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L’informe sobre l’ocupació i les dones a la ciutat de Barcelona en l’any
2000, veu la llum en un context de renovat èmfasi en la igualtat
d’oportunitats home-dona en el món del treball i de l’empresa, i en que
s'explicita aquest interès des de sectors diferents de la societat. La Unió
Europea situa per quart any consecutiu l'avenç en l'equiparació entre
homes i dones com un objectiu prioritari de l’Estratègia Europea per a
l’Ocupació, i així ho ha incorporat en les directrius per als Plans Nacionals
per a l’Ocupació de l’any 2001.

Aquest és un estudi que identifica la situació laboral de les dones
residents a Barcelona i com evoluciona. No presentem, doncs, una anàlisi
del mercat de treball de la ciutat, de quantes dones treballen al municipi
encara que vinguin d'altres municipis, o quantes hi surten cada dia a
treballar als municipis de l’entorn, doncs les dades disponibles no
permeten encara aquest tipus d’anàlisi. L’estudi afegeix algunes
valoracions dels àmbits espanyol i europeu en relació a la participació de
dones en el món empresarial i també sobre la conciliació de la vida
familiar i professional. 

Vists els diferents aspectes que han caracteritzat l’evolució de l’ocupació
femenina, cal dir que el 2000 ha estat un any de millora gradual
generalitzada. Creix l'ocupació, cau l'atur, s'avança cap a la igualtat de
gènere, augmenta el nivell educatiu i estem cada cop més equiparats a
Europa. L’evolució és bona, si bé encara és lenta. Cal seguir insistint en la
mateixa direcció, continuar progressant fins a assolir els nivells desitjats i
necessaris d’incorporació femenina al mercat de treball.

Tanmateix hi ha dos components que no segueixen aquesta línia positiva:
l'atur de les dones de més de 55 anys, que acumula increments en lloc de
reduir-se, i la temporalitat que durant el 2000 en lloc de remetre ha
progressat –encara que només unes dècimes-.

Un altre element que presenta símptomes de debilitat és el treball a temps
parcial, doncs tot i haver avançat no sembla haver respost a les mesures
que volien fer-lo augmentar en el nostre país per apropar-lo més a les
realitats dels països més avançats d’Europa. 

Aquest any,  hem inclòs a l’informe una valoració dels efectes de l’educació
i de l’edat sobre l’activitat laboral femenina. Els resultats són molt
significatius i mostren diferencies generacionals notables. Entre els
col·lectius joves observem un alt nivell formatiu i una distància mínima
entre homes i dones en els indicadors d’activitat laboral la qual cosa obre
perspectives optimistes en relació a la igualtat futura.  Però també es posa
de relleu les dificultats de les dones grans i la necessitat de mesures
específiques per adequar els perfils professionals i els itineraris cap a
l’ocupació d’aquest col·lectiu. 
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Finalment, també hem inserit algunes reflexions en el context europeu
sobre la conciliació entre la vida laboral i familiar i el paper que hi juguen
els serveis d'atenció a la família, les llicències parentals i la contractació a
temps parcial, que posen de manifest l’important paper de certs
equipaments i del desenvolupament dels serveis personals per les
polítiques d'igualtat.

Veiem que continuen progressant en la via d’equiparar-nos cada cop mes
als nivells europeus. Hem complert la primera etapa assolint els nivells
mitjans i ara podem plantejar-nos objectius més ambiciosos com assolir els
nivells de les zones urbanes com a marc de referència per a Barcelona. I
posant tots els mitjans per a complir la fita d'assolir una taxa d'ocupació
com a mínim del 60% per a les dones el 2010, tal i com va establir la Unió
Europea a la Cimera de Lisboa.

Es tracta d’intensificar la línia d'equiparació femenina des de diferents
angles, com l'educació, o l'establiment de mesures per a reforçar el
contracte a temps parcial amb qualitat i tot el que permet harmonitzar la
vida familiar i laboral. I es necessari també seguir treballant per adequar els
perfils professionals de les dones a les noves necessitats i facilitar l’accés
ampli a l’ús de les noves tecnologies.

Barcelona Activa, l’Agència de Desenvolupament Local de Barcelona, s’ha
compromès amb l’objectiu de la paritat garantint-lo, afavorint l’accés de
dones als programes generals i estimulant-ne l’interès i la participació,
dissenyant nous programes més adequats per promoure la participació de
les dones en les noves oportunitats i posant en marxa accions de
discriminació positiva per tal d’aconseguir finalitzar itineraris cap a
l’ocupació o per la posta en marxa d’una empresa.

L’any 2000, el 57% de les persones que van participar en el conjunt de
l’activitat de Barcelona Activa van ser dones. Seguirem amb aquest
compromís acompanyant la sensibilitat de les dones cap a les noves
tecnologies i la iniciativa emprenedora i reforçant el seu interès per accedir
a l’ocupació. Serà convenient també una empenta per millorar la posició de
les dones en ocupacions tradicionalment masculinitzades, un impuls per
ampliar els perfils professionals que ocupen, així com la seva presència en
tant que directives i empresàries.

Esperem que aquest informe, oferint una visió actualitzada de la situació de
les dones en el món del treball i de l’empresa a Barcelona contribueixi a
seguir avançant en fer que la paritat sigui una realitat.

Barcelona, 8 de març de 2001

OCUPACIÓ I DONES A BARCELONA | 5



Les Dones al
Mercat de treball
de Barcelona
l’any 2000



1.1 ACTIVITAT FEMENINA A BARCELONA

A Barcelona, les dones representen l’any 2000 un 44,8% del total d’actius de la

ciutat. Amb aquest percentatge, les barcelonines superen novament el nivell de

participació femenina als mercats de treball europeu (43,1%), català (42,6%) i

espanyol (40,3%). Al mateix temps, es manté la tendència a la convergència entre

aquests àmbits constatada els darrers anys.
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1. Activitat i
Ocupació

Femenina a
Barcelona

La taxa d’activitat femenina de la població en edat de treballar és a Barcelona del

59,5%, el que representa un increment de 1,8 punts respecte a l’any anterior i la

manté molt pròxima a la de la Unió Europea (59,6%). La taxa de la ciutat segueix

sent més elevada que la catalana (58,5%) i l’espanyola, que per primera vegada

supera el 50% (51,7%). A tots els àmbits territorials considerats s’observa una ten-

dència a l’alça amb respecte a 1999, especialment accentuada en el cas de

Catalunya (+2,4 punts). També les taxes masculines han pujat en el transcurs de

l’any, però en menor mesura.

La distància entre les taxes masculina i femenina ha continuat reduint-se en tots

els àmbits. A Barcelona, com també succeeix a Europa, ja és inferior als 20 punts,

mentre a Catalunya i Espanya es situa en 22,9 i 26,6 punts respectivament.
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POBLACIÓ ACTIVA PER SEXES DE 16 A 64 ANYS 2000

HOMES DONES TOTAL
Milers taxa Milers taxa Milers taxa

Barcelona 328,1 78,6 266,6 59,5 595,2 68,7

Catalunya 1.544,9 81,4 1.144,4 58,5 2.689,3 69,8

Espanya 9.978,0 78,3 6.729,0 51,7 16.707,0 64,8

Unió Europea 97.300,7 78,8 73.795,5 59,6 171.128,8 69,2

Font EPA i Enquesta de forces
de treball de la Comunitat

Europea.
Nota: Les dades fan referència
a mitjanes de 2000 excepte les

de l’UE relatives a 1999

PES DE LES DONES EN LA POBLACIÓ ACTIVA 2000 
(en tant per cent)



1.2 OCUPACIÓ FEMENINA A BARCELONA

El pes de les dones dins de l’ocupació total a Barcelona ha seguit creixent l’any

2000, i supera per segona vegada consecutiva la mitjana europea. De cada 100

ocupats a la ciutat, 44 són dones, mentre que a la Unió Europea la participació

femenina és del 42,3%, a Catalunya del  40,9% i a Espanya del 37,2%. 

La dada referent a Barcelona evidencia un millor comportament de l’ocupació

femenina que en termes absoluts resulta evident: en el transcurs de l’any 20001,

el nombre d’ocupades s’ha incrementat en prop de 10.000, mentre que el d’o-

cupats disminuïa en 3.000 persones. A la resta d’àmbits considerats, les dones

van absorbir la major part dels llocs de treball nets creats, però l’ocupació mas-

culina també va registrar una evolució positiva.
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La taxa d’ocupació femenina de la població en edat de treballar és a Barcelona

del 52,1%, unes dècimes més que la catalana i més de 11 punts per sobre de l’es-

panyola. Cal remarcar l’evolució especialment positiva d’aquesta taxa a la ciutat

durant l’any 2000, en que va registrar un increment superior als 4 punts -el més

intens dels àmbits territorials considerats-, mentre l’increment de la taxa d’ocu-

pació masculina a la ciutat era molt més suau (0,6 punts). De tota manera, aquest

augment obeeix, no només al creixement del nombre d’ocupades, sinó també al

descens de la població femenina en edat de treballar.
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Unió europea Barcelona Catalunya Espanya
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PES DE LES DONES EN LA POBLACIÓ OCUPADA 2000 
(en tant per cent)

POBLACIÓ OCUPADA PER SEXES DE 16 A 64 ANYS 2000

HOMES DONES TOTAL
Milers taxa Milers taxa Milers taxa

Barcelona 296,7 71,0 233,5 52,1 530,2 61,2

Catalunya 1.446,2 76,2 1.002,6 51,2 2.448,8 63,5

Espanya 8.990,0 70,6 5.326,0 40,9 14.316,0 55,6

Unió Europea 89.669,0 71,6 65.829,0 52,6 155.498,0 62,1

Font EPA i Enquesta de forces de
treball de la Comunitat Europea.

NOTA: Les dades fan referència a
mitjanes de 2000 excepte les de

l’UE relatives a 1999

1. Des del quart
trimestre de 1999  fins al
tercer trimestre de 2000.



Amb aquesta evolució, la diferència entre les taxes d’ocupació femenina de

Barcelona i la Unió Europea s’ha reduït en 2,8 punts, fins a assolir un diferencial

de només 5 dècimes. En el conjunt de l’any, la diferència entre la taxa d’ocupa-

ció barcelonina i la de la Unió Europea és pràcticament idèntica per a homes i

dones, el que representa una inflexió qualitativa amb respecte als anys anteriors.

Resulta també interessant observar com la diferència entre les taxes masculina i

femenina d’ocupació és pràcticament idèntica a Barcelona que a la Unió Europea

(uns 19 punts), mentre que tant a Catalunya com a Espanya es situa en nivells més

elevats (25 i 29,7 punts, respectivament). Cal recordar que a la cimera de Lisboa

el Consell Europeu va acordar com a objectiu per a l’any 2010 apujar la taxa d’o-

cupació global fins al 70% i la femenina fins al 60%.
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2.1 CONJUNTURA ACTUAL:  EVOLUCIÓ 1999-2000

Durant l’any 2000 l’atur ha continuat baixant, encara que ho ha fet a un ritme

inferior al d’anys anteriors. Aquesta ralentització ha afectat tant els homes com

les dones. El que no varia però, és que el descens en els homes (-21,1%) segueix

sent més intens que a les dones (-15,6%), situació que es va repetint des de

1995, primer any en que el nombre d’aturats va disminuir.

