% 37  
Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMPD) 5 19,2% 7,6% 3 33,3% 2,38% 8  22,9% 21 80,8% 31,8% 6  66,7% 42,9% 27  77,1% 35  
Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona (IMMB) 7 38,9% 17,5% - - - 7  28,0% 11 61,1% 27,5% 7  100,0% 21,9% 18  72,0% 25  
Institut Barcelona Esports (IBE) 4 22,2% 14,3% 2 12,5% 0,50% 6  17,6% 14 77,8% 50,0% 14  87,5% 56,0% 28  82,4% 34  
Institut Municipal d’Informàtica (IMI)                               
Consorci d’Educació                             
Patronat Municipal de l’Habitatge 17 23,0% 13,2% 1 3,8% 0,05% 18  18,0% 57 77,0% 44,2% 25  96,2% 33,3% 82  82,0% 100  
Agència de Salut Pública de 
Barcelona                                      
Consorci de Biblioteques                                     

(1) Nombre de persones que han fet ús de la flexibilitat horària (acumulatiu 2018). 

El gaudiment de la flexibilitat horària als ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS està igualment marcat per un clar biaix de gènere; del conjunt de les 
plantilles de les quals disposem de dades (Taula 126), prop del 80% de la flexibilitat horària és utilitzada per dones, un percentatge similar a la 
proporció de dones a les plantilles de les quals es tenen dades. 
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De les persones que gaudeixen d’aquesta flexibilitat horària, tant en termes absoluts com 
relatius i tant entre les dones com entre els homes, es van fer servir en major mesura les 
20 hores trimestrals. En termes relatius als col·lectius diferenciats de dones i homes, prop 
del 67% de les dones van flexibilitzar 20 hores i un 33% en van flexibilitzar 60. Entre els 
homes els percentatges són el 85% i gairebé el 15%, respectivament. Aquests 
percentatges globals tenen les seves particularitats si analitzem ORGANISMES I ENS 
individualment.  

L’impacte de l’ús de la flexibilitat horària en relació amb les plantilles de dones i homes és 
molt similar tant en les dones com en els homes, al voltant del 49%.  

55.2.3. Personal amb reducció de jornada: Ajuntament  

Les reduccions de jornada a l’AJUNTAMENT DE BARCELONA poden ser sol·licitades per les 
circumstàncies següents: a) cura de fills/filles de menys de 6 anys; b) cura de fills/filles de 
6 a 12 anys; c) cura de familiars discapacitats, amb incapacitat o disminució, i d) violència 
de gènere. 

Les dades de reduccions de jornada a les tres escales de l'AJUNTAMENT (Taula 127) mostren 
que a l’EAG/REE hi ha una enorme concentració de reduccions de jornada en les dones, el 
91,1% del total, percentatge significativament allunyat del 63,6% de presència de dones en 
aquesta escala.  

A la GUB les dones que redueixen són el 19,7% sobre el total, més de 7 punts per sobre de 
la seva presència a la plantilla. A l'SPEIS només una dona i dos homes tenen reducció de 
jornada, però això implica que la dona significa el 33,3% del total, molt lluny de l’1,1% que 
signifiquen a la plantilla. 

En relació amb les plantilles desagregades per sexe, les dones que han gaudit de reducció 
signifiquen el 7% de la plantilla de dones a l’EAG/REE, el 10,8% a la GUB i el 16,7% a 
l'SPEIS. Si considerem les plantilles d’homes, els percentatges canvien notablement, són 
un 1,1%, un 6,3% i un 0,4%, respectivament.  

Taula 127. Reduccions de jornada (2018) 

 

Dones  %/escala  
% / 

plantilla 
dones  

Homes  %/escala  
% / 

plantilla 
homes  

TOTAL  

EAG/REE 144 91,7% 7,0% 13 8,3% 1,1% 157  
EE GUB 41 19,7% 10,8% 167 80,3% 6,3% 208  
EE SPEIS 1 33,3% 16,7% 2 66,7% 0,4% 3  

TOTAL  186  50,5%  7,6%  182  49,5%  4,1%  368  
 

Taula 128. Evolució de les reduccions de jornada i escales (2016-2018) 

  2016  2017  2018  
  Dones  %/escala  Homes  TOTAL  Dones  %/escala  Homes  TOTAL  Dones  %/escala  Homes  TOTAL  
EAG/REE 136 95,1% 7 143  136 95,1% 7 143  144 91,7% 13 157  
EE GUB 38 23,6% 123 161  30 22,1% 106 136  41 19,7% 167 208  
EE SPEIS 0 0,0% 3 3  0 0,0% 1 1  1 33,3% 2 3  

TOTAL  174  56,7%  133  307  166  59,3%  114  280  186  50,5%  182  368  
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Si considerem com han evolucionat les reduccions de jornada als darrers 3 anys (Taula 
128), tant a l’EAG/REE com a la GUB s’ha produït un lleuger descens del percentatge global 
de dones, però amb percentatges que encara estan lluny de ser proporcionals en la 
presència de dones a totes dues plantilles.   

 

aa) Escala d’Administració general i resta de l’escala especial 

Les reduccions de jornada a l’EAG/REE responen a 3 de les circumstàncies per les quals 
poden ser sol·licitades, i s'han mantingut en el temps malgrat una lleugera disminució en 
termes relatius.  La principal circumstància de les reduccions és per cura de fills/fills de 
menys de 6 anys, on les dones han significat, sobre el conjunt de persones que han 
sol·licitat aquesta reducció, entre el 98,7% del 2016 i el 94,7% del 2018; la segona 
circumstància és per cura de fills/filles de 6 a 12 anys, on les dones han significat el 2018 
el 87,5%. La darrera circumstància és per cura de familiars discapacitats, amb incapacitat 
o disminució; i malgrat que les xifres són molt menors, les dones han significat el 100% de 
les persones que han gaudit d’aquesta reducció el 2016 i el 2017, i del 85,7% el 2018. No 
hi ha hagut reduccions de jornada per violència de gènere. 

Sota totes les circumstàncies hi ha una manifesta feminització de les reduccions de 
jornada. 

Taula 129. Evolució de les reduccions de jornada desagregades per circumstàncies (2016-2018) 

  2016  2017  2018  
  Dones  %/escala  Homes  TOTAL  Dones  %/escala  Homes  TOTAL  Dones  %/escala  Homes  TOTAL  
Cura de fills/filles de menys de 
6 anys 76 98,7% 1 77  76 96,2% 3 79  89 94,7% 5 94  
Cura de fills/filles de 6 a 12 
anys 50 89,3% 6 56  50 92,6% 4 54  49 87,5% 7 56  
Cura de familiars discapacitats, 
incapacitat o disminució 10 100,0% 0 10  10 100,0% 0 10  6 85,7% 1 7  
 Violència de gènere - - - -  - - - -  - - - -  

TOTAL  136  95,1%  7  143  136  95,1%  7  143  144  91,7%  13  157  
 

b) Escala especial GUB 

Les reduccions de jornada a la GUB (Taula 130) tenen la seva principal circumstància en la 
cura de fills/filles de menys de 6 anys (són el 88,9% del total el 2018), percentatge que 
s’ha mantingut en xifres similars als darrers anys. De les persones amb reducció sota 
aquesta circumstància, el 19,5% eren dones el 2018, un percentatge 7 punts percentuals 
per sobre del seu percentatge a la plantilla (12,4%). 

Taula 130. Evolució de les reduccions de jornada desagregades per circumstàncies (2016-2018) 

  2016  2017  2018  
  Dones  %/escala  Homes  TOTAL  Dones  %/escala  Homes  TOTAL  Dones  %/escala  Homes  TOTAL  
Cura de fills/filles de menys de 
6 anys 31 20,5% 120 151  27 21,1% 101 128  36 19,5% 149 185  
Cura de fills/filles de 6 a 12 
anys 4 80,0% 1 5  3 50,0% 3 6  3 18,8% 13 16  
Cura de familiars discapacitats, 
incapacitat o disminució 3 60,0% 2 5  0 0,0% 2 2  2 28,6% 5 7  
Violència de gènere - - - -  - - - -  - - - -  

TOTAL  38  23,6%  123  161  30  22,1%  106  136  41  19,7%  167  208  
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Les reduccions per les altres dues circumstàncies, cura de fills/filles de 6 a 12 anys, i cura 
de familiars discapacitats, amb incapacitat o disminució, són poc significatives i molt 
irregulars en la seva evolució. En qualsevol cas es pot asseverar que, en termes relatius, hi 
ha un biaix de gènere pràcticament constant. Tampoc a la GUB hi ha hagut reduccions de 
jornada per violència de gènere. 

 
c) Escala especial SPEIS 

A l'SPEIS les reduccions de jornada són residuals (Taula 131), per la qual cosa afecten 
menys del 0,5% de la plantilla. Les dades no poden ser considerades significatives. 
Tampoc a l'SPEIS hi ha hagut reduccions de jornada per violència de gènere. 

Taula 131. Evolució de les reduccions de jornada desagregades per circumstàncies (2016-2018) 

  2016  2017  2018  
  Dones  %/escala  Homes  TOTAL  Dones  %/escala  Homes  TOTAL  Dones  %/escala  Homes  TOTAL  
Cura de fills/filles de 
menys de 6 anys  0 0%  3 3  0  0%  1 1  1 33,3,0% 2 3  

 

Cal subratllar que el desenvolupament del treball a temps parcial, sigui aquest resultat 
d’una elecció personal o de la imposició, pot tenir efectes negatius per a les condicions de 
treball, els salaris, les qualificacions, les prestacions de jubilació i d’atur i/o per a la 
trajectòria professional de les persones. 

5.2.4. Personal amb permisos: Ajuntament  

Els permisos a l’AJUNTAMENT DE BARCELONA poden ser sol·licitats per les circumstàncies 
següents: 

 Naixement, adopció o acolliment de 
fills/filles 

 Cura de familiar de primer grau 

 Adopció internacional  Atenció a familiar fins a segon grau 
 Prenatal  Violència de gènere  
 Fills o filles prematurs  Matrimoni de familiar fins a segon grau 
 Primer any de reducció compactat  Matrimoni del treballador/a 
 Permís per lactància  Trasllat de domicili 
 Permís per lactància compactat  Defunció de familiars fins a segon grau 
 Fills i filles amb discapacitat  Paternitat 
 Fills i filles amb càncer o malaltia greu  Permís per gestació (*Permís incorporat 

en el nou conveni ratificat el 21 de juliol 
de 2018) 

 Maternitat, adopció o acolliment, tant 
preadoptiu com permanent o simple 

 

La distribució dels permisos entre dones i homes a l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, en termes 
globals, està lleugerament masculinitzada, amb un percentatge de dones que ha oscil·lat 
entre el 31% del 2016 i el 33,7% del 2017. Un cop considerades les diferents escales, la 
distribució és força irregular i lluny de ser paritària, però, contràriament, és força 
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proporcional amb el percentatge de dones i homes en cadascuna de les plantilles. S’ha de 
tenir en compte, però, que parlem de permisos i no de persones, ja que una única pot 
haver gaudit de més d’un permís. 

Les dades dels permisos a l’EAG/REE (Taula 132) mostren que les dones concentren bona 
part d'aquests permisos, amb xifres que han anat creixent en termes absoluts, però que en 
termes relatius han anat en descens, 71,1% el 2016 i 67,4% el 2018. La tendència a la 
plantilla d’homes és inversa.  

  Taula 132. Evolució dels permisos per escales (2016-2018) 

  2016  2017  2018  
  Dones  %/escala  Homes  TOTAL  Dones  %/escala  Homes  TOTAL  Dones  %/escala  Homes  TOTAL  
EAG/REE 925 71,3% 373 1.298  1.138 70,2% 482 1.620  1.139 67,4% 550 1.689  
EE GUB 272 12,0% 2.002 2.274  264 11,6% 2.008 2.272  264 11,5% 2.032 2.296  
EE SPEIS 2 0,7% 298 300  5 1,8% 277 282  9 3,3% 264 273  

TOTAL  1.199  31,0%  2.673  3.872  1.407  33,7%  2.767  4.174  1.412  33,2%  2.846  4.258  
 

A la GUB les dones que gaudeixen de permisos s’han reduït lleugerament en termes 
absoluts i relatius, de manera que han baixat del 12% al 11,5% i han quedat lleugerament 
per sota de la seva presència a la plantilla (12,4%). 

A l'SPEIS, la tendència ha estat contrària amb un increment significatiu dels permisos entre 
les dones que són el 3,3% el 2018 (la seva presència a la plantilla és de l'1,1%). És molt 
significatiu que el nombre de permisos entre les dones el 2018 sigui un 50% per sobre de 
la seva presencia a la plantilla. 

Si fem una anàlisi dels permisos desagregats per circumstàncies i escales (Taula 133), 
aquests presenten variacions importants, però a totes tres escales el permís més reiterat 
és malaltia greu o accident de familiars, amb xifres molt elevades i percentatges sobre el 
total de permisos més que significatius: a l’EAG/REE el 61,5% dels permisos demanats per 
dones i el 54% dels demanats per homes; a la GUB, el 59,6% entre les dones i el 62,3% 
entre els homes; i a l'SPEIS baixa a 22,2% entre les dones i el 39,8% entre els homes. La 
resta de circumstàncies tenen una incidència desigual.  

El segon tipus de de circumstància és la defunció de familiars fins a segon grau a 
l’EAG/REE amb un 12,7% entre les dones i un 15,8% entre els homes; a la GUB ho és 
també per a les dones amb un 11% però és el trasllat de domicili per als homes amb un 
8,8%. També és el trasllat de domicili el segon permís més reiterat tant per a dones com 
per a homes a l'SPEIS, el 22,2% entre les dones i el 17,8% entre els homes. La resta de 
circumstàncies tenen percentatges inferiors. 

