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Presentem l’informe sobre la situació de la dona al món laboral de Barcelona

durant el bienni 2004-05 en un moment marcat per dos fets rellevants:

l’excel·lent comportament dels indicadors del mercat de treball i la propera

aprovació de canvis legislatius que poden suposar un impuls significatiu de

l’avenç cap a la igualtat de dones i homes.

Efectivament, els dos anys analitzats en el present informe han estat un període

caracteritzat per l’evolució positiva tant de l’activitat econòmica com de les

principals variables referents al mercat laboral de la ciutat. Durant el 2004 i el

2005 s’ha produït un intens procés de creació de llocs de treball, que s’ha

traduït en majors taxes d’activitat i ocupació i un descens molt notable de l’atur,

mentre la contractació registrava l’evolució més dinàmica dels darrers exercicis.

En aquest context favorable, les dones de Barcelona han seguit avançant cap a

majors nivells de participació en el mercat de treball. La tendència ascendent de

les taxes femenines d’activitat i d’ocupació s’ha traduït en una de les novetats

més rellevants del present informe: el fet que la ciutat s’hagi situat el 2005

–amb una taxa del 60,3%– per sobre de l’objectiu europeu d’ocupació femenina

establert a la cimera de Lisboa pel 2010 (60%).         

Un altre fet particularment positiu del balanç que presentem és el dinamisme de

la contractació femenina durant el període analitzat, superior al de la d’homes.

Amb una dada significativa com a indicador de la qualitat del treball de les

dones: el 2005, la contractació indefinida femenina ha crescut més que la

masculina i que la temporal.  

El procés de creació de llocs de treball durant el bienni ha repercutit també en

una forta disminució del nombre d’aturades registrat a Barcelona. Un fenomen

tan generalitzat que l’any 2005 ha beneficiat tots els grups d’edat.

En l’àmbit de la creació d’empreses, presentem aquest any una nova aportació:

l’anàlisi que es desprèn de l’informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM),

que situa Catalunya en la quarta posició europea en termes d’activitat

emprenedora femenina, superant la mitjana del continent. Mentre que les dades

referents al conjunt d’Espanya ens mostren com les dones han incrementat el

seu pes dins del col·lectiu empresarial.  

Aquest interès per la creació d’empreses entre el col·lectiu femení es constata, a

nivell local, en les taxes de participació de dones als programes de creació

d’empreses de l’agència de desenvolupament local Barcelona Activa.

Concretament, de les 2.573 persones emprenedores amb projectes empresarials

acompanyades en aquest període, el 48% han sigut dones.

1. Introducció
Maravillas Rojo

Regidora d’Ocupació i Innovació.

Presidenta de Barcelona Activa.
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Per la seva banda, cal destacar que en el conjunt de programes d’ocupació i

empresa de l’agència s’ha assolit novament, i per setè any consecutiu, la paritat

absoluta en el nivell de participació femenina (51% al 2005). Més de 136.000

usuàries han rebut, en el període analitzat, assessorament i orientació laboral,

han participat en accions per a la cerca de feina, han rebut formació, s’han

capacitat professionalment i digitalment, han rebut informació i suport en la

creació i consolidació dels seus projectes empresarials, entre d’altres serveis. Les

dades ens mostren, un any més, que el col·lectiu femení és un col·lectiu inquiet,

que es mou per millorar laboralment i que, a Barcelona Activa, obté amb

qualitat les respostes que necessita en aquest àmbit.

Tot i que el context és dinàmic i d’avenç, tenim al davant reptes importants,

alguns de sempre i altres de nous, com l’equiparació entre les taxes femenina i

masculina d’ocupació –la distància entre les quals torna a superar els 19 punts–,

la millora de la qualitat de l’ocupació o la conciliació de la vida personal i

professional.

El foment de la igualtat efectiva entre homes i dones està rebent un impuls

polític tant des de l’àmbit europeu com a nivell espanyol. La Comissió Europea

considera aquest principi com un dret fonamental i una condició necessària per

a la realització dels objectius de creixement, ocupació i cohesió social, el que ha

portat a dissenyar un “Full de ruta” amb objectius i accions específics en

diversos àmbits pel període 2006-2010. La recent aprovació a Espanya de

l’avantprojecte de Llei Orgànica d’Igualtat entre Homes i Dones suposa també

un pas endavant en aquesta direcció, que aspira a fer efectius els principis

d’igualtat entre sexes i no discriminació de les dones en els diversos àmbits de la

vida social. Confiem que aquesta iniciativa legislativa de caràcter transversal

incideixi amb eficàcia en el mercat de treball, tot contribuint a accelerar el

procés de creixent participació femenina en el món laboral que hem viscut en

els darrers anys a tots els nivells, des del treball assalariat a l’activitat

emprenedora i la presa de decisions. 

Barcelona, 8 de març de 2006

INFORME SOBRE OCU I DONES TRIPA GR  1/8/06  18:26  Página 5



2. Les dones al 
mercat de treball
de Barcelona 
2004 - 2005
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El present apartat es basa en les dades de l’Enquesta de Població Activa fruit de la

modificació de la seva metodologia realitzada l’any 2005, amb l’objectiu d’incor-

porar la nova normativa europea, millorar el mètode de recollida d’informació i

adequar l’enquesta a la nova realitat laboral deguda a l’important augment de la

població estrangera resident. Aquesta modificació s’ha traduït en un significatiu

increment de les dades d’activitat i ocupació estimades a la ciutat amb un impac-

te desigual pels dos sexes: dels aproximadament 80.000 ocupats addicionals esti-

mats, 45.000 són homes i 35.000 dones. 

2.1.1. ACTIVITAT FEMENINA A BARCELONA
La taxa d’activitat femenina a Barcelona ha assolit el 66% el 2005, el que suposa

un increment d’un punt respecte a la dada del 2003 (65%). Per tant, aquest indi-

cador manté la tendència de fons ascendent que l’ha caracteritzat en els darrers

anys, tot i que amb oscil·lacions: després d’augmentar en més de dos punts durant

el 2004 (fins assolir un valor del 67,2%) va experimentar una certa reducció en el

darrer exercici.

El nivell de participació en el mercat laboral de les dones de la ciutat el 2005

supera el de la Unió Europea (62%) en quatre punts –diferència superior a l’exis-

tent dos anys abans– i està gairebé set punts per sobre de la mitjana espanyola

(59,2%). El valor d’aquest indicador s’ha incrementat a tots els àmbits territorials

analitzats entre el 2003 i el 2005, amb especial intensitat en el cas d’Espanya.

OCUPACIÓ I DONES A BARCELONA | 7

2.1 Activitat i
ocupació femenina

a Barcelona

Font: EPA, Enquesta de forces de
treball de la Comunitat Europea i

elaboració de la Direcció
d’Estudis d’Activitats

Econòmiques i Ocupació.

NOTA: Les dades fan referència a
mitjanes de l’any, excepte les de 

l’UE, relatives a 2003

POBLACIÓ ACTIVA PER SEXES DE 16 A 64 ANYS. 2004

DONES HOMES TOTAL
Milers taxa Milers taxa Milers taxa

Barcelona 347,4 67,2 409,3 85,9 756,7 76,2

Catalunya 1.461,3 65,0 1.957,9 85,5 3.419,3 75,5

Espanya 8.239,0 57,7 11.834,2 81,6 20.073,2 69,8

Unió Europea (25) 92.576,0 61,2 117.078,3 77,4 209.654,7 69,3

Unió Europea (15) 77.296,3 61,5 99.221,6 78,5 176.457,4 70,0

POBLACIÓ ACTIVA PER SEXES DE 16 A 64 ANYS. 2005

DONES HOMES TOTAL
Milers taxa Milers taxa Milers taxa

Barcelona 358,1 66,0 432,4 85,1 790,5 75,2

Catalunya 1.496,2 65,2 2.011,6 85,6 3.507,8 75,6

Espanya 8.587,6 59,2 12.155,3 82,2 20.742,9 70,8

Unió Europea (25) 94.270,7 62,0 117.108,9 77,5 211.301,0 69,7

Unió Europea (15) 79.031,4 62,6 99.001,2 78,6 178.056,0 70,6
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El 2005, la taxa d’activitat masculina assoleix un valor del 85,1% a Barcelona, des-

prés d’experimentar un creixement idèntic al de la femenina (un punt) respecte al

2003. Per aquest motiu, la distància entre les taxes d’activitat d’homes i dones a

la ciutat es manté en 19,1 punts, diferència menor de la registrada a Catalunya i

el conjunt d’Espanya. 

L’any 2005, les dones representen el 45,3% de la població activa de Barcelona,

percentatge més elevat que el del 2003 (44,7%) però lleugerament inferior al del

2004 (45,9%). El seu pes relatiu a la ciutat continua sent superior als de Catalunya,

Espanya i el conjunt de la Unió Europea.   

2.1.2. OCUPACIÓ FEMENINA A BARCELONA

En un context de fort dinamisme de l’economia de la ciutat, la taxa d’ocupació

femenina ha mantingut durant el bienni la línia ascendent que ha caracteritzat la

seva evolució dels darrers anys, assolint el 2005 un valor del 60,3% que li permet

superar per primera vegada, i a cinc anys vista, l’objectiu europeu establert a la

cimera de Lisboa pel 2010 (60%). 

65,0

60,0

55,0

50,0

45,0

40,0

35,0

30,0
2001 2002 2003 2004 2005
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Aquest valor de la taxa d’ocupació femenina a Barcelona representa un significa-

tiu increment de 3,7 punts respecte al 2003, i situa la ciutat 4,6 punts per sobre

de la mitjana de la Unió Europea (55,7%) i 8,4 punts per sobre de la taxa espan-

yola. També la taxa d’ocupació masculina va registrar una evolució molt positiva

durant el bienni, augmentant en 4 punts i situant-se ja molt a prop del 80% (la

mitjana anual del 2005 és del 79,6%). 

El bon comportament de les taxes descrites no és sinó el reflex de l’intens procés

de creació d’ocupació que la ciutat ha viscut en el període 2003-05, que s’ha tra-

duït –segons les dades de l’EPA– en un increment del nombre d’ocupats de més de

48.000 persones per a cadascun dels dos sexes. Un augment fins i tot més accen-

tuat que el del nombre d’actius, que ha comportat una significativa reducció de

l’atur i un creixement percentual de l’ocupació femenina (17,4%) superior al de la

masculina (13,6%). Val a dir que també Catalunya i Espanya han registrat una

millora molt significativa del nombre d’ocupats i ocupades.

De tota manera, durant el 2005 l’ocupació masculina ha crescut amb més força

que la femenina a Barcelona. És justament aquest fet el que explica que la dife-

rència entre les taxes d’ocupació d’homes i dones s’hagi obert lleugerament en el

transcurs de l’any, situant-se en 19,3 punts. Aquesta dada segueix sent inferior a

les corresponents a Catalunya i Espanya (20,9 i 24,5 punts, respectivament) –que

estan evolucionant a la baixa– però es situa encara a certa distància de la regis-

trada al conjunt de la Unió Europea (15,2 punts el 2004).

Font: EPA, Enquesta de forces de
treball de la Comunitat Europea i

elaboració de la Direcció
d’Estudis d’Activitats

Econòmiques i Ocupació.

