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ALTRES INDICADORS D’IGUALTAT



INDICADORS D’IGUALTAT DE GÈNERE

• S’han fet tres actualitzacions 
(2015, 2017 i 2020)

• Avui presentem resultats 2020 
i evolució a curt termini (2017)

• 28 indicadors agrupats en 5 
blocs: 

1) formació 
2) mercat de treball 
3) sector TIC i R+D
4) condicions de vida
5) apoderament

28 
INDICADORS 
D’IGUALTAT 
DE GÈNERE

Formació

Mercat de 
treball

Sector 
TIC i R+D

Qualitat de 
vida

Apoderament



% %
Evol. 

2017/2020

Fracàs escolar (%)
1 23,2 11,1 52% 21,6 14,2 34% 

Formació permanent 25 a 64 anys (%) 7,8 10,8 38% 6,4 8,3 30% 

Titulacions universitàries /any 21.712 29.793 37% 20.353 26.905 32% 

Tesis doctorals aprovades /any 1.169 1.217 4% 1.756 1.843 5% 

Ocupació amb estudis superiors 751.100 832.500 11% 703.000 771.800 10% 



Ocupació (milers) 1.761,7 1.574,0 -11% 1.737,0 1.538,3 -11% 

Ocupació indefinida (milers) 1.154,2 1.105,6 -4% 1.102,7 1.052,0 -5% 

Ocupació a temps complert (milers) 1.627,3 1.246,2 -23% 1.610,4 1.197,2 -26% 

Salari mitjà (euros / hora) 17,9 15,0 -16% 17,0 14,4 -15% 

Prestació d'atur mitjana (euros) 3.534 3.233 -9% 3.382 3.128 -8% 



Matriculacions Enginyeria i Arquitectura 30.571 8.998 -71% 29.852 8.889 -70% 

Ocupació sector TIC 86.875 42.475 -51% 83.000 32.250 -61% 

Personal dedicat R+D sector públic 12.771 12.120 -5% 11.985 11.694 -2% 

Personal dedicat R+D sector privat 18.083 8.856 -51% 13.981 7.168 -49% 



Taxa de risc de pobresa (després tranferències)1 18,3 20,7 -13% 18,2 20,0 -10% 

Taxa de risc de pobresa del treballador1 12,5 11,5 8% 12,6 11,2 11% 

Beneficiaris de Renda garantida de ciutadania1 13.149 19.017 -45% 11.768 16.804 -43% 

Pensió mitjana (euros) 19.766 14.130 -29% 17.452 12.095 -31% 

Esperança de vida en néixer (anys) 80,8 86,3 7% 80,4 85,9 7% 



Política

Alcaldies 728 219 -70% 772 174 -77% 

Regidories electes 4.589 3.499 -24% 5.880 3.194 -46% 

Membres del Parlament 70 65 -7% 83 52 -37% 

Empresa

Direccions i gerències 90.250 57.600 -36% 99.975 45.750 -54% 

Tècnics i profes. científics i intel·lectuals 290.225 378.200 30% 267.125 350.575 31% 

Membres del consell d'administració 996 300 -70% 1.089 258 -76% 

Salari en nivell directiu (euros / hora) 34,6 30,0 -13% 33,1 26,4 -20% 

Universitats

Càtedres 1.044 296 -72% 1.183 300 -75% 

Institucions 

Presidències i membres de la junta 270 136 -50% 340 71 -79% 



Indicador d'Igualtat de Gènere de Catalunya 

(*) Subjecte a la disponibilitat de dades. L'any concret de referència de les dades en cada indicador i període es pot consultar a l'Annex 
1Un major valor d'aquest indicador té una valoració negativa, a diferència de la resta d'indicadors. Per això, es multiplica per (-1) a la taula de resultats.  
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Indicadors d’Igualtat de Gènere de Catalunya

28 indicadors actualitzables

distribuits en 5 blocs

Dades de dos períodes: 2017-2020

Evolució de l’indicador agregat d’Igualtat de Gènere

Evolució de cada bloc

Es distancia de la paritat

S’apropa a la paritat

Desigualtat favorable a les dones

Desigualtat desfavorable a les dones

 S’estanca la reducció de desigualtat (±1)



(I) FORMACIÓ 

 Les dones tenen un nivell formatiu clarament superior al dels homes en totes les etapes de la 
vida i, a més, el diferencial respecte als homes ha augmentat en els darrers tres anys. En els 5 
indicadors analitzats, les dones obtenen un valor superior i, a més, en tres d’ells la distància 
respecte als homes s’amplia (en els dos restants es manté igual). 