Proporcionalment, la GUB és la que més permisos demana. 
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TTaula 133. Permisos desagregats per circumstàncies i escales (2018) 
Escala Administració generaal Escala especial GUB  Escala especial SPEIS  
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Naixement, adopció o acolliment 
de fills/filles 0 0,0% 0,0% 35 6,4% 3,0% 35  4 1,5% 1,1% 89 4,4% 3,1% 93  0 0,0% 0,0% 20 7,6% 3,5% 20  
Adopció internacional 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

 
0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

 Prenatal 1 0,1% 0,0% 0 0,0% 0,0% 1  1 0,4% 0,3% 0 0,0% 0,0% 1  0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0  
Fills o filles prematurs 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

 
0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

 Primer any de reducció compactat 2 0,2% 0,1% 0 0,0% 0,0% 2  1 0,4% 0,3% 3 0,1% 0,1% 4  0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0  
Permís per lactància 3 0,3% 0,1% 0 0,0% 0,0% 3  0 0,0% 0,0% 8 0,4% 0,3% 8  0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0  
Permís per lactància compactat 51 4,5% 2,5% 3 0,5% 0,3% 54  7 2,7% 1,9% 67 3,3% 2,3% 74  1 11,1% 16,7% 6 2,3% 1,1% 7  
Fills i filles amb discapacitat 14 1,2% 0,7% 6 1,1% 0,5% 20  0 0,0% 0,0% 7 0,3% 0,2% 7  0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0  
Fills i filles amb càncer o malaltia 
greu 2 0,2% 0,1% 0 0,0% 0,0% 2  0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0  0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0  
Malaltia greu o accident de 
familiars 700 61,5%  34,1%  297 54,0%  25,3% 997  157 59,5%  41,5%  1.266 62,3%  44,1%  1.423  2 22,2%  33,3%  105 39,8%  18,5%  107  
Cura de familiar de primer grau 1 0,1% 0,0% 0 0,0% 0,0% 1  0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0  0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0  
Atenció a familiar fins a segon 
grau 14 1,2% 0,7% 2 0,4% 0,2% 16  3 1,1% 0,8% 1 0,0% 0,0% 4  0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0  
Violència de gènere  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

 
0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0  

Matrimoni de familiar fins a segon 
grau 25 2,2% 1,2% 10 1,8% 0,9% 35  3 1,1% 0,8% 34 1,7% 1,2% 37  0 0,0% 0,0% 4 1,5% 0,7% 4  
Matrimoni del treballador/a 32 2,8% 1,6% 20 3,6% 1,7% 52  14 5,3% 3,7% 85 4,2% 3,0% 99  1 11,1% 16,7% 17 6,4% 3,0% 18  
Trasllat de domicili 74 6,5% 3,6% 52 9,5% 4,4% 126  28 10,6% 7,4% 178 8,8% 6,2% 206  2 22,2% 33,3% 47 17,8% 8,3% 49  
Defunció de familiars fins a segon 
grau 145 12,7% 7,1% 87 15,8% 7,4% 232  29 11,0% 7,7% 160 7,9% 5,6% 189  1 11,1% 16,7% 18 6,8% 3,2% 19  
Maternitat, adopció o acolliment, 
tant preadoptiu com permanent o 
simple 73 6,4% 3,6% 3 0,5% 0,3% 76  15 5,7% 4,0% 8 0,4% 0,3% 23  1 11,1% 16,7% 4 1,5% 0,7% 5  
Paternitat 0 0,0% 0,0% 35 6,4% 3,0% 35  2 0,8% 0,5% 126 6,2% 4,4% 128  1 11,1% 16,7% 43 16,3% 7,6% 44  
Permís per gestació* 2 0,2% 0,1% 0 0,0% 0,0% 2  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0  

Total  1.139  100%  55,5%  550  100%  46,8%  1.689  264  100%  69,8%  2.032  100%  70,8%  2.296  9  100,0%  150%  264  100%  46,4%  273  
% / permisos escala  67,4%  

  
32,6%  

   
11,5%  

  
88,5%  

   
3,3%  

  
96,7%  
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aa) Escala d’Administració general  

Si fem una anàlisi dels permisos desagregats per circumstàncies des del punt de vista de 
la seva evolució (Taula 134), es mantenen les tendències generals:  es reiteren els 
permisos més freqüents, malaltia greu o accident de familiars i defunció de familiars fins a 
segon grau, en percentatges similars; i les dones concentren el permisos vinculats a la 
cura (sense considerar els directament vinculats a la maternitat), amb freqüència en 
percentatges que superen ostensiblement el seu pes percentual a la plantilla (63,6%). 

Els permisos per trasllat de domicili; maternitat, adopció o acolliment, tant preadoptiu com 
permanent o simple; permís per lactància compactat i matrimoni del treballador/a tenen 
un nombre inferior però encara significatiu. La resta de permisos tenen un nombre molt 
baix. 

Taula 134. Evolució dels permisos per circumstàncies (2016-2018) 

2016  2017  2018  

 
Dones  

% / 
tipus de 
reducció  Homes  TOTAL  Dones  

% / 
tipus de 
reducció  Homes  TOTAL  Dones  

% / 
tipus de 
reducció  Homes  TOTAL  

Naixement, adopció o 
acolliment de fills/filles 0 0,0% 17 17  0 0,0% 25 25  0 0,0% 35 35  
Prenatal 1 100,0% 0 1  1 100,0% 0 1  1 100,0% 0 1  
Primer any de reducció 
compactat 16 100,0% 0 16  18 94,7% 1 19  2 100,0% 0 2  
Permís per lactància 1 100,0% 0 1  3 100,0% 0 3  3 100,0% 0 3  
Permís per lactància compactat 37 90,2% 4 41  45 95,7% 2 47  51 94,4% 3 54  
Fills i filles amb discapacitat 11 100,0% 0 11  15 88,2% 2 17  14 70,0% 6 20  
Fills i filles amb càncer o 
malaltia greu 0 0,0% 0 0  1 100,0% 0 1  2 100,0% 0 2  
Malaltia greu o accident de 
familiars 618 71,3% 249 867  698 70,3% 295 993  700 70,2% 297 997  
Cura de familiar de primer grau 1 33,3% 2 3  - - - -  1 100,0% 0 1  
Atenció a familiar fins a segon 
grau 18 94,7% 1 19  19 95,0% 1 20  14 87,5% 2 16  
Matrimoni de familiar fins a 
segon grau 15 71,4% 6 21  29 82,9% 6 35  25 71,4% 10 35  
Matrimoni del treballador/a 27 71,1% 11 38  20 66,7% 10 30  32 61,5% 20 52  
Trasllat de domicili 45 63,4% 26 71  69 69,7% 30 99  74 58,7% 52 126  
Defunció de familiars fins a 
segon grau 88 69,3% 39 127  156 66,1% 80 236  145 62,5% 87 232  
Maternitat, adopció o 
acolliment, tant preadoptiu com 
permanent o simple 47 97,9% 1 48  63 98,4% 1 64  73 96,1% 3 76  
Paternitat  - 0,0% 17 17  1 3,3% 29 30  0 0,0% 35 35  
Permís per gestació (només 
2018)  - -  -  -   - -   - -  2 100,0% 0 2  

Total  925  71,3%  373  1.298  1.138  70,2%  482  1.620  1.139  67,4%  550  1.689  
 

b) Escala especial GUB 

A la GUB (Taula 135) també es mantenen les tendències generals:  es reiteren com a 
permisos més freqüents la malaltia greu o accident de familiars i defunció de familiars fins 
a segon grau, en percentatges similars, i el trasllat de domicili com a  segon. Tot i que gran 
part de les diferents circumstàncies dels permisos estan molt masculinitzades, gairebé tot 
els percentatges relatius de les dones estan per sobre de la seva presència a la plantilla.  
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Al llarg de tot el període sota anàlisi, la GUB, proporcionalment, és la que més permisos ha 
demanat. 

TTaula 135. Evolució dels permisos per circumstàncies (2016-2018) 

2016  2017  2018  

 
Dones  

% / 
tipus de 
reducció  Homes  TOTAL  Dones  

% / 
tipus de 
reducció  Homes  TOTAL  Dones  

% / 
tipus de 
reducció  Homes  TOTAL  

Naixement, adopció o 
acolliment de fills/filles 0 0,0% 100 100  2 1,8% 111 113  4 4,3% 89 93  
Prenatal 1 100,0% 0 1  1 100,0% 0 1  1 100,0% 0 1  
Primer any de reducció 
compactat 1 100,0% 0 1  3 60,0% 2 5  1 25,0% 3 4  
Permís per lactància 7 41,2% 10 17  4 25,0% 12 16  0 0,0% 8 8  
Permís per lactància compactat 12 22,6% 41 53  15 23,4% 49 64  7 9,5% 67 74  
Fills i filles amb discapacitat 2 12,5% 14 16  1 12,5% 7 8  0 0,0% 7 7  
Malaltia greu o accident de 
familiars 156 11,9% 1.157 1.313  152 11,2% 1.208 1.360  157 11,0% 1.266 1.423  
Atenció a familiar fins a segon 
grau  - -  -  -  2 50,0% 2 4  3 75,0% 1 4  
Matrimoni de familiar fins a 
segon grau 12 35,3% 22 34   - -  -  -  3 8,1% 34 37  
Matrimoni del treballador/a 14 11,1% 112 126  19 17,9% 87 106  14 14,1% 85 99  
Trasllat de domicili 22 9,9% 201 223  26 12,0% 190 216  28 13,6% 178 206  
Defunció de familiars fins a 
segon grau 26 12,4% 183 209  20 9,5% 190 210  29 15,3% 160 189  
Maternitat, adopció o 
acolliment, tant preadoptiu com 
permanent o simple  19  67,9%  9  28  17  60,7%  11  28  15  65,2%  8  23  
Paternitat 0 0,0% 148 148  2 1,4% 139 141  2 1,6% 126 128  

Total 272 12,0% 2.002 2.274  264 11,6% 2.008 2.272  264 11,5% 2.032 2.296  
 

c) Escala especial SPEIS 

A l'SPEIS (Taula 136), els permisos sol·licitats per les dones són molt limitats i irregulars i és 
difícil definir tendències sostenibles en el temps. Per part dels homes, a tots els anys sota 
anàlisis, la malaltia greu o accident de familiars i defunció de familiars fins a segon grau, 
és el permís més freqüent, seguit del trasllat de domicili. 

Taula 136. Evolució dels permisos per circumstàncies (2016-2018) 

2016  2017  2018  

 
Dones  

% / 
tipus de 
reducció  Homes  TOTAL  Dones  

% / 
tipus de 
reducció  Homes  TOTAL  Dones  

% / 
tipus de 
reducció  Homes  TOTAL  

Naixement, adopció o 
acolliment de fills/filles   0,0% 19 19    0,0% 18 18  0 0,0% 20 20  
Permís per lactància compactat   0,0% 6 6    0,0% 3 3  1 14,3% 6 7  
Malaltia greu o accident de 
familiars   0,0% 138 138  3 2,4% 124 127  2 1,9% 105 107  
Matrimoni de familiar fins a 
segon grau   0,0% 9 9  0   0 0  0 0,0% 4 4  
Matrimoni del treballador/a 1 4,0% 24 25  0 0,0% 16 16  1 5,6% 17 18  
Trasllat de domicili 0 0,0% 41 41  1 2,2% 44 45  2 4,1% 47 49  
Defunció de familiars fins a 
segon grau  1  4,2%  23  24  0  0,0%  32  32  1  5,3%  18  19  

Total 2  0,7%  298  300  5  1,8%  277  282  9  3,3%  264 273  
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55.2.5. Personal amb excedències: Ajuntament  

Les excedències a l’AJUNTAMENT DE BARCELONA poden ser sol·licitades per les circumstàncies 
següents: 

 Cura de familiars  Agrupament familiar 
 Cura d'un fill o filla  Violència de gènere 
 Manteniment de la convivència  

 
 
a) Escala d’Administració general  

La incidència de les excedències és significativament baixa (menys de l’1% de la plantilla), 
la majoria d’elles vinculades a la cura de fills/filles o la cura de familiars i totalment 
feminitzades. El 2016 i el 2018, el 100% de les excedències van ser demandes per dones, 
i el 2017 en van ser el 95,2%. Només 1 home, el 2017, va demanar una excedència per 
cura de familiars, i 1 dona, el 2018 per manteniment de la convivència. 

Taula 137. Evolució de les excedències per circumstàncies (2016-2018) 

2016  2017  2018  

 
Dones  

% / 
tipus de 
reducció  Homes  TOTAL  Dones  

% / 
tipus de 
reducció  Homes  TOTAL  Dones  

% / 
tipus de 
reducció  Homes  TOTAL  

Cura de familiars 3 100,0% 0 3  4 80,0% 1 5  2 100,0% 0 2  
Cura d'un fill o filla 11 100,0% 0 11  15 100,0% 0 15  15 100,0% 0 15  
Manteniment de la 
convivència - - - -  1 100,0% 0 1  1 100,0% 0 1  

TOTAL 14 100,0% 0 14  20 95,2% 1 21  18 100,0% 0 18  
 

b) Escala especial GUB 

A la GUB, les excedències al període sota anàlisi han estat molt limitades i no en permeten 
l’anàlisi. 

Taula 138. Evolució de les excedències per circumstàncies (2016-2018) 

2016  2017  2018  

 
Dones  

% / 
tipus de 
reducció  Homes  TOTAL  Dones  

% / 
tipus de 
reducció  Homes  TOTAL  Dones  

% / 
tipus de 
reducció  Homes  TOTAL  

Cura de familiars - - - -  0 0,0% 1 1  - - - -  
Cura d'un fill o filla - - - -  1 50,0% 1 2  1 50,0% 1 2  

TOTAL  -  -  -  -  1  33,3%  2  3  1  50,0%  1  2  
 

c) Escala especial SPEIS 

A l’escala especial SPEIS no hi ha hagut excedències en el període sota anàlisi. 
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En les percepcions abocades a l’EENQUESTA d’aquesta diagnosi,  en relació amb la conciliació 
de la vida personal, familiar i laboral (Pregunta 13), es poden trobar algunes diferències 
entre la percepció de dones i homes. Així, hi ha 7 punts percentuals de diferència tant en 
relació amb la percepció sobre si es facilita per igual la conciliació de tot el seu personal 
(ho afirmen el 20,7% de les dones i el 28,2% dels homes) com pel que fa a l’existència de 
diferències evidents en l’ús que dones i homes fan de les mesures de conciliació (22,4% 
de les dones i el 18,7% dels homes). Considerar noves formes d’organització de la feina i 
del temps de treball que afavoreixin el rendiment i la conciliació ho demanen el 21,2% de 
les dones i el 18,6% dels homes. 

A “Altres”, la major part de les dones creu que és necessària una jornada de treball més 
flexible. Els homes també apunten com a necessària la implantació del teletreball i més 
flexibilitat horària, però, a més a més, valoren una avaluació segons la productivitat i no per 
temps. Igualment s’assenyala, tant entre dones com homes, que les càrregues de treball 
no s’ajusten al temps de treball, mateixa càrrega de feina per menys temps de treball; o, 
per contra, que aquelles persones que s’acullen a mesures són rellevades de les seves 
tasques habituals, se n'hi assignen d'altres de menys responsabilitat i són aïllades. A més, 
les dones tenen la percepció que la conciliació els repercuteix en la carrera professional. 