NOTA: Les dades fan referència a
mitjanes de l’any, excepte les de 

l’UE, relatives a 2003

POBLACIÓ OCUPADA PER SEXES DE 16 A 64 ANYS. 2004

DONES HOMES TOTAL
Milers taxa Milers taxa Milers taxa

Barcelona 303,6 58,7 367,4 77,1 671,0 67,6

Catalunya 1.280,8 57,0 1805,1 78,8 3.085,9 68,0

Espanya 6.997,1 49,0 10.864,1 74,9 17.861,2 62,1

Unió Europea (25) 83.193,0 55,0 107.029,0 70,8 190.219,0 62,9

Unió Europea (15) 70.339,0 56,0 91.700,0 72,5 162.036,0 64,3

POBLACIÓ OCUPADA PER SEXES DE 16 A 64 ANYS. 2005

DONES HOMES TOTAL
Milers taxa Milers taxa Milers taxa

Barcelona 326,9 60,3 404,4 79,6 731,2 69,6

Catalunya 1.369,1 59,7 1.893,1 80,6 3.262,2 70,3

Espanya 7.539,5 51,9 11.294,1 76,4 18.833,6 64,3

Unió Europea (25) 84.679,3 55,7 107.120,9 70,9 191.800,2 63,3

Unió Europea (15) 71.737,3 56,8 91.517,0 72,7 163.254,2 64,7
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El pes de les dones en el conjunt de la població ocupada barcelonina va ser d’un

44,7% el 2005, i s’ha incrementat respecte al seu valor de l’any 2003 (43,9%). Es

tracta d’un percentatge més elevat que els corresponents a la mitjana de la Unió

Europea i Catalunya, i gairebé cinc punts superior al d’Espanya (40%). 

2.2.1 CONJUNTURA ACTUAL: EVOLUCIÓ 2003-2005

L’any 2005 l’INEM ha posat en funcionament un nou model de gestió de dades,

amb l’objectiu de millorar la qualitat de les estadístiques. Una de les principals

modificacions establertes amb el nou sistema ha estat la incorporació dels treba-

lladors estrangers al còmput estadístic de l’atur registrat. L’aplicació de la nova

metodologia s’ha traduït en un increment del nombre d’aturats que provoca un

clar trencament de la sèrie i fa que les dades del 2005 no siguin comparables amb

les dels anys anteriors.  

OCUPACIÓ I DONES A BARCELONA10 |

2.2 Atur registrat a
Barcelona per

sexes i edat

ATUR REGISTRAT PER SEXES A BARCELONA. ANYS 2004 I 2005

DONES HOMES TOTAL
nombre taxa nombre taxa nombre taxa

2004

Març 24.432 7,33 21.771 5,57 46.203 6,38

Juny 24.349 7,30 21.027 5,38 45.376 6,27

Setembre 25.454 7,63 21.796 5,58 47.250 6,52

Desembre 23.522 7,05 21.414 5,48 44.936 6,20

2005

Març 33.000 9,9 28.162 7,2 61.162 8,44

Juny 30.186 9,1 24.659 6,3 54.845 7,57

Setembre 31.615 9,5 25.623 6,6 57.238 7,90

Desembre 28.850 8,7 24.653 6,3 53.503 7,39

Font: Elaboració pròpia amb dades del
Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya.

50,0

45,0

40,0

35,0

30,0

Unió Europea Barcelona Catalunya Espanya

PES DE LES DONES EN LA POBLACIÓ ACTIVA 2005
(en percentatge)
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El anys 2004 i 2005 s’han caracteritzat per un descens molt significatiu de l’atur

registrat a la ciutat, d’una manera més accentuada durant el 2005. Aquesta bona

evolució de l’atur, com també els increments de la contractació i l’afiliació a la

seguretat social, s’emmarquen un període de notable dinamisme de l’activitat

econòmica a Barcelona.

La tendència descendent de l’atur a Barcelona durant el bienni ha beneficiat tant

els homes com les dones. Entre gener i desembre de 20041 l’atur femení va tenir

un comportament més favorable que el masculí, amb una reducció del 5,7%

enfront del -4% que van registrar els homes. Les dades del 2005 mostren una

davallada de l’atur molt més intensa per ambdós sexes, però en aquest cas la dis-

minució ha estat més forta entre els homes (-14,1%) que no pas entre les dones 

(-12,2%)2. Es tracta de la millor evolució de l’atur pels dos sexes en els darrers anys.

És interessant remarcar que el patró de comportament de l’atur no ha estat afec-

tat pels canvis en la metodologia abans esmentats. Entre el primer i el segon tri-

mestre del 2005 l’atur es redueix, el tercer augmenta i finalment el desembre es

torna a reduir. Aquesta evolució és exactament la mateixa que s’havia observat en

els anys 2003 i 2004.

El diferencial entre la taxa d’atur masculí i femení s’ha anat reduint de forma cons-

tant des de l’any 1998, i el 2004 va marcar un rècord històric amb una diferència

de tan sols 1,57 punts. El canvi metodològic del 2005 ha empès a l’alça les taxes

d’atur però no ho ha fet amb la mateixa intensitat per als dos sexes, provocant un

increment en el seu diferencial, que aquest darrer any ha estat de 2,4 punts.

OCUPACIÓ I DONES A BARCELONA | 11

Font: Elaboració pròpia amb dades del
Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya.

Font: Elaboració pròpia amb dades del
Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya.

VARIACIÓ DE L’ATUR REGISTRAT A BARCELONA PER SEXES I GRUPS D’EDAT
Desembre 2004 / Gener 2004. (en percentatge)

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

Dones -10,02 -21,08 -9,20 -5,57 5,22 -5,72

Homes -5,26 -8,72 -5,68 -3,85 -0,44 -4,03

Total -6,99 -14,61 -7,60 -4,85 2,24 -4,92

,
VARIACIÓ DE L’ATUR REGISTRAT A BARCELONA PER SEXES I GRUPS D’EDAT
Desembre 2005 / Gener 2005. (en percentatge)

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

Dones -25,75 -18,06 -15,70 -13,57 -1,33 -12,18

Homes -19,01 -21,59 -15,27 -13,59 -9,58 -14,08

Total -21,38 -19,99 -15,50 -13,58 -5,38 -13,07

1. Degut al ja mencionat trencament de la sèrie, no és possible calcular  la taxa de variació anual entre desembre de
2005 i 2004. Per aquest motiu, i com a mesura excepcional, en aquest informe s’ha optat per calcular les variacions
dintre de cada any, entre gener i desembre, amb l’objectiu d’obtenir la màxima fiabilitat i comparabilitat.

2. Probablement el canvi metodològic de l’INEM expliqui una part d’aquestes reduccions de dos dígits, tan difícils
d’obtenir en un sol any.
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Durant l’any 2004 l’atur es va reduir pels dos sexes en tots els grups d’edat, amb

la única excepció de les dones majors de 55 anys, on es va registrar un increment

del nombre d’aturades del 5,2%. Aquest també ha estat l’únic segment on l’atur

masculí ha evolucionat millor que el femení. Cal remarcar la bona evolució de l’a-

tur juvenil amb davallades del 7% pels menors de 20 anys i del 14,6% pels joves

d’entre 20 i 24 anys –partint de contingents numèrics poc nombrosos–, i que en

tots dos casos han estat més intenses per a les dones.

Les dades referents al 2005 mostren una davallada de l’atur molt més acusada que

la de l’any anterior per tots els segments i ambdós sexes. Tot i així, s’observen dife-

rències molt importants en els ritmes, ja que tots els grups d’edat fins als 54 anys

mostren taxes de reducció de dos dígits que oscil·len entre el -25,7% de les dones

menors de 20 anys i el -13,6% dels homes i les dones d’entre 40 i 54 anys. En canvi,

el nombre d’aturades majors de 55 anys ha disminuït a un ritme molt més mode-

rat (-1,3%).

2.2.2 DINÀMICA DEL PERÍODE 1991-2005

Entre els anys 1991 i 2004, període prou ampli com per a englobar diferents fases

del cicle econòmic, l’atur a Barcelona s’ha reduït notablement (-32,6%). S’observa

que l’atur masculí disminueix més intensament que el femení en èpoques d’ex-

pansió econòmica, però també augmenta més ràpidament en etapes de crisi. Tot

i que les oscil·lacions de l’atur femení són més moderades, la seva disminució

també és més constant, i això fa que quan s’analitza un període de temps sufi-

cientment llarg, com ho és aquest, la reducció del col·lectiu d’aturades sigui molt

més forta. L’any 2004 a Barcelona hi ha 15.117 dones aturades menys que el 1991,

el que suposa una reducció del 39,1% en 13 anys; mentre que aquesta disminució

ha estat del 23,6% en el cas dels homes. 
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Font: Elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
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Les noves dades del 2005 (que en termes absoluts no són comparables amb la

resta de la sèrie), mostren una continuïtat en el descens de l’atur femení. 

L’anàlisi d’un període temporal llarg mostra que la proporció de dones aturades

tendeix a augmentar en els períodes de creixement econòmic, i a la inversa.

D’altra banda, els nous recomptes de l’INEM han fet que el nombre de dones que

es comptabilitzen com a aturades hagi augmentat més que el d’homes. Aquests

dos fets s’han traduït en un increment de la taxa de feminització de l’atur, que

aquest darrer any es situa en el 53,9%. 

Pel que fa a l’evolució per grups d’edat entre 1991 i 2004, l’atur es redueix més

entre els joves, amb una davallada del 59,8% pels menors de 20 anys i del 72,4%

pels que tenen entre 20 i 24 anys. A l’altre extrem s’hi troben els majors de 55

anys, que són l’únic col·lectiu on l’atur augmenta, i ho fa en gairebé un 50%.

Per sexes, l’atur femení es redueix més que el masculí en els tres grups de menor

edat, i en els col·lectius de menors de 20 i de 25 a 39 anys el seu decrement més

que duplica el dels homes. Per a les dones d’entre 40 i 54 anys, aquesta relació

s’inverteix ja que mentre el nombre d’aturades disminueix un 20,1%, el d’homes

ho fa en un 30,8%. Finalment, entre els majors de 55 anys, l’atur s’incrementa per

ambdós sexes, però a un ritme molt més intens en el cas de les dones.
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FEMINITZACIÓ DE L’ATUR A BARCELONA 1989-2005
(en percentatge)

VARIACIÓ DE L’ATUR REGISTRAT A BARCELONA PER SEXES I GRUPS D’EDAT
Desembre 2004 / Desembre 1991. (en percentatge)

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

Dones -77,83 -79,87 -53,00 -20,13 122,70 -39,12

Homes -28,35 -60,87 -21,20 -30,77 14,01 -23,61

Total -59,84 -72,36 -42,14 -25,01 49,54 -32,60

Font: Elaboració pròpia amb dades del
Departament de Treball de la

Generalitat de Catalunya 

Font: Elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
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2.2.3 COMPARACIÓ AMB ELS ALTRES ÀMBITS

Entre els anys 1995 i 2004 l’atur femení a Barcelona s’ha reduït un 40,8%, una

davallada molt més intensa que la de Catalunya (-27%) i que gairebé duplica la

d’Espanya (-21,6%). 

Entre gener i desembre del 2005, ja amb la nova metodologia, s’ha mantingut el

comportament més favorable de l’atur femení a la ciutat. A Barcelona el nombre

de dones aturades ha disminuït un 12,2%, un decrement molt més intens que el

de Catalunya i Espanya on l’atur femení s’ha reduït en un 7,5% i 2,6% respectiva-

ment.

