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Per dignificar el factor treball en una economia de lliure mercat –que
molt sovint provoca segregacions i precarietat contràries a la desitjable
cohesió social– és imprescindible el coneixement en profunditat del poliè-
dric mercat de treball. Per fer-ho, no hi ha un altre camí que l’estudi pausat
rigorós fugint de la improvisació i de la dada conjuntural.

És per això que ens complau fer la presentació d’aquest treball, i ho
fem amb la certesa que hi ha talent, hores de feina i d’estudi... però també
passió en la lluita per la igualtat de gènere en general i, molt en particular,
en l’activitat laboral. Aquesta lluita també és una senya d’identitat de CCOO
que dia a dia és present en el nostre quefer sindical.

Per a CCOO resulta evident que a les Illes Balears s’han de desfer
algunes mentides sobre el nostre mercat de treball. Per exemple, el fet
que hi hagi una alta taxa d’activitat femenina no vol dir que hi hagi més
igualtat. El que passa és que el gran creixement del sector serveis, fona-
mentalment serveis turístics, ha permès una gran incorporació de les do-
nes a unes professions especialment feminitzades i, en bona mesura,
com a prolongació de les tasques domèstiques. Encara és massa fre-
qüent veure ofertes de feina que en lloc de parlar de personal de pisos,
demanen cambreres de pisos. És tot un símptoma.

No podem acabar aquesta presentació sense donar les gràcies al Grup
de Recerca d’Estudis de Gènere de la UIB, per la seva feina en general i
en particular per aquesta col·laboració. Igualment s’ha de fer esment a la
magnifica col·laboració de la Direcció de la Tresoreria General de la Segu-
retat Social a les Illes Balears, que ens ha proporcionat unes dades sense
les quals aquest estudi no seria el mateix.

Secretaria d’Ocupació i Formació

de CCOO de les Illes Balears





PRÒLEG

La realitat que viuen les dones a la nostra societat continua basada en
la desigualtat respecte als homes. Una desigualtat que es manifesta en
múltiples accions, i que es fonamenta en uns principis on la dona ha d’ocu-
par-se de la llar, de l’atenció als infants i a les persones majors, i a més ha
de ser amable, simpàtica, per al pare, espòs o company. L’home ha de ser
qui se n’encarregui de l’economia familiar aportant el sou, i ha de trobar el
merescut descans en arribar a casa, sense entrebancs ni problemes.

Aquestes afirmacions semblaran pròpies d’un temps passat, de més
de cinquanta anys enrere on encara dominava l’exaltació de la família tra-
dicional com a un dels trets fonamentals de la societat. I malgrat que pu-
gui semblar del passat històric, ens trobam que són vigents en moltes
mentalitats d’homes i dones del segle XXI.

La independència econòmica de les dones és una passa imprescindi-
ble per iniciar el llarg camí cap a la igualtat plena com a ciutadanes, com a
persones. Rompre la dependència que la ferma al sou del pare, espòs,
company li permet plantejar el tracte d’igualtat en la unitat de convivència.
Rompre aquesta reclusió al món domèstic permet la incorporació al mer-
cat laboral.

Les dones que surten de la llar a treballar com a assalariades es tro-
ben amb una oferta de feina majoritàriament del sector serveis. Les nos-
tres Illes apareixen destacades en el rànquing de comunitats autònomes
amb la taxa d’ocupació femenina més elevada. Fins i tot entre treballado-
res d’edat avançada, aquesta és una de les primeres conclusions del tre-
ball que han realitzat conjuntament la Secretaria d’Ocupació i Formació
de CCOO i el Grup de Recerca d’Estudis de Gènere de la nostra Univer-
sitat.
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Aquest estudi sobre la situació de les dones en el nostre mercat de
treball (2003 -2007) ens mostra una diagnosi molt interessant de la nostra
realitat. Un estudi que analitza l’evolució de la incorporació de les dones al
món del treball, en els primers anys del nou segle, com a assalariades.
Un primer estudi comparatiu en el temps que ens permet conèixer l’evolu-
ció en un període de quatre anys.

I a la vegada, posa en evidència les mancances que encara es donen
en les dades estadístiques oficials per a estudis des de la perspectiva de
gènere.

Una altra de les conclusions d’aquest interessant treball ens mostra la
fragilitat i la precarietat de les condicions del mercat de treball, en la con-
tractació i tipus de jornada, que es fa més difícil encara en el cas de les
dones.

No només per les característiques d’aquest mercat, també perquè les
dones en accedir a la condició d’assalariades no han aconseguit, en paral·lel,
la coresponsabilitat en el si de la llar. La conciliació de la vida laboral amb la
familiar i personal sembla un problema més de les dones, a la vegada que
és un dels principals focus de discriminació i dels obstacles més impor-
tants que troben les dones a l’hora de mantenir-se en el mercat laboral.

Fins que aquesta necessària corresponsabilitat no sigui assumida pel
conjunt social, amb una concepció diferent de l’ús del temps i amb la
implicació de totes les administracions per tal de modificar horaris, facili-
tar la mobilitat i els espais necessaris d’atenció a les persones, continua-
rà veient-se només des de la perspectiva d’un problema de dones que
han de solucionar les dones.

L’Estat espanyol compta des del 22 de març del 2007 amb la Llei orgà-
nica 3/07, d’igualtat efectiva de dones i homes, que ha significat un avenç
en la necessitat de dur-la al si de les empreses mitjançant la negociació
col·lectiva.

La igualtat en el treball, en els salaris, en les condicions laborals en el
seu conjunt i la lluita per a la desigualtat ha d’incorporar-se de manera
col·lectiva sigui quin sigui el sector econòmic de l’activitat.

El reforçament del paper dels sindicats com a organitzacions impres-
cindibles per a la defensa dels interessos de les treballadores, la necessi-
tat de la participació activa de les afiliades a tots els àmbits de direcció i
de negociació també és un dels reptes que cal plantejar per assolir aquesta
necessària igualtat.
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Reptes i lluites encara imprescindibles per aconseguir un canvi en el
nostre mercat laboral, en l’estructura productiva de la nostra comunitat
autònoma.

El temps no és suficient per eliminar les desigualtats entre homes i
dones, i continuen sent necessàries polítiques actives d’igualtat és una de
les conclusions que planteja aquest estudi.

Des del món sindical i amb iniciatives com aquestes que contribuei-
xen a conèixer més la nostra realitat, es donen passes importants per
plantejar aquestes polítiques actives que no només han de ser responsa-
bilitat de les administracions públiques, sinó també de tots els agents so-
cials, les organitzacions, les entitats.

Accions positives que afavoreixin un canvi en la mentalitat de les per-
sones, per plantejar unes relacions humanes en igualtat, sense violència,
amb coresponsabilitat i respecte mutu. Unes relacions humanes entre
persones més lliures que aconsegueixin una societat més justa.

Lila Thomàs i Andreu

Directora de l’Institut Balear de la Dona.





1.- Introducció

CCOO de les Illes Balears presenta un treball realitzat pel Grup d’Es-
tudis de Gènere de la UIB i la Secretaria d’Ocupació i Formació CCOO
Illes Balears sobre dones i mercat de treball a les Illes Balears.

Aquest estudi analitza el mercat de treball a partir de l’anàlisi de les
dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), elaborada trimestralment
per l’INE, i publicades a la pàgina web de l’entitat, i de les dades d’afiliació
a la seguretat social. Aquestes últimes han estat proporcionades, desa-
gregades per sexe, per la Direcció Provincial a les Illes Balears de la Tre-
soreria General de la Seguretat Social.

Les dades recollides fan referència a dos moments temporals, l’any
2003 i l’any 2007, per tal de revisar l’evolució en la incorporació de les
dones al mercat de treball en aquests darrers cinc anys. En el cas de
l’EPA s’han recollit (sempre que ha estat possible) les xifres trimestrals i
el valor mitjà anual. Les dades d’afiliacions són referides a final d’any.

S’ha de tenir present que l’EPA i les dades d’afiliació a la seguretat
social no són comparables entre sí: una és una enquesta poblacional ob-
tinguda a partir d’una mostra representativa i l’altra és un registre adminis-
tratiu. A més, les xifres fan referència tant a poblacions diferents com a
moments temporals també diferents: en el cas de l’EPA, el concepte de
població ocupada no es correspon amb el de població afiliada, i les dades
recollides es corresponen a trimestres o a la mitjana anual, mentre que en
el cas de les dades d’afiliació a la seguretat social, la població observada
és la població afiliada a 31 de desembre.

Tot i així, hem considerat adient aportar ambdós tipus de resultats per
tal de veure quines eren les possibles diferències i similituds entre ells i
quina era la fotografia que cadascun d’ells ens oferia quant a la presència
de dones i homes al nostre mercat de treball.

D’altra banda, cal assenyalar que hem recollit els principals indicadors
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disponibles per a l’estudi del mercat de treball per població total, masculi-
na i femenina, i els índexs per a l’anàlisi de la segregació d’aquest mercat,
tant a nivell horitzontal com vertical.

A més, seguint les recomanacions sobre estadístiques d’igualtat reco-
llides a l’Informe de la Comissió de les Comunitats Europees 2007 per a la
Igualtat entre Homes i Dones, s’han calculat les variacions absolutes i
relatives amb relació als dos moments temporals considerats i per als
principals tipus de població laboral (persones actives, aturades, ocupa-
des i afiliades a la seguretat social).

2.- Anàlisi del mercat de treball balear des d’una perspectiva
de gènere

En termes generals, la història recent de la incorporació de les dones
al mercat de treball (i, en general, a la vida pública) és la del pas de l’exclu-
sió a la segregació, és a dir, d’aquella situació en què no es podia accedir
als llocs perquè la llei ho prohibia (exclusió), a aquella altra en què la pro-
hibició és eliminada i l’accés és possible, però només a certs àmbits i/o
en determinades condicions (segregació).

En aquest sentit, si bé una primera anàlisi de l’evolució recent del mercat
de treball al nostre país ens mostraria, entre d’altres coses i com aspecte
més destacat, la massiva incorporació de les dones amb forts augments
de la població femenina activa i ocupada i descens de la població inactiva
(INE – Instituto de la Mujer, 2006, 2007; OIT, 2008; Salvà et al., 2002). Però
és necessari remarcar, com fa, per exemple l’informe ETAN (Comissió
Europea, 2001), que disposar d’estadístiques desagregades per sexe (és
a dir, que diferencien en nombre d’homes o dones presents en els dife-
rents àmbits) pot resultar relativament senzill (i tot i això, no sempre és
així), però aquesta primera anàlisi no és suficient ni per obtenir una idea
exacta de la situació ni per planificar les mesures destinades a optimitzar
els recursos. De fet, tot i aquest avenç, les dones tenen més probabilitats
d’estar desocupades, de tenir treballs de menor rellevància, de rebre sa-
laris més baixos, etc. (INE – Instituto de la Mujer, 2006, 2007; OIT, 2008)

És per això que fan falta anàlisis de gènere que no solament “mirin” les
dades, sinó que les analitzin en profunditat, les relacionin amb la situació
social d'homes i dones, i, en funció d’això, ofereixin indicis sobre la segre-
gació per raó de gènere que existeix al mercat de treball. Només així, a
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partir de conèixer les realitats, serà possible determinar les mesures ne-
cessàries per a corregir les desigualtats.

En termes generals, les dades que es prenen habitualment com a
punt de referència sobre l’estat del mercat de treball a Espanya són les
que ens proporciona l’EPA, elaborades per l’Institut Nacional d’Estadística
(INE) i que es publiquen trimestralment1. L’EPA és considerada la principal
operació estadística realitzada a l’Estat espanyol per a l’estudi del mercat
laboral i és l’equivalent espanyol de l’enquesta de la força de treball que es
realitza a tots els estats de la UE.

Des d’un punt de vista teòric, algunes autores (Carrasco i Mayordomo,
2000) han posat de manifest les limitacions de l’EPA per a un estudi del
mercat laboral realitzat des d’una perspectiva de gènere. La principal limi-
tació de l’enquesta seria que aquesta ofereix pocs elements per tractar
adequadament la relació entre el treball assalariat i el treball reproductiu.
Tot i aquestes limitacions, l’EPA proporciona informació molt útil sobre el
grau d’inserció de les dones al mercat laboral i sobre les condicions en les
quals les dones s’hi incorporen, en funció de diferents característiques
sociodemogràfiques i en funció de l’estructura del mercat laboral.

Des d’un punt de vista estadístic, l’EPA presenta per a les Illes Balears
problemes de representativitat de la mostra, els quals cal tenir presents.
Aquesta falta de representativitat fa que les desagregacions per a moltes
variables considerades d’interès per a l’estudi del mercat laboral, no si-
guin fiables a nivell territorial uniprovincial de les Illes. La falta de represen-
tativitat afecta, per exemple, a una variable clau per a l’anàlisi del mercat
laboral des d’una perspectiva d’estudi de les desigualtats en l’accés al
mercat de treball, com és ara el nivell d’estudis i formació de la població
ocupada.

L’EPA empra una classificació de la població de 16 i més anys, se-
gons la seva relació amb l’activitat econòmica que l’agrupa a les categories
següents:

a) La població econòmicament activa és el conjunt de persones de 16
o més anys que durant la setmana de referència (l’anterior a aquella
en què correspon realitzar l’enquesta segons el calendari previst)
proporcionen mà d’obra per a la producció de béns o serveis econò-
mics o que estan disponibles i fan gestions per a incorporar-se a

1 Aquestes dades, juntament amb els criteris per a la seva elaboració, poden consultar-se on line
a l’adreça del web: http://www.ine.es
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dita producció, és a dir, que satisfan les condicions necessàries per
a la seva inclusió entre les persones ocupades o aturades, tal com
es defineixen a continuació.

b) La població ocupada està formada per aquelles persones de 16 o
més anys que treballen per compte d’altri o exerceixen una activitat
per compte propi durant almenys una hora a la setmana de referèn-
cia, a canvi d’un sou, guany familiar, benefici o altra forma de retribu-
ció connexa, o que havent treballat en la seva ocupació actual, hi
estaven absents i hi mantenien un estret vincle.

c) La població aturada o desocupada comprèn totes les persones de
16 o més anys que no tenen ocupació ni han treballat en la setmana
de referència, que han buscat treball durant el mes precedent i esta-
ven disponibles per treballar en un termini de dues setmanes, i tam-
bé les persones sense treball disponibles per treballar, que estaven
a l’espera d’incorporar-se a un nou lloc de treball en data posterior a
la setmana de referència, i els absents del treball a conseqüència
d’una suspensió per regulació d’ocupació que no creien poder in-
corporar-se a l’empresa i que havien cercat treball i estaven dispo-
nibles per a ocupar-lo.

d) La població econòmicament inactiva inclou les persones de 16 o
més anys que no desenvolupen una activitat econòmica, és a dir,
persones sense treball i disponibles per a treballar que no buscaven
ocupació o persones sense treball i no disponibles per a treballar.