2. Atur registrat
a Barcelona per

Sexes i Edat

ATUR REGISTRAT PER SEXES A BARCELONA 1999-2000

HOMES DONES TOTAL
Nombre taxa Nombre taxa Nombre taxa

1999

Març 22.136 5,87 26.967 9,28 49.103 7,36

Juny 20.483 5,44 25.262 8,70 45.745 6,85

Setembre 20.108 5,34 25.019 8,61 45.127 6,76

Desembre 19.944 5,29 24.227 8,34 44.171 6,62

2000

Març 19.633 5,21 24.132 8,31 43.765 6,56

Juny 18.201 4,83 23.581 8,12 41.782 6,26

Setembre 18.104 4,80 23.993 8,26 42.097 6,31

Desembre 18.024 4,78 22.865 7,87 40.889 6,13

Tant en les dones com en els homes, la reducció de l’atur més important s’ha pro-

duït en els més joves: el nombre d’aturats amb menys de 24 anys ha disminuït

entre un 40 i un 50% en el transcurs dels dos darrers anys. A mesura que l’edat

augmenta, el descens de l’atur és menys accentuat, fenomen que es dóna amb

més intensitat en les dones. Fins i tot en l’estrat de les de més de 55 anys, el nom-

bre d’aturades s’ha incrementat en gairebé un 10% des de desembre de 1998.

D’altra banda, l’atur de les dones d’entre 40 i 55 anys ha disminuït només la mei-
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tat que en els homes del mateix estrat d’edat. És doncs en aquests dos darrers

segments, on és més complicat aconseguir descensos significatius, i es fa per

tant, més necessària una actuació decidida dels poders públics específicament

adreçada a les dones de més de 40 anys.       

Un cop més, cal recordar que si s’empra l’Enquesta de Població Activa com a ins-

trument de mesura de l’atur, la magnitud de les taxes gairebé es dobla. La dife-

rència és especialment  accentuada  en l’atur juvenil. 

VARIACIÓ DE L’ATUR REGISTRAT A BARCELONA PER SEXES I GRUPS D’EDAT
Desembre 2000 / Desembre 98

MENYS DE 20 DE 20 A 24 DE 25 A 39 DE 40 A 54 MÉS DE 55 TOTAL

Homes -51,29 -36,71 -19,68 -25,78 -10,07 -21,08

Dones -51,76 -39,98 -20,34 -12,12 9,54 -15,64

Total -51,53 -38,67 -20,08 -18,27 -2,36 -18,12

La taxa d’atur femenina continua mostrant valors superiors a la masculina en tots

els estrats d’edat. La diferència més notable es situa en el col.lectiu d’entre 40 i

54 anys, amb una taxa per les dones (8,77%) que duplica la masculina (4,24%).

D’altra banda, la taxa d’atur més elevada a la ciutat és la corresponent a l’estrat

de dones de més de 55 anys (14,9%),  més de set punts superior a la mitjana de

les dones.

2.2 DINÀMICA DELS ANYS 90

Si tenim en consideració una perspectiva temporal més àmplia, s’observa que en

el transcurs de la darrera dècada l’atur femení es redueix significativament més

que el masculí. Entre 1990 i el 2000 el nombre d’aturades ha baixat en unes

16.500, mentre que el d’aturats ho ha fet en poc més de 9.000. 

51.000

46.000

41.000

36.000

31.000

26.000

21.000

16.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

EVOLUCIÓ DE L’ATUR PER SEXES A BARCELONA 1990-2000

Homes

Dones
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Tot això es deu a que el comportament de l’atur femení és menys sensible a les

oscil·lacions del cicle econòmic que el masculí, com es pot comprovar en el grà-

fic. En aquest sentit, la feminització de l’atur -pes de l’atur femení sobre el total-

tendeix a créixer en èpoques d’expansió econòmica i a disminuir durant les cri-

sis. L’any 1994, en plena recessió, de cada 100 aturats a la ciutat 48 eren dones,

mentre que al desembre de l’any 2000 –evidentment sobre valors absoluts siste-

màticament descendents- n’eren 56. Aquest pes és encara inferior al que es va

arribar en l’expansió econòmica de finals dels 80, quan 60 de cada aturats eren

dones.

Si observem l’evolució de l’atur per grups d’edat, les pautes detectades de l’evo-

lució de la darrera dècada passen a ser més rellevants: entre les persones joves

menors de 25 anys, l’atur ha disminuït al voltant d’un 80% (en homes i dones),

mentre que les dones aturades de més de 55 anys s’incrementen en gairebé un

50%. On el comportament a curt termini és significativament diferent al tenden-

cial és en l’estrat d’edat entre els de 25 i 39 anys –òbviament un dels principals

dins la població activa-, amb una evolució molt més favorable per a les dones en

l’escenari més ampli en el temps.

FEMINITZACIÓ DE L’ATUR A BARCELONA 1988-2000
(en tant per cent)
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45

40

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

59,5

48,1

55,9

VARIACIÓ DE L’ATUR REGISTRAT A BARCELONA PER SEXES I GRUPS D’EDAT
Desembre 2000 / Desembre1990

MENYS DE 20 DE 20 A 24 DE 25 A 39 DE 40 A 54 MÉS DE 55 TOTAL

Homes -76,49 -74,39 -31,73 -29,81 -5,74 -33,74

Dones -86,85 -78,32 -50,73 -18,72 48,02 -41,99

Total -83,21 -76,84 -44,67 -23,65 12,25 -38,62



En termes de taxes d’atur, la millora en les dones és fa més evident: mentre que

en deu anys la taxa d’atur masculina baixa un punt i mig (passa del 6,2 al 4,8%),

en les dones cau en gairebé vuit punts i mig (des del 16,3 al 7,9%). Aquesta dinà-

mica es deu tant a l’esmentada major disminució del nombre d’aturades com als

canvis en l’estructura de la població activa, en el que la participació de les dones

s’ha incrementat. La caiguda de les taxes d’atur és molt pronunciada en les dones

de menys de 39 anys (baixa deu punts), mentre que un cop més s’ha de citar com

a factor negatiu el comportament de l’atur en les dones de més de 55 anys, on

puja uns quatre punts.

2.3 COMPARACIÓ AMB ALTRES ÀMBITS

La disminució del nombre de dones aturades en el període 1994-2000 ha estat

més notable a Barcelona que a Catalunya i a Espanya2. Barcelona continua pre-

sentant una taxa d’atur femení inferior a la d’altres àmbits. Aquesta situació es

manté fins i tot en els tres darrers anys quan la taxa d’atur global de Barcelona

s’ha situat una mica per sobre de la de Catalunya. A desembre del 2000 la taxa

d’atur femenina catalana supera en sis dècimes la barcelonina (8,5 front 7,9%),

mentre que l’espanyola s’eleva al 13,7%.
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NOMBRE DE DONES ATURADES REGISTRADES
En milers

BARCELONA CATALUNYA ESPANYA

1994 42,8 172,5 1.363,5

1995 39,7 159 1.292,9

1996 35,4 146,4 1.210,5

1997 32,6 135,4 1.150,3

1998 27,1 113,1 1.010,3

1999 24,2 101,9 942,7

2000 22,9 99,1 930,6

Valoració 94-00 (en%) -46,5 -42,6 -31,7

En els últims temps, la taxa d’atur femenina s’ha situat sistemàticament per sobre

de la masculina al conjunt de la Unió Europea. El mateix fenomen succeeix en el

cas espanyol, encara que més accentuat a partir de la segona meitat dels 80s, per

la massiva incorporació de la dona al mercat de treball. D’aquesta manera,

Barcelona presenta al desembre del 2000 una taxa d’atur masculí (4,8%) molt

propera a l’anomenat ‘nivell d’atur tècnic’, mentre la femenina encara presenta

marge de millora, especialment i com ja s’ha comentat, en els estrats d’edat

superiors.

Encara que el pes de les dones dins de l’atur sol ser superior al dels homes a tots

els àmbits territorials, Barcelona presenta sempre un nivell de feminització de

l’atur més baix que Catalunya i Espanya. A Barcelona, de cada 100 aturats 56 són

dones, quan en els altres àmbits són unes 60.

2 Les dades corresponen a
mitjanes anuals, excepte es dos

darrers anys en que es facilita la
dada del mes de desembre.



TAXA D’ATUR FEMENÍ 
(en tant per cent) 

BARCELONA CATALUNYA ESPANYA

1994 14,7 16,5 23,4

1995 13,7 14,9 21,6

1996 12,2 13,4 19,7

1997 11,2 12,3 18,3

1998 9,3 10,0 15,7

1999 8,3 9,1 14,4

2000 7,9 8,5 13,7

Diferència 1994-2000 -6,8 -8,0 -9,7
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Per segon any consecutiu les dones van signar més contractes que els homes a la

ciutat de Barcelona (410.751 front 389.757). A més, la contractació femenina va

crèixer lleugerament (2,54%), mentre la masculina va retrocedir un 0,38%.

Aquests dos aspectes posen en evidència l’elevada participació de les dones en

el mercat de treball a la ciutat i també un major nivell de rotació en el lloc de tre-

ball que els homes, al ser la seva participació en la contractació superior a la que

tenen en activitat i ocupació.

La dinàmica general de l’any 2000 assenyala un estancament en l’evolució de la

contractació, amb un increment dels contractes temporals de l’1,6% i una lleu-

gera caiguda dels indefinits de l’1,8%, i trenca per tant la tendència registrada als

dos anys anteriors en sentit contrari. Aquest fet es deu al progressiu esgotament

de les fórmules de foment de la contractació de caràcter fix i per l’expectativa

d’un nou acord entre els agents socials en la regulació del mercat de treball. Així

doncs, el pes de la contractació indefinida sobre el total ha baixat lleugerament

a la ciutat, en el cas de les dones del 13,34% al 12,86%.

Dins de la contractació indefinida, cal remarcar que els signats per les dones es

redueixen a un ritme inferior als dels homes (-1,2% front el –2,3%).  Malgrat això

i com és sabut, en aquesta modalitat de contracte continua el predomini dels

homes, encara que progressivament les diferències tendeixen a escurçar-se: dels

aproximadament 114 mil contractes indefinits formalitzats a Barcelona l’any

2000, 61 mil van ser signats per homes, i més de 53 mil per dones. 