*Les dades d’aquest any no són comparables amb les dels anys anteriors degut al canvi metodològic.

A més, la ciutat segueix millorant el seu comportament any rera any, ja que si el

2004 Barcelona aportava el 20,2% de l’atur femení català, el 2005 aquest pes s’ha

reduït fins al 14,9%.
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NOMBRE D’ATURADES REGISTRADES
En milers

BARCELONA CATALUNYA ESPANYA

1995 39,7 159,0 1.243,8

1996 33,3 146,4 1.170,1

1997 30,8 135,4 1.125,1

1998 27,1 113,1 1.010,3

1999 24,2 101,9 942,8

2000 22,9 99,1 930,6

2001 23,5 107,7 930,9

2002 24,7 116,0 975,5

2003 24,4 116,9 986,2

2004 23,5 116,0 974,7

2005* 28,9 194,4 1.251,0

Variació 95-04 (en %) -40,8 -27,0 -21,6

Variació gen-des 05 (%) -12,2 -7,5 -2,6

Font: Elaboració pròpia amb dades del
Departament de Treball de la Generalitat de

Catalunya i l’INEM
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La contractació laboral ha mostrat un notable dinamisme a Barcelona durant els

anys 2004 i 2005, que contrasta amb la seva evolució descendent dels tres anys

anteriors. En particular cal destacar l’extraordinari creixement del 24,4% que es va

registrar el 2004, seguit d’un increment més moderat durant el 2005 (6,2%).

Durant aquests dos anys la contractació femenina ha crescut amb major intensi-

tat que la masculina, amb taxes del 27,2% el 2004 i del 6,6% l’any 2005. Gràcies a

aquesta bona evolució les dones ja signen 469.436 contractes el darrer any ana-

litzat, 51.600 més que els homes. De fet, a Barcelona les dones formalitzen més

contractes que els homes des de l’any 2001, i el pes de la contractació femenina

el 2005 ja suposa el 52,9% del total.

Durant el període analitzat augmenta el nombre de contractes temporals i inde-

finits formalitzats a la ciutat per ambdós sexes. L’any 2004 cal remarcar el creixe-

ment de la contractació indefinida amb taxes properes al 15%, tot i que els tem-

porals encara van tenir un major dinamisme (25,8%). En canvi el 2005 es va pro-

duir un fet important, ja que per primera vegada en 6 anys els tipus de contractes
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2.3 Contractació
laboral per sexes 

a Barcelona

CONTRACTACIÓ LABORAL 2004 / 2005. BARCELONA

DONES HOMES TOTAL

CONTRACTES INDEFINITS

Any 2004

Nombre de contractes 52.615 53.573 106.188

Variació amb any anterior 14,9 15,4 15,2

Any 2005

Nombre de contractes 57.588 57.941 115.529

Variació amb any anterior 9,5 8,2 8,8

CONTRACTES TEMPORALS

Any 2004

Nombre de contractes 387.635 341.703 729.338

Variació amb any anterior 29,1 22,3 25,8

Any 2005

Nombre de contractes 411.848 359.892 771.740

Variació amb any anterior 6,2 5,3 5,8

TOTAL CONTRACTES

2004 440.250 395.276 835.526

Variació amb any anterior 27,2 21,4 24,4

2005 469.436 417.833 887.269

Variació amb any anterior 6,6 5,7 6,2

CONTRACTES INDEFINITS SOBRE EL TOTAL (en percentatge)

2004 12,0 13,6 12,7

2005 12,3 13,9 13,0

Font: Elaboració pròpia amb dades del
Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya
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que més creixen són els indefinits tant en el cas dels homes com de les dones. Això

ha provocat que el pes de la contractació indefinida, que venia reduint-se des del

2001, hagi augmentat lleugerament fins al 12,3% en el cas de les dones (13,9%

pels homes). 

A més, la contractació indefinida femenina, amb un augment del 9,5%, ha evolu-

cionat millor que la masculina (8,2%). Aquest fet ha ajudat a reduir molt les dife-

rències entre els dos sexes, i el 2005 les dones ja signen pràcticament els matei-

xos contractes indefinits que els homes (el 49,8%, tan sols 353 menys).

Pel que fa als contractes temporals, que el 2005 han crescut en un 5,8%, seguei-

xen sent més utilitzats entre la població femenina, i les dones ja en signen

411.848, un 6,2% més que un any enrera.

Tal com és habitual, la principal modalitat de contracte fix és el convertit en inde-

finit, que acull un 38% de la contractació indefinida. Les diferències entre sexes

pràcticament han desaparegut en aquest tipus de contracte, ja que el 2005 les

dones en formalitzen el 49,6%.
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CONTRACTACIÓ INDEFINIDA A BARCELONA 2004

CONTRACTES INDEFINITS DONES HOMES TOTAL

A temps parcial 12.621 7.759 20.380

Ordinari temps indefinit 10.552 19.089 29.641

Minusvàlids 257 391 648

Foment de la contractació indefinida 9.490 5.209 14.699

Aturats en situació d’exclusió social 143 34 177

Convertits en indefinits 19.552 21.091 40.643

Total 52.615 53.573 106.188

Font: Elaboració pròpia amb dades del
Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya 

Font: Elaboració pròpia amb dades del
Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya 

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA A BARCELONA 2005

CONTRACTES INDEFINITS                           DONES HOMES TOTAL

A temps parcial 14.223 8.677 22.900

Ordinari temps indefinit 11.737 21.709 33.446

Minusvàlids 346 405 751

Foment de la contractació indefinida 9.434 4.948 14.382

Aturats en situació d’exclusió social 20 13 33

Convertits en indefinits 21.828 22.189 44.017

Total 57.588 57.941 115.529

Entre els Ordinaris de temps indefinit, el segon grup més nombrós, segueixen pre-

dominant els homes, ja que el pes de les dones es mou a l’entorn del 35%.
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Just a la inversa del que succeeix amb els de Foment de la contractació indefini-

da, tipologia en la que el pes de les dones no ha parat d’augmentar des del 2002

i actualment es situa a l’entorn del 65%, al ser un dels col·lectius que es benefi-

cia directament d’aquesta modalitat. Com és habitual, també es troba una major

presència femenina entre els contractes indefinits a temps parcial, on el 62%

dels treballadors són dones, tractant-se de la segona modalitat de  contracte

indefinit més usada entre la població femenina. 

Pel que fa al nombre de contractes temporals el 2004 van experimentar un espec-

tacular increment del 25,8%, que en el cas de les dones va arribar fins al 29,1%.

L’any 2005 van tornar a augmentar, però a un ritme molt més moderat (5,8%). Com

és habitual a la ciutat, són les dones qui signa més contractes temporals, i el 2005

ja en formalitzen el 53,4% del total.
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CONTRACTACIÓ TEMPORAL A BARCELONA 2004

DONES HOMES TOTAL

Pràctiques 2.938 2.443 5.381

Temps parcial 159.185 87.544 246.729

Temporals bonificats 112 185 297

Minusvàlids 337 297 634

Obra o servei 58.529 102.163 160.692

Eventuals 106.649 122.418 229.067

Interinitat 55.631 20.749 76.380

Substitució Jubilació especial 14 9 23

Relleu 311 371 682

Formació 942 1.777 2.719

Aturats en situació d’exclusió social 64 200 264

Inserció 713 1.023 1.736

Altres 2.210 2.524 4.734

Total 387.635 341.703 729.338

Font: Elaboració pròpia amb dades del
Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya

Els contractes a Temps parcial han guanyat pes dins el conjunt dels temporals sig-

nats per dones, i ja representen el 42% del total. L’any 2005  se’n formalitzen

173.115, un 50% més que dos anys enrera.

Hi ha tres tipus més de contracte temporal que cal mencionar tan pel pes que

tenen en la contractació femenina com per l’evolució que han tingut durant

aquests dos anys. En primer lloc, el 2005 les dones signen 112.055 contractes

Eventuals, el que representa un augment del 26,6% respecte al 2003; els d’Obra o

servei, amb un increment del 31% en dos anys, ascendeixen a 59.620; i finalment

els d’Interinitat ja són 59.921 gràcies a un creixement del 34,8%. En tots els casos,

la major part d’aquests augments es va produir durant el 2004. 
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Curiosament el tipus de contracte temporal més feminitzat és el d’Interinitat, ja

que les dones signen el 72% del total, superant fins i tot el 64,5% del temporal a

Temps parcial.

2.3.1. COMPARACIÓ AMB CATALUNYA I ESPANYA

Un any més a Barcelona les dones formalitzen més de la meitat dels contractes (el

52,9%), a diferència del que succeeix a Catalunya (47,8%) i a Espanya (44,7%).
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CONTRACTACIÓ TEMPORAL A BARCELONA 2005

DONES HOMES TOTAL

Pràctiques 2.704 2.274 4.978

Temps parcial 173.115 95.404 268.519

Temporals bonificats 120 204 324

Minusvàlids 424 408 832

Obra o servei 59.620 104.274 163.894

Eventuals 112.055 129.610 241.665

Interinitat 59.921 23.315 83.236

Substitució Jubilació especial 6 18 24

Relleu 474 610 1.084

Formació 581 1.076 1.657

Aturats en situació d’exclusió social 76 232 308

Inserció 52 73 125

Altres 2.700 2.394 5.094

Total 411.848 359.892 771.740

CONTRACTACIÓ LABORAL ANY 2005

DONES HOMES TOTAL

ESPANYA

Contractes indefinits 698.436 844.402 1.542.838

A temps parcial 120.875 67.668 188.543

A temps complet 230.688 333.366 564.054

Fs. Discontinus 51.807 38.351 90.158

Contractes convertits en indefinits 295.066 405.017 700.083

Contractes temporals 6.971.300 8.650.827 15.622.127

A temps parcial 2.379.326 1.232.561 3.611.887

A temps complet 4.591.974 7.418.266 12.010.240

TOTAL 7.669.736 9.495.229 17.164.965

Contractes indefinits sobre total (%) 9,11 8,89 8,99

Font: Elaboració pròpia amb dades del
Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya
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L’any 2005 pràcticament no hi ha diferència entre sexes pel que fa a la contracta-

ció indefinida a la ciutat, mentre que el 53,4% dels temporals els formalitzen les

dones. Aquestes dades mostren la major feminització del mercat laboral de

Barcelona respecte a Catalunya, i sobretot respecte a Espanya on les dones tan

sols signen el 45,3% dels contractes indefinits i el 44,6% dels temporals.

Pel que fa al pes dels contractes indefinits sobre el total de nous contractes for-

malitzats el 2005 Barcelona i Catalunya tenen percentatges molt similars –13% i

12,8% respectivament–. Però mentre els anys anteriors tan els homes com les

dones de la ciutat gaudien d’una major estabilitat laboral que la resta d’àmbits,

aquest darrer any el 12,6% dels contractes que signen les dones catalanes són

indefinits, un pes lleugerament superior al 12,3% de Barcelona. A Espanya el mer-

cat laboral és menys estable, ja que tan sols el 9% dels nous contractes són inde-

finits, pes lleugerament superior en el cas de les dones. 