Prenent com a punt de partida aquestes definicions, l’EPA presenta
dades sobre diferents paràmetres (taxa d’activitat, taxa d’atur, taxa d’ocu-
pació ...) que s’ofereixen per al conjunt del país, però també, en alguns
casos, desagregats per comunitats autònomes i províncies, i en funció
d’algunes variables sociodemogràfiques d’interès com ara el sexe, l’edat,
l’estat civil o el nivell de formació. No obstant això, i com s’anirà comprovant
al llarg d’aquest treball, no totes les dades estan desagregades en funció de
les variables que aquí ens interessa analitzar: la comunitat autònoma (per a
conèixer en aquest cas l’estructura del mercat de treball de la CAIB) i el
sexe (per a conèixer la segregació per gènere en el si de la CAIB).

La incorporació d’aquest tipus de variables és particularment rellevant
en l’anàlisi de l’estructura del mercat laboral des d’una perspectiva de gè-
nere perquè, com assenyalen Teresa Torns, Pilar Carrasquer i A. Romero
(1995) o Ester Barberá (2005), la vida laboral dels homes sol desenvolu-
par-se en funció, bàsicament, de la seva edat i de la seva salut (treballen
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quan estan en edat de fer-ho i poden, i deixen de treballar quan no poden
per malaltia o discapacitat o quan l’edat els retira). En canvi, en el cas de
les dones, a més d’aquestes variables, juguen un important paper el nivell
de formació i les obligacions familiars, de manera que elles solen presen-
tar les taxes d’activitat més altes al voltant de la trentena, però només
s’acosten a les taxes d’activitat masculines en cas de tenir bons nivells de
formació i estar lliures de responsabilitats familiars.

En el marc d’un treball anterior (Ferrer et al., 2006) i prenent com a
base diferents propostes (Álvaro, 1994; Casas, 1994; Castaño, 2004; CES,
2003; Instituto de la Mujer, 2004; Vessuri, Canino i Raussell, 2004) vàrem
proposar un sistema d’indicadors associats al principi d’igualtat d’oportu-
nitats entre homes i dones, que pogués ser útil tant per a l’anàlisi del mer-
cat laboral i les seves característiques desagregades per gènere, com
per a l’estudi de les discriminacions que pateixen o puguin patir les dones
en la seva incorporació al mercat laboral. En aquest cas hem aplicat aquest
sistema d’indicadors per a l’anàlisi del mercat de treball balear prenent
dos punts de referència temporals i establint comparances entre ells, 2003
i 2007, a fi de disposar d’un marge de 5 anys que ens permeti detectar
possibles variacions en el mercat laboral.

En tots els casos es procedirà de la següent manera: es prendran
com a punt de partida inicial les dades principals (inactivitat, activitat, atur
i ocupació) per al conjunt de l’Estat espanyol en els dos moments tempo-
rals establerts i es compararan amb les dades de la CAIB. Finalment,
s’obtindran, ja sols per a la nostra comunitat, les dades específiques i/o
desagregades per edat, nivell de formació assolit, etc.

En aquells casos en què no es disposi de la dada, s’indicarà el tipus
d’indicador proposat i la impossibilitat per obtenir la dada, per tal de pre-
sentar no només allò que està disponible sinó també aquella informació
que ens manca.

D’altra banda, en aquells casos en els quals estigui disponible, es pro-
porcionarà la informació corresponent als 4 trimestres de 2003 i als 4
trimestres de 2007, per conèixer la seva evolució interanual així com les
corresponents mitjanes.

A més de les dades de l’EPA, que com ja hem assenyalat, es corres-
ponen amb una enquesta per mostreig, l’estudi recull dades estadístiques
originades per registres administratius. De manera més concreta, s’han
analitzat les dades de l’afiliació a la seguretat social corresponents a les
Illes Balears en data de 31 de desembre de 2003 i de 2007, i les dades de
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contractació registrada segons sexe, tipus de jornada i tipus de contracte
proporcionades per l’Observatori Ocupacional de l’INEM a les Illes Bale-
ars. Les fonts de dades consultades i analitzades per a l’elaboració de
l’estudi han estat escollides per la possibilitat d’establir comparacions, ter-
ritorials i/o temporals.

Les operacions estadístiques de les quals s’han fet explotacions es-
pecífiques són, per tant, l’EPA; les dades d’afiliació a la seguretat social
desagregades per sexe i proporcionades per la Direcció Provincial a Illes
Balears de la Tresoreria General de la Seguretat Social; i les dades de
contractació de l’INEM. Cal remarcar que les dades proporcionades per la
Direcció Provincial a les Illes Balears de la Tresoreria General de la Segu-
retat Social i les dades sobre contractació fan referència tan sols a les IB.

L’estudi s’estructura en tres apartats i pretén reflectir tant la situació ac-
tual de la dona al mercat de treball des d’una perspectiva quantitativa i es-
tructural com recollir les principals característiques de les variacions d’aques-
ta participació i que són observables a partir de les dades disponibles.

En el primer apartat es fa una anàlisi descriptiva del mercat de treball
de les Illes Balears tenint en compte les diferències de dones i homes que
s’observen tant en la inactivitat com en l’activitat, l’ocupació i l’atur. Aquest
apartat, titulat “Panorama general del mercat de treball de les Illes Bale-
ars”, inclou una anàlisi comparativa de la nostra comunitat amb l’Estat
espanyol i una anàlisi comparativa temporal entre els anys 2003 i 2007.

Per la seva banda, la “Segregació per raó de gènere al mercat laboral
de les Illes Balears” analitza el mercat de treball tenint en compte els prin-
cipals indicadors de segregació laboral, tant de segregació horitzontal com
vertical. Els indicadors que recull aquest estudi són, com ja hem comen-
tat, els elaborats per Ferrer i cols. (2006) a partir de diverses propostes
teòriques d’estudi del mercat laboral des d’una perspectiva de gènere. A
més, s’han pres en consideració les recomanacions de l‘Informe de la
Comissió Europea sobre la Igualtat entre Homes i Dones de 2007. Els
indicadors de segregació s’han calculat amb les dades d’ocupació de l’EPA
i amb les dades d’afiliació a la seguretat social. En aquest apartat cal tenir
present les limitacions de les dades disponibles, a les que ja hem fet refe-
rència anteriorment, especialment pel que fa a l’EPA i a la possibilitat de
realitzar creuaments amb determinades variables socials com ara el ni-
vell d’estudis o l’estat civil.

La tercera part del treball es centra en l’estudi de les variacions en
l’ocupació pel que fa als anys 2003 i 2007. Per a l’anàlisi de les variacions
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en l’ocupació utilitzam les dades de l’EPA i d’afiliació a la seguretat social.
Les dades d’afiliació s’han distribuït per règim d’afiliació, sector productiu
i branca d’activitat a dos dígits de la CNAE-93 tenint en compte la compa-
ració de dos col·lectius, el col·lectiu d’homes i el de dones. La comparació
dels dos col·lectius pren també en consideració l’anàlisi de la segregació
per règim d’afiliació, per sector i branca d’activitat així com la precarietat
en la contractació com a trets característics del treball femení, però, so-
bretot, de la feminització del mercat laboral, entesa aquesta com el pro-
cés de la progressiva incorporació de la dona al mercat laboral.

L’estudi acaba amb un apartat de conclusions.

3.- Panorama general del mercat de treball a les Illes Balears

3.1.- La inactivitat econòmica
Es proposa, en primer lloc, analitzar la població inactiva a partir de tres

tipus de operacions estadístiques bàsiques. Primer de tot s’han revisat
les taxes d’inactivitat, és a dir, el percentatge de població de 16 i més anys
que per diferents causes no treballa ni cerca feina. En aquest cas s’han
diferenciat les taxes d’inactivitat per a la població total i les taxes d’inactivi-
tat segons la variable sexe i la variable edat. Una segona operació esta-
dística ha consistit en l’anàlisi de la distribució de la població inactiva se-
gons la causa d’inactivitat i segons els grans grups d’edat. En ambdós
casos s’ha distingit entre població total, població masculina i població fe-
menina. En darrer terme, s’ha calculat la variació tant en termes absoluts
com relatius de la població inactiva per causa d’inactivitat.

El motiu d’introduir la inactivitat en l’estudi del mercat laboral és pel fet
que moltes vegades la inactivitat és el més fort dels signes de discrimina-
ció i segregació del mercat de treball (Prieto, 1999). A més, la inactivitat és
una informació que reflecteix en bona mesura l’existència de rols per raó de
gènere, rols que fan que les dones es trobin en una situació de desavantat-
ge per accedir al mercat de treball. En aquest sentit, és especialment
interessant analitzar la causa d’inactivitat per dedicació a les tasques de
la llar. Malauradament, les dades de l’EPA per a les Illes no permeten ana-
litzar aquesta causa d’inactivitat per sexe i grup d’edat i altres variables
com tinença de fills i nivell d’estudis, informació que seria molt interessant
per tal de conèixer quines són les dones inactives i quines són les causes
que fan que un nombre considerable d’elles renunciï a participar al mercat
de treball.
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En aquest sentit cal tenir present que el nombre de persones inactives a
la CAIB era l’any 2007 de 306.300, de les quals 111.600 eren homes i 194.700
dones. Al conjunt de l’Estat el nombre de persones en situació d’inactivitat
econòmica és de 15.473.000, de les quals 9.794.800 són dones.

En comparació amb el conjunt de l’Estat espanyol, la CAIB presenta
taxes d’inactivitat globals més baixes, situant-se la diferència entre quatre
i sis punts percentuals. Aquesta diferència s’observa tant l’any 2003 com
el 2007, en què a la nostra comunitat la taxa d’inactivitat es situa en el
35,9%, mentre que en el cas d’Espanya aquesta taxa és del 41,6%. A la
CAIB a més s’observa que la taxa d’inactivitat ha disminuït respecte a
l’anterior període de temps considerat, fet que no succeeix en el cas de
l’Estat espanyol, on la taxa d’inactivitat es manté al voltant del 41%.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

L’explotació de l’EPA disponible a l’INE base ens proporciona les da-
des d’inactivitat desagregades per sexe únicament pel 2007 (però no per
2003). Si analitzam aquestes dades per sexe, la taxa d’inactivitat mascu-
lina és inferior a la taxa d’inactivitat femenina i, per tant, en termes relatius,
són més les dones que no accedeixen o intenten accedir al mercat laboral
que no pas els homes. En el cas de la CAIB, la diferència entre les dues
taxes es pot considerar elevada i és de poc més o menys 18 punts per-
centuals. Aquesta diferència és una mica menor que en el cas de la taxa
corresponent a Espanya, on la diferència es troba al voltant de 20 punts
percentuals. A la CAIB, la taxa d’inactivitat dels homes és tan sols del
29,4% mentre que la taxa d’inactivitat femenina es situa en el 48,4%.



PANORAMA GENERAL DEL MERCAT DE TREBALL A LES ILLES BALEARS 19

Pel que fa a l’evolució al llarg dels quatre períodes de l’any, s’ha de
destacar la poca presència de variacions al llarg de 2007, tant entre la
població inactiva masculina com femenina.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

La població inactiva s’ha analitzat també tenint en compte la seva edat.

Pel que fa a l’anàlisi per edat, si bé l’EPA diferencia grups d’edat de cinc
en cinc anys a partir dels 16, s’ha pres com a referència la diferenciació en
quatre grups d’edat (de 16 a 19 anys; de 20 a 24 anys; de 25 a 54 anys; i
de 55 o més anys) disponible també en la majoria dels casos (o, en tot
cas, molt fàcil d’extreure a partir de la informació disponible). El motiu per a
aquesta diferenciació és apropar-nos a la proposta de Castaño (2004), qui
suggereix reunir aquests grups d’edat en els trams següents: de 16 a 24
anys, això és, persones joves que estan entrant en el mercat laboral; de 25
a 54 anys, això és, persones d’edat intermèdia que estan en el mercat labo-
ral; de 55 a 65 anys, això és, persones majors que estan sortint del mercat
laboral. La diferenciació en 4 grups és la que seguirem al llarg de tot aquest
treball per analitzar tant inactivitat com activitat, atur i ocupació.

Per analitzar la variable edat amb relació a la inactivitat, s’han realitzat
dos tipus de tractament de les dades. En primer lloc, s’ha distribuït segons
el grups d’edat conjunt de la població inactiva, homes i dones, i, en segon
lloc, s’han calculat les taxes d’inactivitat per a cada sexe i grup d’edat.

La distribució de la població inactiva segons la edat presenta resultats
interessants des d’un punt de vista d’anàlisi de gènere. En el cas dels
homes, la població inactiva es concentra majoritàriament en el grup d’edat
de majors de 55 anys, i un 66,8% dels homes inactius estan inclosos en
aquest grup d’edat. En el cas de les dones també el grup de més edat
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concentra gran part de la població inactiva, però el percentatge de dones
inactives més majors és inferior al dels homes i és del 56,8%. El pes
percentual significativament inferior de la població més major en el cas de
les dones s’explica per la importància que té en aquest col·lectiu la pobla-
ció compresa entre els 24 i els 54 anys. Com es pot apreciar en el gràfic,
aquest grup d’edat representa el 29,3% de la població inactiva femenina,
mentre que en el cas dels homes el pes percentual és només del 15,1%,
és a dir, el percentatge de població inactiva femenina d’aquest grup d’edat
quasi duplica la població masculina de la mateixa edat.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Les variacions de les taxes d’inactivitat masculina i femenina per cada
gran grup d’edat reflecteixen també l’existència de diferències de gènere
quant al mercat laboral. Per a tots els grups d’edat s’observa una major
taxa d’inactivitat femenina. La presència d’aquesta diferència en tots els
grups d’edat considerats ens indica que la no participació de la dona en el
mercat laboral continua essent una qüestió de gènere que afecta no sols
les dones més grans sinó que també afecta en bona mesura les genera-
cions més joves de dones. Aquestes dades, juntament amb la presència
de taxes d’inactivitat femenina molt més altes que les masculines en el
grup d’edat dels 25 als 54 anys (fins a 3,5 vegades més altes), fan pensar
que es mantenen en bona mesura les diferències de rol entre homes i
dones que dificultarien la plena inserció de la dona en el mercat laboral.
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

La comparació de les taxes d’inactivitat corresponents a Espanya i a
les Illes Balears mostra algunes variacions. S’observa, per exemple, una
taxa lleugerament més elevada de població inactiva en els grups d’edat
més joves en el cas d’Espanya, i és remarcable la major diferència entre
les taxes nacionals i les illenques en el cas de la població masculina jove.
En el grup d’edat dels 25 als 54 anys, la major diferència entre els dos
territoris s’observa en la taxa d’inactivitat femenina, que es troba a quatre
punts percentuals per sota de la taxa espanyola.