Totes les modalitats de contracte indefinit han experimentat un increment l’any

2000, exceptuant la conversió de temporals en indefinits, el qual es redueix a

més de la meitat degut a que s’ha anat extingint la possibilitat d’acollir-se a

incentius de foment de la conversió. Entre les que més s’han incrementat, cal

3. Contractació
Laboral per

Sexes a
Barcelona 2000



CONTRACTACIÓ LABORAL ANY 2000, BARCELONA

HOMES DONES TOTAL

CONTRACTES INDEFINITS

A temps parcial

Ordinari temps indefinit

Minusvàlids L63/97 i RD 1451/83

Contractes indefinits L 63/97 i 64/97

Convertits en indefinits L 63/97 i 64/97

Total

Variació 2000/1999 (%)

CONTRACTES TEMPORALS

Pràctiques

Temps parcial

Temporals bonificats minusvàlids

Minusvàlids en CET

Obra o servei

Eventuals circumstàncies producció

Interinitat

Relleu

Jubilació especial 64 anys

Formació L 63/97

Atur en situació d’exclusió social

Altres

Total

Variació 2000/1999(%)

TOTAL CONTRACTES

Variació 2000/1999

CONTRACTES INDEFINITS sobre total (%)

8.709

21.572

551

20.459

9.972

61.263

-2,28

3.795

64.712

245

807

121.340

109.059

18.251

72

45

2.482

123

7.563

328.494

-0,01

389.757

-0,38

15,72

12.699

14.098

341

17.026

8.647

52.811

-1,21

4.498

112.817

136

485

79.947

98.364

51.409

34

58

1.357

27

8.808

357.940

3,11

410.751

2,54

12,86

21.408

35.670

892

37.485

18.620

114.075

-1,79

8.293

177.529

381

1.292

201.287

207.423

69.660

106

103

3.839

150

16.371

686.434

1,59

800.509

1,10

14,25
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citar el ordinari de temps indefinit i el de temps parcial. Tot i l’augment de la con-

tractació fixa a temps parcial, especialment en les dones, les mesures que es van

pendre per a fomentar-lo no han tingut l’impacte esperat –en part per la manca

d’acord entre els agents-, ja que es pensava que aquesta modalitat permetria

l’accés al mercat de treball a alguns col.lectius, bàsicament de dones, amb unes

certes garanties d’estabilitat. A més, en el conjunt de contractes a temps parcial,

els de caràcter temporal segueixen representant la gran majoria (aproximada-

ment el 90%).
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Una noció de la importància de la contractació a temps parcial se’n desprèn

d´observar que entre 1994 i 1999 el 64% dels llocs de treball creats a la Unió

Europea3 han estat a temps parcial. Aquest percentatge s’eleva al 70% per a les

dones. Per Espanya, el pes del temps parcial en la nova ocupació en el mateix

període és només del 19%, i del 29% pel cas de les dones, el que posa en evidèn-

cia la poca utilització que s’ha fet fins ara d’aquesta modalitat. En el conjunt

europeu, el 80% dels treballs part-time l’any 1999 eren ocupats per dones.

D’acord amb les enquestes, cal tenir present que només al 15% de les dones euro-

pees que treballen amb un contracte a temps parcial ho fan perquè no han pogut

trobar una ocupació a temps complet. A més, és molt habitual passar de la inac-

tivitat a un lloc de treball a temps parcial, pel que es considera que el foment de

la contractació a temps parcial afavoreix la incorporació de la dona al mercat de

treball i a un increment de la seva taxa d’activitat.

En la contractació temporal, les dones continuen tenint una major participació

(30.000 contractes més que els homes). Com en anys anteriors, el temps parcial

temporal és la modalitat més utilitzada: dels gairebé 180 mil contractes tempo-

rals a temps parcial durant el 2000, uns 113 mil van ser signats per dones. La

‘feminització’ d’aquesta modalitat de contractació només és superada pel con-

tracte d’interinitat.  En situació contrària es troben els contractes d’obra o servei

i eventuals per circumstàncies de producció, on -especialment en el primer- hi ha

una majoria de contractació masculina.

3.1 COMPARACIÓ AMB CATALUNYA I ESPANYA

Com ja s’ha comentat, les dones van signar més contractes que els homes a la

ciutat l’any 2000. La situació a Catalunya i Espanya és ben diferent: el 52,5% i

57,7% dels contractes respectivament van ser formalitzats per homes. Un fet

comú als tres àmbits és que la participació de la dona en la contractació va en

augment. 

Un altre fet distintiu de la ciutat en aquest terreny és un major us de la contrac-

tació indefinida de les dones: el pes dels contractes indefinits sobre el total sig-

nats durant l´any  a Barcelona és del 13%, front al 8,5 espanyol i el 12,1 català.

D’aquesta manera les dones no només registren una major participació en la

contractació, sinó que també presenten un nivell major d’estabilitat a la ciutat.

3. EUROPEAN COMISSION (2000),
Employment in Europe 2000



CONTRACTACIÓ LABORAL ANY 2000

HOMES DONES TOTAL

ESPANYA

Contractes indefinits 706.106 497.918 1.204.024

A temps parcial 95.818 141.923 237.741

A temps complet 610.288 355.995 966.283

Contractes temporals 7.277.852 5.347.043 12.624.895

A temps parcial 842.805 1.431.558 2.274.363

A temps complet 6.435.047 3.915.485 10.350.532

Total 7.983.958 5.844.961 13.828.919

Contractes indefinits sobre total (%) 8,84 8,52 8,71

CATALUNYA

Contractes indefinits 155.271 129.053 284.324

A temps parcial 17.853 38.271 56.124

A temps complet 137.418 90.782 228.200

Contractes temporals 1.022.630 935.029 1.957.659

A temps parcial 141.351 251.291 392.642

A temps complet 881.279 683.738 1.565.017

Total 1.177.901 1.064.082 2.241.983

Contractes indefinits sobre total (%) 13,18 12,13 12,68

Respecte l’any anterior, la contractació femenina creix més a Espanya (6%), per

un comportament més estable a Catalunya (3,6%) i a Barcelona (2,6%). En els

contractes fixes femenins, als tres àmbits es produeix un estancament o petites

reduccions. En tots tres llocs però, l’evolució de la contractació indefinida és

millor en les dones que en els homes, pel que es pot comprovar que la gradual

–encara que insuficient- reducció de la precarització de l’ocupació femenina res-

pecte la masculina succeeix en els tres àmbits. Seria bó que l’acord al que s’hau-

ria d’arribar durant el present any en matèria laboral per part dels agents socials

reforci i consolidi aquesta tendència.

La utilització del contracte a temps parcial indefinit puja a Barcelona i Catalunya

un 37% respecte l’any 1999, per un 22% en el cas espanyol. Òbviament factors

com el diferent grau de participació en el mercat de treball i la diferent estruc-

tura sectorial expliquen aquest diferent comportament.
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La presència de les dones en el món empresarial espanyol ha continuat avançant

durant el 2000, tal i com ve succeint des de fa uns anys segons l’Enquesta de

Població Activa.
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4. Dades de l’Enquesta de Població
Activa del tercer trimestre.

4. El Paper de 
la Dona al Món

Empresarial

SITUACIÓ PROFESSIONAL DE LES DONES OCUPADES A ESPANYA 1994-2000

1994 2000
MILERS % MILERS %

Empresàries amb personal assalariat 90,3 2,26 158,5 2,92

Empresàries sense personal assalariat 532,4 13,30 532,9 9,83

Membres de cooperatives 30,8 0,77 27,8 0,51

Ajudes familiars 286,3 7,15 199,7 3,68

Assalariades Sector Públic 885,9 22,13 1.131,9 20,88

Assalariades Sector Privat 2.164,4 54,06 3.366,4 62,09

Altres situacions 13,6 0,34 5,0 0,09

Total 4.003,7 100 5.422,2 100

L’any 20004 hi havia a Espanya 691.000 empresàries, un 12,75% del total de les

ocupades. Les que tenen personal assalariat han crescut en 68.500 en cinc anys,

el que representa un increment superior al 75%. 

NOTA: Les dades
corresponents a l’any 2000 fan
referència al tercer trimestre.

Font: Enquesta de Població
Activa i elaboració pròpia

SITUACIÓ PROFESSIONAL DE LES DONES OCUPADES A ESPANYA 1994-2000
Pes de les dones dins l’ocupacio total (en tant per cent)

1994 2000

Empresàries amb personal assalariat 16,54 20,89

Empresàries sense personal assalariat 28,20 29,53

Membres de cooperatives 26,99 34,45

Ajudes familiars 59,80 64,61

Assalariades Sector Públic 43,25 47,75

Assalariades Sector Privat 32,51 36,27

Altres situacions 35,79 32,05

Total 34,02 37,08

NOTA: Les dades
corresponents a l’any 2000 fan
referència al tercer trimestre.

Font: Enquesta de Població
Activa i elaboració pròpia

En llocs de direcció, l’any 2000 les dones suposen el 32% dels ocupats a Espanya,

un punt més que al 1999. Encara que hi ha un predomini absolut d´empresàries

sense assalariats: el 61%. Mentre que en l´altre gènere només són un 29% els

directors empresaris sense assalariats.



OCUPATS EN DIRECCIÓ D’EMPRESA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA A ESPANYA 
Per sexes i en milers

DONES % HOMES % TOTAL

Direcció de l’Administració Pública 5,5 27,6 14,4 72,4 19,9

Direcció d’empreses més de 10 assalariats 43,7 15,2 244,0 84,8 287,7

Direcció d’empreses menys de 10 assalariats 90,4 23,9 287,3 76,1 377,7

Direcció d’empreses sense assalariats 225,8 49,6 229,6 50,4 455,4

Total 365,3 32,0 775,2 68,0 1.140,5

Del total de dones que treballen, només un 6,7% assumeixen tasques de direcció,

xifra similar a la mitjana europea. El percentatge en el cas dels homes és del

8,5%.

El darrer informe anual sobre ocupació de la Comissió Europea estudia la distri-

bució per sexes dels diferents nivells de qualificació, situacions professionals i

graus de responsabilitat dels ocupats. Una de les conclusions de l’anàlisi és que

les dones tendeixen a ocupar una proporció creixent dels llocs de treball que

requereixen més qualificació, i per exemple l’any 1999 van absorbir el 57% dels

llocs creats per a directius, professionals i tècnics. El predomini femení és encara

més contundent (91% dels llocs creats) en l’àmbit del personal d’oficina, vendes

i serveis, mentre que els homes absorbeixen la major part de les ocupacions

manuals. Si es considera que el mateix any, dos terços de la creació neta de llocs

de treball a la Unió Europea van correspondre a directius, professionals i tècnics,

i l’altre terç a personal d’oficina, vendes i serveis, el manteniment d’aquestes ten-

dències, portaria, per si sol, a equilibrar la participació d’homes i dones dins de

l’ocupació total5. 

Aquestes xifres encaixen amb el que es desprèn de les estadístiques sobre for-

mació per sexes. Efectivament, el nivell educatiu mitjà de les dones està millo-

rant més ràpidament que el dels homes, i l’any 1999, a la Unió Europea, el per-

centatge d’ocupades amb títol universitari (25,5% sobre el total de dones que

treballen) ja superava el d’ocupats (24,5%). Quan s’analitza el conjunt de la

població en edat de treballar, en canvi, els homes mostren una formació mitjana

superior. Per tant, l’ocupació femenina tendeix a concentrar-se de forma creixent

en llocs que requereixen una qualificació mitjana o alta, mentre que una bona

part de les dones amb escassa formació són econòmicament inactives. 
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NOTA: Les dades corresponents
a l’any 2000 fan referència al

tercer trimestre.
Font: Enquesta de Població

Activa i elaboració pròpia

5. En Agricultura, Treballs
manuals i Treballs mecànics

no es crea ocupació.