% %
Evol. 

2017/2020

Fracàs escolar (%) 23,2 11,1 52% 21,6 14,2 34% 

Formació permanent 25 a 64 anys (%) 7,8 10,8 38% 6,4 8,3 30% 

Titulacions universitàries /any 21.712 29.793 37% 20.353 26.905 32% 

Tesis doctorals aprovades /any 1.169 1.217 4% 1.756 1.843 5% 

Ocupació amb estudis superiors 751.100 832.500 11% 703.000 771.800 10% 
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(II) MERCAT DE TREBALL 

 En el mercat laboral la bretxa de gènere s’ha mantingut estable en els darreres tres any. En els 5
indicadors analitzats les dones es troben per sota de la paritat, i en quatre d’ells la situació no ha 
variat respecte al 2017. Només s’observa una relativa millora en quant a ocupació femenina a temps 
complert, malgrat que les dones encara ocupen el 71% del llocs de treball a temps parcial.

% %
Evol. 

2017/2020

Ocupació (milers) 1.761,7 1.574,0 -11% 1.737,0 1.538,3 -11% 

Ocupació indefinida (milers) 1.154,2 1.105,6 -4% 1.102,7 1.052,0 -5% 

Ocupació a temps complert (milers) 1.627,3 1.246,2 -23% 1.610,4 1.197,2 -26% 

Salari mitjà (euros / hora) 17,9 15,0 -16% 17,0 14,4 -15% 

Prestació d'atur mitjana (euros) 3.534 3.233 -9% 3.382 3.128 -8% 
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(III) SECTOR TIC I R+D 

 La paritat de gènere en el sector de les TIC i l’R+D està lluny de produir-se i, a més, la correcció de 
la bretxa de gènere avança molt lentament. La matriculació de dones en les carreres tècniques es 
manté estable i baixa la presència femenina en l’ocupació dedicada a R+D. Només millora 
l’ocupació femenina en el sector de les TIC però desconeixem si fan feines tècniques o de gestió. 

% %
Evol. 

2017/2020

Matriculacions Enginyeria i Arquitectura 30.571 8.998 -71% 29.852 8.889 -70% 

Ocupació sector TIC 86.875 42.475 -51% 83.000 32.250 -61% 

Personal dedicat R+D sector públic 12.771 12.120 -5% 11.985 11.694 -2% 

Personal dedicat R+D sector privat 18.083 8.856 -51% 13.981 7.168 -49% 
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(IV) CONDICIONS DE VIDA

 La bretxa de gènere en el bloc de condicions de vida empitjora lleugerament en els darrers tres anys 
perquè la pobresa afecta cada vegada més a les dones, com mostra que gairebé el 60% de les 
persones beneficiàries de la renda garantida siguin dones, o que la taxa de risc de pobresa de les 
dones és del 20,7% (18,3% homes). Aquestes dades no recullen encara l’impacte de la Covid, que 
pot ser més important per a les dones ja que parteixen d’una situació laboral més precària. Només 
millora la bretxa de les pensions perquè cada vegada es jubilen dones amb més anys de vida laboral. 

% %
Evol. 

2017/2020

Taxa de risc de pobresa (després tranferències) 18,3 20,7 -13% 18,2 20,0 -10% 

Taxa de risc de pobresa del treballador 12,5 11,5 8% 12,6 11,2 11% 

Beneficiaris de Renda garantida de ciutadania 13.149 19.017 -45% 11.768 16.804 -43% 

Pensió mitjana (euros) 19.766 14.130 -29% 17.452 12.095 -31% 

Esperança de vida en néixer (anys) 80,8 86,3 7% 80,4 85,9 7% 
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(V) APODERAMENT 

 La desigualtat en l’àmbit de l’apoderament ha registrat una millora significativa en els darrers tres anys. 
Pràcticament la totalitat dels 9 indicadors analitzats milloren, si bé encara estan lluny de la paritat. 
Sobretot destaca la l’augment de la presència femenina en l’àmbit de la política i les institucions. 

% %
Evol. 