Finalment, el gràfic ens permet observar que per a la població major
de 55 anys les taxes d’inactivitat en el cas d’Espanya són pràcticament
iguals entre homes i dones, mentre que a les Illes la taxa d’inactivitat fe-
menina és quasi vint punts superior a la masculina. A més, en aquest grup
d’edat la taxa d’inactivitat femenina a les Illes és un poc més d’onze punts
superior a la taxa espanyola.

Les taxes d’inactivitat més altes corresponen, com és lògic, als grups
d’edat extrema (de 16 a 19 anys i de 55 i més anys) i les taxes d’inactivitat
més baixes són per als grups intermedis (de 20 a 24 i de 25 a 54 anys).
Aquest perfil és observable tant en el cas de la població femenina com
masculina, i tant a Espanya com a les Illes.

Com es pot veure, les diferències de les taxes d’inactivitat home i dona
per a cada grup d’edat considerat varien. En el cas de les Illes Balears, la
diferència més accentuada es correspon al grup d’edat de 55 i més anys
(amb quasi 20 punts de diferència, com hem assenyalat anteriorment).
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Als altres grups d’edat les diferències són també elevades i es situen en-
tre els 14 i els 17 punts percentuals.

Per una altra banda, les diferències en la no participació al mercat de
treball entre els diferents grups d’edat són més pronunciades entre els
homes. Aquest fet ens indicaria que les taxes d’inactivitat en la població
masculina es relacionen d’una manera més directa amb l’entrada i la sor-
tida del mercat laboral per raons associades a la capacitat per al treball
productiu, mentre que en el cas de les dones la inactivitat econòmica vin-
dria determinada també pel treball reproductiu, és a dir, l’atenció d’infants
i d’altres persones dependents i el treball de la llar.

Segons aquesta variable, la causa d’inactivitat i la distribució de la po-
blació inactiva masculina i femenina ens permet comprendre millor les
diferències existents per raó de gènere. De cada deu dones en situació
d’inactivitat, entre quatre i cinc no participen en el mercat laboral per dedi-
car-se a les tasques de la llar. Això significa que gairebé la meitat de les
dones inactives ho són per dedicar-se a una activitat considerada tradicio-
nalment pròpia del seu rol. En el cas dels homes, la proporció d’inactius
que es dediquen a la llar no arriba a un home de cada deu.

La menor participació de la dona al mercat de treball al llarg de la his-
tòria es fa també palesa si s’observa el pes diferencial que tenen per a
cada sexe les causes d’inactivitat per jubilació i prejubilació, d’una banda,
i la causa d’altres tipus de pensions. En aquest sentit, no s’ha d’oblidar
que la jubilació i la prejubilació són prestacions econòmiques associades
al treball productiu i a la cotització a la seguretat social (i el nombre d’ho-
mes en aquesta situació multiplica quasi per 3 el de dones), mentre que la
categoria altres pensions recull les prestacions de viduïtat, les pensions
no contributives i altres que no estan directament relacionades amb una
activitat laboral de la persona perceptora de la prestació (en aquest cas,
és el nombre de dones el que quasi multiplica per 3 el d’homes).
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Les dades sobre les variacions produïdes en el nombre de persones
inactives per a cada una de les causes d’inactivitat entre els dos mo-
ments temporals analitzats podien ésser també indicatives de la perma-
nència de situacions d’inactivitat de les dones associades a rols tradicio-
nals femenins (si bé no estan disponibles desagregades per sexe).

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Les variacions observades quant a inactivitat entre el període 2003 i
2007 ens mostren que en els darrers cinc anys la població inactiva que es
dedica a les tasques de la llar ha crescut en 3.200 persones. Tot i que no
s’ha pogut disposar de la dada de població inactiva per causa d’inactivitat
i sexe de l’any 2003, pensam que l’augment d’aquesta població inactiva
podria estar protagonitzada principalment per dones. En termes relatius,
aquesta causa d’inactivitat juntament amb la de jubilació i prejubilació pre-
senten variacions de creixement mentre que en el cas de població inacti-
va estudiant i de població incapacitada permanent, la variació es negativa.
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La població inactiva que experimenta un creixement en termes abso-
luts i relatius més elevat és la població pensionista, i en concret l’any 2007
es comptabilitzen 16.600 inactius pensionistes més que l’any 2003. En el
cas de la població estudiant, el descens observat es pot considerar mo-
derat, especialment si es compara amb el descens de la població inactiva
per causa d’incapacitat permanent.

Les dades de la inactivitat presentades ens permeten concloure que
les dones continuen patint dificultats per accedir al mercat laboral i que
existeixen encara situacions socials que fan que moltes dones continuïn
mantenint i assumint rols tradicionals associats al treball reproductiu.

Entre les possibles causes que explicarien el descens relativament
baix de la taxa d’inactivitat i l’augment de la població inactiva dedicada a
les tasques de la llar, es podrien destacar les següents: dificultats per
conciliar la vida personal, familiar i laboral, existència de desequilibris en
el repartiment de les tasques de la llar i de la cura dels membres de la
família, i situacions de segregació que fan que la dona ocupi llocs de feina
pitjor pagats i acompanyants d’una consideració social menor, el que dóna
lloc a l’abandó per part de la dona de l’ocupació remunerada en situacions
familiars de necessitat.

3.2.- L’activitat
A continuació s’analitzen les dades relatives a l’activitat i la taxa d’acti-

vitat o percentatge de població activa respecte de la població en edat de
treballar, diferenciant la taxa d’activitat femenina (percentatge de població
activa femenina respecte de la població femenina en edat de treballar) i la
taxa d’activitat masculina (percentatge de població activa masculina res-
pecte de la població masculina en edat de treballar).

En primer lloc, es presenten les dades en valors absoluts i a continuació
les corresponents taxes per a Espanya i les Balears.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis de
gènere, UIB.
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Com podem veure resumit a la gràfica següent, la taxa d’activitat de
les dones a les Illes Balears està entre 6 i 9 punts per sobre de la de les
dones espanyoles en el seu conjunt i en els dos moments temporals ana-
litzats.

D’altra banda, la taxa d’activitat masculina es situa al voltant de 20
punts percentuals per sobre la taxa femenina, tant en el cas d’Espanya
com en el cas de les Illes Balears.
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Quant a l’evolució trimestral, si bé en els dos moments temporals ana-
litzats a les Illes Balears es produeixen variacions de la taxa d’activitat al
llarg de l’any, aquestes són petites (per sota de 2 punts percentuals) i
afecten per igual a homes i dones, com es pot veure al gràfic següent.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis de
gènere, UIB.
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En definitiva, la comparança entre la CAIB i Espanya mostra que les
taxes d’activitat, tant la de població total com la masculina i la femenina,
són més elevades a la nostra comunitat autònoma que a la resta de l’Es-
tat, i això tant l’any 2003 com el 2007, encara que les distàncies s’han
escurçat lleugerament en el segon moment temporal analitzat. Concreta-
ment, la taxa d’activitat de les dones a les Illes Balears està entre 6 i 7
punts per sobre de la de les dones espanyoles en conjunt.

A continuació es presenten les dades corresponents a activitat per
grups d’edat, per al conjunt de l’Estat i per a Balears.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.
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Font: INE, EPA 2007. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup
d’estudis de gènere, UIB.

Les taxes d’activitat per grups d’edat es presenten tan sols per a Bale-
ars i ens mostren diferències entre grups, tant del 2007 respecte al 2003
com entre homes i dones.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.
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Com podem observar en la gràfica anterior, la taxa d’activitat femenina
per al grup de 16 a 19 anys i per al grup de 20 a 24 anys ha baixat des de
2003 a 2007: gairebé 7 punts en el primer cas i 6 en el segon.

Un possible motiu d’això podria ésser el retard de l’edat d’entrada de
les dones al mercat laboral, probablement relacionat amb la seva dedica-
ció a la formació (així, dedicarien més temps a formar-se i esperarien a
completar la seva formació abans d’estar en disposició d’accedir al mer-
cat de treball).

D’altra banda, en el grup de 25 a 54 anys d’edat la taxa d’activitat feme-
nina ha crescut (entorn de 4’5 punts percentuals), mentre la masculina es
manté probablement perquè ha “tocat sostre”, ja que es troba al voltant
del 93%. Cal remarcar que és en aquest tram d’edat on la diferència entre
les taxes d’activitat masculina i femenina és major, encara que s’hagi re-
duït (passant de 21 punts el 2003 a 16’5 el 2007). Recordem que en aquesta
franja d’edat les persones arriben a la seva maduresa laboral, però també
n’inclou l’edat en la qual es planteja la possible formació d’una família.
Planegen, per tant, les dificultats per a la conciliació de la vida personal,
laboral i familiar com una de les possibles causes de les diferències ob-
servades entre les taxes d’activitat de dones i homes.

Entre les persones de 55 o més anys, la taxa d’activitat es manté tant
en el cas de la població masculina com de la femenina, si bé la taxa d’ac-
tivitat masculina duplica la femenina.

Aquesta situació podria relacionar-se, entre d’altres coses, amb el fet
que les dones de més de 55 anys (és a dir, que a mitjan dels anys 70
tenien entorn de 20 anys, l’edat d’incorporar-se al mercat laboral) corres-
ponen a una generació de dones que o bé no es va incorporar mai al món
laboral o, si ho va fer, el va abandonar en casar-se i/o tenir fills/es, amb
moltes dificultats per “reenganxar-se” si ho volien fer, i quedant, per tant,
excloses de la població activa pel que fa a les estadístiques oficials (i a
més, passaren a engrossir les files d’allò que les estadístiques conside-
ren com a població econòmicament inactiva: Poal, 1993).

Com a conclusions pel que fa a les taxes d’activitat per edats, podem
dir que en el cas dels homes no hi ha molts canvis entre 2003 i 2007. En
el cas de les dones els canvis més destacats són: l’entrada retardada al
mercat de treball; l’augment de la taxa màxima d’activitat (que es dóna
entre els 25 i els 54 anys) malgrat que encara està ben lluny de la mascu-
lina (93% en el cas dels homes, 77% en el cas de les dones); i que a partir
dels 55 anys la taxa d’activitat femenina és la meitat de la masculina.
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Amb relació a les dades observades (i, particularment, amb relació a
aquelles relatives a 2007) podem dir que, d’acord amb la diferenciació
establerta per Maruani (2002), la corba d’activitat femenina es correspon-
dria bàsicament amb la denominada “en forma d’u invertida”, model en
què predomina l’activitat contínua en la qual les dones desenvolupen paral·le-
lament l’activitat laboral i les obligacions familiars, sense deixar de treba-
llar pel fet de tenir fills (a diferència de la inactivitat predominant en altres
èpoques de la nostra història, o de les discontinuïtats en la carrera ocasio-
nades per la criança dels infants), encara que aquesta U segueix essent
sensiblement menys pronunciada que en el cas dels homes.

Per altra banda, com assenyala Casas (1994), les taxes d’activitat per
edat (com ocorr també en el cas de les taxes d’ocupació a les quals ens
referirem més endavant) són diferents per a homes i dones i tenen perfils
diferenciats per a cada tram d’edat, de manera que, en general, la parti-
cipació laboral de les dones és major en els trams més joves i les diferèn-
cies de participació laboral entre un trams i uns altres són també més
fortes.

Continuant amb l’anàlisi, l’EPA proporciona la informació desagregada
per sexe i estat civil per al conjunt de l’Estat espanyol. Si bé no diferencia
tots els estats civils possibles, ja que els agrupa en quatre, tampoc ofereix
informació que permeti seguir la recomanació de Castaño (2004) qui sug-
gereix, donada l’escassa grandària d’alguns segments, agrupar les dife-
rents possibilitats en només dues: casats/ades vs. no casats/ades. El fet
d’estar casada i/o viure en parella o no, és el que sol determinar diferènci-
es en el cas de les dones. Aquesta informació, no obstant això, no està
disponible per Comunitats autònomes, motiu pel qual s’ha obviat aprofun-
dir més en la seva anàlisi o desagregació (per sexe, estat civil i edat) ja
que no ofereix dades precises sobre l’objecte d’estudi en aquest cas.

A continuació es presenten les dades relatives a activitat per nivell de
formació assolit. Cal remarcar que en la recollida d’aquesta informació, i
d’acord amb les recomanacions, s’ha pres com a referència el nivell mà-
xim d’estudis finalitzats en cada cas.

D’altra banda, si bé la seva anàlisi podria resultar molt il·lustrativa, les
dades desagregades per sexe, nivell d’estudis i edat no estan disponibles
per a les comunitats autònomes, motiu pel qual no es varen incorporar a
aquest treball.
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

A partir d’aquestes dades podem dir que pel que fa al nivell de forma-
ció, tant en el cas dels homes com en el cas de les dones s’observen
pocs canvis entre 2003 i 2007. En ambdós casos, entre la població activa
predominen les persones amb estudis secundaris (de 1a o 2a etapa) i el
percentatge d’homes actius amb estudis primaris i estudis secundaris de
1a etapa és superior al de dones amb aquesta formació, mentre el per-
centatge de dones amb estudis secundaris de segona etapa i estudis
universitaris és superior al d’homes amb aquest nivell de formació. Això
indica que, com ja s’ha detectat en altres treballs sobre el tema, també en
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el cas de la CAIB les dones que estan en el mercat de treball tenen nivells
de formació superiors als dels homes.