Si s’incorporen a l’anàlisi altres aspectes del funcionament del mercat de treball,

però, la plena equiparació entre ambdós sexes sembla encara llunyana. Així per

exemple, i malgrat que l’any 1999 el 37% de les dones ocupades a la Unió

Europea ho feien com a directives, professionals i tècniques –per un 36% dels

homes- l’evidència empírica mostra més dificultat de les dones per a arribar a

llocs d’alta responsabilitat. Aquesta tendència es manté fins i tot en aquelles ocu-

pacions –com el treball administratiu- on el predomini quantitatiu de les treba-

lladores és manifest. 

D’altra banda, les diferències salarials entre homes i dones són especialment pro-

nunciades als nivells més alts de l’escala ocupacional. L’any 1995, el 10% més ben

pagat de les dones ocupades guanyava, en promig, un 35% menys que el 10%

dels homes amb més ingressos, mentre en el cas de la decila més baixa la dife-

rència es redueix al 15%.

Per tant, l’evolució recent a nivell europeu mostra una tendència clarament posi-

tiva tant pel que fa als nivells de formació de les dones com a la seva incorpora-

ció als nivells ocupacionals relativament més qualificats. Tot i així, les fortes dife-

rències entre la situació inicial d’ambdós sexes i la persistència de determinats

mecanismes que afavoreixen la desigualtat –en particular, als nivells més elevats

de retribució i responsabilitat- fan que no es pugui considerar propera la plena

equiparació laboral entre ells.
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DISTRIBUCIÓ DE L’OCUPACIÓ PER SEXES I NIVELL OCUPACIONAL A LA UNIÓ EUROPEA 1999
(en tant per cent sobre ocupació total de cada sexe)
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Un dels factors rellevants que explica les diferents taxes d’activitat, ocupació i

atur entre homes i dones és el nivell d’educació. A fi de conèixer millor la relació

entre aquestes variables a la ciutat s’ha realitzat una explotació a mida de l’últim

Padró. I els resultats són il·lustratius dels efectes de l’educació sobre la situació

laboral de les dones, i també dels canvis que es poden esperar en el mercat de

treball i en les actituds socials, quan de manera natural les noves promocions de

dones –mol més qualificades- s’incorporin a la vida laboral activa6

SITUACIÓ LABORAL I NIVELL FORMATIU PER GRUP D’EDAT. BARCELONA 1996
TAXA D’ACTIVITAT, D’OCUPACIÓ I D’ATUR

DONES HOMES
DE 25 A 39 DE 40 A 54 TOTAL DE 25 A 39 DE 40 A 54 TOTAL

TAXA D’ACTIVITAT

EGB 1ª etapa 67,22 47,91 43,78 93,71 92,78 76,50

EGB 2ª etapa 75,83 59,41 48,71 95,43 95,03 70,64

FP 1r. grau 81,20 67,74 61,55 95,67 94,81 72,28

FP 2n. grau 86,96 68,23 72,44 95,81 96,25 83,35

BUP i COU 82,58 67,34 52,90 90,67 95,42 66,72

Títol mitjà 88,14 79,55 76,59 92,09 96,90 85,26

Títol superior 89,93 86,58 86,20 93,03 97,38 91,88

Total 81,31 59,19 55,02 93,01 94,48 75,74

TAXA D’OCUPACIÓ

EGB 1ª etapa 40,77 34,75 29,11 70,80 78,07 59,25

EGB 2ª etapa 50,94 45,74 34,66 76,80 82,52 56,87

FP 1r. grau 55,10 52,14 41,71 78,00 82,62 56,77

FP 2n. grau 65,38 54,17 53,04 83,05 86,88 69,47

BUP i COU 63,93 55,18 40,16 78,00 84,12 55,64

Títol mitjà 73,95 70,61 64,09 81,48 89,48 75,50

Títol superior 74,81 79,31 72,98 83,14 92,67 83,76

Total 61,14 47,19 41,14 78,18 83,25 62,59

TAXA D’ATUR

EGB 1ª etapa 39,35 27,46 33,15 24,44 15,85 22,41

EGB 2ª etapa 32,81 23,01 28,66 19,52 13,16 19,37

FP 1r. grau 32,15 23,02 32,17 18,47 12,86 21,39

FP 2n. grau 24,81 20,61 26,70 13,32 9,74 16,58

BUP i COU 22,58 18,05 24,00 13,98 11,84 16,53

Títol mitjà 16,10 11,24 16,24 11,52 7,66 11,32

Títol superior 16,81 8,39 15,28 10,64 4,84 8,66

Total 24,80 20,29 25,04 15,94 11,88 17,21

En primer terme s’observa que en alts nivells de formació, que es poden identifi-

car amb la disposició d’un títol superior, les diferències en taxes d’activitat entre

homes i dones són relativament reduïdes: per l’estrat d’edat entre 25 i 39 és de

només tres punts –la diferència més petita que hi ha a Barcelona entre els dos

sexes-, quan la taxa d’activitat global masculina a la ciutat supera en vint punts

5 Educació i
Activitat

Femenines a
Barcelona

6. Taules elaborades per la Direcció
d’Estudis d’Activitats Econòmiques i

Ocupació sobre informació de base del
Padró Municipal de 1996 facilitada pel

Departament d’Estadística.



la femenina. L’efecte de l’edat resulta significatiu ja que igualment entre titulats

universitaris, a l’estrat superior (d’entre 40 i 54 anys) el diferencial passa a ser

d’onze punts.

En front d’això i com és obvi, la taxa d’atur cedeix a mesura que augmenta el nivell

de qualificació. Doncs, també en aquest cas, per a nivells superiors de qualifica-

ció, la distància entre els valors femenins i masculins és menor que la mitjana. 

En nivells de titulació més baixos, és on les taxes d’activitat d’homes i dones diver-

geixen més: en el grup d’entre 25 i 39 anys la masculina és 26 punts superior a la

femenina pels que disposen d’EGB 1ª etapa, mentre que en l’estrat d’edat supe-

rior (de 40 a 54) la distància arriba a ser de 45 punts en el mateix nivell formatiu. 

En termes d’atur, les diferències de taxa entre gèneres augmenten en els nivells

formatius baixos i en els grups d’edat més alts. Això posa de manifest les dificul-

tats de les dones més grans de 40 anys amb poca qualificació  per inserir-se al

mercat de treball, moltes resten inactives, i d’entre les actives, un altra bona part

està a l’atur.

Com és conegut, a major edat la participació en el mercat de treball –tant en ter-

mes d’activitat com d’ocupació- tendeix a divergir entre homes i dones: en l’es-

trat de 25 a 39 anys les diferències en taxes d’activitat són de 12 punts (93 front

81%) i en el de 40 a 54  anys són de 35 (94,5 front 59%). Com s’ha comentat

abans, aquest fet s’explica en molt bona part per factors relacionats amb el nivell

de formació.

És evident que les dones està accedint cada cop a nivells formatius més elevats, que

fins i tot superen als dels homes en els grups d’edat més joves. D’aquesta manera i

segons l’Eurostat, Espanya és el país de la Unió Europea on entre la població més

jove (25 a 34 anys), les dones superen més clarament als homes en nivell de quali-

ficació: en deu punts pel que fa a la disposició d’un títol universitari. En una pers-

pectiva futura doncs, és previsible que aquest factor tingui una important incidèn-

cia en el mercat de treball i permeti que les dones redueixin substancialment el

gap en termes d’activitat, ocupació i atur respecte els homes. Òbviament, aquest

fenomen ja és comença a fer evident entre la població més jove.

A Barcelona, l’estructura de la població ocupada i activa pels diferents nivells de

titulació posa en evidència que el col·lectiu femení presenta majors nivells de for-

mació: del total d’ocupades, un 33,8% tenien títol superior o mitjà l’any 1996,

mentre que en els ocupats eren titulats el 27,6%, a l’inrevés del que succeeix si

prenem com a base el total de la població en edat de treballar.  

Si només es contemplen els ocupats més joves -d’entre 25 i 39 anys- les diferèn-

cies en els nivells de formació passen a ser més importants: un 42,2% de les ocu-

pades tenen un títol mitjà o superior per només un 30,6% dels homes. En aquest

cas, també les dones superen els homes en nombre absolut: 43.000 ocupades

front 38.000 ocupats. 
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Finalment, cal remarcar que les tendències detectades s’han anat reforçant als

darrers anys i que dades actualitzades confirmarien aquest avenç.

SITUACIÓ LABORAL I NIVELL FORMATIU PER GRUP D’EDAT. BARCELONA 1996

NIVELL DE FORMACIÓ PER GRUPS D’EDAT
(en tant per cent) 

DONES HOMES
DE 25 A 39 DE 40 A 54 TOTAL DE 25 A 39 DE 40 A 54 TOTAL

OCUPATS/ADES

EGB 1ª etapa 10,35 24,70 17,85 13,73 25,52 21,26

EGB 2ª etapa 9,64 19,80 13,87 12,13 16,64 14,31

FP 1r. grau 8,56 4,08 6,79 9,30 4,02 6,77

FP 2n. grau 8,14 2,95 6,62 10,58 5,39 8,13

BUP i COU 20,43 11,41 16,51 22,86 13,22 16,89

Títol mitjà 17,49 15,85 15,89 10,40 12,89 11,08

Títol superior 24,72 15,40 17,95 20,19 16,50 16,51

Total 100 100 100 100 100 100

ATURATS/ADES

EGB 1ª etapa 20,37 36,76 26,51 23,41 35,67 29,53

EGB 2ª etapa 14,27 23,26 16,68 15,50 18,71 16,53

FP 1r. grau 12,30 4,80 9,65 11,11 4,40 8,86

FP 2n. grau 8,15 3,01 7,21 8,57 4,31 7,77

BUP i COU 18,07 9,88 15,62 19,59 13,17 16,09

Títol mitjà 10,18 7,88 9,23 7,14 7,93 6,80

Títol superior 15,14 5,54 9,70 12,67 6,22 7,53

Total 100 100 100 100 100 100

ACTIUS/VES

EGB 1ª etapa 12,84 27,15 20,02 15,27 26,73 22,68

EGB 2ª etapa 10,79 20,50 14,57 12,66 16,89 14,69

FP 1r. grau 9,49 4,23 7,51 9,59 4,06 7,13

FP 2n. grau 8,14 2,96 6,77 10,26 5,26 8,07

BUP i COU 19,84 11,10 16,29 22,34 13,21 16,76

Títol mitjà 15,68 14,23 14,22 9,88 12,30 10,34

Títol superior 22,35 13,40 15,89 18,99 15,28 14,97

Total 100 100 100 100 100 100

TOTAL

EGB 1ª etapa 15,53 33,54 28,21 15,16 27,22 24,56

EGB 2ª etapa 11,57 20,43 14,52 12,34 16,79 14,78

FP 1r. grau 9,50 3,69 5,34 9,33 4,05 6,60

FP 2n. grau 7,61 2,57 4,13 9,96 5,17 6,73

BUP i COU 19,54 9,76 13,56 22,92 13,08 16,64

Títol mitjà 14,46 10,59 8,51 9,98 11,99 8,73

Títol superior 20,20 9,16 7,82 18,99 14,82 11,14

Total 100 100 100 100 100 100

Font: Direcció d’Estudis d’Activitats
Econòmiques i Ocupació. Regidoria
de Promoció Econòmica, Ocupació,

Comerç i Turisme.
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La incorporació de les dones al mercat de treball s’ha produït en graus i a ritmes

ben diferents als diversos països de la Unió Europea. Així, per exemple, la taxa

d’activitat de les dones de 25 a 54 anys supera el 80% als països escandinaus i es

situa al voltant del 75% al Regne Unit, Alemanya i França, mentre que a Itàlia,

Irlanda i Espanya –malgrat el ràpid creixement dels darrers anys- tot just s’apro-

pa al 60%.