ENQUESTA. Pregunta 13 

En relació amb la cconciliació dde la vida 
personal, familiar i laboral, consideres que...  
(Marca amb una “X” les respostes amb les 
quals estiguis d’acord) 

Dones  
% / 

respostes 
dones 

%/total  Homes  
% / 

respostes 
homes 

%/total  TOTAL  

 Es facilita per igual la conciliació de tot el 
personal 352 20,7% 43,8% 220 28,2% 53,9%  572 

 S’apliquen mesures que van més enllà de 
les que preveu la llei 112 6,6% 13,9% 69 8,9% 16,9% 181 

 Hi ha diferències evidents en l’ús que 
dones i homes fan de les mesures de 
conciliació 

381 22,4%  47,4% 146 18,7%  35,8% 527 

 La reducció horària està d'acord amb les 
càrregues de treball 43 2,5% 5,3% 23 3,0% 5,6% 66 

 Els tràmits per gaudir dels drets de 
conciliació són farragosos (visites 
mèdiques, entrades i sortides, etc.) 

215 12,7% 26,7% 91 11,7% 22,3% 306 

 Fer servir mesures de conciliació genera 
efectes negatius / percepcions negatives 
en les teves companyes o companys de 
treball 

199 11,7% 24,8% 71 9,1% 17,4% 270 

 És necessari considerar noves formes 
d’organització de la feina i del temps que 
afavoreixin el rendiment i la conciliació 

361 21,2%  44,9% 145 18,6%  35,5% 506 

 Altres 36 2,1% 4,5% 14 1,8% 3,4% 50 
 1.699 100,0%   779 100,0%   2.478 

(Respostes: Dones, 804; homes, 779) 
 

A l’EENQUESTA del II-PdI-AjBCN, es van plantejar tres qüestions relatives a la conciliació. En 
primer lloc, si “es coneixen les mesures de conciliació disponibles” (P6), a l’ AJUNTAMENT DE 
BARCELONA, a la qual les dones van puntuar en la gradació sobre 10 amb un 6,75, i els 
homes amb un 6,1. La puntuació de les dones es pot considerar força positiva, i millora 
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lleugerament la percepció dels homes. En relació amb si “els homes i dels dones concilien 
igual” (P7), a l’ AJUNTAMENT DE BARCELONA, el grau d’acord de les dones era del 6,03, i el dels 
homes del 7,53. La puntuació de les dones es pot considerar regular i està a 1,5 punts de 
diferència dels homes. Pel que fa a la qüestió sobre si “s’afavoreix la conciliació de la vida 
familiar, personal i laboral” (P8), a l’AJUNTAMENT, el grau d’acord de les dones era del 5,99 i 
el dels homes del 6,94. La puntuació de les dones es pot considerar regular i a gairebé un 
punt de diferència dels homes. 

 

55.3. Indicadors de conciliació de la vida personal, familiar i laboral  

INDICADOR  VALORACIÓ  

Existència d’un Pla de conciliació  

 
 L’Ajuntament disposa d’una Guia de conciliació 

de la vida personal i laboral del 2015 que haurà 
de ser actualitzada. Les mesures de conciliació 
estan recollides en l’Acord de les condicions de 
treball dels empleats públics de l’Ajuntament de 

Les mesures destinades a facilitar la compatibilitat 
entre temps laboral i personal van adreçades a tot el 
personal, dones i homes, de tots els nivells 
jeràrquics. 

 Sí, malgrat que algunes persones tenen 
dificultats per al ple exercici d'aquestes (serveis 
públics, per exemple, GUB o PIAD) 

Hi ha un gaudiment equitatiu de les mesures 
destinades a facilitar la comptabilitat entre temps 
laboral i personal per a ambdós sexes. 

 No, hi ha una tendència general a la feminització 
de la conciliació.  

Nombre i percentatges comparatiu i relatiu de dones 
i homes per tipologia horària a l’Ajuntament de 
Barcelona (escales), i organismes autònoms i ens 
adherits (2018) 

 Vegeu les taules 120 a 123. 

Nombre i percentatges comparatiu i relatiu de dones 
i homes que gaudeixen de flexibilitat horària 
l’Ajuntament de Barcelona (escales), i organismes 
autònoms i ens adherits (2018) 

 Vegeu les taules 124 i 126. 
 

 No hi ha dades de gaudiment de flexibilitat 
horària a les EE GUB i SPEIS.  

Evolució del nombre i percentatge comparatiu de 
dones i homes que gaudeixen de flexibilitat horària 
l’Ajuntament de Barcelona (escales) (2016-2018) 

 Vegeu la taula 125. 

Nombre i percentatges comparatiu i relatiu de dones 
i homes amb reducció de jornada a l’Ajuntament de 
Barcelona (escales) (2018) 

 Vegeu la taula 127. 

Evolució del nombre i percentatge comparatiu de 
dones i homes amb reducció de jornada a 
l’Ajuntament de Barcelona (escales) (2016-2018) 

 Vegeu la taula 128. 

Evolució del nombre i percentatge comparatiu de 
dones i homes que s’han acollit a la reducció de 
jornada per circumstàncies a l’Ajuntament de 
Barcelona (escales) (2016-2018) 

 Vegeu les taules 129, 130 i 131. 
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IINDICADOR  VVALORACIÓ  

Evolució del nombre i percentatge comparatiu de 
dones i homes que s’han acollit a permisos a 
l’Ajuntament de Barcelona (escales) (2016-2018) 

 Vegeu la taula 132.  

Nombre i percentatge comparatiu de dones i homes 
que s’han acollit a permisos per circumstàncies a 
l’Ajuntament de Barcelona (escales) (2018) 

 Vegeu la taula 133. 

Evolució del nombre i percentatge comparatiu de 
dones i homes que s’han acollit a permisos per 
circumstàncies a l’Ajuntament de Barcelona 
(escales) (2016-2018) 

 Vegeu les taules 134, 135, i 136. 

Evolució del nombre i percentatge comparatiu de 
dones i homes que s’han acollit a excedències per 
circumstàncies a l’Ajuntament de Barcelona 
(escales) (2016-2018) 

 Vegeu les taules 137 i 138. 
 No hi ha dades de gaudiment d’excedències a 

l'EE SPEIS. 

Percepció de treballadores i treballadors en relació 
amb la conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral 

Les 3 principals respostes assenyalades per 
homes i dones són les següents: 

 Es facilita per igual la conciliació de tot el 
personal (20,7% dones, 28,2% homes). 

 Hi ha diferències evidents en l’ús que dones i 
homes fan de les mesures de conciliació 
(22,4% dones, 18,7% homes). 

 És necessari considerar noves formes 
d’organització de la feina i del temps que 
afavoreixin el rendiment i la conciliació (21,2% 
dones, 18,6% homes). 

 (Vegeu les respostes de l'Enquesta Pregunta 13) 
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66. PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA 
SALUT 

L’objectiu principal de la prevenció de riscos laborals és protegir treballadores i 
treballadors de l’exposició a situacions o activitats laborals que poden produir un dany a la 
salut. Incorporar la perspectiva de gènere en aquest àmbit vol dir posar el mateix nivell 
d’atenció, de preocupació i de recursos en els diferents tipus de riscos que causen danys a 
la salut d’unes i d’altres. Un element fonamental per a la incorporació de la perspectiva de 
gènere en la seguretat i salut laboral és tenir en compte que hi ha desigualtats importants 
en les condicions laborals i de treball entre dones i homes, que consegüentment 
comporten desigualtats en l’exposició als riscos laborals. Per aquesta raó, la LOIEDH obliga 
a incorporar la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals i, per fer-ho, 
introdueix diverses modificacions a la Llei 31/1995, de prevenció de Riscos Laborals.35 

Es tracta, doncs, d’analitzar les desigualtats de gènere en les condicions de treball, 
l’exposició als riscos laborals i en la salut, i les pràctiques de prevenció que hi donen 
resposta.   

En aquest sentit, l’AJUNTAMENT aplica tota la normativa vigent en la matèria de prevenció 
dels riscos laborals i vigilància de la salut.  

L’estudi sorgeix de l’“Acció 26. Incorporar la perspectiva de gènere en la gestió de la 
prevenció dels riscos laborals” del II Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones de 
l’Ajuntament de Barcelona (2015-2019). Es vol avaluar si hi ha una correcta inclusió de la 
perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals.  

 

6.1. Accidents de treball 

6.1.1. Accidents de treball: Ajuntament  

Els accidents de treball presenten una incidència significativament diferent entre escales i 
entre dones i homes (Taula 139). El 2018, la GUB va concentrar el 82,8% dels accidents de 
treball seguida, molt de lluny, per l'SPEIS amb el 9% i l’EAG/REE amb un 8,1%. Això implica 
accidents molt lluny de la proporcionalitat amb les plantilles i taxes d’accidents en relació 
amb les plantilles molt diferents: si a la GUB arriba al 18%, a l'SPEIS baixa al 10,5% i a 
l’EAG/REE és de només l’1,7%. 

A les tres escales, i en termes relatius, les dones presenten percentatges més baixos 
d’accidentalitat en relació amb la seva presència a les plantilles. 

 

 

                                                      
35 El Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i 
d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació incorpora diverses reformes a la Llei de prevenció 
de riscos laborals. 
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TTaula 139. Accidents de treball (2018) 

Ajuntament de Barcelona Dones  %/grup 
% / 

plantilla 
dones  

Homes  %/grup  
% / 

plantilla 
homes  

TOTAL  
% / T 

accidents 
Aj BCN  

% / 
plantilla  

EAG/REE 31 57,4% 1,5% 23 42,6% 2,0% 54  8,1% 1,7% 
EE GUB 54 9,8% 14,3%  496 90,2% 18,6%  550  82,8%  18,0%  
EE SPEIS 0 0,0% 0,0% 60 100,0% 10,7% 60  9,0% 10,5% 

TOTAL  85  12,8%  3,5%  579  87,2%  13,1%  664  100,0%  9,7% 
 

Malgrat aquesta realitat, es pot fer una matisació: l’augment de la sinistralitat entre les 
dones de l’EAG/REE, en termes absoluts i relatius (qüestió última a la qual ha contribuït la 
baixada del accidents entre els homes); aquest augment va assolir la seva màxima 
expressió el 2017 quan els accidents de les dones van significar el 66,1% del total.  

La GUB, però, és l’escala que de manera sostinguda concentra el nombre més elevat 
d’accidents, prop del 85% cada any, molt per sobre del seu pes dins la plantilla (44,5% el 
2018). Tot i això, sembla no ser una dada alarmant ja que el col·lectiu de la GUB (així com a 
l'SPEIS) té unes característiques laborals que poden afavorir que hi hagi un nombre més alt 
d’accidents en les seves tasques laborals. Aquesta accidentalitat és diferent entre dones i 
homes —potser vinculada a les diferents tasques que desenvolupen unes i altres—. El 
percentatge de dones accidentades, però, no és proporcional a la seva presència a la 
plantilla, i està sempre per sota d'aquest. 

Aquesta incidència menor dels accidents en les dones en relació amb els homes ha estat 
permanent al llarg dels 4 anys sota anàlisi (Taula 140). La taxa d’accidents global de les 
dones s’ha mogut entre l’11,5% i el 13,3%, mentre les dones han significat com a màxim el 
35,5% de la plantilla. 

Taula 140. Evolució del accidents per escala a l’Ajuntament (2015-2018) 

Ajuntament de 
Barcelona  

2015  2016  2017  2018  
Dones  %/grup   Homes  Dones  %/grup   Homes  Dones   %%/grup Homes  Dones  %/grup   Homes  

EAG/REE 18 40,9% 26 27 39,1% 42 39 66,1% 20 31 57,4% 23 
EE GUB 66 9,9% 601 69 10,3% 599 67 10,0% 601 54 9,8% 496 
EE SPEIS 5 8,3% 55 0 0,0% 53 0  0,0% 71 0 0,0% 60 

TOTAL  89  11,5%  682  96  12,2%  694  106  13,3%  692  85  12,8%  579  
 

En termes relatius a les plantilles de dones i homes a les gerències sectorials i districtes 
(Taula 141), els accidents de les dones als districtes (2018) tenen una prevalença tres 
vegades superior que a les gerències sectorials.  Entre els homes és 5 vegades superior. 

Taula 141. Evolució dels accidents per sectors i districtes (EAG) (2015-2018) 

EAG/REE 
2015  2016  2017  2018  

Dones  %/grup   Homes  Dones  %/grup   Homes  Dones   %%/grup Homes  Dones  %/grup   Homes  
Gerències sectorials  17 40,9% 11 22 39,1% 18 26 63,3% 10 17 63,0% 16 
Districtes 1 9,9% 15 5 10,3% 24 13 9,8% 10 14 10,4% 7 

TOTAL   18  40,9%  26  27  39,1%  42  39  66,1%  20  31  57,4%  23  
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Si considerem els accidents a l’EAG/REE (Taula 141), i la seva distribució per gerències 
sectorials i districtes, és destacable l'accidentalitat més gran entre les dones als sectors 
que als districtes en tots els anys analitzats (malgrat que hi ha certa tendència a 
l'equiparació que gairebé s’assoleix el 2018); i, per contra, una accidentalitat més elevada 
dels homes als districtes els anys 2015 i 2016, que s’equiparen el 2017 i s'inverteixen el 
2018.  

En la comparació de les dades relatives a la diagnosi anterior (Taula 142), la distribució dels 
accidents per escales era encara més elevada entre el personal uniformat; el 85,4% 
corresponien a la GUB, el 8,1% a l'SPEIS i només el 6,4% a l’EAG/REE; però no es 
traslladava igual a les plantilles de dones i homes, on mentre els accidents de dones de 
l'EAG/REE arribaven al 15,5% (5,1% entre els homes), els accidents de dones a la GUB es 
reduïen al 80,6% mentre pujava al 86,1% entre els homes. 

El percentatge global d’accidents entre les dones era subtilment superior que el 2018, 
però la seva distribució era significativament diferent. El percentatge d’accidents entre les 
dones de l’EAG/REE era significativament més baix (31,3%), mentre que era lleugerament 
més alt entre les dones de la GUB, 12,2%, i a l'SPEIS, 6,2%. 

TTaula 142. Comparativa d'accidents de treball per escales de l’Ajuntament (2014/2018) 

   2014  2018  

Ajuntament de 
Barcelona   Dones  %/grup  

% / 
total 

dones  
Homes  % / T 

homes  Total  Dones  %/grup  
% / 
total 

dones  
Homes  % / T 

homes  Total  

EAG/REE 20 31,3% 15,5% 44 5,1% 64  31 57,4% 36,5% 23 4,0% 54  
EE GUB 104 12,2% 80,6%  745 86,1%  849  54 9,8% 63,5%  496 85,7%  550  
EE SPEIS 5 6,2% 3,9% 76 8,8% 81  0 0,0% 0,0% 60 10,4% 60  

TOTAL  129  13,0%  100%  865  100%  994  85  12,8%  100%  579  100%  664  
 

 

Lloc de l’accident 

Si analitzem els accidents en funció dels principals llocs de l’accident, aquests tenen 
patrons molt diferents en les diferents escales (Taula 143). A l’EAG/REE la majoria 
d’accidents són in Itinere, el 64,8% del total. Les dones concentren el 71,4% d’aquests 
accidents però signifiquen el 80,6% dels accidents entre les dones; els homes concentren 
el 28,6% però signifiquen el 43,5%. La resta de llocs d’accident a l’EAG/REE presenten 
percentatges més baixos, del 16,7% els accidents al centre de treball habitual i 
desplaçament en jornada laboral, i només de l'1,9% en un altre centre de treball.  