Amb relació a aquesta qüestió, s’ha suggerit que la presència de do-
nes en el mercat laboral està fortament associada al seu nivell d’estudis,
de manera que amb major preparació educativa més altes són les seves
taxes d’activitat i ocupació, fins al punt que entre les dones amb estudis
universitaris aquestes taxes serien molt similars a les dels homes (Casas,
1994). Si bé no disposam d’aquestes taxes diferenciades per a la nostra
comunitat, els resultats percentuals presentats a les taules anteriors ani-
rien en aquesta línia.

És important recordar, a més a més i per valorar adequadament aques-
ta qüestió, que entre les dones sol donar-se també una forta associació
entre nivell d’estudis i edat: les dones més joves solen tenir nivells forma-
tius substancialment més elevats que les dones de més edat, associació
que no es dóna amb la mateixa fermesa en el cas masculí (Escario i
Alberdi, 1987; Mari-Klose i Nos, 1999).

En definitiva, com ens recorden M. José Frau i Natalia Papi (2005), no
podem qüestionar la tesi segons la qual a major capital humà acumulat,
majors taxes d’activitat. I, en aquest sentit, el percentatge de persones
actives mostra (en general, i particularment entre les dones) una presèn-
cia important de persones amb alts nivells formatius.

Cal recordar, com fan aquestes autores, que les dones amb baixes
qualificacions i obligacions familiars solen tendir en major mesura a man-
tenir la dedicació exclusiva al treball domèstic. Una anàlisi des del punt de
vista del cost / benefici ajuda a comprendre aquesta elecció: les persones
amb baixa qualificació solen tenir salaris de poca quantia i, tenint en compte
la dificultat per accedir a serveis d’atenció de baix cost i/o la no disponibi-
litat de xarxes familiars d’ajuda, les dones (principals responsables de la
cura de les persones dependents i dels infants) poden arribar a conside-
rar que els resulta econòmicament més avantatjós abandonar les seves
ocupacions i/o reduir la seva jornada laboral. La veritat és que en molts
casos tenen tota la raó.

Però, òbviament, en una elecció d’aquest tipus entren en joc altres
elements; la carrera professional o el valor del treball, ambdós aspectes
habitualment més desenvolupats en dones amb altes qualificacions pro-
fessionals, no solen ser tampoc aliens a aquestes decisions.

També, com ja hem comentat, la diferenciació de rols en l’àmbit fami-
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liar té una estreta relació amb la presència en el món laboral, molt
especialment en el cas de les dones (Lafuente, Barberá i Sarrió, 1998;
Mari-Klose i Nos, 1999; Martínez, 1992). En termes generals s’ha dit que
les taxes d’activitat i ocupació de les dones són substancialment més
elevades entre les solteres, que no tenen fills/es menors i/o el cònjuge de
les quals té una ocupació liberal o professional (Casas, 1994). No obstant
això, el tipus de dades disponibles (que no diferencia per comunitat i estat
civil, o persones amb les quals es conviu) dificulta la comprovació d’aques-
ta asseveració en la nostra comunitat autònoma, tot i que podem pensar
que és certa també en el nostre cas.

3.3.- L’atur
A continuació revisarem les dades corresponents a Espanya i a la

CAIB referides a l’atur i la taxa d’atur, és a dir, el percentatge de població
aturada respecte de la població activa, diferenciant la taxa d’atur femení
(això és, el percentatge de població aturada femenina respecte de la po-
blació femenina activa) i la taxa d’atur masculí (això és, percentatge de
població aturada masculina respecte de la població masculina activa).

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.



34 LES DONES AL MERCAT DE TREBALL DE LES ILLES BALEARS 2003 - 2007

Font: INE, EPA 2007. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup
d’estudis de gènere, UIB.

Font: INE, EPA 2007. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup
d’estudis de gènere, UIB.

Com podem veure a la gràfica següent, la taxa d’atur femení a les Illes
Balears està entre 2 i 4 punts (entre un 25% en 2007 i un 30% en 2003)
per sota de la de les dones espanyoles en el seu conjunt.

La taxa d’atur masculí és a Balears, tant en 2003 com en 2007, lleugera-
ment inferior a la mitjana de l’Estat espanyol (entorn d’un punt percentual
menor) i al voltant d’1’5 vegades més baixa que la femenina, tant en el cas
d’Espanya com de les Balears.
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Quant als canvis entre trimestres, com ja podíem esperar donada l’es-
tacionalitat del mercat de treball balear, les taxes d’atur varien a la nostra
comunitat autònoma sensiblement al llarg de l’any, tant en termes gene-
rals com per a homes i dones, com pot comprovar-se en la gràfica se-
güent, arribant a multiplicar-se per 2 entre el 3r i el 1r trimestre de l’any.

Pel que fa a aquesta qüestió, podem dir que entre 2003 i 2007 l’atur ha
descendit en els quatre trimestres i com a mitjana, tant entre les dones
com entre els homes, i ho ha fet de manera més o menys similar en
ambdós casos (25% per a ells i 30% per a elles), però l’atur femení encara
segueix sent a la CAIB 1’5 vegades superior a l’atur masculí, com hem
comentat anteriorment.
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

A continuació es presenten les dades corresponents a l’atur per grups
d’edat per al conjunt de l’Estat i per a les Illes Balears.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Com podem veure a la gràfica següent, en el cas de Balears s’obser-
ven diferències en la taxa d’atur per als diferents grups d’edat, tant del
2007 respecte al 2003 com entre homes i dones.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.
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L’anàlisi d’aquestes dades ens mostra que les taxes mitjanes d’atur
són inferiors per als homes en totes les franges d’edat i en tots els grups
d’edat analitzats.

D’altra banda, cal comentar les elevades taxes d’atur masculí i femení
en el moment d’entrada al mercat de treball, que van reduint-se per amb-
dós sexes gradualment a mesura que aquesta incorporació s’estabilitza,
tot i que no disposam d’informació complementària que ens permeti as-
segurar quin percentatge de totes aquestes dones realment troben feina i
quin percentatge acaba per deixar el mercat de treball en no trobar-la (pas-
sant, per tant, a engrandir les xifres de població inactiva).

En definitiva, les taxes d’atur femenines, molt més elevades que les
masculines, mostren les dificultats de les dones per trobar feina quan la
cerquen (Barberà, 2005) i com aquestes dificultats es mantenen al llarg
de les diferents etapes de la vida de les dones.

A continuació es presenten les dades relatives a l’atur per nivell de
formació assolit.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Amb relació a la formació de la població aturada, el major percentatge
de persones aturades correspondria —tant els anys 2003 i 2007 com en-
tre els homes i les dones— a persones amb estudis secundaris —de 1a
i 2a etapa—, seguides per persones amb estudis primaris.

Crida l’atenció que el percentatge de dones aturades amb estudis supe-
riors duplicava el 2003 al d’homes amb aquesta formació i el triplica el
2007 (arribant a constituir quasi el 20% del total de les aturades enfront
d’un 6% del total d’aturats). Això suposa que si bé un nivell d’estudis més
elevat implica una major protecció davant l’atur, aquesta protecció actua
en major mesura per a ells que per a elles. D’altra banda, també implica
que la formació, per si mateixa, no sembla ésser suficient per acabar amb
les elevades taxes d’atur femení.

Cal remarcar que tot i que en el sistema d’indicadors proposat es sug-
geria analitzar les dades relatives a atur per sexe, edat i nivell d’estudis
simultàniament i també per sexe i estat civil, i sexe, estat civil i edat, no ha
estat possible trobar aquestes dades desagregades per comunitats autò-
nomes.

Finalment, s’analitza l’atur per temps de recerca d’ocupació i sexe.
Amb relació a aquesta dada, es proposa l’anàlisi de la taxa d’atur femeni-
na de llarga durada, és a dir, el percentatge de població desocupada fe-
menina amb un any o més de recerca d’ocupació respecte de la població
femenina en atur, i la taxa d’atur masculina de llarga durada, això és, el
percentatge de població aturada masculina amb un any o més de recerca
d’ocupació respecte de la població masculina en atur.
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Com podem veure, la taxa d’atur de llarga durada s’ha reduït gairebé a
la meitat entre 2003 i 2007, en termes generals.

Aquesta reducció ha estat sensiblement superior en el cas de la taxa
femenina (53% de reducció, mentre que la taxa masculina s’ha reduït en
un 38%). Aquesta dada constitueix, en principi, una nota positiva quant a la
incorporació de les dones al mercat de treball, tot i que, com hem comen-
tat anteriorment, no disposam d’informació complementària que ens per-
meti assegurar que efectivament totes aquestes dones han trobat feina.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.
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3.4.- L’ocupació
A continuació s’analitza l’ocupació i la taxa d’ocupació, això és, el per-

centatge de població ocupada respecte de la població activa, diferenciant
entre taxa d’ocupació femenina (percentatge de població ocupada feme-
nina respecte de la població femenina activa) i taxa d’ocupació masculina
(percentatge de població ocupada masculina respecte de la població
masculina activa).

En primer lloc es presenten les dades corresponents a Espanya i la
CAIB.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Com es pot veure a la gràfica següent, la taxa d’ocupació de les dones
a les Illes Balears està entre 6 i 9 punts per sobre de la de les dones
espanyoles en el seu conjunt. Per la seva banda, la taxa d’ocupació mas-
culina es situa al voltant de 20 i 25 punts percentuals per sobre la taxa
femenina, tant en el cas d’Espanya com en el cas de les Illes Balears.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Amb relació a l’evolució al llarg del any, també, com era de preveure
donada l’estacionalitat del mercat de treball balear, les taxes d’ocupació
varien a la CAIB, tant en termes generals com per a homes i dones, enca-
ra que en aquest cas les variacions es donen, lògicament, en sentit invers
(el 3r trimestre mostra les taxes d’ocupació més elevades) i no són tan
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cridaneres com en el cas de les taxes d’atur (oscil·lant entre 6 i 7 punts
percentuals).

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

A continuació es presenten les dades corresponents a ocupació per
grups d’edat, per al conjunt de l’Estat i per a Balears.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Tal com es pot veure a la gràfica següent, per grups d’edat s’observen
diferències en la taxa d’ocupació, tant del 2007 respecte al 2003 com en-
tre homes i dones.

Tant en el cas dels homes com en el cas de les dones, i tal com era
d’esperar, s’observa una gran diferència entre la taxa d’ocupació corres-
ponent al tram d’edat de 16 a 19 anys i la taxa corresponent al tram de 20
a 24 anys, i aquesta augmenta novament entre els 20 i 24 anys i dels 25 a
54 anys, per caure bruscament a partir dels 55 anys.

Si s’observen les taxes per sexe, els canvis entre grups d’edat són
significativament menors en el cas de les dones.

Val a dir que, encara que les modificacions entre trams d’edat s’assem-
blin quant a la seva forma, és ben cert que els homes s’inicien en el mercat
de treball amb taxes d’ocupació 10 punts superiors a les de les dones i les
pujades que experimenten són més brusques, mentre la reducció entre
les persones de més edat és molt més important per a elles (amb taxes
d’ocupació del 15% entre les persones de més edat, tant el 2003 com el
2007).
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Amb relació a la formació de la població ocupada, cal tenir present el
que s’ha comentat en el cas de la població aturada.

Com a dada orientativa, val a dir que també entre les persones ocupa-
des predominen aquelles que tenen educació secundària (de 1a o 2a eta-
pa). I cal remarcar que, mentre els homes ocupats van seguits pels qui
tenen estudis primaris, en el cas de les dones són les que tenen estudis
universitaris qui assoleixen el segon lloc entre les ocupades, el que inci-
deix novament en la importància de la formació per aconseguir una ocu-
pació, particularment entre les dones.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

A continuació s’analitza la població ocupada per situació professional.
Aquestes dades permeten obtenir la taxa d’autoocupació i la taxa de sala-
rització.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis de
gènere, UIB.

La taxa d’autoocupació és el percentatge de persones ocupades no
assalariades (ajuda familiar, empresàries, autònomes, membres de coo-
peratives) sobre el total d’ocupades.

Com podem veure en el gràfic següent, la taxa d’autoocupació ha dis-
minuït a les Illes Balears entre 2003 i 2007 per als homes i s’ha mantingut
igual per a les dones.
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Malgrat aquest descens, la taxa d’autoocupació masculina es manté
gairebé 10 punts per sobre de la femenina.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Per la seva banda, la taxa de salarització és el percentatge de perso-
nes assalariades sobre el total d’ocupades.

Com podem veure a la gràfica següent, la taxa de salarització mascu-
lina augmenta lleugerament de 2003 a 2007 i la taxa de salarització feme-
nina es manté en ambdós moments entorn de 10 punts per sobre de la
masculina.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.
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En definitiva, les dades disponibles indiquen també que les dones su-
posen poc menys del 30% de les persones que treballen per compte d’al-
tri a les Balears i al voltant del 45% de les persones assalariades, és a dir,
tant els/les assalariats/ades com especialment els/les treballadors/es per
compte d’altri continuen sent a la CAIB majoritàriament homes com, d’al-
tra banda, ocorr també en el conjunt de l’Estat espanyol (INE – Instituto de
la Mujer, 2006).

Hem de remarcar que del total de persones ocupades i assalariades
en el període analitzat menys del 15% treballaven en el sector públic, mentre
el 85% restant ho feia en el sector privat, observant-se, a més a més, un
repartiment diferencial per sexe entre aquests dos sectors. Així, mentre les
dones representaven el 40% de les persones assalariades en el sector
privat, constituïen gairebé el 55% de les assalariades en el sector públic.

Aquesta concentració de les dones en l’ocupació pública s’ha relacio-
nat amb el seu major èxit acadèmic, amb l’existència de menys barreres
subjectives en l’accés a aquest sector en comparació amb el privat
(Grañeras, 2003) i també amb les mateixes condicions de l’ocupació públi-
ca (jornada contínua, possibilitats de permisos, etc.), les quals faciliten molt
més la conciliació entre la vida personal i la vida laboral (Frau i Papi, 2005).