La situació familiar és un dels elements determinants del grau de participació de

les dones al mercat de treball. Així per exemple, la taxa d’activitat femenina varia

de manera significativa en funció del nombre de fills. A pràcticament tots els

estats de la Unió Europea s’observa com les dones amb dos fills presenten taxes

d’activitat més baixes que les que en tenen un o cap. I l’arribada del tercer fill

s’associa sense excepció a reduccions –de vegades substancials- en aquesta taxa.

De tota manera, també en aquest tema s’observen notables diferències entre

països: mentre en algun cas –com Dinamarca- la taxa d’activitat és molt elevada

i supera clarament el 80% independentment del nombre de fills, en altres (com

Holanda) la diferència entre les taxes de les dones sense fills i les que en tenen

tres s’apropa als 20 punts. A Espanya, l’arribada del tercer fill marca un descens

notable en l’activitat femenina.

També l’edat dels fills demostra tenir una influència rellevant en la participació

de les dones en el mercat de treball. Especialment en alguns dels països euro-

peus –com Alemanya, el Regne Unit, Holanda o França- la taxa d’activitat feme-

nina s’incrementa de forma molt significativa  amb l’edat dels fills. A Finlàndia,

un cop els fills passen dels dos anys aquesta taxa guanya prop de 35 punts.

TAXES D’ACTIVITAT DE LES DONES DE 20-59 ANYS 
SEGONS EL NOMBRE DE FILLS A LA UNIÓ EUROPEA. 1995

NOMBRE DE FILLS
PAÍS 0 1 2 3

Àustria 68,2 76,4 66,7 61,3

Bèlgica 56,3 72,3 73,1 59,8

Dinamarca 81,2 85,3 88,3 85,4

Finlàndia 79,4 78,0 76,3 68,0

França 70,6 78,8 74,7 55,1

Alemanya 72,2 71,3 61,4 45,1

Grècia 50,6 54,9 51,8 45,2

Irlanda 61,9 53,9 50,0 42,4

Itàlia 49,1 52,6 47,3 37,8

Luxemburg 52,4 53,4 44,2 40,8

Holanda 67,8 62,2 58,6 49,2

Portugal 63,6 74,9 74,4 67,3

Espanya 53,3 53,5 51,1 42,7

Regne Unit 77,2 70,6 65,8 54,0

En aquest context, i tenint en compte que amb tota probabilitat l’ocupació feme-

nina seguirà creixent en els propers anys, es planteja el repte de la conciliació

6. La Conciliació
entre la Vida

Laboral i
Familiar

FONT: Hantrais, ed., (1999), cita a
FLAQUER, LL.,(2000), Les polítiques

familiars en una perspectiva
comparada. Fundació La Caixa.



entre les responsabilitats familiars de la dona i la seva vida professional. Les

administracions públiques tenen un paper important en aquest àmbit, i la Unió

Europea fomenta explícitament des de fa uns anys l’aplicació de polítiques orien-

tades a aquest objectiu.

Alguns dels instruments habituals d’aquest tipus de polítiques són els serveis d’a-

tenció a la família, l’ocupació a temps parcial i les llicències parentals.

6.1 ELS SERVEIS D’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA

Als països europeus és cada vegada més habitual la prestació de serveis que con-

tribueixen a satisfer les necessitats d’atenció personal de moltes famílies. De

vegades els proveeix directament el sector públic; en altres casos, aquest dóna

subvencions als agents privats o del voluntariat que els presten, o es canalitzen

a través del sector informal.

Un servei particularment rellevant per a facilitar la conciliació de la vida familiar

i laboral de les dones és el d’atenció als fills durant les hores de treball. Si a força

països de la Unió Europea els nens de 3 a 6 anys ja estan obligatòriament inte-

grats dins el sistema escolar, hi ha realitats summament diverses pel que fa als

infants menors de 3 anys, malgrat la percepció creixent que la prestació de ser-

veis de guarderia és una responsabilitat de l’administració pública. 

COBERTURA DELS SERVEIS PÚBLICS D’ATENCIÓ ALS INFANTS DE MENYS DE 3 ANYS 
1990-1994
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Alemanya Occidental 2

Alemanya Oriental 50

Àustria 3

Bèlgica 30

Dinamarca 48

Espanya 2

Finlàndia 21

França 23

Grècia 3

Holanda 8

Irlanda 2

Itàlia 6

Portugal 12

Regne Unit 2

Suècia 33

PAÍS % DE NENS ESCOLARITZATS PAÍS % DE NENS ESCOLARITZATS

Pot comprovar-se que Espanya és un dels països europeus amb una menor dota-

ció de places de guarderia públiques, que només beneficien el 2% dels infants

menors de 3 anys. Cal esmentar que la Conselleria d’Educació de la Generalitat

de Catalunya s’ha compromès a crear 30.000 places de guarderia en els propers

anys.

D’altra banda, la despesa social en polítiques familiars –el conjunt d’ajuts en

metàl.lic o en espècie  relacionats amb els costos de l’embaràs, naixement, adop-

ció, educació dels fills i cura d’altres membres de la família- suposava a Espanya

només el 0,4% del PIB l’any 1996, per un 2,2% al conjunt de la Unió Europea.   



6.2 L’OCUPACIÓ A TEMPS PARCIAL I ALTRES ESTRATÈGIES DE FLEXIBILITZA-
CIÓ DE L’OCUPACIÓ

Una de les aproximacions al tema de la conciliació entre vida laboral i professio-

nal consisteix a establir formules que redueixin el temps de treball per tal d’aug-

mentar la disponibilitat dels pares i mares de família per a atendre les necessi-

tats de la llar.

En aquest sentit, el mecanisme més utilitzat als països europeus és, sens dubte,

la contractació a temps parcial. Aquesta modalitat, en ràpid creixement, era uti-

litzada l’any 1999 pel 33,5% de les ocupades i el 6,1% dels ocupats de la Unió

Europea, i ha tingut un paper clau en l’augment de la participació de la dona al

mercat de treball . Efectivament, 4 de cada 5 treballadors a temps parcial són

dones, i a alguns països –com és el cas d’Holanda- un dels objectius explícits d’a-

quests contractes ha estat facilitar la seva incorporació al món laboral.

A Espanya, com a la resta d’estats del sud d’Europa, la implantació del treball a

temps parcial és relativament baixa, afectant el 17,6% de les ocupades i el 3% dels

ocupats l’any 1999. Aquestes xifres contrasten notablement amb les dels països

del centre i nord de la UE , on la incidència d’aquesta modalitat dins de l’ocupa-

ció femenina sol superar el 30% i en el cas especial d’Holanda s’acosta al 70%.  

6.3 LES LLICÈNCIES PARENTALS

Aquestes llicències són formes regulades d’absència temporal del lloc de treball

per tal d’atendre el naixement i la criança dels fills, que solen anar acompanya-

des de determinades prestacions econòmiques.

La més habitual i rellevant d’aquestes llicències és el permís de maternitat.

Aquesta fórmula, de llarga història, ha tendit amb el temps a generalitzar-se a un

nombre creixent de països, allargar la seva durada i incrementar la seva quantia

econòmica. En aquest terreny, Espanya ocupa una posició intermèdia dins dels

països de la Unió Europea amb 16 setmanes de permís plenament remunerat, i

novament els països nòrdics són els més generosos en les seves prestacions. 

Però gradualment van obrint-se camí noves fórmules que poden afavorir una

major participació dels homes en el procés de naixement i criança dels fills.

Aquest és el cas, tant de les llicències per paternitat –que en alguns països poden

arribar a les quatre setmanes– com de les excedències parentals, posteriors a la

finalització del permís per maternitat, que a la majoria dels països de la Unió

Europea es destinen tant als pares com a les mares, malgrat que no solen anar

associades a la percepció d’una prestació econòmica.
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La participació
de les Dones en
les activitats de
Barcelona Activa
l’any 2000



El 57% de persones participants en els programes desenvolupats per Barcelona

Activa l’any 2000 van ser dones, xifra que suposa un increment de 4 punts res-

pecte el mateix percentatge de l’any anterior.

La distribució per serveis de la participació de dones a Barcelona Activa va ser de

la següent manera:
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Dones
64%

Homes
36%

1. La Participació
de les Dones en
les Activitats de

Barcelona Activa 
SERVEIS 1999 2000

PARTICIPANTS % DONES PARTICIPANTS % DONES

Servei per a l’Ocupació 22.242 62% 16.362 64

Servei d’Atenció a Emprenedors 12.440 52% 12.190 51

Servei a l’Empresa

•Divulgació Tecnologies Informació i Comunicacions 27.933 48% 42.427 55,5%

•Serveis a la PIME 6.317 33% 4.535 37%

Total 71.608 53% 75.514 57%

PARTICIPACIÓ DE DONES A BARCELONA ACTIVA 2000
(en tant per cent)

Dones
57%

Homes
43%

SERVEI PER A L’OCUPACIÓ - 2000
(en tant per cent)
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Dones
55,5%

Homes
44,5%

SERVEI D’ATENCIÓ A EMPRENEDORS - 2000
(en tant per cent)

Dones
51%

Homes
49%

SERVEI  A L’EMPRESA: DIVULGACIÓ TECNOLOGIES DE LA  INFORMACIÓ I COMUNICACIONS - 2000
(en tant per cent)

Dones
63%

Homes
37%

SERVEI A L’EMPRESA: SERVEI  A LA PIME - 2000
(en tant per cent)
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El Servei per a l’Ocupació te com a objectiu millorar la ocupabilitat de les perso-

nes que estan en atur o volen millorar la seva ocupació, mitjançant itineraris per-

sonalitzats i accions que facin possible una millor adequació als requeriments

del mercat de treball. A mesura que l’atur de la ciutat canvia (quantitativament i

qualitativa), les accions per l’ocupació s’hi han d’anar adaptant, per tal de donar

una adequada resposta tant a les necessitats de les persones en atur  com als

requeriments de recursos humans de les empreses.

Les dades mensuals ens han mostrat durant l’any 2000 una reducció progressiva

de l’atur registrat, però alhora posen de manifest canvis en el seu perfil, que ten-

deix a ser més estructural i més sever:  el 57% són persones de més de 40 anys

amb llarg temps de permanència a l’atur, amb un increment significatiu de

dones de més de 55 anys que s’hi incorporen i que presenten la taxa d’atur més

elevada a la ciutat, el 15%; els joves aturats són cada vegada menys, però en canvi

genera una alta preocupació la seva alta taxa de temporalitat i la qualificació

inadequada per a les necessitats del mercat de treball.

Aquests tipus de perfils presenten amb freqüència una inadeqüació general de

les competències exigides pel mercat de treball, ja sigui per la seva obsolescèn-

cia, o perquè mai han estat adquirides. Davant d’això creixen en importància els

programes que permetin l’adquisició de les competències professionals d’un nou

ofici en el marc d’una situació laboral real, i que disposen, normalment, d’un

període d’execució llarg (entre sis mesos i dos anys).