2017/2020

Política

Alcaldies 728 219 -70% 772 174 -77% 

Regidories electes 4.589 3.499 -24% 5.880 3.194 -46% 

Membres del Parlament 70 65 -7% 83 52 -37% 

Empresa

Direccions i gerències 90.250 57.600 -36% 99.975 45.750 -54% 

Tècnics i profes. científics i intel·lectuals 290.225 378.200 30% 267.125 350.575 31% 

Membres del consell d'administració 996 300 -70% 1.089 258 -76% 

Salari en nivell directiu (euros / hora) 34,6 30,0 -13% 33,1 26,4 -20% 

Universitats

Càtedres 1.044 296 -72% 1.183 300 -75% 

Institucions 

Presidències i membres de la junta 270 136 -50% 340 71 -79% 
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Resultats dels indicadors 2020

 Aquells indicadors en els quals 
la ràtio és superior a zero 
significa que la bretxa de 
gènere és positiva per a les 
dones. Aquesta situació 
s’observa únicament en els 
indicadors relatius a la 
formació i ocupació 
qualificada. 

 Per contra, quan la ràtio és 
inferior a zero vol dir que la 
bretxa de gènere és 
desfavorable per a les dones. 
Les bretxes negatives més 
grans es donen en els 
indicadors de les TIC i R+D i en 
la presència en llocs de decisió 
i poder (empresa, institucions i 
càtedres).

(percentatge que representen les dones respecte dels homes, %)

+
HOMES
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-13%

-13%

-11%
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30%

37%
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Càtedres

Matriculacions Enginyeria i Arquitectura

Alcaldies

Membres del consell d'administració

Ocupació sector TIC

Personal dedicat R+D sector privat

Presidències i membres de la junta

Beneficiaris de Renda garantida ciutadania

Direccions i gerències

Pensió mitjana

Regidories electes

Ocupació a temps complert

Salari mitjà/hora

Salari nivell directiu/hora

Taxa de risc de pobresa (després tranferències)

Ocupació

Prestació d'atur mitjana

Membres del Parlament

Personal dedicat R+D sector públic

Ocupació indefinida

Tesis doctorals /any

Esperança de vida en néixer

Taxa de risc de pobresa del treballador

Ocupació amb estudis superiors

Tècnics i profes. científics i intel·lectuals

Titulacions universitàries /any

Formació permanent 25 a 64 anys (%)

0 +
DONES 

IGUALTAT



Evolució dels indicadors 2017-2020

 A la majoria d’indicadors 
s’observa una reducció de les 
desigualtats en els darrers 3 
anys, destacant sobretot 
l’augment de la presència 
femenina en l’àmbit de la 
política i les institucions, i en 
l’ocupació TIC. 

 En canvi, augmenta la bretxa 
de gènere desfavorable a les 
dones en els indicadors de 
pobresa i d’ocupació en el 
sector R+D. 



En els darrers 15 anys:

• S’ha avançat en la 
reducció de les 
desigualtats en el 
mercat de treball (si bé 
des de 2015 està 
estancat) i en el bloc 
d’apoderament.

• Es manté força 
estancada la desigualtat 
en TIC i R+D, i en 
condicions de vida des 
de 2015. 
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Conclusions

1. Les dones estan cada vegada més formades i tenen més competències per 
contribuir al creixement i desenvolupament de l’economia, però aquest talent està 
en part desaprofitat perquè la reducció de les desigualtats al mercat laboral està 
estancada (taxa d’atur, jornada parcial, temporalitat, bretxa salarial). 

2. Preocupa que la pobresa femenina estigui enquistada, fruit en bona part de la 
manca d’ajudes publiques per famílies monoparentals, falta de gratuïtat d’escoles 
bressol, habitatge social, etc.

3. Preocupa també l’enquistament de la desigualtat en l’àmbit TIC i R+D. Fins que no 
augmentin les vocacions tecnològiques entre les noies no es notaran canvis en el 
futur, i ara mateix aquest indicador està estancat. 

4. Les desigualtats que pateixen les dones en l’àmbit de l’apoderament han sofert una
reducció considerable en els darrers anys. Cal continuar per aquest camí, perquè
només si les dones ocupen el 50% dels llocs de decisió pública i privada, podrem
canviar la forma d’organitzar la societat, posant les persones al centre de
l’economia.



GRÀCIES ! 