Seguint amb l’anàlisi, es revisarà el percentatge de població ocupada
per tipus de contracte, obtenint la taxa de temporalitat o percentatge de
persones ocupades amb contractes temporals sobre el total d’assalaria-
des, tant per al cas de les dones com dels homes.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis de
gènere, UIB.
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Com podem veure a la gràfica anterior, encara que la taxa de tempora-
litat ha disminuït lleument de 2003 a 2007, aquesta disminució no arriba ni
a un punt percentual i continua sent força elevada i pròxima al 30%. És a
dir, gairebé 1 de cada 3 treballadors i/o treballadores de les Illes Balears
tenen un contracte temporal.

Cal remarcar que si bé la taxa de temporalitat masculina és lleugera-
ment superior a la femenina, la diferència és molt petita (inferior a 3 punts).

En definitiva, aquestes dades assenyalen l’elevada precarietat del
mercat de treball balear en general, una precarietat que a la nostra comu-
nitat autònoma afectaria per igual a homes i dones.

No disposam d’informació desagregada per comunitat autònoma i sexe
que ens permeti calcular la denominada taxa de temporalitat extrema o
percentatge de persones ocupades amb contractes temporals de durada
inferior a 90 dies sobre el total d’assalariades. Aquesta manca és particu-
larment rellevant en el cas de comunitats com la nostra on, com acabam
de veure, la temporalitat és tan freqüent.

Finalment, s’ha analitzat el percentatge de població ocupada per tipus
de jornada, calculant la taxa de parcialitat o percentatge de persones (ho-
mes i dones) ocupades a temps parcial sobre el total d’ocupades.
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Tal com podem veure a la gràfica anterior, la taxa de parcialitat ha
augmentat de 2003 a 2007, passant de gairebé un 8% a més d’un 10% de
la població. La taxa de parcialitat masculina, si bé ha augmentat lleugera-
ment, continua sent testimonial (es manté per sota del 4% dels homes
assalariats). Entre les dones, aquesta taxa ha augmentat gairebé en 1/4
part i ja se situa prop del 20% de la població femenina assalariada.

En definitiva, a les Illes Balears, com també succeeix a Espanya i a la
Unió Europea (INE – Instituto de la Mujer, 2007), les dones suposen la
majoria de les persones que treballen a temps parcial. Concretament,
entre les persones que treballen a temps complet, entorn d’1/3 són dones
i 2/3 són homes; i entre les persones que treballen a temps parcial, 1/4
part són homes i 3/4 parts són dones. És a dir, l’ocupació a temps parcial
encara és, de moment, marginal en el nostre entorn, però també aquí és
una modalitat de treball bàsicament feminitzada (Frau i Papi, 2005).
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La parcialitat de la jornada laboral com a tret característic de l’ocupa-
ció femenina es posa també de manifest si analitzam les dades de con-
tractació segons tipus de jornada per a cada un dels sexes. L’observatori
ocupacional de l’INEM a les Illes Balears ens ha proporcionat les dades
referides a l’any 2007 del nombre de contractes enregistrats i segons tres
variables: tipus de contractació -indefinida o temporal-; tipus de jornada -
completa, parcial i fixa discontínua- i sexe. Cal recordar que les dades de
contractació de l’INEM, en fer referència als contractes enregistrats, te-
nen com a unitat d’observació el contracte i no la persona contractada.

Aquestes dades permeten obtenir el percentatge de contractes se-
gons tipus de jornada per a cada tipus de contracte i segons sexe, i obte-
nir per a cada un dels sexes la taxa de parcialitat, entesa com el percen-
tatge de contractació a jornada parcial sobre el total de contractació.

Si analitzam les dades relatives al nombre de contractes enregistrats
a les Illes Balears l’any 2007, la primera cosa que s’ha de tenir present és
que en nombres absoluts -tal com es pot veure a la taula següent- la
contractació feta a homes és superior a la de les dones. Aquesta situació
s’observa tant en el cas de la contractació indefinida com de la temporal.
Per tipus de jornada, la preponderància de la contractació masculina so-
bre la femenina es pot apreciar també quan s’observen el nombre de con-
tractes a jornada completa per a cada un dels sexes. La situació és, però,
la inversa si es mira el volum de contractació a jornada parcial, i s’observa
com la contractació femenina a temps parcial és molt superior a la mas-
culina, tant en contractes indefinits com temporals.

Font: INEM. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis de
gènere, UIB.
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La distribució percentual per sexe dels diferents tipus de contracte
ens mostra clarament com la contractació a temps parcial està molt femi-
nitzada. En el cas de la contractació indefinida, on per cada 100 contractes
gairebé la meitat són a dones, 1/3 part de la contractació indefinida a temps
parcial s’ha realitzat a dones.

Aquesta mateixa disparitat en la proporció segons sexe s’observa a la
contractació temporal: el pes de la contractació femenina és del 44,7% so-
bre el total i del 63,4% en el cas de la contractació temporal a temps parcial.

Font: INEM. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis de
gènere, UIB.

La mateixa conclusió s’obté si es pren en consideració el volum que
suposa sobre el total de contractació aquella a temps parcial. Tal com es
mostra al gràfic, la taxa de parcialitat (calculada sobre el nombre total de
contractes enregistrats) és superior en el cas de les dones. Sobre el total
de contractes realitzats a dones l’any 2007, el 30% són contractes a jor-
nada parcial mentre que en el cas dels homes el percentatge és de tan
sols el 14%. El gràfic ens mostra també que tot i que el tipus de jornada
majoritària en els dos tipus de contractació i per a cada un dels sexes és
a temps complet, en el cas de les dones el pes percentual de la jornada a
temps parcial és més elevat, especialment significatiu en el cas de la
contractació temporal.

Aquestes dades reafirmen la conclusió comentada abans: mentre la
contractació a temps parcial pot ser encara marginal al nostre entorn en
comparació amb altres països, aquesta és una modalitat de treball
bàsicament feminitzada (Frau i Papi, 2005).
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Parlar de treball a temps parcial no significa només parlar de menys
hores, sinó també de salaris més reduïts, majors nivells d’eventualitat i
menors possibilitats de formació i ascens dins les empreses (Maruani,
2002). En aquest sentit el treball parcial és sinònim, en molts casos, de
precarietat laboral.

En determinats països (fonamentalment del nord d’Europa) el treball a
temps parcial apareix especialment relacionat a la maternitat i la concilia-
ció entre la vida personal, laboral i familiar. No obstant això, dades com les
aportades per M. José Frau i Natalia Papi (2005) mostren que en el cas
d’Espanya les majors taxes de treball a temps parcial no les presenten les
dones en edat de tenir fills/es petits/es sinó aquelles de menys de 25 i
més de 50 anys. Basant-se en això suggereixen que moltes de les dones
d’aquestes edats que treballen a temps parcial no ho fan voluntàriament
per satisfer les seves necessitats o les seves preferències personals,
sinó forçades per les condicions del mercat laboral, per les característi-
ques de l’activitat que ocupen o per l’intent de les empreses d’arribar a
una major flexibilitat interna o una reducció dels costos. Dit d’una altra
manera, la relació laboral a temps parcial és més buscada pels ocupa-
dors/es que per les empleades.

Si bé no disposam de dades que ens permetin afirmar això en el cas
de les Illes Balears, cal suposar que hi pot estar passant alguna cosa molt
similar.

Amb relació al treball a temps parcial, i com apunt per a la reflexió, cal
recordar també que en molts casos en el nostre entorn el treball remune-
rat de les dones es segueix considerant una mera ajuda respecte a l’eco-
nomia de la llar, el que es tradueix en valorar com més important el treball
de la persona que aporta el salari principal o de major quantia (generalment,
l’home) i, també, entre altres coses, en el fet que les dones ocupen en
major proporció treballs a temps parcial (el que després es tradueix en pres-
tacions per atur i jubilació reduïdes) i tenen majors dificultats per accedir als
llocs de responsabilitat en igual proporció que els homes (Gago, 2006).

En aquest sentit la Comissió Europea, en el seu Informe sobre la igualtat
de l’any 2007 i amb relació al treball a temps parcial, recorda que en l’apli-
cació de polítiques de flexiguretat s’han de tenir en compte les diferents
repercussions en homes i dones i s’ha d’evitar que la flexibilitat sigui una
cosa de dones, mantenint així els estereotips de rol i les situacions de
desigualtat per accedir al mercat de treball en igualtat de condicions.
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4.- La segregació per raó de gènere al mercat de treball de les
Illes Balears

4.1.- La segregació horitzontal
La denominada segregació horitzontal mesura el grau de polarització o

concentració de les dones o els homes en certs sectors o branques d’activitat.

La segregació no és en si mateixa discriminatòria, però sí ho és si
dóna lloc a processos de segmentació del mercat de treball a partir dels
quals les dones acaben de forma sistemàtica en posicions més desavan-
tatjoses dins el mercat de treball.

De fet, aquesta segregació sol valorar-se analitzant els índexs de con-
centració i distribució per sectors d’activitat i partint del supòsit que la fe-
minització o alta concentració de dones en un determinat sector o branca
d’activitat va en desavantatge del col·lectiu i, conseqüentment, la reducció
de la segregació horitzontal sol considerar-se positiva.

Els diferents índexs de segregació s’han calculat tant per a les dades
proporcionades per l’EPA com per a les d’afiliació a la seguretat social.

Analitzarem, en primer lloc, l’índex de concentració, el qual indica com
es distribueix l’ocupació de cada col·lectiu segons els diferents sectors
productius i si la població ocupada (femenina i masculina) es concentra o
no en determinats sectors productius.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

El sector serveis és, amb molta diferència, el sector productiu més
important a les Illes Balears, ja que ocupa a gairebé 3 de cada 4 treballa-
dors/es.

En el cas de les dones, aquestes dades mostren, a més a més, que la
seva presència és quasi testimonial en el cas dels sectors agrícola i in-
dustrial, de manera que 9 de cada 10 dones ocupades a les Illes Balears
ho estan en el sector serveis.

En el cas de les dones, aquesta altíssima concentració no sols no
s’ha corregit sinó que s’ha accentuat entre els dos moments analitzats,
2003 i 2007 (a diferència del que succeeix entre els homes, la presència
dels quals en indústria i construcció augmenta el 2007 respecte a 2003).

Conclusions semblants es poden extreure sobre la concentració de l’ocu-
pació femenina en el sector serveis si s’analitzen les dades d’afiliació a la
seguretat social, segons sector d’activitat i per a cada un dels col·lectius
(ocupació entesa com a població afiliada, en aquest sentit el concepte de
població ocupada és diferent a l’EPA). Pel que fa als homes, les dades de
l’EPA i d’afiliació a la seguretat social no es corresponen exactament, i en
el primer cas s’observa un major pes del sector serveis que no recull
l’enquesta de població.

En qualsevol cas, aquestes dades corroboren la rellevància del sector
serveis i la concentració massiva de les dones ocupades en aquest sector.
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Font: INE, EPA 2007. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup
d’estudis de gènere, UIB.

L’índex de concentració per a la població afiliada s’ha calculat també
tenint en compte el règim d’afiliació.

El règim general és, evidentment, el principal règim d’afiliació tant en el
cas dels homes com de les dones, tot i que s’observa una major concen-
tració entre la població femenina. De fet, la població masculina presenta
més afiliacions al règim d’autònoms, amb una diferència respecte a la
població femenina de poc menys de deu punts percentuals.

Una segona diferència entre la població masculina i la femenina és
l’afiliació al règim de la llar. En el cas dels homes el percentatge és molt
petit (menys de l’1%), i en el cas de les dones, tot i escàs (menys del 5%),
és 5 vegades superior.

Per a les dones la distribució per règim d’afiliació de l’any 2007 pre-
senta també poques variacions respecte a la de l’any 2003. Les variacions
més significatives són el descens de la població autònoma i la major pro-
porció, de poc més d’un punt percentual, d’afiliades al règim de la llar. En
el cas dels homes aquestes variacions són també molt minses (lleuger
augment de l’afiliació al règim general i lleuger descens del règim d’autò-
noms)
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Font: TGSS, Direcció provincial a les Illes Balears. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació
(CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis de gènere, UIB.

A continuació analitzarem l’índex de distribució per sectors, que indica
si la majoria de les persones ocupades en un sector són homes o dones
i permet distingir entre sectors productius “masculinitzats” i “feminitzats”.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.
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Font: TGSS, Direcció provincial a les Illes Balears. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació
(CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis de gènere, UIB.

Com queda de manifest en els gràfics anteriors, tant el 2003 com el
2007 i tant segons dades de l’EPA com d’afiliació a la seguretat social, a
les Illes Balears la distribució per sexes dels diferents sectors productius
mostra que el sector serveis està distribuït de manera més o menys equi-
tativa, i els sectors de l’agricultura, la indústria i la construcció estan clara-
ment masculinitzats.

Aquesta tendència, lluny d’atenuar-se, es fa encara més marcada amb
el temps (sobretot en el cas de la indústria i la construcció).

Font: TGSS, Direcció provincial a les Illes Balears. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació
(CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis de gènere, UIB.
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Pel que fa al règim d’afiliació, el de la mar és el més masculinitzat,
mentre que el règim de la llar és fonamentalment femení.

La resta de règims d’afiliació presenten una distribució menys polarit-
zada, encara que tant en el règim general com en el règim agrari i en el
d’autònoms la població masculina és majoritària.

El que presenta una distribució més igualitària és el règim general,
amb un percentatge de dones de quasi el 45%. En el cas dels règims
autònom i agrari, hi ha entre tres i quatre dones de cada deu afiliats.

Si bé l’índex de feminització ha experimentat lleugers augments en tots
els règims relacionats amb la major presència de la dona en el mercat de
treball (excepte en el de la llar), no s’han produït canvis substancials en
l’estructura del mercat de treball amb relació a la segregació horitzontal.

A més dels ja esmentats, es presenta el valor estadístic denominat
índex de dissimilitud, el qual expressa la distància fins a una distribució
igualitària per sexe, això és, la proporció de dones (i homes) que haurien
de canviar de sector per crear una distribució igualitària (en aquest cas,
un índex de signe negatiu indica la major presència masculina i un índex
de signe positiu, la major presència femenina). El valor màxim seria 1,
que indica la presència d’un sol sexe, i el valor mínim seria 0, que indica
que homes i dones estan distribuïts per igual.

L’índex de dissimilitud presenta algunes limitacions ja que està basat en
la hipòtesi que hi ha una distribució idèntica per gènere en cada sector i
aquest supòsit no sempre s’ajusta a la realitat ni permet introduir-hi variaci-
ons. Tot i així, pot constituir un punt de partida útil per analitzar les desigual-
tats de gènere.