En canvi, en altres perfils, el que es requereix són accions de millora de l’ocupa-

bilitat centrades en l’adquisició de coneixements específics, o en l’aprofundi-

ment d’alguna tècnica o metodologia complementària a les competències pro-

fessionals ja adquirides. Amb menys temps d’execució que els altres programes,

qualifiquen a qui les realitza per a abordar amb més possibilitats d’èxit la seva

inserció professional i desenvolupar adequadament el nou lloc de treball. Aquest

àmbit és el que tractem d’abordar amb les accions de formació ocupacional.

Amb aquest sentit les accions del Servei per a l’Ocupació s’adrecen indistinta-

ment a homes i dones, formant part d’un itinerari personalitzat cap a l’ocupació

al que s’afegeixen, per atendre amb més eficàcia els col·lectius que majors pro-

blemes presenten d’accés al mercat de treball, un conjunt de programes de dis-

criminació positiva per a dones, joves, majors de 40 anys, etc.

Les dades de l’activitat del Servei per l’Ocupació de Barcelona Activa de l’any

2000 indiquen que de les 16.362 persones que hi ha participat, un 64 % han

sigut dones:

2. La Participació
de les Dones 

en el Servei per
a l’Ocupació
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PROGRAMES % HOMES % DONES TOTAL

Acompanyament a la recerca activa d’ocupació 36 64 12.628

Acció 40 31 69 167

Dones cap a l’Ocupació 0 100 191

Formació Ocupacional 29 71 1.712

Escoles Taller i Cases d’Ofici 78 22 240

Plans d’Ocupació 47 53 689

Nous Filons 43 57 222

Tallers Ocupacionals 70 30 159

Formació Contínua P. Experiencials 46 54 354

Total 36 64 16.362

Dones
64%

Homes
36%

PROGRAMES- 2000
(en tant per cent)

Com es pot observar, la participació de les dones no és homogènia entre els dife-

rents programes:

La Formació Ocupacional  arriba al 71 % de dones entre els seus participants, i en

altres programes s’observen nivells de participació diversos: ”Nous Filons:

Ocupació i empresa de futur”  (57%),  o l’Acompanyament a la Recerca Activa

d’Ocupació (64%). En general, la major presència femenina és conseqüència de

l’esforç de Barcelona Activa de discriminar positivament a les dones en els seus

programes, a partir de la constatació de que les dades de l’atur ens mostren que

la distància entre els dos sexes en aquest tema és encara molt important.

2.1 SEMINARIS D’ACOMPANYAMENT A LA RECERCA ACTIVA D’OCUPACIÓ

El programa d’Acompanyament a la Recerca Activa d’Ocupació tracta de facilitar

l’accés a l’ocupació dissenyant per a cada un dels seus usuaris un itinerari perso-

nalitzat. Aquesta personalització ha demostrat ser una eina eficaç per a la inser-

ció laboral de les persones que hi participen. És molt destacable la major pre-

sència femenina en totes les accions del programa, i especialment en aquelles en

les que es tracten aspectes com el desenvolupament d’habilitats personals i

socials i el currículum amagat, a través del qual una sèrie d’experiències vitals no

professionals esdevenen clau a l’hora de buscar feina.



TIPUS D’ACCIÓ % HOMES % DONES TOTAL

Sessions de demanda de serveis 32 68 1.780

Orientació ocupacional 35 65 1.034

Màrqueting ocupacional 34 66 1.674

Pla Personal de recerca de feina 38 62 7.905

Informació Per a l’Ocupació 20 80 10

Prg. d’Inserció Socio-Laboral 44 56 225

Total 36 64 12.628

2.1.1 PROGRAMA “ACCIÓ 40”

El Programa Acció 40 és un programa que te per objectiu incrementar les opor-

tunitats d’inserció laboral de les persones en atur majors de 40 anys. Aquest és

un dels col·lectius més afectats per l’atur i presenta un alt risc de que la seva

situació de desocupació s’allargui en el temps afectant negativament la seva

capacitat de relació i augmentant el perill de marginació social. Acció 40 és un

programa de caràcter integral en el que es redefineix l’objectiu laboral de les

persones que hi participen, es desenvolupen les actituds i habilitats socials

necessàries per posar en marxa una recerca de feina eficaç, i se les introdueix en

el món de les noves tecnologies de la informació i la comunicació aplicades al

camp professional. És un programa de cooperació público-privada que compta

amb el suport de 33 empreses de la ciutat que ofereixen l’oportunitat de fer

pràctiques professionals en els seus centres de treball als seus participants. Les

dones n’han representat el 69 %.

DISTRIBUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ PER SEXES EN EL PROGRAMA ACCIÓ 40

HOMES DONES TOTAL

De 40 a 45 anys amb formació o experiència equivalent a grau mig 29% 71% 100%

Majors de 40 anys amb formació de grau superior 36% 64% 100%

Majors de 45 amb formació o experiència equivalent a grau mig 29% 71% 100%

Total 31% 69% 100%

La major presència de dones en aquest programa respon per una part a la major

receptivitat que presenten pels programes d’orientació i informació cap a l’ocu-

pació, al assumir amb més naturalitat que la recerca activa de feina requereix del

disseny d’un itinerari personal i d’un pla d’acció sistematitzat. Per altre part, les

dones majors de 40 anys presenten un alt interès per reincorporar-se al mercat

de treball després d’un període fora de l’activitat productiva, sovint conseqüèn-

cia de la maternitat.
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2.1.2 PROGRAMA DONES CAP A L’OCUPACIÓ

Aquest programa en una experiència d’acció positiva que tracta de promoure

una major presència femenina en el mercat de treball de Barcelona. Com en el

programa anterior, la col·laboració público-privada hi és molt important, i es

materialitza en aquest cas amb la participació de més de 30 empreses compro-

meses amb aquest objectiu, a través de les quals les dones participants tenen l’o-

portunitat de fer pràctiques laborals.

L’any 2000, 191 dones van participar en aquest programa. Des de l’any 1996 en

que es va iniciar, hi han participat al voltant de 2.200 dones.

2.2 ELS PROGRAMES DE FORMACIÓ OCUPACIONAL

Es tracta d’accions formatives de diferent durada que incorporen a més de la for-

mació professionalitzadora en una matèria concreta, tot un seguit de mòduls

que faciliten als seus alumnes l’adquisició de competències clau per a la recerca

de feina, a més de la possibilitat afegida de realitzar pràctiques en empreses que

col·laboren en els programes de Barcelona Activa. Per tal de facilitar l’ús profes-

sional de les noves eines de gestió del coneixement, en les accions de formació

ocupacional de Barcelona Activa s’hi inclou, a més del mòdul de tècniques de

recerca de feina, un mòdul en tecnologies de la informació i la comunicació.

Com s’ha vist, la participació de les dones en els programes de formació ocupa-

cional l’any 2000 ha estat del 71%, observant-se diferències importants per sec-

tors d’activitat on s’aprecia que només dos famílies professionals, altament mas-

culinitzades, presenten majoria d’homes, i destacant-se per altre part una major

presència femenina en aquelles ocupacions emergents.

ÀREA FORMATIVA %HOMES %DONES TOTAL

Administració i Oficines 14 86 79

Automatismes Industrials 100 0 27

Gestió Comercial 43 53 128

Gestió de la qualitat 45 55 157

Gestió Empresarial 30 70 349

Gestió Mediambiental 24 76 140

Hostaleria 24 76 207

Informàtica i noves tecnologies 21 79 431

Manteniment i instal·lacions 77 23 13

Nous Jaciments d’Ocupació 25 75 181

Total 29 71 1712
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2.3 PROGRAMES EXPERIENCIALS

Amb els programes experiencials s’ofereix la possibilitat d’aprendre un ofici mit-

jançant la formació i la contractació de l’usuari/a per a la realització de tasques

d’utilitat col·lectiva. La contractació es realitza per un temps determinat que

varia en funció del programa. Així, el programa Escoles Taller, destinat a joves

menors de 25 anys te una durada de 2 anys, el programa Cases d’Ofici, també per

a menors de 25 anys, te una durada d’un any, la mateixa que el programa Tallers

d’Ocupació que està destinat a persones majors de 25 anys. Els programes Plans

d’Ocupació i Nous Filons tenen una durada variable que pot anar dels quatre

mesos a l’any, en funció de quin sigui el calendari de la corresponent convocatò-

ria del Departament de Treball.

2.3.1 PROGRAMA ESCOLES TALLER I CASES D’OFICI

Les Escoles Taller i les Cases d’Ofici (ET/CO) són un programa de formació-treball

que possibilita l’aprenentatge d’un ofici a joves menors de 25 anys que per dife-

rents circumstàncies no han completat la formació reglada i es troben en situa-

ció de risc d’exclusió sociolaboral. Aquests joves alhora que aprenen un ofici, tre-

ballen en una obra o servei d’interés públic de la que s’en beneficia la ciutat.

Les ET/CO són un programa del Departament de Treball de la Generalitat de

Catalunya que va iniciar l’INEM a mitjans de la dècada dels vuitanta i que tradi-

cionalment ha estat vinculat a oficis relacionats amb la construcció, la fusteria o

la lampisteria i tradicionalment molt masculinitzats. En els darrers anys, des de

Barcelona Activa s’ha avançat en el disseny i execució de projectes més relacio-

nats amb ocupacions emergents, que afavoreixen una major presència de les

dones.

2.3.2 ESCOLES TALLER 2000

PROJECTES % DONES % HOMES TOTAL

Jardins de Laribal 45 55 60

Jardí de l’Eixample 15 85 60

Torre Baró 28 72 60

Can Jaumandreu 0 100 60

Total 22 78 240

Si bé la participació de les dones en aquests programes és reduïda, cal seguir

insistint en la necessitat d’incorporar major presència femenina  en aquells oficis

altament masculinitzats i aprofundir en l’experiència ja contrastada de que la

participació femenina s’incrementa quan els projectes estan relacionats amb

ocupacions emergents, el que fa preveure que la creixent importància d’aques-

tes ocupacions en aquests programes obri noves vies d’ocupació per a les dones

de la ciutat.
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2.3.3 TALLERS D’OCUPACIÓ

Els Tallers d’Ocupació (TO) són un programa destinat a persones aturades majors

de 25 anys que durant un any són contractades per aprendre un ofici. L’any 2000,

a Barcelona Activa hi han participat 80 persones que han après oficis relacionats

amb l’atenció a les persones dependents, el sector cultural, el sector multimèdia

i la rehabilitació d’edificis. Es tracta majoritàriament d’ocupacions de caràcter

emergent, cridades a tenir un fort impacte en la ocupació de futur a la ciutat. La

participació de les dones ha estat  del 31% en el global del programa, on destaca

com en el sector de la cultura, la participació de les dones és superior a la mitja.