A la GUB, els homes concentren el 90,2% dels accidents i les dones el 9,8% (una relació 
percentual no proporcional a la presència de dones i homes a les plantilles). La majoria 
dels accidents (56,7%) tenen lloc a un altre centre de treball. D’aquests accidents, els 
homes signifiquen el 91% (el 56,7% dels accidents entre els homes) i les dones el 9% (el 
51,9% dels accidents entre les dones). La resta de llocs d’accidents es distribueixen amb 
incidència diversa però amb percentatges similars en relació amb les plantilles de dones i 
homes: al centre de treball habitual (27% dels accidents entre les dones i 21% entre els 
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homes), in Itinere (14,8% entre les dones i 16,5% entre els homes) i al desplaçament en 
jornada laboral (5,6% entre les dones i 5,2% entre els homes). 

A l'SPEIS, el 2018, les dones no van tenir cap accident. Dels accidents entre els homes, el 
lloc que concentra una proporció més alta d'aquests és un altre centre de treball, el 51,7%; 
i, en segon lloc, al centre de treball habitual, el 36,7%. La resta de llocs presenten 
percentatges sensiblement més baixos.  

D’aquestes dades, cal destacar la coincidència en el lloc d’accident més reiterat a les dues 
plantilles uniformades que és un altre centre de treball, enfront de la majoria d’accidents in 
itinere de l’EAG/REE. 

TTaula 143. Accidents per escales i per lloc d'accident (2018) 

 Dones   
%/grup  

% / T 
dones Homes  %/grup % / T 

homes  TOTAL  %/T  

EAG/REE                  
Centre de treball habitual 4 44,4% 12,9% 5 55,6% 21,7% 9  16,7% 
Un altre centre de treball 1 100,0% 3,2% 0 0,0% 0,0% 1  1,9% 
Desplaçament en jornada 
laboral 1 11,1% 3,2% 8 88,9% 34,8% 9  16,7% 
In itinere 25 71,4% 80,6%  10 28,6% 43,5%  35  64,8% 

Total  31  57,4%  100% 23  42,6%  100,0%  54  100,0%  
EE GUB                  
Centre de treball habitual 15 12,6% 27,8% 104 87,4% 21,0% 119  21,6% 
Un altre centre de treball 28 9,0% 51,9%  284 91,0% 57,3%  312  56,7% 
Desplaçament en jornada 
laboral 3 10,3% 5,6% 26 89,7% 5,2% 29  5,3% 
In itinere 8 8,9% 14,8% 82 91,1% 16,5% 90  16,4% 

Total 54  9,8%  100% 496  90,2%  100%  550  100,0%  
EE SPEIS                      
Centre de treball habitual 0 0,0% 0,0% 22 100% 36,7% 22  36,7% 
Un altre centre de treball 0 0,0% 0,0% 31 100% 51,7%  31  51,7% 
Desplaçament en jornada 
laboral 0 0,0% 0,0% 2 100% 3,3% 2  3,3% 
In itinere 0 0,0% 0,0% 5 100% 8,3% 5  8,3% 
Total 0  0,0%  0,0% 60  100%  100%  60  100,0%  

TOTAL   85  12,8%  100% 579  87,2%  100%  664  100,0%  
 

 

Des d’un punt de vista d’evolució (Taula 144), podem parlar d'escenaris diferents segons 
les escales. A l’EAG/REE, on les xifres d’accidents són baixes, les relacions percentuals 
d’accidents dones-homes fàcilment varien o, fins i tot, s’inverteixen al llarg dels anys. Això 
ha passat amb els accidents al centre de treball habitual, a un altre centre de treball i al 
desplaçament en jornada laboral. El que ha estat una constant és la concentració dels 
accidents in itinere i un creixement sostingut d’aquests accidents a la plantilla de dones 
que han passat del 32% del 2015 al 71,4% el 2018.  

A la GUB, els accidents entre les dones i els homes sempre s’han mogut en percentatges 
pròxims a la proporcionalitat en la seva presència a la plantilla. Dels accidents entre les 
dones, entre el 2015 i el 2017, el que ha concentrat una proporció més elevada al llarg del 
temps ha estat el centre de treball habitual, i ha canviat a un altre centre de treball el 
2018. Entre els homes la quantitat més gran d’accidents s’ha concentrat a un altre centre 
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de treball (2015, 2017 i 2018), excepte el 2017, que van ser els desplaçaments en 
jornada laboral. Les xifres d’accident a cada categoria han tingut importants alts i baixos al 
llarg dels anys sense que es pugui establir clarament un patró. 

TTaula 144. Evolució dels accidents per lloc de l’accident (casos) (2015-2018) 

 2015  2016  2017  2018  

 
Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  Dones  %/grup  Homes  

EAG/REE  
Centre de treball habitual 5 45,5% 6 4 40,0% 6 3 60,0% 2 4 44,4% 5 
Un altre centre de treball 2 66,7% 1 3 75,0% 1 2 66,7% 1 1 100,0% 0 
Desplaçament en jornada 
laboral 3 60,0% 2 5 29,4% 12 5 55,6% 4 1 11,1% 8 
In itinere 8 32,0% 17 15 39,5% 23 29 69,0% 13 25 71,4% 10 

TOTAL EAG/REE  18  400,9% 26  27  39,1%  42  39  66,1%  20  31  57,4%  23  
EE GUB                                      
Centre de treball habitual 30 16,0% 158 20 13,8% 125 22 16,7% 110 15 12,6% 104 
Un altre centre de treball 19 5,5% 326 16 8,0% 185 19 6,3% 281 28 9,0% 284 
Desplaçament en jornada 
laboral 0 0,0% 32 18 8,2% 202 13 10,7% 109 3 10,3% 26 
In itinere 17 16,7% 85 15 14,7% 87 13 11,4% 101 8 8,9% 82 

TOTAL GUB  66  9,9%  601  69  10,3%  599  67  10,0%  601  54  9,8%  496 
EE SPEIS                                      
Centre de treball habitual 0 0,0% 26 0 0,0% 28 0 0,0% 33 0 0,0% 22 
Un altre centre de treball 2 7,4% 25 0 0,0% 14 0 0,0% 20 0 0,0% 31 
Desplaçament en jornada 
laboral 2 66,7% 1 0 0,0% 6 0 0,0% 10 0 0,0% 2 
In itinere 1 25,0% 3 0 0,0% 5 0 0,0% 8 0 0,0% 5 

TOTAL SPEIS  5  8,3%  55  0  0,0%  53  0  0,0%  71  0  0,0%  60  
TOTAL Ajuntament  89  11,5%  682  96  12,2%  694  106  13,3%  692  85  12,8%  579  

 

 

A l'SPEIS, una escala molt masculinitzada, les dones no tenen accidents des del 2016, el 
2015 havien tingut 5 accidents (el 8,3% del total d’accidents). Dels accidents entre els 
homes, entre el 2015 i el 2017, el que ha concentrat una proporció més elevada al llarg 
del temps ha estat el centre de treball habitual, i ha canviat a un altre centre de treball el 
2018. 

En la comparació dels resultats amb la diagnosi anterior (Taula 145), cal subratllar una 
baixada global dels accidents tant entre les dones (de 129 a 85) com entre els homes (de 
865 a 664), malgrat que aquesta reducció no s’ha traslladat a totes les escales. A 
l’EAG/REE els accidents entre les dones han tingut una evolució contrària amb un 
increment que ha significat pujar del 15,5% el 2014 al 36,5% el 2018. En aquesta escala 
és destacable l’increment dels  accidents in itinere de les dones que ha passat de significar 
el 28,7% dels accidents entre elles al 80,6%. Aquest increment s’ha compensat amb la 
important reducció d’accidents de dones a la GUB, que han baixat del 80,6% al 63,5% i el 
valor 0 en els accidents de dones a l'SPEIS. Els accidents entre els homes han mantingut 
una distribució similar entre el 2014 i el 2018, 4%-5% d’accidents a l’EAG/REE, 86,1%-
85,7% a la GUB, i 8,8%-10,4% a l'SPEIS. 
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TTaula 145. Comparativa lloc d’accidents (2014/2018) 

   2014  2018  

  Dones  %/grup  
% / 
total 

dones  
Homes  % / T 

homes  Total  Dones  %/grup  
% / 
total 

dones  
Homes  % / T 

homes  Total  

EAG/REE                          
Centre de treball habitual 1 8,3% 5,00% 11 25,00% 12  4 44,4% 12,9% 5 21,7% 9  
Un altre centre de treball 2 66,7% 10,00% 1 2,27% 3  1 100,0% 3,2% 0 0,0% 1  
Desplaçament en jornada 
laboral 7 50,0% 35,00% 7 15,91% 14  1 11,1% 3,2% 8 34,8% 9  
In itinere 10 28,6% 50,00% 25 56,82% 35  25 71,4% 80,6% 10 43,5% 35  

TOTAL  20  31,3%  100%  44  100%  64  31  57,4%  100%  23  100,0%  54  
EE GUB                            0  
Centre de treball habitual 41 12,1% 39,42% 299 40,13% 340  15 12,6% 27,8% 104 21,0% 119  
Un altre centre de treball 26 10,7% 25,00% 217 29,13% 243  28 9,0% 51,9% 284 57,3% 312  
Desplaçament en jornada 
laboral 13 10,0% 12,50% 117 15,70% 130  3 10,3% 5,6% 26 5,2% 29  
In itinere 24 17,6% 23,08% 112 15,03% 136  8 8,9% 14,8% 82 16,5% 90  

TOTAL  104  12,2%  100%  745  100%  849  54  9,8%  100%  496  100%  550  
EE SPEIS                            0  
Centre de treball habitual 1 2,0% 20,00% 49 64,47% 50  0 0,0% 0,0% 22 36,7% 22  
Un altre centre de treball 1 7,1% 20,00% 13 17,11% 14  0 0,0% 0,0% 31 51,7% 31  
Desplaçament en jornada 
laboral 2 40,0% 40,00% 3 3,95% 5  0 0,0% 0,0% 2 3,3% 2  
In itinere 1 8,3% 20,00% 11 14,47% 12  0 0,0% 0,0% 5 8,3% 5  

TOTAL  5  6,2%  100%  76  100%  81  0  0,0%  0,0%  60  100%  60  
Total   129  12,8%      865     994  85  13,0%     580     664  

 

 

A totes les escales, a excepció del percentatge d’accidents a la GUB, la relació d’accidents 
dones-homes s’ha mantingut per sota de la proporcionalitat, a favor de les dones. 

6.1.2. Accidents de treball: organismes autònoms i ens adherits 

En relació amb els accidents, les dades disponibles dels ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS 
ADHERITS36 són limitades i només per al 2018.  

Aquestes dades apunten a una accidentalitat més elevada de les dones en termes 
absoluts i relatius. A tots els organismes, les dones representen, com a mínim, el 60% i 
arriben en molts casos al 100%, tot i que les xifres de persones accidentades són molt 
petites. La feminització dels accidents no és proporcional amb la presència de dones a les 
plantilles. 

Dos llocs concentren la majoria dels accidents, el centre de treball habitual i in itinere.  

                                                      
36 Un nombre important d'ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS disposen d'un departament de prevenció propi: 
Institut de Serveis Socials, Institut Municipal d’Educació, Institut Barcelona Esports, Institut Municipal 
d’Informàtica, Consorci d'Educació, Patronat Municipal de l’Habitatge, Agència de Salut Pública de Barcelona, i 
Consorci de Biblioteques. 



 

148 
 

Per a gairebé tots els organismes, la majoria dels accidents es produeixen in itinere, amb 
percentatges hegemònics entre les dones.  
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TTaula 146. Accidents per organisme autònom i lloc de l’accident (2018) 

  Centre de treball habitual  Un altre centre de treball  Desplaçament en jornada laboral  In itinere  TOTAL  
  

% 
dones 

/ T   

%  
homes 

/ T    Dones  %/org.  %/lloc  Homes  Dones  %/org.  %/lloc  Homes  Dones  %/org.  %/lloc  Homes  Dones  %/org.  %/lloc  Homes  

Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB) - - - - - - - - 2 40% 100% 0 2 40,0% 66,7% 1 5  80,0% 20,0% 
Institut de Serveis Socials  5 23,8% 100% 0 - - - - - - - - 15 71,4% 93,8% 1 21  95,2% 4,8% 
Institut Municipal d’Educació  19 61,3% 86,4% 3 - - - - 1 3% 100% 0 7 22,6% 87,5% 1 31  87,1% 12,9% 
Institut Municipal d’Hisenda  - - - - - - - - - - - - 3 60,0% 60,0% 2 5  60,0% 40,0% 
Institut Municipal 
d’Urbanisme  - - - - - - - - - - - - 2 100% 100% 0 2  100% 0% 
Institut Municipal del 
Paisatge Urbà i la Qualitat de 
Vida  - - - - - - - - 1 50% 100% 0 1 50,0% 100% 0 2  100% 0% 
Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat  - - - - - - - - 1 100% 100% 0 - - - - 1  100% 0% 
Institut Municipal de Mercats 
de Barcelona  - - - - 1 100% 100% 0 - - - - - - - - 1  100% 0% 
Institut Barcelona Esports  - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
  

Institut Municipal 
d’Informàtica  - - - - - - - - - - - - 3 60,0% 60,0% 2 5  60,0% 40,0% 
Consorci d’Educació 74 55,2% 81,3% 17 - - - - 7 5% 87,5% 1 24 17,9% 68,6% 11 134  78,4% 21,6% 
Patronat Municipal de 
l’Habitatge - - - - - - - - - - - - 3 100% 100% 0 3  100% 0% 
Agència de Salut Pública de 
Barcelona  1 11,1% 50,0% 1 - - - - 2 22% 66,7% 1 4 44,4% 100% 0 9  77,8% 22,2% 
Consorci de Biblioteques                                 

 
  

TOTAL   99     83%  21  1     100%  0  14     88%  2  64     78%  18  219  81,3%  18,7%  
 

Els dos organismes on es produeixen més accidents al centre de treball habitual són l'Institut Municipal d’Educació i el Consorci d’Educació, dos 
àmbits molts feminitzats i on les xifres d’accidents estan per sota de la proporcionalitat al primer, i per sobre al segon.   