L’any 2005 a Espanya la contractació femenina indefinida ha augmentat més que

la temporal (22,3% i 19,2% respectivament). En canvi, a Catalunya en aquest

mateix període els indefinits formalitzats per dones han crescut un remarcable

25,6%, mentre que el nombre de temporals encara ha augmentat més (29,6%).

Els efectes d’aquesta evolució sobre l’estoc de contractes es poden analitzar a tra-

vés de l’Enquesta de Població Activa. A Catalunya l’any 2005 el 27,3% de les dones

assalariades tenen un contracte temporal. La temporalitat femenina s’havia anat

reduint durant els últims quatre anys, però el 2005 ha experimentat un repunt de

2,7 punts que la situa pràcticament al nivell del 2002.
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CATALUNYA

Contractes indefinits 160.378 181.444 341.822

A temps parcial 41.929 25.542 67.471

A temps complet 118.449 155.902 274.351

Contractes temporals 1.113.996 1.212.025 2.326.021

A temps parcial 413.861 215.887 629.748

A temps complet 700.135 996.138 1.696.273

TOTAL 1.274.374 1.393.469 2.667.843

Contractes indefinits sobre total (%) 12,58 13,02 12,81

Font: Elaboració pròpia amb dades de
l’Enquesta de Població Activa.

TAXA DE TEMPORALITAT FEMENINA A CATALUNYA

ANYS 2001 2002 2003 2004 2005

Taxa (en %) 30,1 27,4 27,0 24,6 27,3

Font: Elaboració pròpia amb dades del
Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya
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En el cas dels homes, el percentatge dels assalariats que treballen amb contracte

temporal ha anat en augment des de l’any 2002, i el 2005, amb un increment de

0,7 punts la taxa de temporalitat masculina es situa en el 23,9%

Aquestes dades mostren que la qualitat del treball a Catalunya és millor que en el

conjunt d’Espanya, on el percentatge d’assalariats amb contracte temporal asso-

leix el 33,8% (36,3% en el cas de les dones). Tot i així, calen mesures per a intentar

reduir la temporalitat i assolir el bon nivell europeu, ja que l’any 2004 (última

dada disponible) la taxa de temporalitat mitjana de la UE va ser del 13,5% (14,2%

en el cas de les dones).

L’àmbit d’anàlisi del paper de la dona al món empresarial, a partir de les dades de

l’Enquesta de Població Activa, es circumscriu a nivell del conjunt de l’estat espan-

yol donat que és l’únic àmbit pel qual es disposa de xifres detallades sobre aquest

aspecte del mercat laboral. Tot i això, el patró de comportament i les tendències

bàsiques detectades són extrapolables a la ciutat de Barcelona.

Aquest informe incorpora la nova metodologia de l’Enquesta de Població Activa

(EPA) introduïda durant el 2005, que s’ha traduït en una modificació a l’alça de les

xifres d’ocupació.  

A finals de l’any 2005 a Espanya hi havia prop de 900.000 empresàries, el que

representa l’11,6% del total d’ocupades. S’ha produït un increment respecte l’any

anterior de més de 71.000, de les quals, 39.000 corresponen a empresàries amb

assalariats (el que suposa un creixement del 18%). En el conjunt del bienni, el nom-

bre d’empresàries ha augmentat respecte de l’any 2003 de prop d’un 16,5%.

Pel que fa a les dones assalariades als Sector públic i privat, la variació registrada

per aquest col·lectiu entre el 2004 i el 2005 va ser d’un 8%, lleugerament inferior

a l’increment de les empresàries (8,6%).
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2.4 El paper de la
dona al món
empresarial

SITUACIÓ PROFESSIONAL DE LES DONES OCUPADES A ESPANYA 2005

2004 2005 VARIACIÓ DISTRIBUCIÓ
Milers Milers 2004-2005 2005

Empresàries amb personal assalariat 216,2 255,2 18,0% 3,3%

Empresàries sense personal assalariat 611,2 643,3 5,3% 8,3%

Membres de cooperatives 27,0 24,8 -8,1% 0,3%

Ajudes familiars 163,8 154,1 -5,9% 2,0%

Assalariades Sector Públic 1.463,7 1.474,5 0,7% 19,0%

Assalariades Sector Privat 4.718,7 5.201,9 10,2% 67,0%

Altres situacions 9,9 10,8 9,1% 0,1%

Total 7.210,5 7.764,6 7,7% 100,0%

Font: Enquesta de Població Activa i
elaboració pròpia.
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L’any 2005, la participació de les dones sobre el total de treballadors ocupats a

Espanya és del 40,2%, amb oscil·lacions importants entre les diferents situacions

professionals. Les empresàries amb personal assalariat són el col·lectiu que més ha

augmentat el seu pes respecte l’any anterior (2,4%), situant-lo prop del 25%,

seguit de les assalariades al sector privat (1,3%). D’altra banda, cal esmentar que

més del 31% dels empresaris espanyols sense personal assalariat són dones.

El Sector Públic continua concentrant un percentatge superior de dones assala-

riades (51,4%) que d’homes assalariats.

Durant l’any 2005 s’observa un lleuger augment de 1.300 ocupades en llocs de

direcció. El col·lectiu que més s’incrementa és el de direcció d’empreses de menys

de 10 assalariats, tant en valors absoluts (19.000) com en pes sobre el total d’o-

PES DE LES DONES DINS L’OCUPACIÓ TOTAL SEGONS SITUACIÓ PROFESSIONAL
(en percentatge)

2004 2005

Empresàries amb personal assalariat 22,39 24,79

Empresàries sense personal assalariat 31,36 31,10

Membres de cooperatives 32,61 29,77

Ajudes familiars 65,65 58,13

Assalariades Sector Públic 51,04 51,41

Assalariades Sector Privat 38,82 40,10

Altres situacions 52,66 40,91

Total 39,43 40,20Font: Enquesta de Població Activa i
elaboració pròpia.

OCUPADES EN DIRECCIÓ D’EMPRESA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA A ESPANYA. 2005
Números absoluts: en milers

2004 2005 VARIACIÓ

Direcció de l’Administració Pública 6,9 5,2 -1,7

Direcció d’empreses de més de 10 assalariats 69,2 83,1 13,9

Direcció d’empreses de menys de 10 assalariats 133,8 152,6 18,8

Direcció d’empreses sense assalariats 239,3 209,6 29,7

Total 449,2 450,5 1,3

Font: Enquesta de Població Activa i
elaboració pròpia.

Números relatius: pes sobre el total

2004 2005 VARIACIÓ

Direcció de l’Administració Pública 32,7% 18,6% -14,1%

Direcció d’empreses de més de 10 assalariats 19,1% 20,6% 1,6%

Direcció d’empreses de menys de 10 assalariats 27,2% 28,9% 1,6%

Direcció d’empreses sense assalariats 49,2% 49,1% -0,2%

Total 33,5% 32,5% -1,0%
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cupats (1,6%). També cal destacar la bona evolució del nombre de directores

d’empreses de més de 10 assalariats, que creix en prop de 14.000 persones. 

Tot i això, la major participació femenina se situa en la direcció d’empreses sense

assalariats (49,1%). Per contra, les ocupades en direcció de l’administració pública

registren una important disminució de 1.700 persones respecte al 2004.

La participació de les dones sobre el total d’ocupats en llocs directius representa

el 2005 el 32,5%, percentatge que supera en gairebé dos punts el de l’any 2003

(30,6%).

2.4.1. LA TAXA D’ACTIVITAT DE CREACIÓ D’EMPRESES (TEA)

Aquest any, per primera vegada, s’incorpora a l’informe un nou indicador d’anàli-

si sobre l’activitat emprenedora, a partir de l’estudi anual del Global

Entrepreneurship Monitor (GEM). El GEM és un projecte de recerca internacional

creat el 1999 que avalua anualment, amb una metodologia harmonitzada, el

nivell d’activitat emprenedora i els seus condicionants a prop de 40 països i un

grup seleccionat de regions –entre elles Catalunya–. Compta amb la participació

activa d’equips d’investigació de les principals universitats i escoles de negocis del

món que treballen en aquest camp. El rigor de l’informe del GEM, i el fet que pro-

porciona informació diferenciada sobre l’activitat emprenedora per sexes, fan de

gran interès l’anàlisi dels seus principals resultats.
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L’any 2004, la taxa femenina total d’activitat de creació d’empreses (TEA) a

Catalunya, va ser del 4,09%, i per tant, més de 4 de cada 100 dones catalanes van

desenvolupar alguna activitat –prèvia o nova– de creació d’empreses durant l’e-

xercici. Aquesta xifra atorga a Catalunya el quart lloc en l’àmbit europeu, per

sobre de la mitjana europea (3,46%) i espanyola (2,90%), i superant també països

com Regne Unit, Noruega, Finlàndia o Alemanya.

Pel que fa a la taxa masculina total d’activitat de creació d’empreses (TEA),

Catalunya (7,19%) es troba per sota de la mitjana europea (7,57%), i de l’espanyo-

la (7,38%). La diferència entre les taxes masculina i femenina de creació d’empre-

ses a Catalunya és de 3,1 punts, clarament inferior a l’existent al conjunt d’Espanya

i als països europeus.
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3. La participació de
les dones en les
activitats de
Barcelona Activa
2004 - 2005
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3.1 La participació de
les dones en les

activitats de
Barcelona Activa

2004 - 2005 

PARTICIPACIÓ FEMENINA A BARCELONA ACTIVA 2004-2005
(en percentatge)

Dones
51%

Homes
49%

Durant els anys 2004 i 2005 Barcelona Activa ha assolit novament la paritat de

gènere entre els seus usuaris i usuàries. Durant aquest període, el 50% dels per-

sones que van participar als diferents programes desenvolupats per Barcelona

Activa van ser dones. La distribució per línies d’activitat de la participació de

dones a Barcelona Activa va ser la següent:

2004 2005   
LÍNIA PARTICIPANTS % DONES PARTICIPANTS % DONES  

Accés, inclusió i millora 

de l’ ocupació 17.678 47% 17.103 49%

Promoció de la Iniciativa Emprenedora 27.425 50% 33.353 46%

Formació i millora competencial 2.576 56% 2.341 59%

Noves oportunitats d’ ocupació (Porta22) 26.154 63% 33.365 57%

Consolidació de noves empreses 3.334 47% 7.446 43%

Divulgació i capacitació 

tecnològica (Cibernarium) 49.774 51% 50.637 53% 

Total 126.941 50% 143.442 51%

LÍNIA D’ACCÉS, INCLUSIÓ I MILLORA DE L’OCUPACIÓ L’OCUPACIÓ 2004-2005
(en percentatge)

Dones
48%

Homes
52%
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LÍNIA DE PROMOCIÓ DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA 2004-2005
(en percentatge)

Dones
48%

Homes
52%

LÍNIA DE FORMACIÓ I MILLORA COMPETENCIAL 2004-2005
(en percentatge)

Dones
57%

Homes
43%

LÍNIA DE NOVES OPORTUNITATS D’OCUPACIÓ (PORTA 22) 2004-2005
(en percentatge)

Dones
60%

Homes
40%
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LÍNIA DE CONSOLIDACIÓ DE NOVES EMPRESES 2004-2005
(en percentatge)

Dones
44%

Homes
56%

LÍNIA DE DIVULGACIÓ I CAPACITACIÓ TECNOLÒGICA (CIBERNÀRIUM) 2004-2005
(en percentatge)

Dones
52%

Homes
48%
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3.2 La participació
de les dones en 
la línia d’Accés,

inclusió i millora
de l’Ocupació

En el context de la societat del coneixement, i més en una gran i dinàmica conur-

bació com Barcelona, disposar de la informació adequada, conèixer els punts forts

i dèbils del propi perfil professional i els canals d’accés a l’ocupació, identificar

nous jaciments d’ocupació o teixir una bona xarxa de contactes, és tan estratègic

com adquirir experiències laborals o incorporar la formació de manera continua-

da. Amb els programes per a l’ocupació es dissenyen i es posen en pràctica políti-

ques que combinen la participació en activitats d’informació, orientació, forma-

ció, treball i inserció que varien segons el perfil i les necessitats de cada persona,

amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat i les seves perspectives de futur.