En tot cas, i malgrat possibles matisos en el seu ús, l’incorporem a
continuació per tractar-se d’un índex actualment recomanat per l’OCDE
per il·lustrar les desigualtats entre homes i dones.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis de
gènere, UIB.
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D’acord amb aquests resultats, podem dir que a la CAIB la màxima
dissimilitud es dóna en els sectors construcció i indústria, i en ambdós
casos la tendència a la segregació augmenta entre els dos moments tem-
porals analitzats. En canvi, en el cas de l’agricultura si bé existeix dissimi-
litud, aquesta tendeix a disminuir. El sector serveis és on hi ha una quasi
absoluta similitud entre la presència d’homes i la presència de dones.

A fi de completar aquesta anàlisi, s’ha realitzat un estudi de les dades
d’ocupació per branca d’activitat fent especial menció al sector serveis
perquè és el sector amb una major presència en la nostra comunitat autò-
noma.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

A continuació es presenten les dades relatives a l’índex de concentra-
ció al sector serveis per branca d’activitat.
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Quant a la concentració, com es pot veure en el gràfic anterior, el sector
serveis a les Balears presenta un alt grau de concentració al voltant de la
branca d’activitat de comerç i hoteleria, la qual representa més del 40% de
la població ocupada, tant entre els homes com entre les dones i tant el
2003 com el 2007.

En el cas de les dones, i per als dos moments estudiats, el segon
índex de concentració més elevat correspon a la branca d’administració
pública, educació, activitats sanitàries i veterinàries i serveis socials, mentre
en el cas dels homes el segon lloc està repartit gairebé a parts iguals
entre aquesta i les branques de transport, emmagatzematge i comunica-
cions, i intermediació financera, activitats immobiliàries i serveis empre-
sarials.

A continuació es presenten les dades relatives a l’índex de distribució i
l’índex de dissimilitud per a les branques d’activitat del sector serveis.
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Ambdós índexs (de distribució i de dissimilitud) ens mostren que en
les branques d’activitat de comerç i hoteleria, intermediació financera,
activitats immobiliàries i serveis empresarials, la presència d’homes i do-
nes està distribuïda de manera equilibrada.

En canvi, la branca de transports, emmagatzematge i comunicacions
era clarament masculina el 2003 i ho continuava sent el 2007 (tot i que un
poc menys).

Per la seva banda, administració pública, educació, activitats sanitàries
i veterinàries, serveis socials i altres serveis, activitats de les llars i orga-
nismes extraterritorials estaven feminitzades el 2003 i encara ho estan
més el 2007.
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En definitiva, les dades analitzades ens indiquen que tot i que el sector
serveis és el principal generador d’ocupació a les Illes en els dos mo-
ments analitzats, tant per a dones com per a homes, podem parlar de
l’existència d’una segregació horitzontal que fa que les dones es concen-
trin en treballs considerats típicament femenins i els homes en treballs
considerats típicament masculins.

4.2.- La segregació vertical
La segregació vertical es refereix a la posició d’homes i de dones en la

jerarquia i a la mobilitat i les promocions a través d’aquesta.

Per estudiar aquesta segregació vertical hem analitzat el tipus d’ocu-
pació exercida per homes i dones tenint en compte la classificació d’ocu-
pacions que proporciona l’EPA i hem calculat els índexs de concentració i
de distribució en cada cas.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Tal com es pot veure a la gràfica següent, l’ocupació en què es con-
centra un major percentatge d’homes és en la d’artesans i treballadors
qualificats d’indústries manufactureres, construcció i mineria, excepte
operadors de maquinària, que aglutina entorn d’un 30% de la població
masculina ocupada en els dos moments temporals analitzats.

L’ocupació en què es concentra un major percentatge de dones és en
treballadores de serveis de restauració, personals, protecció i venedors
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de comerç, que aglutina entorn d’un 26-28% de la població femenina ocu-
pada en els períodes analitzats.

Això és: en el cas dels homes són les ocupacions relacionades amb
la construcció les que provoquen una major concentració, mentre que en
el cas de les dones són les ocupacions relatives als serveis personals i
turístics les que generen aquesta concentració.

La presència de dones en els llocs de direcció s’ha incrementat molt
lleugerament, tot i que la diferència amb els homes ha disminuït perquè el
percentatge d’homes en aquest tipus de treball ha minvat poc.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

A continuació es presenten les dades relatives als índexs de distribu-
ció i dissimilitud per als diferents tipus d’ocupació considerats.
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.
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Aquests índexs (de distribució i dissimilitud) ens mostren que les ocu-
pacions treballadors/es qualificats/des en agricultura i pesca, artesans i
treballadors/es qualificats/des d’indústries manufactureres, construcció i
mineria (excepte operadors de maquinària), operadors d’instal·lacions i
maquinària, muntadors, i Forces Armades estan àmpliament
masculinitzades i tendeixen a estar-ho més en el segon moment analitzat.

Per la seva banda, les ocupacions empleats/des de tipus administra-
tiu, treballadors/es no qualificats/des i treballadors/es de serveis de res-
tauració, personals, de protecció i venedors de comerç són ocupacions
feminitzades.

Les ocupacions tècnics i professionals científics i intel·lectuals, i tèc-
nics i professionals de suport mantenen una distribució equilibrada entre
homes i dones en els dos moments temporals analitzats.

En definitiva, les dades recopilades ens indiquen que les ocupacions
en què es concentren les dones i on són majoria són aquelles que tenen a
veure amb les feines de tipus administratiu, no qualificades i de serveis.
Així, la predominança d’aquest tipus d’ocupacions està clarament relacio-
nada amb la major presència de les dones en determinats sectors pro-
ductius (el sector serveis d’una banda, i el sector públic per una altra). Pel
que fa a aquestes dades, cal remarcar que les tres ocupacions on s’ob-
serva una major concentració de dones són ocupacions típicament feme-
nines que presenten, en general, una posició jeràrquica baixa i que repre-
senten quasi el 70% de la població ocupada femenina l’any 2007.

D’altra banda, la presència de dones en llocs directius, si bé encara no
és gaire elevada (constitueix menys d’1/3 part de les persones que ocu-
pen llocs d’aquest tipus), s’ha incrementat entre els dos moments tempo-
rals analitzats. En qualsevol cas, en aquestes xifres aproximatives s’ob-
serva la pervivència del denominat “sostre de vidre” (Barberà, 2005; Gago,
2006) entre les dones a les Illes Balears.

També cal comentar que una de les limitacions a l’hora de manejar els
índexs que s’han presentat anteriorment té a veure amb el fet que les
dones s’han incorporat tardanament a certs àmbits laborals (i a certs llocs),
raó per la qual se sol argumentar que les situacions no són idèntiques
perquè no ho eren tampoc els punts de partida.

Per això, per avaluar adequadament la segregació vertical, seria ne-
cessari tenir informació sobre el desenvolupament de les carreres pro-
fessionals d’homes i dones des del moment que varen començar a treba-
llar per a una determinada organització, fent esment específic per tal de
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demostrar les desigualtats entre persones que varen començar sota les
mateixes condicions. Un exemple d’això són les corbes de supervivència
en cada posició professional i la quantitat de temps passat allí (Vessuri,
Canino i Raussell, 2004). Aquestes dades, encara que altament rellevants,
no s’han inclòs en aquest treball per considerar que excedien els límits
proposats per a aquesta anàlisi.

5.- La incorporació femenina al mercat de treball: variacions
en l’ocupació femenina

La situació de les dones en el mercat de treball a les Illes Balears ha
progressat lleugerament al llarg d’aquests últims cinc anys, tal com hem
vist a l’hora d’analitzar les taxes d’activitat (que ha pujat un 2%), d’ocupació
(que ha pujat quasi un 4%) i d’atur (que ha davallat al voltant d’un 4%), així
com els diferents indicadors de segregació horitzontal i vertical. Des d’aques-
ta perspectiva, es pot parlar de l’existència de petits canvis en l’estructura
del mercat de treball que indiquen una major participació de les dones.

Seguint la proposta d’indicadors que recull la Comissió de les Comu-
nitats Europees en el seu informe sobre la igualtat entre homes i dones
l’any 2007, el present apartat estudia l’evolució de l’ocupació (i de l’afilia-
ció), tant femenina com masculina, i analitza les seves variacions tant en
termes absoluts com relatius. La importància i l’interès metodològic de
l’anàlisi de les variacions per a l’estudi de la incorporació de la dona al mer-
cat de treball vénen determinats pel fet que aquesta incorporació ha tingut
lloc en moments històrics diferents i de manera diferenciada al llarg dels
anys respecte a la població masculina. Això fa que sigui problemàtic com-
parar les situacions actuals d’homes i dones i que sigui recomanable veure
com es produeix per a cada sexe l’actual incorporació al mercat laboral.

Per a l’anàlisi de les variacions en l’ocupació s’ha considerat interes-
sant prendre en consideració diferents variables com ara el sector i l’acti-
vitat d’ocupació, i el tipus d’ocupació i de contractació i jornada (segons
sigui indefinida o temporal i a temps complet o parcial), per tal de posar de
manifest quines són les condicions d’accés al mercat laboral de les do-
nes i quines són les tendències que s’hi observen. Aquest tipus d’anàlisi
es fa també a partir de les dades de l’EPA disponibles a la pàgina de l’INE
per a la CAIB i a partir de les dades d’afiliació a la seguretat social propor-
cionades per la Direcció Provincial a les Illes Balears de la Tresoreria
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General de la Seguretat Social (TGSS) i relatives a les afiliacions registra-
des a 31 de desembre de 2003 i de 2007, segons activitat a dos dígits
(CNAE-93) i segons sexe de la persona afiliada.

L’ús de les dades d’afiliació a la seguretat social s’ha considerat perti-
nent perquè, com assenyala Florentina Álvarez (1996), no tan sols són un
bon indicador de l’evolució de l’ocupació, sinó que a més a més les dades
proporcionades són consistents amb l’EPA quant a tendència. La mateixa
opinió apareix a l’informe mensual del mes de desembre de l’any 2000 del
CES, a l’apartat “El mercado laboral y sus estadísticas” on es pot llegir que
tot i que el nivell d’ocupació que s’obté de l’estadística de l’afiliació a la segu-
retat social és superior al de l’EPA, i a pesar que els nivells d’ocupació no
són estrictament comparables, sí ho són les seves variacions. En tot cas,
cal recordar que els nivells de treball assalariat de l’EPA i de les dades d’afi-
liació no es corresponen i que són dades no comparables entre sí.

Per al càlcul de les variacions s’ha emprat, en el cas de les dades de
l’EPA, la mitjana anual, mentre que en el cas de les dades d’afiliació a la
seguretat social les variacions s’han calculat, com és lògic, a 31 de de-
sembre de l’any 2003 i de l’any 2007.

L’explotació de les dades s’ha fet de tal manera que es pogués obtenir
informació sobre:

1. La importància dels diferents sectors i/o branques d’activitat en el
mercat laboral de la nostra comunitat autònoma. Per determinar la
importància de cada sector i branca d’activitat, s’han recollit les se-
güents dades d’afiliació:

- Grandària o volum del sector i/o branca d’activitat en nombres ab-
soluts

- Distribució percentual del total d’afiliats per sectors

- Distribució percentual del total d’afiliats per branca d’activitat a dos
dígits (CNAE-93)

- Distribució en cada sector per branca d’activitat (concentració a cada
sector segons activitat)

2. Quines són les branques d’activitat (sobre el total d’afiliats i per a
cada sector) on s’observa més participació femenina; més concre-
tament s’han calculat:

- Nombre de persones afiliades segons sexe per sector i branca d’ac-
tivitat
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- Percentatge de població afiliada dona o índex de concentració mas-
culina i/o femenina per sector i branca d’activitat

- Distribució percentual de la població afiliada femenina per sectors

- Distribució percentual de la població afiliada femenina per branques
d’activitat

- Distribució en cada sector de la població afiliada femenina

3. En quins sectors i branques d’activitat s’ha produït un augment de
les afiliacions, de la població total, de la població masculina i, molt
especialment, de les afiliacions de dones. L’augment s’analitza a
partir de la determinació de les següents variacions (total, homes i
dones) entre els dos períodes de temps considerats:

- Variacions 2007-2003 en nombres absoluts per activitats

- Variacions relatives per activitats i sectors sobre el total de població
afiliada

- Distribució percentual de les noves afiliacions

El conjunt d’operacions enumerades han de permetre:

1) Conèixer quines són les activitats que han donat lloc a la creació de
noves ocupacions i quantes d’aquestes es corresponen amb ocu-
pació femenina

2) Saber quina és la importància de la participació femenina en les
branques que presenten un major volum d’ocupació

3) Saber quina és la importància de la participació femenina en les
branques que presenten un major dinamisme

Juntament amb l’anàlisi de les variacions en l’ocupació, i per tal de
poder caracteritzar des d’una perspectiva de gènere l’evolució de l’ocupa-
ció, s’han calculat per a les dades d’afiliació a la seguretat social indica-
dors de segregació horitzontal (les dades proporcionades per la TGSS no
recullen el tipus d’ocupació de la població afiliada i, per tant, no és possi-
ble l’anàlisi de la segregació vertical) tant per règim d’afiliació com per
sector i branca d’activitat.

5.1.- La variació en la participació al mercat laboral segons sexe
En aquest apartat es presenten les dades generals referides a la varia-

ció en la participació al mercat de treball observada a partir de les dades
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proporcionades per l’EPA, segons sexe. En el cas de la població ocupada,
la informació disponible s’ha analitzat també desagregada per grups d’edat.

Pel que fa als canvis en l’activitat entre els dos moments temporals
analitzats, entre 2003 i 2007 a les Illes Balears el nombre de persones
actives augmentà en un 14’7% (70.000 persones), d’aquestes un 55%
foren homes (38.500) i un 45% dones (31.500). En termes relatius, la
variació respecte a l’any 2003 és superior entre les dones, on s’observa
un creixement de la població activa del 15’7% (un 14% en el cas dels
homes).

En canvi, en el cas d’Espanya, de les noves persones en actiu el 55’8%
foren dones i el 44’2% homes, i el creixement relatiu fou també més gran,
un 18’7%, entre les dones (un 10’1% en el cas dels homes).