PARTICIPACIÓ FEMENINA EN EL PROGRAMA TALLER D’OCUPACIÓ

PROJECTES % DONES % HOMES PARTICIPANTS

T.O. EN SECTORS EMERGENTS

• Cultural 50 50 24

• Multimedia 25 75 24

• Atenció persones dependents 31 69 32

T.O. CIUTAT VELLA 25 75 40

T.O. TREBALL I IMMIGRACIÓ 26 74 39

Total 31 69 159

2.3.4 NOUS FILONS

“Nous Filons: ocupació i empresa de futur” és el programa experiencial que ha

permés contractar 222 persones durant l’any 2000 de les que el 57 % han estat

dones. El seu objectiu és contribuir a la generació d’una oferta de mà d’obra i

d’empreses en sectors emergents que per diferents motius presenten un alt

potencial de creació de llocs de treball i d’activitat econòmica però que no s’es-

tan, de moment, desenvolupant plenament. Amb aquest programa s’han activat

els següents nous perfils professionals:

• Divulgadors/es de la cultura industrial local

• Divulgadors/es alimentaris

• Agents d’activació cultural

• Civimetres

• Agents de proximitat

• Auditors/es i certificadors/es de qualitat 

• Analistes culturals

• Agent de conservació urbana

• Agent de distribució

• Tècnic/a en preparació de rutes

• Instal.lador/a energies alternatives

• Infonomistes

• Dissenyador/a de webs
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En aquest sentit i tal i com es pot apreciar a la taula següent, la participació de

les dones en aquest programa ha estat del 57%.

PARTICIPACIÓ PER SEXES EN EL PROGRAMA NOUS FILONS

PERFILS PROFESSIONALS % HOMES % DONES TOTAL

Agents d’activació cultural 37 63 19

Civilitat 56 44 57

Agents de proximitat 0 100 10

Auditors/es i certificadors/es de qualitat 16 84 25

Divulgadors/es de la cultura industrial 46 54 13

Analistes culturals 43 57 7

Agent de conservació urbana 80 20 5

Agent de distribució 83 17 6

Tècnic/a en prepapració de rutes 33 67 3

Divulgadors/es alimentaris 8 92 25

Instal.lador/es energies alternatives 57 43 23

Infonomistes 60 40 10

Dissenyador/a de webs 63 37 19

Total 43 57 222

La participació femenina en programes que com el de Nous Filons tenen per

objectiu desenvolupar ocupacions emergents, és altament estratègica doncs

avança en la línia de posicionar les dones en aquestes ocupacions des de l’inici

del seu desenvolupament contribuint d’aquesta manera a incrementar la encara

baixa participació femenina en sectors de futur.

2.3.5 PLANS D’OCUPACIÓ

El programa Plans d’Ocupació te l’objectiu de reciclar professionalment i facilitar

noves competències a persones en situació d’atur de llarga durada majors de 25

anys a partir de la seva contractació en obres d’interès social per un període de

6 a 12 mesos.

Com en el cas de les Escoles Taller i Cases d’Ofici, els Plans d’Ocupació han estat

tradicionalment vinculats a ocupacions relacionades amb la construcció i la jar-

dineria, amb una alta presència masculina. Conscients d’aquesta circumstància i

amb la voluntat d’explorar noves ocupacions emergents, des de Barcelona Activa

s’ha anat impulsant la realització d’altres activitats i ocupacions de caràcter

emergent poc relacionades amb les ocupacions que tradicionalment venien

associades amb els plans d’ocupació. Des de l’any 1999, des del programa Plans

d’Ocupació s’han impulsat més de 30 nous perfils professionals, comportant una

major participació femenina i la incorporació de nous perfils d’usuaris.
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El Servei d’Atenció als Emprenedors de Barcelona Activa te per objectiu fer cos-

tat a aquelles persones que amb una idea de negoci volen desenvolupar un pro-

jecte empresarial viable, de qualitat i amb sentit de futur.

L’acompanyament a emprenedors i a emprenedores es realitza mitjançant un

conjunt de programes i serveis personalitzats dirigits indistintament a homes i

dones, i amb uns programes dirigits específicament a incentivar l’esperit empre-

nedor i la creació i consolidació d’empreses liderades per dones. El reduït nom-

bre de dones empresàries i directives a Espanya i a Barcelona fa que els progra-

mes d’acció positiva a favor de les dones emprenedores adquireixin gran impor-

tància per posicionar les dones en igualtat de condicions també en el món de la

creació i direcció d’empreses.

PROGRAMES % HOMES % DONES TOTAL

Seminaris de Suport a la Creació d’Empreses 43,7 56,3 2.166

Acompanyament a Emprenedors 52 48 8.213

Dones Emprenedores 0 100 473

Programa Vivers d’Empresa 73 27 235

Aula Pime 51.6 48,4 374

Barcelonanetactiva 56,9 43,3 729

Total 49 51 12.190
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3. La participació
de les dones al

Servei d’Atenció
als Emprenedors
i Emprenedores

PARTICIPACIÓ DE DONES EN ELS PLANS D´OCUPACIÓ

PLANS D’OCUPACIÓ % HOMES % DONES TOTAL

Serveis d’atenció a les persones 9 91 128

Serveis culturals i d’oci 32 68 128

Tecnologies de la informació i el coneixement 38 62 111

Serveis Mediambientals 55 45 83

Serveis de millora de la qualitat urbana 76 24 239

Total 47 53 689

PARTICIPACIÓ - 2000
(en tant per cent)

Dones
51%

Homes
49%



La participació de les dones en el global de les accions promogudes pel Servei

d’Atenció als Emprenedors i Emprenedores és pràcticament equivalent a la dels

homes, posant en evidència que en el procés de cerca de feina la dona es plan-

teja amb normalitat i igualtat de condicions la creació d’empresa, l’autoocupa-

ció i la ocupació per compte d’altri com  entrades totes elles viables  al mercat

de treball. De totes maneres es detecta que al llarg de l’itinerari cap a la creació

de l’empresa, la participació de les dones disminueix conforme s’acosta la con-

creció del projecte empresarial en una empresa, realitat que justifica un esforç

especial en el disseny i desenvolupament de programes d’acció positiva per a la

creació d’empreses liderades per dones.

La participació femenina en els programes d’atenció a emprenedors i emprene-

dores ha anat creixent progressivament fins a l’any 1999 en que la proporció de

dones participants va ser del 52 %. Les dades del 2000, tot i ser lleugerament

inferiors, mostren la consolidació d’aquesta dinàmica.

3.1 SEMINARIS DE SUPORT A LA CREACIÓ D’EMPRESES

SEMINARI % HOMES % DONES TOTAL

Emprendre amb èxit 33,6 66,4 766

Generació de negocis 31,9 68,6 140

Formació per a emprenedors i emprenedores 51,2 48,8 1.260

Total 43,7 56,3 2.166

Els seminaris de suport a la creació d’empreses consisteixen en accions formati-

ves que tenen per objectiu facilitar l’itinerari per a la creació d’empreses de qua-

litat i amb sentit de futur. La major participació femenina que es detecta en

aquest tipus d’accions de suport a la creació d’empreses és manifestació del crei-

xent interès de les dones per la creació d’empreses, un camp en el que segons

ens mostren les dades presentades en aquest mateix Informe és encara minoria.

3.2 INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT PER A LA CREACIÓ DE NOVES EMPRE-
SES

Els Centres de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació que Barcelona Activa

te distribuïts pels districtes de la ciutat serveixen com a punt d’informació per

atendre consultes i donar informació a les persones interessades en el procés de

creació d’empreses. Aquestes accions d’informació i assessorament representen

sovint l’inici d’un projecte d’empresa.

L’any 2000, del total de 6.794 persones que van participar en aquestes accions,

el 48,1% van ser dones, representant un manteniment de la proporció de la par-

ticipació femenina en aquestes accions l’any 1999. Això posa de manifest l’inte-

rès de les dones en la creació d’empreses com a forma de canalitzar la seva cre-

ativitat i experiència en l’àmbit professional.

OCUPACIÓ I DONES A BARCELONA | 37



3.3 DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE VIABILITAT

El Servei d’Atenció als Emprenedors ofereix acompanyament a través d’itineraris

personalitzats a aquelles persones interessades en estudiar la viabilitat empresa-

rial de la seva idea de negoci.

Dels 1.419 promotors i promotores de projectes empresarials, el 47,42% van ser

dones, dada que passa al 60,57% si s’hi suma l’acompanyament  que es realitza

en el programa d’acció positiva Dones Emprenedores.

3.4 DONES EMPRENEDORES

Dones Emprenedores és un conjunt de programes d’acció positiva que tenen per

objectiu augmentar la presència de les dones en el teixit empresarial de la ciutat

com a via per incrementar la taxa d’activitat femenina, millorar la cultura empre-

sarial, i donar resposta a noves demandes socials.

Dones Emprenedores ha constat l’any 2000 de 3 programes:

Odame, un programa de detecció, suport i acompanyament a dones

emprenedores en l’anàlisi de viabilitat del seu projecte d’empresa, en el

que a 2000 van participar 314 dones que van acabar generant 287 nous

projectes empresarials.

Guia, un programa d’acompanyament en la consolidació i creixement de

projectes empresarials liderats per dones, en el que a 2000 van participar

115 empreses promogudes per dones.

Futura, una acció desenvolupada en el marc de la Iniciativa NOW “Dones

cap a l’ocupació, ciutat plural” que promou la iniciativa empresarial feme-

nina en sectors econòmics emergents com són les noves tecnologies, l’a-

tenció a les persones i la indústria cultural. L’any 2000 en el marc d’a-

questa acció es van acompanyar 43 dones que han conduït a la realització

de 40 nous projectes empresarials.

DONES PARTICIPANTS PROJECTES EMPRESARIALS

Odame – Inici 314 287

Consolidació 116 115

Futura 43 40

Total 473 442
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3.5 BARCELONANETACTIVA

Barcelonanetactiva és el primer viver virtual d’empreses d’Europa, una platafor-

ma de serveis i continguts basada en tecnologies Internet/Intranet/Extranet que

dóna suport a les persones emprenedores, que acull una comunitat virtual d’em-

preses, i  promou la creació d’empreses de qualitat, la cooperació empresarial, la

innovació i l’aprenentatge permanent. Barcelonanetactiva ha aconseguit l’any

2000 consolidar-se com a plataforma de serveis de valor afegit a emprenedors i

emprenedores i ha ampliat i millorat els seus serveis especialment els que fan

referència a informació i recursos per emprenedors/es. A desembre de 2000, 896

emprenedors i emprenedores formaven part de la comunitat virtual d’emprene-

dors de Barcelonanetactiva. D’aquests, el 48% eren dones, un percentatge que a

partir de la incorporació a Barcelonanetactiva d’una nova plataforma especial-

ment dissenyada per a les dones emprenedores, rebrà un nou impuls en la incor-

poració de les noves tecnologies des de l’inici del projecte empresarial liderat

per dones. Les noves tecnologies de la informació i les comunicacions i especial-

ment internet suposen noves oportunitats per a la incorporació de dones al món

empresarial tenint en compte l’especial sensibilitat que venen demostrant cap a

la transformació de la ciutat vers la societat del coneixement detectant noves

necessitats i noves oportunitats de negoci.

% HOMES % DONES TOTAL

Emprenedors/es registrats a la comunitat

virtual d’empreses a desembre de 2.000 52 48 896

3.6 AULA PIME

En el marc del programa de vivers d’empresa de Barcelona Activa es realitzen un

conjunt d’accions formatives que tenen per objectiu perfeccionar les habilitats

en gestió empresarial dels i de les promotores de noves empreses instal·lades als

vivers d’empresa de Barcelona Activa. Aquestes accions formatives, de curta

durada, estan dissenyades per satisfer algunes de les necessitats formatives

d’emprenedors i emprenedores que inicien la seva activitat empresarial i

inclouen temes com la gestió comercial, el màrqueting, la gestió de nòmines o

les habilitats directives.