En la línia d’ocupació Barcelona Activa ha dissenyat un conjunt de programes per

conjugar de manera innovadora i adequada les necessitats i els perfils de les per-

sones que cerquen una ocupació amb la realitat del mercat laboral i les deman-

des de les empreses.

Les accions dels programes per a l’ocupació s’adrecen indistintament a homes i

dones atenent, mitjançant itineraris personalitzats, les especificitats de cada indi-

vidu. Paral·lelament, i amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats específi-

ques dels col·lectius amb especials dificultats per accedir a treballs de qualitat, els

programes per a l’ocupació compten amb un conjunt d’accions de discriminació

positiva que atenen a dones, joves, majors de 40 anys, o immigrants i, dintre d’a-

quests col·lectius, les corresponents diferències de perfil.

En aquest sentit, les diferències existents en els perfils professionals de les dones

justifica itineraris diferenciats en funció de les necessitats que presenta cada per-

fil. Així, en aquells casos en què existeix una inadequació general de les compe-

tències exigides pel mercat de treball, ja sigui per la seva obsolescència, o perquè

mai han estat adquirides, creixen en importància els programes que permeten

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’ocupabi-

litat centrades en l’adquisició de coneixements específics, o en l’aprofundiment

d’alguna tècnica o metodologia complementària a les competències professio-

nals ja adquirides. Amb menys temps d’execució que els altres programes, qualifi-

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

professional i reconduir adequadament la seva carrera professional.

L’any 2004 van participar als programes per a l’ocupació de Barcelona Activa un

total de 17.678 persones, el 47% de les quals van ser dones. Al 2005 la participa-

ció femenina va augmentar fins al 49% (d’un total de 17.103 persones).
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Com es pot observar, la participació de les dones no és homogènia entre els dife-

rents programes degut principalment a les diferències de perfils existents. 

De les dades globals es desprèn el major interès de les dones en els programes a

mida, on les dones suposen, amb xifres de 2005, el 63% del total d’usuaris, o la

importància que les dones aturades donen als programes d’inclusió, on les dones

arriben al 59%. En general, la major presència femenina en aquests programes és

conseqüència de l’esforç de Barcelona Activa de discriminar positivament 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.

OCUPACIÓ I DONES A BARCELONA | 29

2004 2005   
PROGRAMES % DONES TOTAL % DONES  TOTAL

Informació i orientació cap a l’ocupació 43% 8.227 39% 7.182

Escoles Taller i Cases d’Ofici 13% 473 4% 584

Plans d’Ocupació 39% 65 36% 236

Tallers Ocupacionals 46% 176 42% 296

Programes a mida 64% 2.150 63% 4.992

Passarel·les cap a l’Ocupació* 49% 3.009

Altres programes d’inclusió   52% 3.578 59% 3.813

Total 47% 17.678 49% 17.103

LÍNIA D’ACCÉS, INCLUSIÓ I MILLORA DE L’OCUPACIÓ 2004-05
(en percentatge)

Dones
48%

Homes
52%

* Iniciativa comunitària finalitzada al desembre 2004
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3.2.1 INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

A través del programa d’Informació i orientació cap a l’ocupació les persones s’a-

drecen a Barcelona Activa per obtenir informació, formació i assessorament en

matèria d’ocupació. Els usuaris tenen a disposició diferents accions i eines amb

metodologies innovadores, dinamitzades per un personal tècnic que les adapta

personalment als coneixements, habilitats i necessitats de la persona en cerca de

feina, amb l’objectiu d’optimitzar el seu temps en aquesta complicada tasca;

aquesta personalització ha demostrat ser una eina de gran eficàcia per a la plena

inserció laboral de les persones que hi participen. 

És destacable la major presència femenina en moltes d’aquestes accions, i espe-

cialment en aquelles en les quals es tracten aspectes com el desenvolupament

d’habilitats personals i socials, a través del màrqueting ocupacional o dels plans

personals de recerca de feina. L’interès de les dones, en canvi, és menor en els

espais d’autoús de recerca de feina.

3.2.2 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 té una durada de 2 anys, el programa Cases d’Ofici, també per a

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

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

tenen una durada variable que pot anar dels quatre mesos a l’any, en funció de

quin sigui el calendari de la corresponent convocatòria del Departament de

Treball.

OCUPACIÓ I DONES A BARCELONA30 |

2004 2005   
ACCIONS % DONES TOTAL % DONES  TOTAL

Informació per a l’ocupació 59% 1.603 61% 637

Orientació ocupacional 59% 522 100% 30

Màrqueting ocupacional 57% 630 43% 91

Pla Personal de recerca de feina 56% 2.924 80% 143

Formació programes d’ocupació 50% 905 86% 132

Autoús per a la recerca de feina   37% 5.920 36% 5.566
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3.2.2.1 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’interès públic de la que se’n beneficia la ciutat.

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

de Catalunya que va iniciar l’INEM a mitjans de la dècada dels vuitanta.

Tradicionalment ha estat vinculat a oficis relacionats amb la construcció, la fuste-

ria o la lampisteria, que són necessaris per a la rehabilitació d’edificis i que, en el

context del mercat laboral, estan encara masculinitzats. En els darrers anys, des de

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

amb ocupacions emergents, que estan afavorint una major presència de les dones.

Si bé, com hem explicat anteriorment, la participació de les dones en el context de la

construcció és reduïda, cal destacar que, la introducció durant 2003 i 2004 de nous

projectes relacionats amb ocupacions emergents (tècnic d’il·luminació i so, luthier,

animador/a sociocultural, divulgador/a cultural, DJ, afinador/a de piano, etc.), va fer

que la participació de dones ha arribat, en el conjunt dels programes d’escoles taller

i cases d’ofici, l’any 2004 al 13%. Aquesta dada ens demostra que ocupacions emer-

gents i en transformació (climatització, energies alternatives) obren noves vies d’o-

cupació per a les dones. Cal destacar l’alt nivell de participació femenina en la Casa

d’Oficis Fòrum 2004, centrada en oficis de dinamització cultural.

2004 2005   
PROJECTES % DONES TOTAL % DONES  TOTAL

Rehabilitació de Can Ponsic 3% 89 4% 112

Rehabilitació de la Fàbrica Can Olivartés

com a caserna de la Guàrdia Urbana 0% 147 0% 184

Rehabilitació de la Fàbrica Philips com a

Oficina d’Atenció al Ciutadà 0% 88 1% 107

Casa d’Oficis Ciutat del Coneixament 27% 45

Casa d’Oficis Musicals 13% 52

Casa d’Oficis Fòrum 2004 77% 52

ET. Rehabilitació de Can Saladrigas

com a Biblioteca 0% 37

ET. Rehabilitació de Can Soler com a

Centre de Documentació de Parcs i Jardins 9% 35

ET. Rehabilitació de Sant Llàtzer com a

equipaments municipals per al Districte 10% 41

ET. Equipaments per l’esport i la cultura 19% 32

CO de l’Espectacle 14% 36

Total 13% 473 4% 584
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3.2.2.2 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. Durant els

anys 2004 i 2005 s’ha donat un pas endavant en la participació de les dones a

aquest tipus de programes, que van comptar amb la participació de 176 i 296 per-

sones, respectivament. L’aposta que Barcelona Activa va fer per incorporar a

aquest programa diferents ocupacions considerades emergents a la ciutat de

Barcelona, ha fet que la participació femenina durant els últims anys hagi estat

sempre al voltant del 50%, situant-se en 2004 i 2005 al 46 i 42% respectivament.

Així, els anys 2004 i 2005 Barcelona Activa va organitzar i conduir nous tallers al

voltant d’ocupacions emergents, entre elles: agent de civisme, mediador/a cultu-

ral, agent de proximitat, animador/a sociocultural i agent de salut comunitària.
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2004 2005   
PERFILS PROFESSIONALS % DONES TOTAL % DONES  TOTAL

FORT PIENC

Paleta 0% 18 0% 18

Pintura 37% 16 12% 16

Lampisteria 0% 8 0% 8

Futeria 25% 8 25% 8

BARCELONA CÍVICA I SOSTENIBLE 

Agent Forestal 19% 16 25% 16

Promotor/a mediambiental 68% 25 72% 25

Agent de civisme 53% 17 53% 17

OCI I CULTURA 

Divulgador/a cultural 80% 25 88% 25

Animador/a sociocultural 63% 8 63% 8

BARCELONA PER A LES PERSONES

Agent de mediació comunitària 65% 17 71% 17

Agent de proximitat 78% 9 89% 9

Animador/a educatiu 56% 9 56% 9

MILLORA D’EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS

Paleta 0% 16

Pintura 12% 16

Instal·lació d’aigua 0% 16

Instal·lació d’electricitat 0% 8

Fusteria 0% 8

Serralleria 0% 8
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3.2.2.3 PLANS D’OCUPACIÓ

El programa Plans d’Ocupació té 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 havien estat

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

neria, 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 emer-

gent 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 parti-

cipació femenina i la incorporació de nous perfils d’usuaris.

Els anys 2004 i 2005, 65 i 236 persones respectivament (amb 25 i 84 dones) van

participar en aquest programa duent a terme activitats en els sectors de la cons-

trucció, els serveis a les persones i el medi ambient. 

3.2.3 PROGRAMES D’INCLUSIÓ

Els programes d’inclusió tenen com a objectiu la inserció professional d’aquelles

persones que tenen dificultats relacionades no només a la falta de qualificació

professional, sinó també per la seva particular situació personal que no els permet

una plena inserció laboral i social.

2004 2005   
PERFILS PROFESSIONALS % DONES TOTAL % DONES  TOTAL

BARCELONA PRÒXIMA A LES PERSONES

Ajudant gent gran 88% 8

Animació gent gran 0% 8

Animació d’activitats esportives 50% 8

Monitor/a infantil i juvnil 50% 8

Agent de salut comunitària 100% 8

Tècnic/a en maneig i captura d’animals 50% 8

Mediador/a 88% 8

Total 46% 176 42% 296
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Un exemple és el programa Adona’t, que té com a objectiu la inserció professio-

nal de dones víctimes de maltractaments, a través d’accions d’orientació, adquisi-

ció de competències transversals, formació per a una pràctica laboral, i màrque-

ting ocupacional; el programa Kali Activa, en canvi, està adreçat a dones d’ètnia

gitana, per capacitar-les en els sectors de comerç i neteja industrial.