Les taxes d’accidents en relació amb les plantilles són molt diferents, i destaquen les elevades taxes al Consorci d’Educació , que arriba al 7%, i a 
l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida que ho fa al 4,5%. A la resta, les taxes oscil·len entre l’1,3% i el 3%. 

Les dades de la Diagnosi anterior sobre els accidents als ORGANISMES (2014) són molt limitades i impedeixen fer comparacions.  
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66.2. Contingències comunes 

Les dades que s’exposen a continuació s'han extret de la Memòria de d’inspecció tècnica 
2018 elaborada per la Gerència de Recursos Humans i Organització l’AJUNTAMENT.  

El 58,33 % de les baixes estan sense codificar o no tenen diagnòstic. Això es deu al fet que 
hi ha processos en què la baixa i l’alta arriben al mateix temps o que hi ha baixes en què, 
per la seva curta durada, no se n'arriba a conèixer el diagnòstic. 

D’altra banda, la Memòria només té dades desagregades per sexe en relació amb les 
patologies, però no en relació amb el nombre de casos o la durada de les baixes. Tampoc 
no es pot fer anàlisi en relació amb les diferents escales i en l’EAG/REE entre districtes i 
gerències. 

Patologies més freqüents segons el sexe 

Les patologies més freqüents entre les dones són l'osteomioarticular / teixit conjuntiu 
(23%) i els trastorns mentals (19%) (el 18% de les baixes corresponen a casos originats per 
causa d’embaràs, però desvinculem l’embaràs del concepte de malaltia). La resta de casos 
presenten percentatges significativament més petits: neoplàsies, traumatismes, problemes 
respiratoris i digestius.  

Pel que fa als homes, la patologia més 
freqüent es també l'osteomioarticular / 
teixit conjuntiu (26%), seguida 
igualment de trastorns mentals (22%), i 
en tercer lloc de traumatismes (20%). 
La resta de casos tenen a veure amb 
neoplàsies, problemes digestius i 
respiratoris.  

Així, les patologies osteomioarticular / 
teixit conjuntiu són les més freqüents 
tant en homes com en dones. Les 
malalties neoplàstiques i 
hematopoètiques, encara que no 
representen un nombre gaire alt de 
casos, sí que tenen un alt percentatge 
de dies de baixa. 

Segons aquesta Memòria, l’índex 
d’absentisme de l’Ajuntament  per 
malaltia i accidents no laborals de l’any 
2018 va ser del 5,78% (calculat sobre 
dies laborables i dades de plantilla 
mitjana de tot l’any), una xifra similar a 
la dels darrers anys: 2015 (5,51%), 
2016 (6,09%) i 2017 (5,8%). El 2014 va ser de 5,14%.  
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Les dades del 2018 desagregades per sexe van ser del 5,96% entre les dones, i del 6% 
entre els homes, uns percentatges força similars. De la resta no en tenim dades 
desagregades per sexe. 

En relació amb l’edat mitjana de les persones que han patit alguna patologia és de 46,8 
anys entre les dones i 45,3 entre els homes.  

La durada mitjana de les baixes ha estat de 18,8 dies en el 2015; 21,2 dies el en 2016; 
29,53 dies en el 2017 i 25,91 dies en el 2018. El 2014 va ser de 27,1 dies. Tampoc no 
tenim dades desagregades per sexe. 

De cara a les pròximes memòries és fonamental aquesta recollida i explotació de dades 
desagregades per sexe; sense dades desagregades per sexe no es pot incorporar la 
perspectiva de gènere a la PRL. 

66.2.1. Adaptació llocs de treball 

Les adaptacions de lloc de treball per motius de salut a l’AJUNTAMENT es produeixen entre el 
personal no uniformat com a resposta a les sol·licituds de treballadores i treballadors al cap 
de DPRL. Aquesta activitat de vigilància de la salut s’emmarca principalment amb el que 
estableixen els articles 25 i 26 de la Llei 31/1995, de Prevenció de riscos laborals, per a la 
protecció dels treballadors especialment sensibles a determinats riscos i de les dones en 
període d’embaràs i lactància. L’activitat s’exerceix de manera independent i sovint prèvia 
a la pràctica del reconeixement mèdic reglamentari per part del servei de vigilància de la 
salut extern, al qual en cap cas substitueix.   

La sol·licitud dona lloc en tots els casos a una visita d’avaluació medicolaboral en el servei 
de medicina del treball intern del DPRL (SVS) i a l’establiment de recomanacions 
preventives sobre les condicions de treball, un cop tinguts en compte l’estat dels factors de 
riscos laborals facilitat pel personal tècnic de prevenció del departament i l’estat de salut 
del treballador/a.  

En el període 2014-2018, el nombre total de sol·licituds d’adaptació de lloc de treball per 
motius de salut entre el personal no uniformat ha estat de 141, el 82,3% de les quals per 
part de dones (Taula 147).  

              Taula 147. Distribució de sol·licituds d’adaptació del lloc de treball per motius de salut 
(2015-2018)  

Any Sol·licituds 
dones  % / T any Sol·licituds 

homes  % / T any Total 

2014  21  87,5%  3  12,5%  24  
2015 16 69,6% 7 30,4% 23  
2016 29 78,4% 8 21,6% 37  
2017 26 89,7% 3 10,3% 29  
2018 24 85,7% 4 14,3% 28  
Total   116  82,3%  25  17,7%  141  

 

Considerant els valors relatius d’aquestes dades, segons la distribució actual de la plantilla 
municipal entre els dos sexes i d’acord amb les dades facilitades pel Departament de 
Gestió Econòmica i Planificació, l’índex d’incidència ponderat per sexe va ser del 5,8% en 
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el cas de les dones, tres vegades superior a la freqüència relativa dels homes que va ser 
concretament de l’1,9%.  

Si es considera la distribució de les sol·licituds d’adaptació del lloc de treball per àmbit de 
procedència (2014-2018) (Taula 148), més de la meitat d'aquestes (50,4%) han procedit de 
gerències, i ha estat la Gerència de Recursos la que ha concentrat més sol·licituds, el 
21,3%. Els districtes en concentren el 17% i els organismes autònoms el 27%. La resta 
d’adaptacions va ser sol·licitades als Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) (0,7%) 
i al SARA (2,1%). 

TTaula 148. Distribució de les sol·licituds d’adaptació del lloc de treball per motius de salut segons 
l'àmbit de procedència (2014-2018) 

Àmbit de procedència de la sol·licitud 
d’avaluació medicolaboral  2014 2015 2016 2017 2018 Total %/T 

Gerència de Recursos  11 3 5 8 3 30  21,3%  
Gerència de Drets Socials    4 5 4   13  9,2%  
Gerència de Recursos Humans i 
Organització 2 3 1 1 1 8 5,7%  
Gerència d’Ecologia Urbana   1 2 4   7  5,0%  
Gerència de Ciutadania     2 1   3  2,1%  
Gerència d'Hàbitat Urbà 1 2       3  2,1%  
Ger. Presidència i Economia     2     2  1,4%  
Gerència de Drets Civils         1 1  0,7%  
Gerència de Qualitat Vida i Esports 3         3  2,1%  
Gerència d'Urbanisme       1   1  0,7%  
Departament d'Ecologia Urbana         2 2  1,4%  
Departament de Serveis i Planejament         1 1  0,7%  
Departament d'Administració         1 1  0,7%  
SARA         3 3  2,1%  
Punts d'Informació i Atenció a les Dones 
(PIAD)       1   1 0,7%  
Districtes  5 6 7 1 5 24  17,0%  
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 2 3 9 3 4 22  14,9%  
Institut Municipal d’Hisenda (IMH)   1 1 4 6 12  8,5%  
Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMD)     1 1   2 1,4%  
IMPU         1 1  0,7%  
Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida (IMPUQV)     1     1 0,7%  
IM Economia     1     1  0,7%  
Total de sol·licituds  24  23  37   229 28  142  100%  

                                                 
 

D’acord amb les dades desagregades per sexe del 2017 (Taula 149), el 89,7% de les 29 
sol·licituds que van tenir lloc van ser fetes per dones i el 10,3% per homes. 

Per àmbits, el 65,5% d'aquestes procedeixen de gerències, i és la Gerència de Recursos la 
que de nou concentra més sol·licituds (3 dels casos a una OAC), el 3,4% (equivalent a 1 
sol·licitud) al Districte de Nou Barris, el 27,6% a organismes autònoms: Institut de Cultura 
de Barcelona (ICUB), 13,8%; Institut Municipal d’Hisenda (IMH), 10,3%, i Institut Municipal 
de Persones amb Discapacitat (IMD), 3,4%. Als Punts d'Informació i Atenció a les Dones 
(PIAD) també hi va haver una sol·licitud (3,4%). 

Al llarg del període considerat, les situacions més freqüentment observades van ser les 
malalties musculoesquelètiques i la patologia mental per trastorn d’ansietat i/o depressió 
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fonamentalment.  A certa distància, van seguir en freqüència alguns dèficits sensorials 
(visuals i auditius) i els quadres d’hipersensibilitat química i electromagnètica.   

Consegüentment, les adaptacions recomanades sobre el lloc de treball van tenir relació 
amb factors de risc ergonòmic (sobrecàrrega muscular estàtica i fatiga visual 
fonamentalment) i amb menys freqüència amb factors de risc psicosocial (càrrega de 
treball i/o supressió temporal i selectiva de tasca, principalment). També amb la revisió de 
les condicions mediambientals del lloc de treball relacionades sobretot amb la ventilació, 
temperatura i humitat.   

       Taula 149. Distribució de les sol·licituds d’adaptació del lloc de treball per motius de salut 
segons l'àmbit de procedència (2017) 

Any Sol·licituds 
dones  % / T any  Sol·licituds 

homes  % / T any  Total  

Gerència de Recursos (3 OAC)  8  100%  0  0%  8  
Gerència d’Ecologia Urbana  4 100% 0 0% 4  
Gerència de Drets Socials (EAIA)  4 100% 0 0% 4  
Gerència d'Urbanisme 1 100% 0 0% 1  
Gerència de Recursos Humans i Organització 1 100% 0 0% 1  
Gerència de Ciutadania 1 100% 0 0% 1  
Districte de Nou Barris 1 100% 0 0% 1  
Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) 1 100% 0 0% 1  
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 3 75% 1 25% 4  
Institut Municipal d’Hisenda (IMH) 2 67% 1 33% 4  
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
(IMPD) 0 0% 1 100% 1  

Total de sol·licituds  26  89,7%  3  10,3%  29  
 

Les sol·licituds d’adaptació per motius de salut considerades inclouen malalties 
relacionades amb el treball, és a dir, aquelles en les quals els factors de risc laboral no 
actuen com a causa única de la malaltia però poden actuar de manera concurrent amb 
altres factors de risc individuals o ambientals aliens al treball. També inclouen aquelles 
malalties comunes, sense relació causal amb el lloc de treball, per motiu de les quals els 
treballadors o treballadores esdevenen especialment sensibles (TES) a determinats factors 
de risc laboral. D’acord amb el que estableix l’article 25 de la LPRL, aquestes persones 
requereixen una especial protecció. El nombre de TES identificats durant el període 
considerat va ser de 67. No es va produir cap adaptació relacionada amb malaltia 
professional. 

 

6.3. Riscos psicosocials 

Els riscos psicosocials i les patologies que es deriven d’aquests riscos afecten de manera 
desigual dones i homes. Per conèixer-ne els efectes diferenciats i intervenir en 
conseqüència, cal dur a terme avaluacions psicosocials que incorporin la perspectiva de 
gènere i facilitin dades desagregades per sexe. A partir d’aquest període, s’ha començat a 
desagregar per sexe les dades obtingudes a les avaluacions de riscos psicosocials, 
desagregació que es mantindrà de manera permanent. 
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A l’AJUNTAMENT s’han dut a terme avaluacions de riscos psicosocials a les oficines d’atenció 
ciutadana (OAC), i l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports disposa d'informes 
preliminars. 

També s’ha fet l’avaluació de riscos psicosocials al personal dels districtes i es disposa 
igualment d'un informe preliminar. 

En l’àmbit de la GUB, s’ha realitzat l’avaluació de riscos psicosocials de les unitats 
centralitzades de Zona Franca, la Sala Conjunta de Comandament i la Unitat Muntada.  

Als ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS s’han dut a terme avaluacions de riscos psicosocials 
a l'Institut Barcelona Esports i a l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida i 
per a tots dos es disposa d'informes definitius. 

Cada un dels informes presenta matisos diferents, fet pel qual haurien de ser consultats 
individualment; malgrat això, es poden marcar com a àmbits on es produeixen les 
principals diferències en la percepció de dones i homes (enquestes de riscos psicosocials) 
els següents: la conciliació de la vida personal, familiar i laboral (inclosa la 
corresponsabilitat en les tasques domèstiques), la promoció i el salari, sempre amb 
percepcions més negatives entre les dones. 

Aquestes diferències també estan travessades per altres variables com ara l’edat, la 
relació laboral o el lloc de treball. 

66.4. Representació al Comitè de Seguretat i Salut 

El Comitè de Seguretat i Salut, des del 2016 presenta percentatges dins la paritat en la 
representació de dones i homes, però les dones han estat sempre en el percentatge més 
baix. En l’actualitat, la relació és de 45,2% de dones i 54,8% d’homes. A aquesta paritat no 
hi contribueixen de la mateixa manera les diferents escales de l’AJUNTAMENT i ORGANISMES 
AUTÒNOMS I ENS ADHERITS que l'integren (Taula 147). Les dones són majoria en la 
representació de la Comissió de Seguretat dels Professionals de Serveis Socials (77,8%), 
tenen una idèntica presència a l’EAG/REE, l'Institut Municipal d'Hisenda, i l’Institut de 
Cultura de Barcelona, i a la resta estan, en termes absoluts, infrarepresentades. 

En termes relatius, la infrarepresentació de les dones s’estén a totes les escales i 
organismes a excepció de l'SPEIS. 