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

En el cas de l’atur, entre el 2003 i el 2007 el nombre de persones
aturades a les Illes Balears disminueix en un 17% (7.800 persones), de
les quals un 42’3% són homes (3.300) i un 57’7% són dones (4.500).
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En termes relatius, la variació respecte a l’any 2003 és superior entre
les dones, on s’observa un descens de la població aturada del 18’3% (un
15% en el cas dels homes).

En el cas d’Espanya els percentatges de disminució són similars.

Font: INE, EPA 2007. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup
d’estudis de gènere, UIB.

Pel que fa als canvis en l’ocupació entre 2003 i 2007, a les Illes Bale-
ars el nombre de persones ocupades augmentà en un 18’1% (77.800 per-
sones), de les quals un 53,7% són homes (41.800) i un 46’3% són dones
(36.000).

En termes relatius, la variació respecte a l’any 2003 és superior entre
les dones, on s’observa un creixement de la població ocupada del 20’4%
(un 16’5% en el cas dels homes).

En canvi, en el cas d’Espanya, de les noves persones ocupades el
56’4% són dones i el 43’6% són homes, i el creixement relatiu és molt
més gran entre les dones (augmenta un 26% entre les dones i un 12’5%
entre els homes).
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Tot i que l’ocupació femenina no lidera el creixement de l’ocupació en
termes absoluts, la seva importància és un fet innegable que s’observa tant
en el nostre mercat de treball com en el cas d’Espanya, i que queda reflectit
de manera especial en la variació relativa que s’observa per a cada un dels
sexes. De fet, tant a Espanya com a les Illes Balears, la variació relativa en
l’ocupació és més elevada en les dones que en els homes.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Aquest augment a les Illes Balears de la població ocupada femenina
en un 20,4% en termes relatius, juntament amb el descens observat en el
nombre de persones aturades que hem analitzat anteriorment, ens indica
que efectivament s’està produint a la nostra comunitat un augment de
l’ocupació femenina. En aquest sentit volem recordar que, tal com asse-
nyalen Cristina Carrasco i Maribel Mayordomo (2000), una taxa d’atur bai-
xa no implica necessàriament un nivell d’ocupació elevat, ja que una taxa
d’atur baixa es pot relacionar amb una alta inactivitat. La dada significati-
va, per tant, a l’hora de determinar la major participació de les dones al
mercat laboral és la taxa d’ocupació.
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A continuació s’analitza la variació en l’ocupació tenint en compte l’edat
però només per a les Illes Balears.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Segons la variable edat s’observa un augment de l’ocupació entre 2003
i 2007 en tots els grups d’edat. A més, aquesta anàlisi ens mostra com a
dada especialment positiva que l’augment de l’ocupació es dóna no tan
sols per al conjunt de la població sinó també en el grup d’edat dels més
grans (població de 55 i més anys). Si aquesta dada és positiva, no ho és
tant que en el grup d’edat més jove, és a dir, de les persones compreses
entre els 16 i els 19 anys, s’observi un augment de l’ocupació, que es
podria relacionar amb l’abandonament dels estudis de la població jove a la
nostre comunitat.

La variació de l’ocupació femenina segons grups d’edat presenta dife-
rències respecte a les variacions observades en la població masculina.
La principal diferència s’observa en el grup d’edat dels 20 als 24 anys. En
aquest grup la variació de l’ocupació per a les dones és de signe negatiu,
contràriament del que s’observa en els altres grups d’edat. A la resta de
grups d’edat hi ha un augment de l’ocupació femenina però amb diferències
respecte al creixement masculí. En el cas de les dones, la variació relati-
va és major en els grups de 16 a 19 anys i de 25 a 54 anys, mentre que els
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homes creixen més en el grup de 55 i més anys i presenten una variació
positiva en el grup de 20 a 24 anys. La diferència en punts percentuals és
especialment significativa en el grup de 25 a 54 anys, on l’augment de
l’ocupació femenina en termes relatius és superior a l’increment de l’ocu-
pació masculina en poc més de 7 punts percentuals (la variació masculi-
na relativa és del 17,3% i la variació femenina del 24,5%).

La importància de la nova ocupació femenina en el grup d’edat de 25 a
54 anys es posa també de manifest si observam la distribució segons
sexe de la nova ocupació. Com es veu a la taula anterior, la nova ocupació
presenta una distribució per sexe molt igualitària, i per cada 100 noves
ocupacions 50,2 corresponen a població femenina. A la resta de grups
d’edat en els quals s’observa un augment de dones, la distribució és cla-
rament favorable per a la població masculina. Aquesta situació es dóna de
manera especial en la població de 55 i més anys, on el pes dels homes en
la distribució de la nova ocupació és del 72%. Per al conjunt de la nova
ocupació, el pes percentual dels homes és del 53,6% i el de les dones és
del 46,3%.

5.2 Les variacions en l’afiliació segons sexe
Les dades disponibles per a la realització d’aquest estudi i sobre afilia-

ció al sistema de la seguretat social permeten analitzar les variacions en
l’ocupació tenint en compte les variables de sexe, edat i règim d’afiliació.

Durant el quinquenni 2003-2007 el nombre d’afiliacions a la seguretat
social ha augmentat en el cas de Balears en 63.048 persones. Aquest
volum de noves afiliacions observades l’any 2007 suposa un increment
relatiu del 18,2% respecte al nombre d’afiliacions existents al 2003. Igual
que en el cas de les dades proporcionades per l’EPA, l’augment en el
nombre d’afiliacions està protagonitzat per ambdós sexes, tot i que en
aquest cas el percentatge de dones (52,5%) és superior al dels homes
(47,4%).
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Font: TGSS, Direcció provincial a les Illes Balears. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació
(CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis de gènere, UIB.

Per règims d’afiliació, les variacions en el nombre de persones afilia-
des presenta valors molt diferents. Les variacions són positives en el cas
del règim especial d’autònoms, el règim general i el règim especial de la
llar. El règim agrari i el règim de la mar presenten un descens en el nom-
bre total d’afiliacions. En el cas del règim de la mar, la variació és negativa
en el conjunt i per a la població masculina, i és positiva en el cas de l’afiliació
femenina, tot i que la variació es pot qualificar en aquest cas de residual,
amb tan sols 24 observacions.

El règim general és el que presenta una variació més important en
nombres absoluts, i en total les noves afiliacions són 51.834.

El règim d’autònoms ocupa el segon lloc amb 8.193 afiliacions més i
el tercer lloc és per al règim especial de la llar, on s’observen un total de
4.033 noves afiliacions.

Si en termes absoluts el creixement de l’ocupació s’observa al règim
general, la taula següent ens mostra que en termes relatius és el règim
especial de la llar el que experimenta un major creixement. En aquest
cas, les noves afiliacions suposen un augment espectacular del 85,1% res-
pecte a les dades del 2003. En els casos del règim general i el règim d’au-
tònoms, les variacions relatives són del 20% i del 11%, respectivament.
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Font: TGSS, Direcció provincial a les Illes Balears. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació
(CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis de gènere, UIB.

Per a l’anàlisi de les dades d’afiliació segons règim des d’una pers-
pectiva de gènere hem pres en consideració la distribució percentual del
creixement absolut segons sexe (feminització/masculinització del creixe-
ment) i la distribució de la nova ocupació segons règim per a cada un dels
sexes (concentració de les variacions per règim de les noves afiliacions).

La distribució de les variacions per a cada un dels règims i segons la
variable sexe ens mostra (vegeu taula següent) que en el règim general la
nova ocupació femenina té una importància una mica més gran (52,2%)
que la nova ocupació masculina (47,8%).

En el cas de l’afiliació al règim d’autònoms la distribució observada no
és tan equilibrada i la majoria de les noves afiliacions (un 64,6%) són de
població masculina.

La situació en el cas del règim de la llar és totalment inversa i la nova
afiliació té un caràcter essencialment femení ja que el 82,8% de les noves
afiliacions es corresponen a dones.
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Font: TGSS, Direcció provincial a les Illes Balears. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació
(CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis de gènere, UIB.

De manera conseqüent amb les dades que hem vist fins ara, el règim
general concentra la majoria de les noves afiliacions tant en el cas dels
homes com de les dones. En el cas dels homes el 82,8% de les noves
afiliacions es concentren al règim general mentre que en el cas de les
dones el percentatge és semblant i és del 82,2%.

Les principals diferències entre les dues distribucions les observam
en el pes corresponent al règim d’autònoms i al règim de la llar. En el cas
dels homes la nova afiliació al règim d’autònoms té un pes percentual del
17,7%, un poc més del doble que en el cas de les dones (8,8%).

Per la seva banda, el règim de la llar té, com ja hem vist, una presèn-
cia major en la nova ocupació femenina. Tot i que hem de destacar l’incre-
ment en el cas dels homes, l’afiliació a aquest règim continua essent fo-
namentalment femenina. Aquest fet es posa de manifest a la taula se-
güent, on s’observa que en el cas de les dones aquest règim concentra el
10,1% de totes les noves afiliacions femenines, superant percentualment
les noves afiliacions al règim d’autònoms (que suposen el 8,8%).

Font: TGSS, Direcció provincial a les Illes Balears. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació
(CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis de gènere, UIB.



78 LES DONES AL MERCAT DE TREBALL DE LES ILLES BALEARS 2003 - 2007

L’explicació de l’augment de les afiliacions al règim de la llar està molt
relacionada amb el fenomen de la immigració. Si es tenen en compte les
dades d’afiliació a 31 de desembre de 2007, el 66,6% de les persones
afiliades al règim especial de la llar són persones estrangeres. La impor-
tància d’aquesta afiliació estrangera es posa de manifest si es compara
amb les dades corresponents al règim general i al règim d’autònoms: al
règim general el percentatge de població estrangera és del 15,1% i al rè-
gim d’autònoms del 15,9%2.

Una primera conclusió que es pot extreure d’aquestes dades és que,
tot i els canvis que hem anat comentant, continuen existint ocupacions
específiques per a les dones i que la seva incorporació al mercat de tre-
ball continua realitzant-se en una part important en sectors que podríem
qualificar de marginals dintre del mercat laboral i dintre del sistema de
protecció social com és el de l’afiliació al règim de la llar.

A continuació s’analitzen de manera més detallada les variacions te-
nint en compte el sector productiu i la branca d’activitat.

5.3.- Variacions per sectors productius i branques d’activitat se-
gons sexe

L’estudi de les variacions en l’ocupació per sectors productius i bran-
ques d’activitat s’ha realitzat tant a partir de les dades de l’EPA com de les
dades d’afiliació a la seguretat social.

Igual que s’ha fet en els apartats anteriors, s’han calculat les variacions
absolutes i les variacions relatives per al total de la població i per a cada
un dels sexes.

Al gràfic següent es representen les variacions en l’ocupació en ter-
mes absoluts per a cada sector productiu i per a la població masculina i
femenina.

2 Es pot consultar el percentatge de població afiliada estrangera sobre el total de població afiliada
a la taula 1 de l’annex estadístic del document de periodicitat mensual Apunts sobre el mercat de
treball publicat al web de CCOO Illes Balears, http://www.ib.ccoo.es, apartat Estadístiques de
mercat de treball.
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Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Com s’aprecia al gràfic, i tenint en compte a la població total, s’obser-
va a la nostra comunitat un augment de l’ocupació a tots i cada un dels
sectors productius. L’agricultura és el sector que presenta una menor va-
riació; respecte a l’any 2003 el nombre d’ocupacions hauria augmentat en
2.200 persones. La indústria i la construcció tenen increments més elevats
i les variacions pel període de temps considerat són, en termes absoluts,
de 9.300 i 19.200 ocupacions, respectivament. Però és el sector serveis
el que presentaria a les Illes un major dinamisme amb 47.200 ocupacions
més l’any 2007.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Si es tenen en compte les variacions relatives, tal com s’aprecia a la
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taula anterior, el sector serveis és el que presenta un menor creixement
respecte al volum d’ocupació existent al mateix sector l’any 2003 (amb un
augment del 14’7%). En termes relatius la construcció és el sector que té
una variació major (31,3%) i també l’agricultura i la indústria presenten
variacions relatives superiors a l’observada en el cas del sector serveis
(24,7% i 23,5%, respectivament).

Si ens centram en analitzar l’ocupació femenina, la taula ens mostra
com aquesta creix en dos sectors, l’agricultura (amb 1.400 noves ocupa-
cions) i els serveis (amb 37.400 noves ocupacions), mentre que en la in-
dústria i la construcció l’ocupació femenina presenta variacions negatives
(disminueix en 1.200 i 1.500 ocupacions, respectivament). En conjunt, i te-
nint en compte la variació negativa en construcció i indústria, l’ocupació
femenina creix en 36.100 nous llocs de feina en el període comptabilitzat.

En definitiva, el sector serveis ha estat tradicionalment un sector d’ocu-
pació femenina i sempre ha presentat percentatges molt elevats de do-
nes treballadores. I és aquest sector, sense cap dubte, el que protagonit-
za també actualment les noves incorporacions de les dones al mercat de
treball. Aquest fet es posa també de manifest si analitzam les variacions
relatives en l’ocupació i la distribució percentual segons sexe de les noves
ocupacions al sector. Si bé l’increment relatiu de l’ocupació de les dones
al sector serveis per aquests últims cinc anys no és el més elevat (23,4%),
podem dir que s’ha passat de 160.000 treballadores a 197.400, i que aquest
increment suposa el 79,2% del total de noves ocupacions en el sector. És
a dir, per cada 10 noves ocupacions creades al sector serveis, 8 són per
a dones i 2 per a homes.

De fet, la concentració quasi exclusiva del creixement en el sector
serveis és la característica més rellevant de l’augment de la participació
de les dones al mercat laboral. Sobre el total de noves ocupacions feme-
nines, el sector serveis absorbeix el 96,4%, és a dir, pràcticament totes
les dones que han accedit en els últims cinc anys al mercat laboral ho han
fet en el sector serveis.

En definitiva les dades sobre la concentració de les variacions en l’ocu-
pació ens mostren que la feminització del mercat de treball és un procés
caracteritzat per la segregació i que aquesta sembla ser persistent. Com a
element per a la reflexió cal recordar que la segregació és un fenomen que
està associat a conseqüències negatives dintre del funcionament del mer-
cat de treball ja que genera rigideses en la mobilitat entre les ocupacions.