L’any 2002 Barcelona Activa va posar en funcionament el projecte “Passarel·les cap

a l’Ocupació” que, en el marc de la iniciativa europea Equal, va tenir l’objectiu d’e-

liminar les barreres i obstacles que impedeixen a persones amb dificultats especials

l’accés a llocs de treball vacants de sis sectors productius no estacionaris de la ciu-

tat (comerç, neteja, taxi, automoció, hostaleria, medi ambient), i va comptar amb

la participació de 14 entitats de la ciutat, entre les que trobem entitats del sector

empresarial, sindicats, organitzacions no governamentals i institucions.

Durant 2004, any en el que va finalitzar el projecte, es van dur a terme diferents

accions per construir les passarel·les que facilitessin l’accés al món laboral a 511 per-

sones, el 46% de les quals van ser dones. Es van elaborar itineraris adaptats a les neces-

sitats específiques de cada participant, oferint-los informació, orientació i formació.

De les 234 dones participants, el 59% no disposava d’estudis o només tenia estudis primaris i el

49% eren dones refugiades o immigrants.
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PERFIL DE LES DONES PARTICIPANTS A LES ACCIONS DEL PROJECTE EQUAL PASSAREL·LES CAP A L’OCUPACIÓ 2004

Total dones 234  

< 25 anys 15%  

De 25 a 50 anys 78%  

> 50 anys 7%  

Minories ètniques, refugiades i immigrants 49%  

Aturades 97%  

Sense estudis 6%  

Estudis primaris 53%  

Estudis secundaris 36%  

Estudis universitaris 5%  

2004 2005   
PROGRAMES % DONES TOTAL % DONES TOTAL 

Programa d’Inserció Socio-Laboral 59% 1.713 59% 1.393

Pla Jove 39% 1.668 39% 1.496

Adona’t 100% 67 100% 355

Kali Activa 100% 110 100% 285

Passarel·les cap a l’Ocupació* 49% 3.009

IMPD + altres 64% 284

Total 51% 6.587 59% 3.813

*Iniciativa Comunitària finalitzada al desembre de 2004
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Finalment, el Pla Jove, un programa compartit amb l’Institut Municipal d’Educació

de Barcelona és adreçat a joves amb fracàs escolar. En aquest programa, la parti-

cipació femenina (39%) és inferior a la masculina (61%) donat que les dones pre-

senten un índex de fracàs escolar inferior als homes.

3.2.4 PROGRAMES A MIDA

Els programes a mida s’adrecen a col·lectius amb particulars dificultats per acce-

dir a una ocupació o intenten fomentar ocupacions en un determinat sector pro-

ductiu considerat d’importància estratègica. Tradicionalment aquests programes

eren freqüentats sobre tot per persones de sexe masculí, en quant impartien una

formació i una adquisició de competències per a treballs en sectors típicament

masculinitzats. Els esforços de Barcelona Activa per impulsar la participació de la

dona en sectors on aquesta era minoritària (a través per exemple del programa

Igualtat d’Oportunitats), i la introducció dels nous programes Itineraris per a la

inserció i SEFED, han permès augmentar la participació femenina fins al 63% l’any

2005, gràcies a un treball més enfocat a les necessitats professionals de les dones

en cerca de feina.

2004 2005   
PROGRAMES % DONES TOTAL % DONES TOTAL 

Ocupació pròxima 88% 1.231 91% 972

Immigra al treball 29% 889 31% 1.525

Igualtat d’oportunitats 100% 30 91% 367

Itineraris per a la insercició* 67% 1.996

Aula de Simulació Empresarial** 92% 132

Total 64% 2.150 63% 4.992

*L’any 2004 Barcelona Activa no va portar a terme el programa d’itineraris personalitzats 

per a la inserció del Departament de Treball.

**Posada en marxa al setembre de 2005
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Els programes de la línia de promoció de la iniciativa emprenedora de Barcelona

Activa reconeixen la importància de la iniciativa emprenedora com a motor de

creació d’activitat i d’ocupació de qualitat, i impulsen la realització de projectes

d’aquelles persones que, amb una idea de negoci, volen desenvolupar un activitat

empresarial viable, de qualitat i amb sentit de futur.

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

variada oferta de programes i continguts de valor afegit i personalitzats, dirigits

indistintament a homes i dones, i amb unes iniciatives dirigides específicament a

incentivar l’esperit emprenedor i la creació d’empreses liderades per dones. El

reduït nombre de dones empresàries i directives a Espanya i a Barcelona fa que els

programes d’acció positiva a favor de les dones emprenedores adquireixin gran

importància per posicionar les dones en igualtat de condicions també en el món

de la creació i direcció d’empreses.

La participació de les dones en el global dels programes de promoció de la inicia-

tiva emprenedora és, per al període 2004-2005, pràcticament equivalent a la dels

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

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

i l’ocupació per compte d’altri com entrades, totes elles viables, al mercat de tre-

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

presa, la participació de les dones disminueix conforme s’acosta la concreció 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’em-

preses liderades per dones.

De les dades disponibles es desprèn que des de l’any 1999 la participació femeni-

na als programes per a la gent emprenedora s’ha mantingut lleugerament per

sobre del 50%, la qual cosa és resultat de la voluntat decidida de Barcelona Activa

per garantir la paritat de participació de dones en aquest servei. 
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3.3 La participació
de les dones en la
línia de Promoció

de la Iniciativa
Emprenedora

2004 2005   
PROGRAMES % DONES TOTAL % DONES TOTAL 

Accions d’informació 51% 2.108 47% 6.764

Centre de recursos per a emprenedors 50% 12.978 46% 8.747

Programes a mida 66% 96 64% 52

Formació per a emprenedors 47% 185

Viver Virtual (Barcelonanetactiva) (*) 42% 12.243 42% 17.605

Total 50% 27.425 46% 33.353

(*)Percentatge sobre Pla d’empresa on-line
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3.3.1 ACCIONS D’INFORMACIÓ PER A LA CREACIÓ D’EMPRESES I CENTRE DE
RECURSOS PER A EMPRENEDORS

El programa “El que cal saber per emprendre” consisteix en accions formatives

que tenen per objectiu facilitar l’itinerari per a la creació d’empreses de qualitat i

amb sentit de futur. La participació femenina paritària que es detecta en aquest

programa de suport a la creació d’empreses és manifestació del creixent interès

de les dones per la creació d’empreses, un camp en el qual, segons ens mostren

les dades presentades en aquest mateix informe, són encara minoria.

Durant els anys 2004 i 2005, 10.959 persones van participar en el programa

“Emprendre amb Barcelona Activa és fàcil” per accedir a informació per a la crea-

ció d’empreses en el Centre de Recursos per Emprendre de Barcelona Activa. Del

total de participants (5.736 persones al 2004 i 5.223 al 2005), i com en anys ante-

riors, pràcticament el 50% van ser dones, posant de manifest l’interès de les dones

en la creació d’empreses com a forma de canalitzar la seva creativitat i experièn-

cia en l’àmbit professional.

Els programes de promoció de la iniciativa emprenedora ofereixen acompanya-

ment a través d’itineraris personalitzats a aquelles persones interessades en estu-
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2004 2005   
PROGRAMES % DONES TOTAL % DONES TOTAL 

Sessions informatives 49% 5.736 48% 5.223

Setmanes del coneixement 51% 1.594 40% 818

Activitats per a emprenedors/es 52% 4.105 46% 4.241

Programes a mida 66% 96 64% 52

Persones emprenedores assessorades 49% 1.254 46% 1.319

LÍNIA DE PROMOCIÓ DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA 2004-05
(en percentatge)

Dones
48%

Homes
52%
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diar la viabilitat empresarial de la seva idea de negoci. Dels 2.573

emprenedors/res amb projectes empresarials acompanyats entre 2004 i 2005, el

48% van ser promoguts per dones; a més, s’han d’incloure els 55 projectes recol-

zats a través del programa a mida d’acció positiva Dones Emprenedores – Inicia.

Finalment, dels 563 plans d’empreses on-line finalitzats a través del portal per a

la gent emprenedora BarcelonaNetactiva entre 2004 i 2005, el 42% van ser ela-

borats per dones.

Els programes de la línia de consolidació de noves empreses de Barcelona Activa

tenen l’objectiu de recolzar la competitivitat de les petites empreses i microem-

preses de la ciutat a través de l’accés a infrastructures de qualitat, una xarxa d’em-

preses dinàmica i innovadora, l’assessorament expert de tècnics i empresaris, i for-

mació contínua en línia amb les necessitats dels emprenedors en les diferents eta-

pes de creixement de l’empresa; l’objectiu és contribuir a la millora de la seva

competitivitat, a l’establiment de xarxes d’empreses innovadores, i facilitar l’accés

universal a les noves oportunitats que obren les tecnologies de la informació i les

comunicacions i els entorns canviants de la realitat econòmica actual.

Els programes de consolidació de noves empreses tenen com a eix fonamental els

entorns d’innovació. El primer és el Viver d’empreses Glòries, situat al costat de la

seu central de Barcelona Activa al carrer Llacuna, i el segon és el Parc Tecnològic

Barcelona Nord, un equipament municipal situat al Parc Central de Nou Barris.

3.4.1 DONES EMPRENEDORES – CONSOLIDACIÓ

Entre els diferents itineraris de consolidació, és d’especial importància el progra-

ma d’acció positiva Dones emprenedores – Consolidació, un conjunt de progra-

mes 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’ocupació

femenina, millorar la cultura empresarial, i donar resposta a noves demandes
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3.4 La participació
de les dones en 

la línia de
Consolidació de

noves empreses

2004 2005   
PROGRAMES % DONES TOTAL % DONES TOTAL 

Parc Tecnològic 20% 211 20% 411

Viver d’empreses Glòries 18% 285 15% 456

Itineraris de consolidació 61% 576 33% 564

Dones Emprenedores 100% 130 100% 146

Cooperació empresarial 40% 1.297 35% 2.057

Serveis on-line 42% 835 41% 722

Dia de l’Emprenedor* 50% 3.090

Total 47% 3.334 43% 7.446

* L’any 2004 no va tenir lloc el Dia de l’Emprenedor
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socials, a través de la consolidació i el creixement de projectes empresarials lide-

rats per dones. Al 2004 van participar al programa Dones Emprenedores –

Consolidació 130 dones, mentre que al 2005 es va acompanyar la consolidació

dels projectes empresarials de 146 dones.

3.4.2 EL DIA DE L’EMPRENEDOR

Les successives edicions del Dia de l’Emprenedor han estat un èxit de participació

on les dones han tingut un paper destacat.

El Dia de l’Emprenedor és una jornada organitzada per Barcelona Activa junta-

ment amb els governs local, autonòmic i estatal, la Cambra de Comerç de

Barcelona, i altres entitats de prestigi en el suport a la iniciativa emprenedora, on,

a través d’activitats de coneixement, relació, entreteniment i reconeixement, l’a-

gència vol celebrar i fer visible el talent emprenedor de la ciutat.

Al voltant 3000 persones van assistir al Dia de l’Emprenedor en l’edició del 2005.