Des del punt de vista d’evolució de la representació de dones i homes al Comitè de 
Seguretat i Salut, s’han mantingut en el temps tendències en els grups percentuals, però 
és destacable que fins al 2018 no hi ha hagut representació de dones ni a la GUB ni a 
l'SPEIS. Entre el 2015 i el 2016 les dones han estat representades al Comitè per sota de la 
proporcionalitat amb la seva presència a les plantilles. 
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TTaula 147. Evolució integració del Comitè de Seguretat i Salut 2015-2018 

 
2015  2016  2017  2018  

Dones  %/  
grup  Homes  Dones  %/  

grup  Homes  Dones  %/  
grup  Homes  Dones  %/  

grup  Homes  

EAG/REE 11 55,0% 9 11 55,0% 9 4 40,0% 6 10 50,0% 10 
EE GUB 0 0,0% 11 0 0,0% 11 0 0,0% 7 1 9,1% 10 
EE SPEIS 0 0,0% 8 0 0,0% 8 0 0,0% 4 1 12,5% 7 
Institut Municipal d’Hisenda 2 33,3% 4 2 33,3% 4 1 33,3% 2 3 50,0% 3 
Institut de Cultura de 
Barcelona 2 33,3% 4 3 50,0% 3 1 33,3% 2 3 50,0% 3 
Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat 1 25,0% 3 1 25,0% 3 1 25,0% 3 1 25,0% 3 
Comissió de Seguretat dels 
Professionals de Serveis 
Socials 11 68,8% 5 14 82,4% 3 17 73,9% 6 14 77,8% 4 

Total  27 38,0% 44 31 43,1% 41 24 44,4% 30 33 45,2% 40 
 

Si comparem aquestes dades amb les de la diagnosi del 2014 (Taula 149), en tots dos 
moments la presència de dones i homes ha estat globalment paritària, però com 
prèviament s’ha apuntat, amb contribucions diferents a aquesta paritat per part de les 
diferents escales de l’AJUNTAMENT i ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS que l’integren.  

Així, com a principals canvis entre el 2014 i el 2018 cal apuntar els següents:  

En relació amb les escales de l’AJUNTAMENT, si bé a l’EAG/REE s’han assolit percentatges de 
presència de dones i homes paritaris, aquests han deixat de ser proporcionals a la 
presència d’unes i d’altres a la plantilla; la reducció del nombre de dones en representació 
de la GUB ha fet que igualment es perdi la proporcionalitat en la representació d'aquestes; 
i de manera inversa, malgrat la presència d’una única dona per part de l'SPEIS, el 
percentatge de dones puja per sobre de la proporcionalitat en relació amb la plantilla. 

Als diferents ORGANISMES I ENS, l’evolució dels percentatges de presència de dones i homes 
tampoc no ha avançat cap a una paritat (en termes absoluts) i proporcionalitat més grans 
(en termes relatius). 

Taula 149. Comparativa integració del Comitè de Seguretat i Salut 2014-2018  

2.014  2018  

 
Dones  %/grup  Homes  TOTAL  Dones  %/grup  Homes  TOTAL  

Ajuntament de Barcelona 12 63,2% 7 19  10 50,0% 10 20  
EE GUB 2 16,7% 10 12  1 9,1% 10 11  
EE SPEIS 1 12,5% 7 8  1 12,5% 7 8  
Institut Municipal d’Hisenda 2 33,3% 4 6  3 50,0% 3 6  
Institut de Cultura de Barcelona 3 50,0% 3 6  3 50,0% 3 6  
Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat 1 25,0% 3 4  1 25,0% 3 4  
Comissió de Seguretat dels 
Professionals de Serveis Socials 9 64,3% 5 14  14 77,8%  4 18  

Total  30  43,5%  39  69  33  45,2%  40  73  
 

Aquests assoliments, però, són valorats de manera diferent per treballadores i treballadors. 
En l’ENQUESTA, a la pregunta sobre si es tenen en consideració les diferents necessitats de 
les dones i dels homes en matèria de prevenció laboral en el treball (Pregunta 16), hi ha 
una important diferència de percepció entre dones i homes. Si pensen que sí el 48,9% dels 
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homes, ho fan només el 28,8% de les dones. De fet, la resposta més reiterada entre les 
dones és no, el 34,1%, mentre que entre els homes és redueix al 17,2%.  

Són molt significatius el 36,6% de les dones i el 33,4% dels homes que responen “No ho 
sé”, la qual cosa implica un ampli desconeixement sobre la matèria. 

EENQUESTA. Pregunta 16 

Des del teu punt de vista, creus que es tenen en 
consideració les diferents necessitats de les 
dones i dels homes en matèria de prevenció 
laboral en el treball? (Marca amb una “X” només 
una resposta) 

Dones  
% / 

respostes 
dones 

%/total  Homes  
% / 

respostes 
homes 

%/total  TOTAL  

 Sí 235 28,8% 53,4% 205 48,9%  46,6% 440 
 No 278 34,1%  79,4% 72 17,2%  20,6% 350 
 No ho sé 299 36,6%  68,1% 140 33,4%  31,9% 439 
 No respon 4 0,5% 66,7% 2 0,5% 33,3% 6 

 816 100,0% 66,1% 419 100,0% 33,9% 1.235 
 

Pel que fa a la pregunta sobre si es consideren les diferències de dones i dels homes en 
les revisions mèdiques laborals (Pregunta 17), les respostes positives d'homes i dones es 
poden considerar limitades, 23,5% i 33,7%, respectivament. Destaquen, però, les 
respostes “No ho sé”, que arriben al 49,4% de les dones i el 58,7% dels homes.  

ENQUESTA. Pregunta 17 

Des del teu punt de vista, crreus que es tenen 
en consideració les diferències de dones i 
d'homes en les revisions mèdiques laborals? 
(Marca només una resposta) 

Dones  
% / 

respostes 
dones 

%/total  Homes  
% / 

respostes 
homes 

%/total  TOTAL  

 Sí 192 23,5% 57,7% 141 33,7% 42,3% 333 
 No 215 26,3%  88,1% 29 6,9%  11,9% 244 
 No ho sé 403 49,4% 62,1% 246 58,7% 37,9% 649 
 No respon 6 0,7% 66,7% 3 0,7% 33,3% 9 

 816 100,0% 66,1% 419 100,0% 33,9% 1.235 

6.5. Indicadors de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut 

INDICADOR  VALORACIÓ  

Existeix un Pla de seguretat i salut laboral que tingui 
en compte l’especificitat de les dones i els homes en la 
definició, la prevenció i l’avaluació dels riscos laborals. 

 El Pla de seguretat i salut laboral 

Les condicions de treball (físiques i materials) tenen en 
compte que els riscos poden ser diferents en funció 
del sexe de les persones. 

  

Integració del Comitè de seguretat i salut, nombre i 
percentatge comparatiu de dones i homes. 

 Integració paritària: 
- Dones: 33 (45,2%) 
- Homes: 40 (54,8%) 

Nombre i percentatges comparatiu i relatiu d’accidents 
de treball que afecten dones i homes a l’Ajuntament 
de Barcelona (Escales) (2018). 

 Vegeu la taula 139. 

Evolució del nombre i percentatge comparatiu 
d’accidents de treball que afecten dones i homes a 
l’Ajuntament de Barcelona (escales, gerències i 
districtes) (2015-2018). 

 Vegeu les taules 140 i 141.  
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IINDICADOR  VVALORACIÓ  

Nombre i percentatges comparatiu i relatiu d’accidents 
de treball que afecten dones i homes a l’Ajuntament 
de Barcelona (escales) en comparació amb la diagnosi 
anterior (2014/2018). 

 Vegeu la taula 142. 

Nombre i percentatges comparatiu i relatiu d’accidents 
de treball per lloc d’accident que afecten dones i 
homes a l’Ajuntament de Barcelona (escales) i 
organismes autònoms / ens adherits (2018). 

 Vegeu les taules 143 i 146. 

Evolució del nombre i percentatges comparatiu i relatiu 
d’accidents de treball per lloc d’accident que afecten 
dones i homes a l’Ajuntament de Barcelona (Escales) 
(2015-2018). 

 Vegeu la taula 144. 

Nombre i percentatges comparatiu i relatiu d’accidents 
de treball per lloc d’accident que afecten dones i 
homes a l’Ajuntament de Barcelona (escales) en 
comparació amb la diagnosi anterior (2014/2018). 

 Vegeu la taula 145. 

Nombre i percentatges comparatiu i relatiu de 
contingències comunes entre dones i homes a 
l’Ajuntament (2018). 

 Informació amb dificultat per ser explotada. 

Evolució del nombre i percentatge comparatiu de 
dones i homes que integren el Comitè de Seguretat i 
Salut per escales/àmbits (2015-2018). 

 Vegeu la taula 147. 

Nombre i percentatge comparatiu de dones i homes 
que integren el Comitè de Seguretat i Salut per 
escales/àmbits en comparació amb la diagnosi 
anterior (2014/2018). 

 Vegeu la taula 149. 

Percepció de treballadores i treballadors en relació 
amb si l’Ajuntament té en consideració les diferents 
necessitats de les dones i dels homes en matèria de 
prevenció laboral en el treball. 

 Respostes afirmatives: 
- Dones: 28,8%  
- Homes: 48,9%  

 
 Respostes negatives: 

- Dones: 34,1%  
- Homes: 17,2%  

 
(Vegeu les respostes de l'Enquesta Pregunta 16)  

Percepció de dones i homes de la plantilla en relació 
amb si l’Ajuntament té en consideració les diferències 
de dones i homes en les revisions mèdiques laborals. 

 Respostes afirmatives: 
- Dones: 23,5%  
- Homes: 33,7%  

 
 Respostes negatives: 

- Dones: 26,3%  
- Homes: 6,9%  

 
(Vegeu les respostes de l'Enquesta Pregunta 17)  
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7. ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE  

Hi ha un ampli cos de lleis estatals i autonòmiques que estableixen el marc normatiu 
relatiu a l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. 

La Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, no deixa espai per 
a ambivalències a l’hora de tractar la violència envers les dones en l’àmbit laboral i 
considera l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe actes discriminatoris i 
contraris al principi d’igualtat de tracte entre homes i dones. Ambdós conceptes queden 
definits així:  

 Assetjament sexual (article 7.1), qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa 
sexual, que tingui el propòsit o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una 
persona, en particular quan es crea un entorn intimidador, degradant o ofensiu.  

 Assetjament per raó de sexe (article 7.2), qualsevol comportament realitzat en funció 
del sexe d'una persona, amb el propòsit o efecte d'atemptar contra la seva dignitat i de 
crear un entorn intimidador, degradant o ofensiu.  

Pel que fa al desplegament normatiu a Catalunya, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, que recull els drets dels 
funcionaris i les funcionàries, expressa el dret de ser tractats amb respecte a la seva 
intimitat i amb la consideració deguda a la seva dignitat, i rebre protecció i assistència 
envers les ofenses verbals o físiques de naturalesa sexual o de qualsevol altra naturalesa. 
D'altra banda, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, recull, entre d’altres, les formes d’exercir la violència masclista i la manifestació 
d’aquesta violència masclista en l’àmbit laboral —tant dins com fora del centre i dins 
l’horari laboral o fora d’aquest horari si té a veure amb la feina—. 

La responsabilitat principal de prevenir i actuar davant l’assetjament sexual i per raó de 
sexe recau en l’empresa (article 4.2.d de l’Estatut dels treballadors i, article 14 de la Llei 
32/1995, de prevenció de riscos laborals). Amb la finalitat de prevenir-los (article 48.1 de 
la Llei orgànica 3/2007, d’igualtat), les empreses hauran de negociar mesures amb la 
representació de les persones treballadores, com l’elaboració i difusió de codis de bones 
pràctiques, així com campanyes informatives i de formació, tenint la representació sindical 
la potestat de participar i d’intervenir (article 34 de la Llei 32/1995, de prevenció de riscos 
laborals, i de l’article 48.1 de la Llei orgànica 3/2007, d’igualtat). La representació sindical 
també té obligacions que es deriven de l’article 48.2 de la Llei orgànica 3/2007, d’igualtat, 
de sensibilitzar la plantilla de l’empresa i informar la direcció sobre les conductes o els 
comportaments que puguin ser considerats o que puguin propiciar assetjament sexual i/o 
assetjament per raó de sexe.  

L’assetjament sexual és un dels delictes que menys es reporta, segons dades del Ministeri 
de l'Interior, entre el 2012 i el 2018, es van interposar a Espanya 2.183 denúncies per 
assetjament sexual. El baix nivell de denúncies no implica que no se'n produeixin casos. 
Això implica que s’han de continuar fent esforços per un millor abordatge de l’assetjament 
sexual i l’assetjament per raó de sexe, tant en matèria de prevenció (promovent un entorn 
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lliure d’assetjament) com en el tractament casos, amb un millor acompanyament de les 
víctimes i sancions als victimaris. 

 

77.1. Abordatge de l’assetjament sexual o per raó de sexe a l’Ajuntament  

L’Ajuntament compta amb un Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la 
resolució de situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe,37 que va ser 
aprovat el març del 2017, resultat de la decisió de separar l’abordatge dels casos 
d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe de la resta d’assetjaments38 per a un 
millor abordatge d'aquests, atès que fins a aquell moment es canalitzaven a través d’un 
únic protocol, el Protocol per a la prevenció, detecció i actuació amb relació als casos que 
afectin la dignitat i la discriminació en el treball (2007).  

Disposar d'un protocol específic permetia superar tres limitacions que es derivaven del 
Protocol per a la prevenció, detecció i actuació amb relació als casos que afectin la dignitat 
i la discriminació en el treball: a) aquest obliga la víctima a denunciar per poder activar-se; 
b) les persones que gestionen aquest protocol no són expertes en gènere, i c) la Comissió 
Tècnica no té poder d’actuació en aquestes activacions tot i que sigui un cas d’assetjament 
sexual. 

El nou Protocol, entre d’altres, determina les actuacions preventives; les competències, 
funcions i les responsabilitats de les diferents parts implicades; les fases del procediment 
d’actuació intern (comunicació i assessorament, denúncia interna i investigació, 
resolució39), i les vies de resolució externa (administrativa i judicial).  Defineix igualment 
com fer seguiment i avaluació de l’aplicació d'aquest protocol. 