L’any 2000 van participar en aquestes accions formatives un total de 374 empre-

nedors i emprenedores, situant-se la participació femenina en el 48,4%.

% HOMES % DONES TOTAL

Aula Pime 51,6 48,4 374
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% HOMES % DONES TOTAL

Divulgació Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 44,5 55,5 42.427

Formació personalitzada per a Pimes 58,1 41,9 633

Plataforma de Relacions Empresarials 3.725

Total 49,10 50,89 46.785

El servei per a l´Empresa ha augmentat significativament  el nombre de usua-

ris/es a partir de la posada en marxa del Cibernàrium, el multiespai del món d’in-

ternet per a professionals, empreses i estudiants. Aquesta novetat ha contribuït

a posar de manifest l’interès de les dones pels programes de divulgació de les

TIC, el que ha comportat que aquesta activitat hagi experimentat un substancial

increment en la participació femenina.

4.1 FORMACIÓ PERSONALITZADA PER A PIMES

La formació personalitzada per a PIMES permet als seus participants escollir i dis-

senyar la seva pròpia formació, seleccionant aquelles accions formatives que con-

sideren més adequades per a les seves necessitats professionals i els requeri-

ments del seu lloc de treball. La formació personalitzada per a PIMES te l’objec-

tiu d’adaptar professionalment a treballadors i treballadores en actiu que pel

procés de reestructuració productiva poden veure perillar el seu lloc de treball

sinó s’adapten a les necessitats reals del mercat.

La participació femenina en aquest programa ha estat a l’any 2000 de l’ordre del

41,9%, un percentatge que supera en 9 punts l’assolit l’any anterior 

% HOMES % DONES TOTAL

Formació Personalitzada per a Pimes 58,1 41,9 633

4. La participació
de les dones al

Servei a
l’Empresa

El Servei a l’Empresa de Barcelona Activa te el doble objectiu de facilitar a les

petites empreses i microempreses de la ciutat l’accés a serveis, infrastructures i

formació contínua per tal de contribuir a la millora de la seva competitivitat i a

l’establiment de xarxes d’empreses,  i el de facilitar l’accés universal a les opor-

tunitats que obren les noves tecnologies de la informació i les comunicacions.

El Servei a l’Empresa realitza les seves activitats principalment al Fòrum Nord, un

equipament municipal situat al Parc Central de Nou Barris des d’on amb els seus

més de 10.000 m2 ofereix un Centre d’Empreses tecnològiques, una plataforma

de relacions empresarials, un programa de formació personalitzada per a Pimes,

i el Cibernàrium, el multiespai del món d’internet per a professionals, empreses i

estudiants.



4.2 ACCÉS A LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS:
CIBERNÀRIUM

El Cibernàrium és el multiespai del món d’internet dirigit a empreses, estudiants

i professionals que Barcelona Activa, junt amb la Cité des Sciences et de la

Industrie, la Vilette de Paris, ha posat a disposició de la ciutat al Fòrum Nord de

Nou Barris amb l’objectiu de que els seus usuaris usuàries puguin identificar les

oportunitats que els ofereixen les noves tecnologies, descobrir les seves aplica-

cions en l’àmbit professional o empresarial i aprendre a utilitzar-les. 

Un total de 42.427 persones han participat a les activitats programades al

Cibernàrium l’any 2000 que han consistit en recorreguts pels més de 120 pro-

ductes multimèdia, 23.866 hores de formació bàsica i avançada en aplicacions

telemàtiques (correu electrònic, intranet, navegació per la xarxa, cercadors avan-

çats, llenguatge html), activitats de divulgació de com les noves tecnologies

afecten al món professional i empresarial, i jornades dirigides a empresaris i

empresàries i professionals.

Del total de 42.427 persones que han participat a les activitats del Cibernàrium,

el 55,5% van ser dones. La participació femenina ha estat superior (7,5 punts per

sobre de la de 1999) a la masculina en les activitats realitzades en els espais for-

mació, empresa i idees.

% HOMES % DONES TOTAL

Espai Formació / Empresa / Idees 44,5 55,5

Espai Formació nd nd 10.930

Espai Empresa nd nd 1.902

Espai Idees nd nd 2.410

Sales de Navegació nd nd 27.185

Total 44,5 55,5 42.427
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Resum



1. La taxa d’activitat femenina s’equipara a la europea. La participació de les

dones barcelonines al mercat de treball manté la seva tendència ascendent

dels darrers anys. De cada 100 dones en edat de treballar a la ciutat, prop de

60 (59,2%) són econòmicament actives, proporció que és plenament equipa-

rable a la mitjana europea (59,6%).

2. La taxa d’ocupació femenina ha augmentat en quasi quatre punts en el

2000. La taxa d’ocupació femenina ha registrat una evolució especialment

positiva durant l’any 2000, amb un increment proper als 4 punts, i se situa ja

en el 51,8%. D’aquesta manera, la seva distància respecte a la taxa europea

s’ha escurçat a només 8 dècimes. La diferència entre les taxes masculina i

femenina d’ocupació és pràcticament idèntica a Barcelona que al conjunt de

la Unió Europea –19 punts-, mentre que tant a Catalunya com a Espanya se

situa en nivells més elevats (25 i 29,7 punts, respectivament).

3. L’atur femení segueix reduint-se excepte en les dones majors de 55 anys.

L’atur femení ha continuat reduint-se a Barcelona, encara que a un ritme infe-

rior al d’anys anteriors. A 31 de desembre del 2000 hi ha 22.865 aturades

registrades. Aquest descens continua afavorint en major proporció a les més

joves, mentre que el nombre d’aturades de més de 55 anys s’ha incrementat

en els dos darrers anys. La taxa d’atur femení a Barcelona (7,9%) continua

essent inferior a la registrada a Catalunya (8,5%) i Espanya (13,7%).

4. Augmenta la contractació, però la indefinida ho fa a un ritme menor. La con-

tractació femenina ha seguit augmentat l’any 2000 a Barcelona, i ascendeix a

més de 410.000 contractes, uns 21.000 més que els signats pels homes, el que

posa de manifest l’evolució positiva de la participació de la dona al mercat de

treball. Tot i això, cal esmentar un increment dels contractes temporals front

a un lleu descens dels indefinits. Tanmateix, Barcelona segueix presentant

una menor incidència de la temporalitat en la contractació que Catalunya i

Espanya.

5. Encara estem lluny de les pautes europees en contractació a temps parcial.

La contractació a temps parcial com a eina per facilitar l’accés a la vida labo-

ral activa segueix pautes diferents a les europees. Cal tenir present que aques-

ta modalitat té una enorme importància a Europa, on ha suposat un 70% de

la nova ocupació femenina a la Unió Europea als darrers cinc anys, mentre que

a Espanya en el mateix període la proporció és del 29%. 

6. Avanç paulatí de les dones en el món empresarial i en llocs directius. L’any

2000 hi havia a Espanya 691.000 empresàries, un 12,8% del total de les ocu-

pades. Les dones representaven el 20,9% de l’empresariat amb assalariats, el

29,5% de l’empresariat sense assalariats, i absorbien en total el 32% dels llocs

de direcció. Cal esmentar que, a nivell europeu, l’accés femení als nivells pro-

fessionals alts està intensificant-se, i per exemple l’any 1999 les dones van

absorbir el 57% dels llocs creats per a directius, professionals i tècnics.     
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7. La taxa d’activitat de les joves universitàries barcelonines s’equipara a la

dels joves universitaris. El nivell d’educació assolit és un factor rellevant de

cara a la participació de la dona al mercat de treball. Mentre les diferències

en taxes d’activitat entre homes i dones a Barcelona és d’uns vint punts, el

diferencial és redueix sensiblement pel col·lectiu de titulats superiors d’entre

25 i 39 anys a només tres punts. A Barcelona, del total d’ocupades, un 34%

tenen un títol superior o mitjà, mentre en els ocupats eren titulats un 28%. A

l’accedir la dona a nivells formatius cada cop més elevats, que superen clara-

ment a l’home en els estrats d’edat més jove, és previsible en els propers anys

una reducció de la distància  actualment present al mercat de treball entre la

presència masculina i la femenina. 

8. La formació i l’edat condicionen fortament la situació d’atur. La diferència

en la taxa d’atur  entre gèneres augmenta en els nivells formatius baixos i en

els grups d’edat més alts. Una tercera part de les dones aturades majors de 40

anys tenen la primària incompleta i un 54% tenen un nivell d’EGB o inferior.

Això implica que cal incrementar la formació per adreçar els perfils professio-

nals i els iteneraris.    

9. Els instruments de conciliació de la vida laboral i familiar a Espanya encara

estan a distància dels nivells europeus. La situació familiar és un dels ele-

ments determinants del grau de participació de les dones al mercat de tre-

ball. Aquest fet i el fort creixement de l’ocupació femenina als darrers anys

plantegen insistentment el repte de la conciliació de la vida professional i

familiar. L’ampliació de la cobertura dels serveis públics d’atenció a la família,

el foment de la contractació a temps parcial de qualitat  i la millora del siste-

ma de llicències parentals són tres instruments especialment rellevants per a

la consecució d’aquest objectiu i en els que Espanya encara està a distància

dels nivells europeus. 

10. Barcelona Activa assoleix una taxa de participació femenina del 57%. El 57%

dels participants en els programes de Barcelona Activa l’any 2000 han estat

dones. Aquesta xifra suposa un increment de 4 punts respecte l’any anterior.

11. La participació paritària de  dones en programes per a  emprenedors es con-

solida. La participació femenina als diferents serveis de Barcelona Activa és

del 63,5% als Servei per a l’Ocupació, del 50,8% en el Servei d’Atenció als

Emprenedors.

12. Barcelona Activa detecta un gran interès de dones pel coneixement i l’accés

a l’ús de les tecnologies de la informació. El major increment en la partici-

pació femenina es produeix en les activitats d’accés a les tecnologies de la

informació i les telecomunicacions, on es passa d’una participació de dones

del 48% el 1999 al 55,5% el 2000. 
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13. Les ocupacions emergents amplien les oportunitats per a les dones.

L’experiència de Barcelona Activa demostra que l’impuls d’ocupacions emer-

gents constitueix una oportunitat per a l’ocupació de dones, la qual cosa es

manifesta en una alta  participació femenina en aquests programes. Així

mateix s’ha constatat un cop més que cal seguir insistint i renovar esforços

per facilitar una major participació femenina en aquelles ocupacions de

majoria masculina. 

14. Els programes de discriminació positiva contribueixen a fer mes efctiva la

creació d’empreses per dones. L’experiència de Barcelona Activa demostra

que l’alt interès que les dones presenten per la iniciativa emprenedora tal i

com ho demostra la taxa de participació en el Servei d’Atenció als emprene-

dors. Així mateix es constata que els programes de discriminació positiva faci-

liten que aquest interès per la iniciativa empresarial es tradueixi en una més

efectiva creació de noves empreses promogudes per dones.
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