Aquesta iniciativa, adreçada als emprenedors i emprenedores de la ciutat, va des-

pertar l’interès tant entre el col·lectiu d’homes com el de dones, amb una partici-

pació femenina paritària al 2005. Aquesta xifra s’afegeix a aquelles que posen de

manifest el creixent interès de les dones per a la creació d’empreses.
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2004 2005   
ITINERARIS DE CONSOLIDACIÓ % DONES TOTAL % DONES TOTAL 

Dones emprenedores Consolidació 100% 130 100% 146

Eines bàsiques de gestió i formació empresarial 43% 238 33% 309

Xarxa de mentors i experts 39% 68 50% 73

Programes a mida 19% 89 12% 79

LÍNIA DE CONSOLIDACIÓ DE NOVES EMPRESES 2004-05
(en percentatge)

Dones
44%

Homes
56%
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Donades les especials característiques i obstacles que comporta el fet d’empren-

dre per a les dones, els Premis Barcelona d’Ofici Emprenedora, convocats al 2005

per sisena vegada, compten entre les seves categories amb el Premi a la Dona

Emprenedora, amb l’objectiu de reconèixer la trajectòria empresarial de les dones

emprenedores.

Barcelona Activa, en quant agent de l’administració local i per tant referència pròxima

pels ciutadans de Barcelona, es posa com a objectiu actuar contra el risc d’exclusió

digital, promoure l’ús de les noves tecnologies i sensibilitzar la ciutadania per què

pugui identificar les oportunitats que els ofereixen, descobrir les seves aplicacions en

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

El Cibernàrium és l’eix dels programes de divulgació i capacitació de Barcelona Activa;

multiespai del món de les noves tecnologies dirigit a empreses, estudiants, professio-

nals i tots els ciutadans, va ser posat des de 1999 a disposició de la ciutat al Parc

Tecnològic Nord de Nou Barris, en col·laboració amb la Cité des Sciences et de la

Industrie (La Villette) de Paris.

En el període 2004-2005, les instal·lacions del Cibernàrium han rebut la visita de més

de 100.000 persones que han participat a les seves activitats, entre les quals desta-

quen els recorreguts pels més de 130 elements multimèdia, les accions de capacitació

tecnològica d’iniciació (correu electrònic, navegació per la xarxa, cercadors), les

accions de nivell avançat en aplicacions telemàtiques (e-business, llenguatges html i

xml, software lliure, xarxes Wi-fi, seguretat a la xarxa, entre altres), i activitats de divul-

gació sobre com les noves tecnologies afecten al món professional, empresarial, i de

cada dia.
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3.5 La participació
de les dones en la
línia de Divulgació 

i capacitació
tecnològica

(Cibernàrium) 

% DONES % HOMES TOTAL

Participants 50% 50% 3.090

LÍNIA DE DIVULGACIÓ I CAPACITACIÓ TECNOLÒGICA (CIBERNARIUM) 2004-05
(en percentatge)

Dones
52%

Homes
48%

DIA DE L’EMPRENEDOR (2005)
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L’any 2004 49.774 persones van participar a les activitats del Cibernàrium. L’any

2005, el volum de participants va augmentar fins a 50.637, assolint, un altre any, la

paritat en la distribució de gèneres dels usuaris i usuàries d’aquest multiespai. És pre-

cís fer especial esment de la participació femenina a les activitats de capacitació tec-

nològica. Amb un 52% de participació, les dones mostren un major interès per les

accions que els permeten millorar les seves capacitats i el seu perfil professional en

l’àmbit de les noves tecnologies.

Els canvis que estan afectant a la nostra societat en l’aspecte social, econòmic i

tecnològic, i que estan provocant profundes transformacions en el teixit urbà i

social de la ciutat de Barcelona, generen noves necessitats i demandes que es tra-

dueixen en noves oportunitats d’ocupació.

L’any 2003 Barcelona Activa va posar en marxa Porta22, Espai de Noves Ocupacions,

per oferir un ventall de serveis d’informació actualitzada, formació i assessorament

personalitzat sobre les noves ocupacions demandades per les empreses d’avui, els sec-

tors emergents en el renovat context econòmic i social, les noves cultures del treball,

o les innovadores formes d’organització en xarxa. Porta22, Espai de Noves Ocupacions

respon a les necessitats d’una ciutat que vol retenir, atraure i generar persones inno-

vadores i amb talent, capaces d’afegir valor en un mercat de treball dinàmic i que creix

de la mà de diferents sectors emergents com ara els serveis a les empreses, els serveis

a les persones, les ciències de la vida, les noves tecnologies, l’aeronàutica, les indús-

tries de la cultura, o els serveis culturals.

Porta22, Espai de Noves Ocupacions és membre fundador de la Réseau Cité des

Métiers (Xarxa de Ciutats d’ocupacions) que, amb l’impuls i el suport de la Cité des

Sciences et de la Industrie, la Villette de Paris, ha establert una metodologia

comuna de treball amb els ciutadans i ciutadanes i de tractament de continguts.

Aquesta metodologia es basa en garantir el dret d’accés a la informació i el conei-

xement fomentant l’autonomia personal i la qualitat dels continguts.

Des de la seva creació, Porta22, Espai de Noves Ocupacions ha generat un interès crei-

xent que s’ha traduït en un augment consistent de participació; en el 2004 26.154 per-

sones van visitar les instal·lacions multimèdia i van participar en les activitats ofertes

per Porta22, mentre que en 2005 aquesta xifra va pujar fins a 33.365 persones.

També en aquest cas, la participació de la dona va ser majoritària, demostrant l’in-

terès que mostren les dones per a les noves ocupacions i mètodes de treball, i per

a les noves metodologies de millora professional.

3.6 La participació de
les dones en la línia 

de Noves oportunitats
d’ocupació (Porta22)

2004 2005   
CÀPSULES/TALLERS % DONES TOTAL % DONES TOTAL 

Espai Formació 59% 9.413 56% 13.232

Espai Empresa 32% 2.256 38% 2.590

Espai Idees 45% 3.175 50% 4.110

Total 51% 14.844 53% 19.932
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L’adquisició i el renovament dels coneixements i les habilitats són fonamentals per inse-

rir-se i mantenir-se amb més possibilitats en el dinàmic i canviant mercat de treball

actual, per augmentar la productivitat dels treballadors i treballadores, i per reforçar la

competitivitat del teixit empresarial. A través dels programes de Formació Ocupacional

i Contínua, Barcelona Activa, a través d’una àmplia oferta que inclou pràctiques pro-

fessionals, les noves tecnologies i els sectors emergents, aporta elements de valor afe-

git per qui desitgi entrar amb estabilitat en el mercat del treball, millorar la seva tra-

jectòria professional, o augmentar les possibilitat d’èxit de la seva empresa.
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PORTA22 (2004-2005) % DONES TOTAL

Visitants particulars 67% 20.228

Visites en grup 56% 21.917

Activitats 59% 8.461

LÍNIA DE NOVES OPORTUNITATS D’OCUPACIÓ (PORTA22) 2004-05
(en percentatge)

Dones
60%

Homes
40%

LÍNIA DE FORMACIÓ I MILLORA COMPETENCIAL 2004-05
(en percentatge)

Dones
57%

Homes
43%

3.7 La participació de
les dones en la 

línia de Formació i
millora competencial

2004 2005   
PROGRAMES % DONES TOTAL % DONES TOTAL 

Formació Ocupacional 65% 1.539 64% 1.933

Formació Contínua 32% 531 33% 408
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3.7.1. FORMACIÓ OCUPACIONAL

Els programes de Formació Ocupacional estan composats d’accions formatives de

diferent durada amb l’objectiu de qualificar professionalment les persones en

situació d’atur per facilitar la inserció o reinserció en el mercat de treball. Aquestes

accions incorporen, a més de la formació professionalitzadora en una matèria con-

creta en base a les demandes de les empreses, l’oferta de períodes de pràctiques

laborals en empreses que col·laboren en els programes de Barcelona Activa.

Com es pot observar, la participació de les dones en els programes de formació

ocupacional per al període 2004-2005 ha estat de molt superior (65% al 2004 i

64% al 2005) a la dels homes, la qual cosa posa de manifest l’especial importàn-

cia que les dones en situació de desocupació donen a la formació com a instru-

ment per millorar la seva posició laboral. Les accions formatives iniciades els anys

2004 i 2005 van versar sobre les següents especialitats:

3.7.2 FORMACIÓ CONTÍNUA

Els programes de Formació Contínua ofereixen una àmplia oferta formativa de

qualitat en noves tecnologies i noves eines de gestió empresarial per tal d’adap-

tar el perfil professional dels treballadors i les treballadores als nous requeriments

del mercat laboral, tot millorant els seus coneixements i habilitats i contribuint,

d’aquesta manera, a millorar la innovació i la competitivitat del teixit empresarial.

Aquesta formació, específica, innovadora i de gran qualitat, ha comptat amb un

índex de participació femenina del 32% l’any 2004 i del 33% al 2005. Es constata

com les dones s’estan introduint progressivament en àrees formatives tradicio-

nalment molt masculinitzades, com són les noves tecnologies i les noves eines de

gestió empresarial, encara que evidentment persisteixen certes pautes tradicio-

nals d’influències de gènere.
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% DONES % HOMES TOTAL

Administració i Oficines 82% 18% 366

Comerç 63% 37% 232

Noves ocupacions 60% 40% 83

TIC 47% 53% 553

Hostaleria i turisme 77% 23% 304

Serveis de proximitat 88% 12% 671

Gestió empresarial 45% 55% 93

Edificació, instal·lacions i manteniment industrial 3% 97% 176

Altres especialitats 82% 18% 119

Llengua i Entorn 11% 89% 38

ÀREA FORMATIVA (2004-2005)
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4. L’avantprojecte 
de llei orgànica 
d’igualtat; un avenç
cap a l’equiparació 
de dones i homes
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El 3 de març de 2006 es va aprovar l’avantprojecte de Llei Orgànica d’Igualtat

entre Homes i Dones, que té per objecte fer efectiu el principi d’igualtat de trac-

te i d’oportunitats entre homes i dones i l’eliminació de la discriminació de les

dones en els diferents àmbits de la vida i, en particular, en les esferes política, civil,

laboral, econòmica, social i cultural.  

Partint del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones –és a dir, de l’absència

de qualsevol discriminació per raó de sexe–, l’avantprojecte té caràcter transversal

i afecta àmbits tan diversos com l’educació, la política de salut, la societat de la

informació, l’habitatge, el desenvolupament rural o els mitjans de comunicació.

EN EL QUE AFECTA EL MERCAT LABORAL:

– L’avantprojecte es proposa millorar l’ocupabilitat i la permanència al lloc de

treball de les dones i la potenciació del seu nivell formatiu, amb objecte

d’augmentar la participació femenina en el mercat de treball.

– S’estableix que a la negociació col·lectiva es podran establir mesures d’ac-

ció positiva per a afavorir l’accés de les dones a l’ocupació i l’aplicació efecti-

va del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones.

– Es reconeix el dret de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i per

a contribuir a un repartiment més equilibrat de les responsabilitats familiars

es reconeix als pares el dret a un permís i una prestació per paternitat .

– S’obliga les empreses de més de 250 treballadors a elaborar i aplicar un Pla

d’Igualtat que continguin mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discri-

minació laboral entre homes i dones, amb objectius concrets a assolir, estratè-

gies a adoptar i sistemes de seguiment i avaluació. L’elaboració de plans d’igual-

tat tindrà caràcter voluntari per a la majoria d’empreses –en particular per les

PIMES– i aquelles que els vulguin implantar comptaran amb el suport del govern.