En relació amb aquest Protocol s’han dut a terme accions a dos nivells: 

a) Difusió del Protocol, fent-lo accessible a través de la intranet i la distribució d’un 
tríptic informatiu a la plantilla.  

b) Formació en matèria de prevenció de l’assetjament sexual, amb la impartició d'11 
tallers (fins al 31 de juliol de 2019), principalment entre personal de la GUB.40  

                                                      
37 Es disposa igualment d'un Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions per 
raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere i d’expressió de gènere, aprovat el gener del 2019 per la Comissió 
Paritària d’Igualtat. 
38 La Comissió Tècnica d’Igualtat va plantejar aquest canvi a finals del 2015 arran de les problemàtiques 
sorgides en l’actuació en un cas assetjament sexual a l’AJUNTAMENT DE BARCELONA en què el Protocol no es va 
activar i que va ser denunciat judicialment, i va ser admès a tràmit. 
Aquesta decisió va implicar l’adaptació de les mesures previstes en l’àmbit 9. “Salut i seguretat laboral, 
prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe del II PdI-AjBCN”. L’acció 25. “Avaluar el 
procés d’aplicació del Protocol per a la prevenció, detecció i actuació amb relació als casos que afectin la 
dignitat i la discriminació en el treball” es reorienta a l’avaluació del Protocol per a la prevenció, la detecció, 
l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe. 
39 El Conveni Col·lectiu en el seu règim disciplinari, article 12, especifica: La realització d’actes d’assetjament 
sexual o d’assetjament per raó de sexe, tipificats per l’article 5 tercer de la Llei del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista, i d’actes que puguin comportar assetjament per raó de sexe o assetjament sexual i que 
no siguin falta molt greu 
40 També en el marc de l’àmbit 9. “Salut i seguretat laboral, prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i/o 
per raó de sexe” del II PdI-AjBCN es va incorporar una acció destinada a dotar d’eines i coneixements 
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L’impacte d’aquestes accions sembla haver estat limitat i hi ha un baix coneixement sobre 
el Protocol i el seu abast. L’existència del Protocol, per si mateix, no garanteix l’absència 
d’assetjament ni dona plenes garanties a les dones si aquestes no identifiquen 
l’assetjament sexual com a tal o si per motius com la vergonya, la por a les possibles 
represàlies, o manca de suport real, desisteixen de la comunicació o la denúncia. 

Tampoc no s’ha aconseguit l'apropiació institucional del Protocol per part del conjunt dels 
ORGANISMES AUTÒNOMS I ELS ENS ADHERITS.  

Des de la seva entrada (març del 2017), el Protocol s’ha activat quatre vegades: dues per 
motiu d’assetjament sexual (només en un dels casos es va determinar que es tractava 
d’assetjament sexual i es van aplicar mesures cautelars i es va obrir expedient 
sancionador), i dues per motiu d’assetjament per raó de sexe. També s’han efectuat sis 
consultes.   

A l’EENQUESTA feta a la plantilla en relació amb l’assetjament sexual i per raó de sexe 
(Pregunta 18), cal subratllar que mentre les respostes positives de les dones (existència del 
protocol, sensibilització i coneixement de les mesures per part de la plantilla en relació 
amb l'assetjament sexual i per raó de sexe) arriben al 52,3%, entre els homes pugen al 
66,8%. 

Cal remarcar que hi ha una part significativa de les dones que tenen una percepció 
negativa per diferents motius (existeix un protocol però no es fa servir,; no s’aplica 
idòniament o no hi ha confiança en la seva aplicació; o que no s’ha fet res des de 
l’organització) i que arriba al 17,9%. Entre els homes aquesta percepció negativa baixa al 
10,9%. 

És important també el gran desconeixement que hi ha sobre aquest tema, un 29,6% entre 
les dones i un 21,3% entre els homes.  

 ENQUESTA. Pregunta 18 

En  relació amb l’assetjament sexual i per raó 
de sexe...  (Marca les respostes amb les 
quals estiguis d’acord) 

Dones  
% / 

respostes 
dones  

%/dones   Homes  
% / 

respostes 
homes  

%/homes  TOTAL  

 L’organització té un Protocol per a 
l’abordatge de l’assetjament sexual i per 
raó de sexe 

356 31,1%  43,8% 206 32,1%  49,9% 562 

 Treballadores i treballadors estan 
sensibilitzats en relació amb 
l'assetjament sexual i per raó de sexe  

189 16,5% 23,2% 178 27,7% 43,1% 367 

 Treballadores i treballadors coneixen les 
mesures i com cal actuar en cas de patir 
o conèixer una situació d’assetjament 
sexual i per raó de sexe 

54 4,7% 6,6% 45 7,0% 10,9% 99 

 Existeix un Protocol però no es fa servir 55 4,8% 6,8% 18 2,8% 4,4% 73 
 Existeix un Protocol però no s’aplica 

idòniament 34 3,0% 4,2% 18 2,8% 4,4% 52 

 No hi ha confiança en l’aplicació del 
Protocol 92 8,0% 11,3% 26 4,0% 6,3% 118 

 No s’ha fet res des de l’organització  24 2,1% 3,0% 8 1,2% 1,9% 32 
 Desconec aquest tema 339 29,6% 41,7% 137 21,3% 33,2% 476 

                                                                                                                                                            

necessaris les persones responsables de donar resposta a les possibles denúncies internes per assetjament 
sexual o per raó de sexe (acció 25). Aquesta ha tingut un recorregut i impacte limitats, i hauria de considerar-se 
la seva incorporació al nou Pla d’igualtat. 
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 No contesta 3 0,3% 0,4% 6 0,9% 1,5% 9 
 11.146 1100%    6642 1100%    11.788 

(Respostes: Dones, 813; homes, 642) 

 

A l’EENQUESTA del II PI AjBCN, en relació amb si “Tothom té clar què cal fer o a qui dirigir-se 
en cas de patir o veure un tipus d’assetjament sexual o per raó de sexe”, a l’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA, el grau d’acord de les dones (sobre 10) era del 4,47 i el dels homes del 5,19; 
puntuacions en tots dos casos força baixes que posen en evidència que el circuit no estava 
clar. Aquest és l’únic ítem del qüestionari que va tenir una nota mitjana suspesa. 

També és diferent l’opinió de dones i homes sobre la percepció d’haver patit personalment 
situacions de discriminació/assetjament, o haver estat testimoni de situacions de 
discriminació/assetjament que poden haver patit “altres persones” (Pregunta 19). El 19,2% 
de les dones afirmen haver-ho patit o presenciat, percentatge que baixa entre els homes 
fins al 10,7%. 

ENQUESTA. Pregunta 19 

Des del teu punt de vista, als darrers 4 
anys, has patit o has vist que algú hagi patit 
algun tipus de ddiscriminació o assetjament? 
(Si la teva resposta és positiva, especifica i 
respon les dues darreres preguntes) 

Dones  
% / 

respostes 
dones 

%/total  Homes  
% / 

respostes 
homes 

%/total  TOTAL Dones  

 No 650 79,7% 63,5% 373 89,0% 36,5% 1.023 650 
 Sí, ho he patit / Ho he vist 157 19,2% 77,7% 45 10,7% 22,3% 202 157 
 No contesta 9 1,1% 90,0% 1 0,2% 10,0% 10 9 

 816 100,0% 66,1% 419 100,0% 33,9% 1.235 816 
 

En relació amb la comunicació a l’organització o a la representació sindical d’aquesta 
discriminació/assetjament (Pregunta 19b), convida a la reflexió que el 61,1% de les dones i 
el 51,1% dels homes hagin respost que no; i també ho fa que un 28,7% de dones i un 
33,3% d’homes digui que sí (un total de 60 persones), quan el registre de 
comunicacions/denúncies al Departament d’Igualtat sobre aquest tema, per a tot el 
període de la diagnosi, és de 4. Això implica que molts casos es resolen fora del Protocol. 

ENQUESTA. Pregunta 19b 

Ho has comunicat a l’organització o 
representació sindical? Dones  

% / 
respostes 

dones  
%/total  Homes  

% / 
respostes 

homes  
%/total  TOTAL  

 Sí 45 28,7% 75,0% 15 33,3% 25,0% 60 
 No 96 61,1% 80,7% 23 51,1% 19,3% 119 
 No respon 16 10,2% 69,6% 7 15,6% 30,4% 23 

 157 100,0% 77,7% 45 100,0% 22,3% 202 
 

Pel que fa a la percepció sobre la idoneïtat de la resolució de la situació (Pregunta 19c), 
només el 8,9% tant de dones com d’homes consideren que hi ha hagut una resposta 
idònia. La immensa majoria de les persones no han respost a aquesta pregunta (el 70,7% 
de dones i el 66,7% d’homes). En aquest matèria és urgent fer passos i intervenir. 

 

 



 

162 
 

EENQUESTA. Pregunta 19c 

Consideres que es va donar una resposta 
adequada o que es va resoldre la situació? Dones  

% / 
respostes 

dones  
%/total  Homes  

% / 
respostes 

homes  
%/total  TOTAL  

 No 23 14,6% 69,7% 10 22,2% 30,3% 33 
 Sí 14 8,9%  77,8% 4 8,9%  22,2% 18 
 No ho sé 9 5,7% 90,0% 1 2,2% 10,0% 10 
 No respon 111 70,7% 78,7% 30 66,7% 21,3% 141 

 157 100,0% 77,7% 45 100,0% 22,3% 202 
 

Les dones que van marcar a l’ENQUESTA que havien vist o patit discriminació o assetjament 
sexual van respondre que havia estat, principalment, de tipus verbal (bromes sexuals, 
comentaris masclistes i sobre l'aspecte físic, mansplaining,41...), per diferent assignació de 
tasques per sexe (tot i tenir el mateix nivell, a les dones se’ls assignen tasques com 
secretàries o portar cafès, i als homes tasques de decisió o més tècniques) i per 
discriminació per l’ús de la conciliació (tasques de menys responsabilitat o pitjor tracte). Els 
homes sobretot han vist comentaris fora de lloc i mansplaining. 

Pel que fa a les dones que van respondre que no havien comunicat els fets de 
discriminació o assetjament a l’organització o representació sindical, l’explicació que van 
donar va ser que tenien desconfiança i por o perquè els fets no eren suficientment greus 
per denunciar. També van dir que la persona afectada va ser la que ho va comunicar. Els 
homes, en canvi, manifesten que no ho comuniquen per por a les represàlies i perquè 
creuen que la persona que ho ha de comunicar es l’afectada. 

 

7.2. Indicadors d'assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe 

INDICADORS VALORACIÓ 

Existeix un Protocol per a l’abordatge de 
d’assetjament sexual i/o per raó de sexe. 

 Existeix el Protocol per a l’abordatge de l’assetjament 
sexual i assetjament per raó de sexe aprovat el 2017, 
que necessita més institucionalització. 

Hi ha mesures específiques per prevenir 
l’assetjament sexual i per raó de sexe (implantant-
se accions formatives, codis de bones pràctiques i 
campanyes de sensibilització). 

 Es va presentar el Protocol i es van fer algunes 
formacions però sense que ni l’un ni les altres hagin 
adquirit caràcter institucionalitzat.  

Existeixen canals implementats per recollir 
denúncies o reclamacions en cas de ser víctima 
d’assetjament sexual i per raó de sexe o conèixer-
ne alguna situació. 

 Sí, existeixen canals però hi ha una percepció 
d’escassa activació del Protocol.  

Estan perfectament identificades les persones 
referents responsables d’atendre les que formulin 
una queixa o denúncia en l’àmbit de l’assetjament 
sexual i/o per raó de sexe. 

 Hi ha persones referents en el marc del Protocol.  

                                                      
41 El concepte mansplaining està compost per les paraules man ‘home’ i explaining ‘explicació’, i es refereix al 
menyspreu del parlant cap a qui escolta per l'únic fet que és una dona, fent servir un to condescendent i 
suposant-li una capacitat de comprensió inferior a la d'un home. 
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IINDICADORS VALORACIÓ 

Les persones que atenen les queixes estan 
formades per la tasca que han de complir.  Sí. 

Nombre de casos d’assetjament sexual i per raó de 
sexe en el darrer any comunicats o denunciats. 

 Hi ha un registre al Departament d'Igualtat de 4 casos 
des de l’aprovació del Protocol. 

Percepció de dones i homes de la plantilla en relació 
amb l’assentament sexual a l’Ajuntament de 
Barcelona.  

Les 2 principals qüestions assenyalades per homes i 
dones són les següents: 

 El 31,1% de les dones i els homes saben que 
l’organització té un Protocol per a l’abordatge de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

 Treballadores i treballadors estan sensibilitzats en 
relació amb l'assetjament sexual i per raó de sexe 
(16,5% dones, 27,7% homes). 

Entre les dones, fins al 29,6% afirmen que desconeixen 
aquest tema. Aquest percentatge entre els homes baixa 
fins al 21,3%. 

Opinió de dones i homes de la plantilla en relació 
amb la percepció d’haver patit o vist que algú hagi 
patit algun tipus de discriminació o assetjament  a 
l’Ajuntament de Barcelona (darrers 4 anys) 

 Respostes negatives: 
- Dones: 79,7%  
- Homes: 89%  

 
 Respostes afirmatives: 
- Dones: 19,2%  
- Homes: 10,7%  

 (Vegeu les respostes de l'Enquesta Pregunta 19) 
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8. COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA  

El llenguatge, com a producte social, és un reflex de la realitat de la societat que l’utilitza. 
Com en d’altres àmbits, el llenguatge sexista que s’utilitza en el món del treball contribueix 
al manteniment dels estereotips i dels rols de gènere tradicionals, invisibilitza la presència 
de les dones, i afavoreix la discriminació i la desigualtat d’oportunitats entre dones i 
homes. Aquest llenguatge sexista es posa clarament de manifest en la producció escrita de 
les organitzacions (interna i externa, formal i informal). 

El marc normatiu que advoca per una comunicació no sexista, des de l’àmbit europeu fins 
a l’autonòmic,42 és ampli i considera l’ús de llenguatge inclusiu una estratègia que fomenta 
la igualtat entre dones i homes. 

Per copsar el nivell d'institucionalització de la comunicació inclusiva i no sexista s’han 
analitzat: a) les eeines de referència, i b) la ccomunicació de l’Ajuntament: el llenguatge que 
s’utilitza en la documentació escrita i l’ús de la imatge de les dones, tant a escala interna 
com externa. L’anàlisi de l’ús que es fa tant del llenguatge com de la imatge es pot fer a 
dos nivells: a) institucional/formal, i b) per part de l’equip humà que integra l’organització / 
informal; malgrat que aquest segon nivell presenta moltes limitacions. 

 

8.1. Eines de referència  

L’Ajuntament de Barcelona disposa de diverses eines que volen orientar l’ús no sexista ni 
androcèntric del llenguatge a l’organització. Aquestes són accessibles a la intranet dins de 
l’apartat destinat al Pla d’igualtat en el subapartat lllengua i gènere i, dins l’espai 
Ajuntament a l’apartat de recursos lingüístics (tot i que part d’aquests documents han de 
ser actualitzats i revisats des del punt de vista de gènere). Entre d’altres, els documents de 
producció pròpia:  

 Acord sobre l'ús no sexista de la llengua 
 Llibre d'estil de l'Ajuntament de Barcelona, apartat 6. L’ús igualitari del llenguatge 
 Guia d’ús no sexista del llenguatge, 10 punts per visibilitzar les dones en el 

llenguatge  
 Guia de comunicació inclusiva. Per construir un món més igualitari 43 

També són accessibles altres recursos com els següents:  
                                                      
42 Vegeu, entre d’altres, la darrera recomanació del Consell d’Europa, Recommendation CM/Rec (2019) 1, 
Preventing and Combating Sexism; la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre 
dones i homes, que fa referències explícites a la necessitat inajornable d’implantar el llenguatge inclusiu i no 
sexista en tots els àmbits de la societat o la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes 
que, entre els principis d'actuació dels poders públics, assenyala l’ús no sexista ni estereotipat del llenguatge. 
43 El II Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona va 
incorporar dues accions en matèria de comunicació inclusiva: “22. Dissenyar els criteris de comunicació i l’ús 
del llenguatge inclusiu”; i “23. Redactar i difondre el consens organitzatiu adoptat sobre l’ús del llenguatge 
inclusiu”. Segons recull l'“Acord de pròrroga i memòria justificativa del II PdI-AjBCN, el 2018 es va elaborar la 
Guia de comunicació inclusiva. Per construir un món més igualitari. Aquesta guia, destinada a les 
organitzacions socials, facilita orientacions per a l’ús del llenguatge inclusiu no només en relació amb el gènere, 
sinó en diferents dimensions de la diversitat. 



 

165 
 

Guia d'usos no sexistes de la llengua en els textos de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya 

 Manual d'estil lingüístic de textos per al web barcelona.cat i en altres suports (Ús 
igualitari de la llengua) 

 
 

Per que fa a ll’ús inclusiu i igualitari d’imatges no hi ha una normativa interna.  

Cal recordar que en l’ús d’imatges es pot caure en les mateixes pràctiques discriminatòries 
i sexistes del llenguatge i convertir els homes en el punt de referència. És necessari, doncs, 
que el tractament igualitari s’estengui a les imatges que acompanyen els textos, qualsevol 
que sigui el seu format: publicacions, cartells, fullets, pàgines web i publicitat en general. 
En l’ús d’imatges no només és important l’equilibri de gènere en la representació — evitant 
prendre com a model únic la figura masculina—, cal també el següent:  

 Evitar l’ús d’imatges que reprodueixin i perpetuïn estereotips i clixés de gènere i 
que limitin la projecció de les dones; ans al contrari, cal utilitzar imatges que 
permetin promoure un canvi de valors, trencant amb els imaginaris estereotipats i 
visibilitzant les dones en àmbits o activitats en què estan poc representades o ho 
han estat. 

 No segregar les imatges de dones i homes com si es tractés de dos col·lectius 
diferents. 

 Evitar imatges en què les dones apareguin com a subordinades als homes. 

 Donar una imatge real de la diversitat de dones que formen part de la societat, 
evitant redundar en un model únic, moltes vegades reflex d’un ideal de dona 
elaborat des del punt de vista masculí. 
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Des del Departament d’Igualtat, en articulació amb el Departament de Transversalitat, 
s’impulsa la institucionalització i l’ús efectiu del llenguatge i la comunicació inclusiva a 
l’Ajuntament i per a la representació gràfica adequada, equilibrada i no estereotipada.  

 

88.2. Comunicació inclusiva a l’Ajuntament 

A eescala d’organització, en relació amb la pproducció escrita en diferents formats, un cop 
revisada documentació diversa (conveni col·lectiu, manuals, protocols, etc.), es pot 
concloure que el llenguatge inclusiu i no sexista s’utilitza irregularment, encara que els 
darrers anys la tendència en el seu ús és més generalitzada.  

Principals instruments revisats  Incorporació del 
llenguatge inclusiu  

Acord de condicions de treball del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament de Barcelona 2017-2020 

X  

Pla de formació i desenvolupament 2016-2018 X  
Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de 
situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe 

V 

Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de 
situacions d’assetjament per raó d’orientació sexual, de la identitat de 
gènere i d’expressió de gènere 

V 

Guia de conciliació de la vida personal i laboral. Mesures a 
l’Ajuntament de Barcelona (2015) 

V   
(amb excepcions) 

Circulars internes (relacionades amb l’Acord de condicions), acords, 
notes informatives, instruccions, manuals, criteris, guies, etc. 

X  
(Ús molt irregular)  

 
On hi ha un ús més sistematitzat del llenguatge 
inclusiu és en aquells documents produïts des 
del Departament d’Igualtat o el de Transversalitat 
vinculats al Pla d’igualtat o vinculats a l’àmbit de 
la igualtat entre dones i homes.  
En general, però, encara segueixen produint-se, 
però, molts documents que fan un ús molt 
desigual del llenguatge inclusiu, a les diferents 
escales de l’AJUNTAMENT i als ORGANISMES 
AUTÒNOMS I ENS ADHERITS. 
Des del Departament d’Igualtat s’han dut a terme 
revisions sobre l’ús del llenguatge inclusiu, entre 
d’altres, en processos de promoció i selecció; 
documents informatius sobre formació o 
protocols (protocol de seguretat amb l’esquena) 
de la GUB. 
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Als wwebs44 i a la  intranet de l’Ajuntament de Barcelona és on de manera més sistemàtica 
s’utilitza el llenguatge inclusiu i no sexista. Especialment curós ha estat l’ús del llenguatge 
inclusiu als apartats vinculats al Pla d’igualtat: el mateix apartat de llenguatge inclusiu, els 
protocols, la guia de conciliació, i els estudis. 

 
 

Es poden trobar, però, excepcions. Així, per exemple, la pàgina de Bombers de Barcelona45 
presenta un ús més irregular del llenguatge inclusiu. 

 

                                                      
44 http://ajuntament.barcelona.cat/; https://www.barcelona.cat/ca/ i la seu electrònica 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca 
45 https://ajuntament.barcelona.cat/bombers/ca 
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Cal subratllar, per la contradicció implícita amb l’ús de llenguatge no inclusiu, el 
“compromís del respecte amb equitat de tots els membres del cos”.  
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Cal apuntar, d’altra banda, que la comunicació inclusiva no es limita al llenguatge inclusiu, 
sinó també als continguts. En aquest sentit, alguns continguts que facilita l’Ajuntament de 
Barcelona no estan desagregats per sexe “amagant” diferències en la relació o atenció, 
etc. de ciutadanes i ciutadans. A manera d’exemple:  

 

 
 

Quantes consultes 
van ser de dones? 

Quins són els temes 
que preocupen a les 
dones? 
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Per que fa als OORGANISMES AUTÒNOMS I ENS ADHERITS, també hi ha una pràctica del llenguatge 
inclusiu i no sexista generalitzada a totes les pàgines web però es poden trobar igualment 
algunes excepcions. 

En relació amb l’ús dd’imatges a 
escala institucional hi ha, en 
general, una presència força 
equilibrada de dones i homes, 
malgrat que aquesta pràctica 
no és transversal a tots els 
organismes i caldria una anàlisi 
més acurada del tractament de 
les imatges. 

 

A l'SPEIS, per exemple, hi ha un 
ús general d’imatges 
masculines i es recorre a les 
imatges femenines quan 
s’aborden temes vinculats a les 
dones.  

 

 

 

Les respostes a l’ENQUESTA en relació amb si el llenguatge i les imatges no sexistes formen 
part dels valors de l’Ajuntament (Pregunta 14), tenen percentatges afirmatius similars entre 
dones i homes, 77,9% i 77,6%, respectivament.  La percepció negativa és significativament 
inferior, un 9,6% entre les dones i un 11,2% entre els homes. 

ENQUESTA. Pregunta 14 

Creus que el lllenguatge i les imatges no sexistes 
formen part dels valors de l’Ajuntament? (Marca 
amb una “X” nnomés una resposta) 

Dones  
% / 

respostes 
dones  

%/total  Homes  
% / 

respostes 
homes  

%/total  TOTAL  

 Sí 636 77,9%  66,2% 325 77,6%  33,8% 961 
 No 78 9,6%  62,4% 47 11,2%  37,6% 125 
 No ho sé  97 11,9% 68,3% 45 10,7% 31,7% 142 
 No contesta 5 0,6% 71,4% 2 0,5% 28,6% 7 

 816 100% 66,1% 419 100% 33,9% 1.235 
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Quan intentem caracteritzar aquesta realitat (Pregunta 15), les dones tenen una percepció 
més crítica de la situació. En relació amb el llenguatge i les imatges no sexistes, i el seu ús 
a l’entorn de treball, hi ha més dones i homes que pensen que no s’utilitza (28,3% entre 
les dones i 21,9% entre els homes), que no pas que consideren que sí (14,9% i 19,4%, 
respectivament). 

Pel que fa a l’ús propi del llenguatge no sexista, afirmen utilitzar-lo un 19,7% de les dones i 
un 21,7% dels homes, enfront del 18,8% de dones i el 18,3% d’homes que afirmen que no 
sempre l’utilitzen. 

ENQUESTA. Pregunta 15 

En relació amb el lllenguatge i les imatges no 
sexistes... ? (Marca les afirmacions amb les 
quals estiguis d’acord) 

Dones  
% / 

respostes 
dones  

%/dones   Homes  
% / 

respostes 
homes  

%/homes  TOTAL  

 He rebut formació específica 103 8,2% 13,7% 68 10,5% 17,8% 171 
 Utilitzo sempre llenguatge no sexista  248 19,7%  33,0% 140 21,7%  36,7% 388 
 No sempre utilitzo llenguatge no sexista 237 18,8% 31,5% 118 18,3% 31,0% 355 
 Al meu entorn de treball s’utilitza sempre 

llenguatge no sexista 188 14,9% 25,0% 125 19,4% 32,8% 313 

 Al meu entorn de treball no sempre 
s’utilitza el llenguatge no sexista 357 28,3%  47,5% 141 21,9%  37,0% 498 

 Al meu entorn de treball hi ha imatges 
que poden ser sexistes 48 3,8% 6,4% 13 2,0% 3,4% 61 

 No contesta 80 6,3% 10,6% 40 6,2% 10,5% 120 
 1.261 100%   645 100%   1.906 

(Respostes: Dones, 752; homes, 381) 

 

A l’EENQUESTA del II PI AjBCN no es va incorporar cap pregunta entorn de la comunicació 
inclusiva, la qual cosa impedeix analitzar l’evolució de la percepció de la plantilla al voltant 
d'aquesta qüestió.  

 

Malgrat disposar de diferents eines, l’Ajuntament de Barcelona encara ha d’avançar en la 
institucionalització d’uns criteris de comunicació i ús del llenguatge inclusiu consensuats,46 
el disseny d’eines que responguin més idòniament a les necessitats de l’organització i una 
assumpció col·lectiva del compromís amb la comunicació inclusiva, ja que són elements 
clau per contribuir a la igualtat real entre dones i homes, i fer més visible el compromís de 
l’Ajuntament amb la igualtat. 

  

                                                      
46 Segons estava previst al II PdI-AjBCN a les mesures apuntades prèviament.  
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88.3. Indicadors de comunicació, llenguatge i imatge corporativa 

INDICADORS  VALORACIÓ  

Es disposa d'una estructura organitzativa 
dedicada a vetllar per l’ús del llenguatge i la 
comunicació inclusiva a l’Ajuntament i per la 
representació gràfica adequada, equilibrada i no 
estereotipada. 

 Sí, el Departament d’Igualtat. 

Es disposa d'una guia on s’estableixen els criteris 
per a una comunicació escrita i oral inclusiva i 
una imatge no sexista (producció institucional). 

 Sí, però ha de ser millorada.  

Hi ha una pràctica institucionalitzada d’aplicació 
del llenguatge inclusiu i la imatge no sexista a 
totes les comunicacions (internes i externes de 
l’organització). 

 Hi ha una pràctica força irregular, més ben 
implantada a l’EAG/REE que a les escales 
uniformades. 

Percepció de dones i homes de la plantilla en 
relació amb la consideració de si el llenguatge i 
les imatges no sexistes formen part dels valors de 
l’Ajuntament. 

 Respostes afirmatives: 
- Dones: 77,9%  
- Homes: 77,6%  

 
 Respostes negatives: 

- Dones: 9,6%  
- Homes: 11,2%  

 
(Vegeu les respostes de l'Enquesta Pregunta 14) 

Percepció de dones i homes de la plantilla en 
relació amb l’ús del llenguatge no sexista a 
l’Ajuntament. 

Les 3 principals respostes, per homes i dones, han 
estat les següents:   

 Al meu entorn de treball no sempre s’utilitza el 
llenguatge no sexista (28,3% dones, 21,9% 
homes) 

 Mesures de conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral (19,7% dones, 21,7% homes) 

 No sempre utilitzo llenguatge no sexista (18,8% 
dones, 18,3% homes) 
 

   (Vegeu les respostes de l'Enquesta Pregunta 15) 
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9. Annexes 

AAnnex 1. Presència de dones i homes a les estructures dels principals 
sindicats  
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G

 

 

En resum: 

 En els delegats o delegades electes les dones representen el 58,47% i els homes el 
41,53%.  

 En l’executiva, les dones representen el 60% i els homes el 40%.  

 En els delegats o delegades de prevenció, les dones representen el 53,85% i els 
homes el 46,15%.  
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OORGAN DE REPRESENTACIÓ  
NNRE. 

DDELEGATS  HHomes  DDones  

AJUNTAMENT (JUNTA PERSONAL) 9 5 4 

AJUNTAMENT (COMITÈ D'EMPRESA) 6 5 1 

HISENDA (COMITÈ D'EMPRESA) 1 1   

CEB (COMITÈ D'EMPRESA) 5 1 4 

IMHAB (COMITÈ D'EMPRESA) 5 4 1 

IMEB (COMITÈ D'EMPRESA) 1   1 

CBB (COMITÈ D'EMPRESA) 2 1 1 

TTOTAL  229  117  112  

   558,62%  441,38%  

 
EEXECUTIVA 

MEMBRES  Homes  Dones  

16  8  8  

 
50,00%  50,00%  

 DELEGATS DE PREVENCIÓ  NRE. 
DDELEGATS Homes Dones 

AJUNTAMENT 3 3   

GUÀRDIA URBANA 2 2   

SPEIS 1 1   

CEB 4  4 

CBB 1   1 

IMSS 1  1 

IMHAB 2 1 1 

IMH 1 1   

IBE 1   1 

TOTAL 16  8  8  
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550,00%  550,00%  

 

 
 

 
ORGAN REPRESENTACIÓ  NRE. 

DELEGATS  
Dones Homes 

Ajuntament (Junta 
Personal)  

8 6 2 

 
SECCIÓ SINDICAL  
MEMBRES  Dones  Homes 
100% 47% 53% 
 
 DELEGADES DE PREVENCIÓ NRE. 

DELEGADES  
Dones Homes 

AJUNTAMENT  2 1 1 
GUB  1 0  1 
IMSS  1 0 1 
 

 

 

 En els delegats o delegades electes les dones representen el 75% i els homes el 
25%.  

 En secció, les dones són el 47% i els homes el 53%.  

 En els delegats o delegades de prevenció, les dones representen el 25% i els 
homes el 75%.  

 