– S’estableixen mesures concretes per tal d’evitar l’assetjament sexual al lloc de

treball, i de canalitzar les denúncies o reclamacions de les persones afectades.

– Es crea un distintiu –a concedir pel Ministeri de Treball– per a reconèixer aque-

lles empreses que destaquin en l’aplicació de polítiques d’igualtat de tracte i d’o-

portunitats entre els treballadors al si de l’empresa, que l’empresa podrà utilit-

zar en el tràfic comercial i amb finalitats publicitàries. Per a la concessió del dis-

tintiu espanyol d’empresa model en la igualtat entre dones i homes es tindran en

compte, entre altres criteris, la representació equilibrada3 dels dos sexes en els

òrgans de direcció de l’empresa i als diferents grups i categories professionals,

l’adopció de plans d’igualtat o altres mesures innovadores de foment de la igual-

tat, i la publicitat no sexista dels productes o serveis de l’empresa.

3. S’entén per “composició equilibrada” entre dones i homes aquella situació en que les persones de cada sexe
no suposin menys del quaranta ni més del seixanta per cent del col·lectiu considerat.
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– En l’àmbit de l’ocupació pública caldrà aplicar amb especial rigor els principis

i criteris que estableix l’avantprojecte, per tal de fer possible la igualtat efectiva

entre homes i dones en l’accés als llocs de treball i el posterior desenvolupa-

ment de la carrera professional. L’administració pública promourà la composi-

ció equilibrada entre homes i dones dels seus òrgans directius i els de selecció

i valoració, i aplicarà aquest principi en la designació dels seus representants en

òrgans col·legiats, comitès d’experts o consultius, consells d’administració, etc.

– S’estableix que les societats obligades a presentar compte de pèrdues i

guanys no abreujat procuraran assolir una composició equilibrada entre

dones i homes del seu Consell d’Administració en un termini de quatre anys a

partir de l’entrada en vigor de la llei. 

Finalment, es crea una Comissió Interministerial d’Igualtat entre dones i homes

per a coordinar les polítiques i mesures adoptades pels diversos ministeris amb

objecte de garantir la igualtat d’homes i dones, i el Consejo de Participación de la

Mujer –adscrit al Ministeri de Treball i Afers Socials– per tal de canalitzar la parti-

cipació de les dones en la progressiva aplicació d’aquest principi.  

L’AVANTPROJECTE DE LLEI AFECTA, PER TANT, ELS DIVERSOS ÀMBITS QUE
INCIDEIXEN EN EL GRAU D’INTEGRACIÓ DE LES DONES AL MÓN LABORAL:

– d’una banda, creant les condicions per a la seva participació activa en el

món laboral: mesures per a millorar el nivell formatiu i l’ocupabilitat de les

dones, permís i prestació per paternitat, etc.

– integrant el principi d’igualtat de gènere en el funcionament ordinari de la

negociació col·lectiva, les grans empreses i l’administració pública.

– fomentant la implantació d’aquest principi a totes les empreses, convertint

l’aplicació de polítiques d’igualtat entre dones i homes en una font de valor i

de reconeixement per a l’empresa.

– creant mecanismes per a resoldre adequadament les situacions de discrimi-

nació quan es produeixin.

– fent visible l’equiparació dels dos sexes als òrgans de direcció de les empre-

ses públiques i privades, amb l’adopció del criteri de representació equilibra-

da dels dos sexes. 
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D’aquesta manera, l’avantprojecte participa plenament de la filosofia del “Full de

ruta per a la igualtat entre dones i homes 2006-2010” recentment aprovat per la

Comissió Europea4 , que considera la igualtat entre dones i homes com un dret

fonamental, un valor comú de la Unió Europea i una condició necessària per a la

realització dels objectius de creixement, ocupació i cohesió social, tot establint sis

àmbits prioritaris d’actuació per a avançar cap a la seva consecució:

1) Assolir un mateix grau d’independència econòmica per a dones i homes

2) Millorar la conciliació del treball, la vida privada i la vida familiar

3) Promoure una participació igualitària de dones i homes en la presa de decisions

4) Eradicar la violència de gènere

5) Eliminar els estereotips de gènere a la societat

6) Promoure la igualtat de sexes fora de l’àmbit territorial de la Unió Europea 

El “Full de ruta” de la Comissió identifica objectius prioritaris i accions concretes

a desenvolupar en cadascun d’aquests sis grans àmbits, assenyalant alguns dels

principis –com la incorporació progressiva del criteri de representació equilibrada

en la presa de decisions econòmiques– que l’avantprojecte de Llei d’Igualtat intro-

dueix explícitament a l’ordenament jurídic espanyol. 

A l’espera del resultat del procés de debat i negociació política actualment en

curs i del text definitiu de la llei, no sembla agosarat afirmar que ens trobem

davant d’una novetat legislativa rellevant, no només per les mesures concretes

que proposa sinó perquè implica un canvi de filosofia en molts àmbits de la vida

social. En l’àmbit específic del mercat de treball, la futura llei tindrà sens dubte

repercussions significatives, obrint nous espais d’ocupació formal a les dones que

és de preveure que contribueixin a accelerar el procés ja en marxa des de fa uns

anys de creixent participació femenina en el món laboral a tots els nivells, des del

treball assalariat a l’activitat emprenedora i la presa de decisions. 
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5. Resum

INFORME SOBRE OCU I DONES TRIPA GR  1/8/06  18:26  Página 48



1. La taxa d’activitat femenina a Barcelona ha assolit el 66% l’any 2005, el

que suposa un increment d’un punt amb respecte al 2003. Aquest regis-

tre supera en quatre punts la mitjana de la Unió Europea (62%) i està gai-

rebé set punts per sobre de l’espanyol (59,2%). 

2. En un context de fort dinamisme econòmic i laboral, la taxa d’ocupació

femenina a Barcelona s’ha incrementat en 3,7 punts en dos anys, asso-

lint el 60,3% el 2005. Aquesta dada supera en 4,6 punts la mitjana de la

Unió Europea (55,7%) i en 8,4 punts l’espanyola (51,9%). 

3. Amb aquesta taxa, la ciutat es situa per primera vegada –a cinc anys

vista– per sobre de l’objectiu europeu d’ocupació femenina establert a

la cimera de Lisboa pel 2010 (60%). 

4. Clara tendència descendent de l'atur registrat per ambdós sexes a

Barcelona. L'any 2004 l'atur es va reduir un 5,7% entre les dones i amb

menys intensitat entre els homes (-4%). El 2005 les taxes de reducció han

estat de dos dígits, degut en part al canvi metodològic introduït a meitat

d'aquest any, i la més intensa ha estat la dels homes (-14,1% enfront del -

12,2% de les dones). El 2004 la reducció de l'atur va afectar tots els seg-

ments d'edat amb l'excepció de les dones majors de 55 anys, l'únic seg-

ment on l'atur masculí va evolucionar millor que el femení. El 2005 la ten-

dència descendent ha estat generalitzada, i fins i tot el nombre de dones

aturades majors de 55 anys s'ha reduït en un 1,3%.

5. El nombre de contractes formalitzats per dones a Barcelona ha aug-

mentat un 27,2% l'any 2004 i un 6,6% el 2005. Amb aquesta bona evolu-

ció, més intensa que la dels homes, les dones ja signen el 52,9% dels con-

tractes de la ciutat, un percentatge que s'explica fonamentalment per la

major contractació temporal femenina.

6. El 2005 la contractació indefinida femenina ha crescut més que la mas-

culina i que la temporal. Amb un increment del 14,9% l'any 2004 i del

9,5% el 2005 del nombre de contractes indefinits signats per les dones

pràcticament s'han eliminat les diferències entre sexes (els homes tan sols

signen 353 contractes indefinits més que les dones).

7. L'any 2005 a Catalunya el 27,3% de les dones assalariades tenen un con-

tracte temporal. Aquest pes de la temporalitat femenina, tot i ser nota-

blement inferior al 36,3% d'Espanya, indica que cal seguir fent esforços

per millorar la qualitat de l'ocupació i aproximar-se a la taxa mitjana de la

Unió Europea (del 14,2% per les dones).

8. La presència de la dona en el món empresarial s’ha incrementat en el

període 2004-2005, amb un augment del nombre d’empresàries del

16,5% a nivell espanyol. Les dones ja representen més del 31% dels
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empresaris sense personal assalariat, gairebé la quarta part dels empresa-

ris amb assalariats, i el 32,5% dels ocupats a Espanya en llocs d’alta direc-

ció, tant públics com privats.

9. La taxa femenina total d’activitat de creació d’empreses (TEA) va asso-

lir el 4,09% a Catalunya durant el 2004. D’aquesta manera, segons el

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Catalunya ocupa el quart lloc

d’Europa en matèria d’activitat emprenedora femenina, per sobre de la

mitjana europea i espanyola.

10. Les dones mantenen l’interès per la creació d’empreses, segons les

dades de Barcelona Activa. Per sisè any consecutiu l’índex de participació

femenina supera el 50%, en 2004, i en 2005 és gairebé paritari (46%). Les

dones manifesten un alt nivell d’interès en el procés de creació d’empre-

ses, tot i que en el moment de constitució i consolidació de l’empresa, la

participació de les dones es redueix considerablement.

11. Els programes d’ocupació, formació i iniciativa emprenedora de

Barcelona Activa garanteixen novament la paritat en la participació de

dones. Set anys consecutius de paritat entre els usuaris i usuàries de l’a-

gència contribueixen a ampliar la presència de la dona al món del treball

i de l’empresa a Barcelona. Al període 2004-2005 les dones han assolit un

50% de participació als programes de Barcelona Activa.

12. Les dones aturades participen àmpliament als programes d’ocupació i

de formació ocupacional de Barcelona Activa. Els programes d’ocupació

de l’agència van tenir un índex de participació femenina de prop del 50%

al 2004 i 2005. El 65% de les persones que van participar a les accions de

formació ocupacional van ser dones. La implicació positiva de les dones

en els programes d’ocupació i formació ocupacional és expressió també

de que encara existeixen dificultats per a la inserció laboral.

13. Els programes que incorporen experiència laboral en ocupacions emer-

gents atrauen una majoria femenina. La major participació de les dones

en programes que combinen formació i experiència laboral en sectors

emergents demostra que aquests sectors són motors de l’increment de

l’ocupació femenina i noves vies d’inserció.

14. El Cibernàrium contribueix a reduir la fractura digital també entre les

dones. Els seminaris de divulgació i capacitació digital impartits des del

Cibernàrium van registrar un índex de participació femenina del 52%.

15. Les dones estan fortament interessades en les Noves Ocupacions. La par-

ticipació de les dones en les activitats i en els recursos oferts per Porta22,

Espai de Noves Ocupacions va ser del 60%.
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16. Impuls legislatiu a l’avenç cap a la igualtat entre dones i homes.

L’avantprojecte de Llei Orgànica d’Igualtat entre Homes i Dones recent-

ment aprovat a nivell espanyol suposa un pas endavant cap a l’aplicació

efectiva del principi d’igualtat entre sexes en les diverses esferes de la

vida social i pot tenir repercussions significatives en el mercat de treball,

obrint nous espais d’ocupació formal a les dones que contribueixin a acce-

lerar el procés de creixent participació femenina en el món laboral a tots

els nivells, des del treball assalariat a l’activitat emprenedora i la presa de

decisions. 
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