Pel que fa als homes, l’ocupació masculina s’incrementa en el període
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estudiat en tots els sectors (amb 800 noves ocupacions d’agricultura,
10.500 d’indústria, 20.700 de construcció i 9.800 de serveis). El creixe-
ment relatiu és major en els casos de la construcció (26,8%) i la indústria
(36,5%), i més moderat en el cas dels serveis (14,7%) i l’agricultura (10,0%).

D’altra banda, cal dir que la nova ocupació masculina es concentra
majoritàriament al sector de la construcció, seguit per la indústria i els
serveis (de fet, de cada 4 noves ocupacions masculines en aquests dar-
rers cinc anys, quasi 2 varen ésser creades en el sector de la construc-
ció, 1 en indústria i quasi 1 en serveis).

Per branques d’activitat, aquelles que han donat lloc a la creació de
més llocs de feina en el quinquenni 2003-2007 són, segons l’EPA, les
següents: construcció, amb un increment absolut de 19.200 ocupacions i
un increment relatiu del 31,3%, com ja hem assenyalat; comerç i hoteleria,
amb 12.300 llocs de feina més i una variació relativa comparativament
baixa del 8,6%; transport, emmagatzematge i comunicacions, amb 9.200
ocupacions noves i una variació relativa del 30,2%; i intermediació finan-
cera i activitats immobiliàries, amb una variació absoluta de 14.000 noves
ocupacions i un increment relatiu del 33,7%.

Excepte en construcció, on tota la nova ocupació és masculina, a la
resta de branques d’activitat (totes elles corresponents al sector serveis)
s’observa, tal com era d’esperar, una important participació de les dones.
El major percentatge d’elles es troba a comerç i hoteleria, on el 88,6%
dels nous llocs de feina estan ocupats per dones. En el cas de transports,
emmagatzematge i comunicacions la distribució és més equitativa, tot i
que favorable per a les dones amb el 59,8% de les noves ocupacions del
sector (5.500 per dones i 3.600 per a homes). En intermediació financera
i activitats immobiliàries la distribució és totalment igualitària (de 14.000
noves ocupacions 7.000 corresponen a dones i 7.000 a homes).

Resumint, i segons dades de l’EPA, la participació femenina en les
ocupacions del mercat laboral de les Illes durant el període de temps ob-
servat és elevada i té un major creixement i dinamisme, excepte en el cas
de la construcció.

Seguint amb la proposta d’anàlisi presentada al principi del capítol, a
continuació es prenen en consideració aquelles branques d’activitat que
l’any 2007 presenten un major volum d’ocupació i s’analitza la participació
de les dones en aquestes.

Les branques d’activitat que l’any 2007 i en valors mitjans anuals de
l’EPA presenten una major volum d’ocupació són: comerç i hoteleria
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(155.600 ocupats i ocupades); construcció (80.000 persones ocupades);
administració pública, educació, activitats sanitàries i veterinàries i ser-
veis socials (68.100); intermediació financera, activitats immobiliàries i
serveis empresarials (55.600); i altres serveis, activitats de les llars i or-
ganismes extraterritorials (48.600).

L’índex de feminització a cada una d’aquestes cinc branques d’activi-
tat varia de forma considerable. En el cas de comerç i hoteleria, branca en
què s’observa una major nova ocupació i que està protagonitzada, com
hem vist, per dones, la distribució és equitativa i el 51% de l’ocupació
actual en aquesta activitat és femenina. La construcció és, com també
hem vist en capítols anteriors d’aquest estudi, una branca d’activitat molt
masculinitzada i la presència femenina és molt marginal, amb un pes de
tan sols el 4,6%. Administració pública, educació, activitats sanitàries i vete-
rinàries i serveis socials presenta un creixement molt baix i amb variacions
positives tan sols per a les dones, i la presència de dones és elevada (per
cada 100 persones ocupades 64 són dones). Intermediació financera i
activitats immobiliàries és una de les branques amb major dinamisme i té
una presència femenina del 46,8%. La branca altres serveis, activitats de
la llar i organismes extraterritorials també presenta variacions positives
únicament per a les dones, i és una activitat clarament feminitzada (les
dones representen el 72,2%).

L’anàlisi dels canvis en aquestes cinc branques d’activitat entre els
dos moments analitzats ens mostra que des del punt de vista de l’ocupa-
ció femenina el creixement absolut de l’ocupació s’observa principalment
a comerç i hoteleria (10.900 noves ocupacions) i a transport, emmagat-
zematge i comunicacions (5.500). Administració pública, educació, activi-
tats sanitàries i veterinàries i serveis socials, i altres serveis, activitats de
la llar i organismes extraterritorials presenten variacions negatives en els
homes i positives en les dones (500 i 900 noves ocupacions, respectiva-
ment). Com ja hem assenyalat abans, en el cas de la construcció no sols
no es crea ocupació per a les dones sinó que es destrueix.

En termes relatius, la branca de comerç i l’hoteleria presenta un crei-
xement baix, del 15,9%, fet que s’explica per l’elevat volum d’ocupació
femenina existent en aquest sector l’any 2003. Per la seva banda, trans-
port, emmagatzematge i comunicacions presenta un increment relatiu molt
alt, i l’ocupació de les dones en aquest sector ha crescut respecte a l’any
2003 en un 69,6%. Intermediació financera i activitats immobiliàries i al-
tres serveis, activitats de la llar i organismes extraterritorials presenten
variacions relatives del 36,8% i del 34,5%, respectivament.
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Font: TGSS, Direcció provincial a les Illes Balears. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació
(CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis de gènere, UIB.

Coherents amb l’EPA, les dades relatives a les variacions en el nom-
bre de treballadors i treballadores en situació d’alta al sistema de la segu-
retat social ens indiquen que el sector serveis i el sector de la construcció
són els que presenten un major increment del nombre de persones afilia-
des. En el cas dels serveis, tal com mostra la taula anterior, la variació
interanual absoluta del nombre d’afiliacions és de 43.086 i la relativa del
17,1%. En el cas de la construcció, la variació absoluta és menor, el nom-
bre d’afiliats creix en 15.580 persones, però la variació relativa és superior
i és del 30,9%.

Igual com s’observa a les dades de l’EPA, tot i que amb algunes peti-
tes diferències, l’augment de l’ocupació en la construcció és bàsicament
masculí (95,4% d’homes i 4,6% de dones) mentre que en el cas dels
serveis el 65,5% del creixement és femení.

Hem vist abans els canvis segons règim d’afiliació. A continuació es fa
una anàlisi més detallada de la variació de l’ocupació per als dos règims
d’afiliació més nombrosos, el general i l’autònom. Per realitzar aquesta
anàlisi hem recollit les dades desagregades per activitat econòmica a dos
dígits, segons la CNAE 93, i hem procedit de la mateixa manera que amb
les dades de l’EPA, és a dir, hem analitzat en primer lloc les activitats que
presenten una major variació positiva i hem estudiat la participació de les
dones en les activitats més dinàmiques; en segon lloc, hem analitzat la
participació de les dones en les activitats que presenten un major volum
d’ocupació, per acabar analitzant quines són les activitats més dinàmi-
ques des del punt de vista de l’ocupació femenina.

En comparació al nombre d’afiliacions enregistrades l’any 2003, les
activitats que el 2007 han experimentat un major creixement en termes
absoluts al règim general han estat les següents: construcció (12.037);
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comerç al detall, excepte motor (3.312); hoteleria (4.072); altres activitats
empresarials (6.106); educació (5.972); i activitats sanitàries, veterinàries
i de serveis socials (8.408).

En totes aquestes activitats, excepte en el cas de construcció, s’obser-
va un important pes de les noves ocupacions femenines. A hoteleria, el 79%
de la nova ocupació és de dones. En el cas de les activitats sanitàries,
veterinàries i de serveis socials el pes de l’afiliació femenina sobre el total
de les noves afiliacions és del 77,4%. En educació, de cada 100 noves
afiliacions 71 són de dones. El percentatge és una mica més baix en el
cas d’altres activitats empresarials (61,9%). Pel que fa al comerç al detall,
la variació en el cas de la població masculina és negativa i, per tant, tot el
creixement de l’afiliació ha estat protagonitzat per les dones.

Si es prenen en consideració les variacions relatives per a cada un
dels sexes el cert és que a totes i cada una de les activitats enumerades
s’observa un augment relatiu del nombre d’afiliacions més elevat en el
cas de les dones que en el dels homes. A continuació s’exposen per a
cada una de les activitats analitzades les variacions relatives en el cas de
les afiliacions de dones.

En termes relatius, el creixement més elevat del nombre de dones en
situació d’alta a la seguretat social s’observa en educació, activitat en la
qual es registren 4.240 noves afiliacions de dones, el que suposa un in-
crement relatiu del 67,1%.

En el cas d’activitats sanitàries, veterinàries i de serveis socials, la
variació absoluta de l’afiliació femenina és de 6.505. Aquest nombre de
noves afiliacions, superior en termes absoluts, suposa un increment rela-
tiu del 47,2%.

En el cas de la construcció, la variació relativa en el quinquenni 2003-
2007 és del 44,6%, si bé aquest increment s’explica no tant pel volum de
les noves afiliacions (1.180) com per l’escassa representació de l’ocupa-
ció femenina en el sector l’any 2003.

Altres activitats empresarials i hoteleria presenten valors semblants
tant en termes relatius com absoluts. En el primer cas les variacions són
més elevades, amb 3.778 noves afiliacions i un increment relatiu del 29,1%.
A l’activitat hotelera les 3.217 noves afiliacions suposen una variació res-
pecte de l’any 2003 del 25,4%. En el cas del comerç, on s’observen 3.690
dones més afiliades, la variació és del 18,3%.

Les dades sobre les variacions en el nombre d’afiliacions segons sexe
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i branca d’activitat aporten, per tant, matisos interessants per interpretar
el creixement en l’ocupació. I així s’observa que si bé el creixement total
en el nombre de persones afiliades al règim general es reparteix de mane-
ra equitativa entre els dos sexes, també és cert que excepte en el cas de
la construcció el creixement de les activitats que presenten un major dina-
misme està protagonitzat per les dones.

Al règim especial d’autònoms les activitats que presenten variacions
destacables són dues: la construcció, per una banda, i altres activitats
empresarials, per l’altra. En el cas de la construcció el nombre d’autò-
noms augmenta en 3.343 afiliats i la variació relativa pel quinquenni és del
44,4%. En el cas d’altres activitats empresarials s’observen 2.043 afiliats
més i una variació respecte al 2003 del 39,5%. En les dues activitats s’ob-
serva també una elevada variació relativa, en l’afiliació femenina, del 29,1%
i del 52,2%, respectivament. La major presència de les dones en les dues
activitats queda també reflectida quan s’observa la distribució percentual
de les noves afiliacions segons la variable sexe. En el cas de la construc-
ció, sobre el total de les noves afiliacions al règim d’autònoms són dones
un 25,0% mentre que en altres activitats empresarials són dones un 41,6%.

L’any 2007 la construcció és l’activitat que presenta un major volum de
persones afiliades, tant al règim general com al règim d’autònoms. Sobre
el total de població afiliada al règim general, el 15,5% dels treballadors i
treballadores està afiliat a la construcció. Per nombre d’afiliats seguirien
comerç al detall, hoteleria, altres activitats empresarials, administració
pública, educació i activitats sanitàries,veterinàries i serveis socials. A la
taula següent es poden consultar el nombre de persones afiliades a cada
una de les activitats, el percentatge que suposa l’afiliació a l’activitat sobre
el total d’afiliació al règim general i el percentatge que suposen les dones
a cadascuna d’aquestes activitats.
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La taula ens mostra que la participació de les dones a les principals
activitats econòmiques tenint en compte el criteri volum de població afilia-
da és molt elevada en general, excepte en el cas de la construcció.

L’estudi de la participació de la dona a les diferents branques d’activitat
que conformen el nostre teixit productiu s’ha realitzat també per aquelles
activitats que presenten un menor volum de població afiliada. Aquestes
activitats s’han agrupat en tres grans categories: amb menys de 1.000
afiliats/des, entre 1.000 i 4.500 afiliats/des i entre 15.000 i 40.000 afiliats/
des. Les dades relacionades amb aquest darrer grup són les que s’han
vist en els paràgrafs anteriors.

En el primer grup de branques d’activitat, és a dir, aquelles que pre-
senten un volum d’afiliació que no arriba al miler de persones, les activi-
tats més feminitzades són: indústria tèxtil, confecció i pelleteria (règim
general i règim d’autònoms); assegurances i plans de pensions; i activi-
tats d’intermediació financera (règim general). L’índex de feminització per
a cada una d’aquestes branques al règim general és, respectivament, del
55,3%, 75,1%, 58,6% i 68,7%.

En aquelles activitats amb un volum intermedi d’afiliació destacarien,
pel seu índex de feminització, les següents: al règim general, activitats
immobiliàries (57,7%), activitats associatives (60,6%) i activitats diverses
de serveis personals (78,0%); i al règim d’autònoms, educació (59,5%),
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activitats sanitàries, veterinàries i de serveis socials (51,0%), i activitats
diverses de serveis personals (72,3%).

En el cas de les branques d’activitat amb més població afiliada, a les
anteriorment citades (comerç al detall, altres activitats empresarials, edu-
cació i activitats sanitàries, veterinàries i serveis socials) es podria afegir
la branca de preparació del cuiro i fabricació de marroquineria i calçat, on
s’observa un índex de feminització del 49,1%.

Amb relació a l’ocupació per branques d’activitat observada a 31 de
desembre de 2007, és interessant remarcar que en el cas de les dones
cinc activitats concentren el 52,2% de les afiliacions, mentre que en els
homes les cinc branques d’activitat amb més afiliació concentren un per-
centatge de només el 39,4% de les afiliacions, el que ens mostra, una
vegada més, la forta segregació horitzontal del mercat de treball pel que
fa a les dones.

Per acabar amb l’anàlisi de les dades d’afiliació a la seguretat social, a
continuació es presenten les relatives a les variacions observades en el
nombre de dones afiliades.

Aquestes variacions s’han analitzat de manera més àmplia per tal de
tenir una visió més completa del creixement de l’afiliació femenina sobre
el total dels sectors productius. Això suposa que per a cada un dels sec-
tors s’exposaran dades sobre les principals variacions observades se-
gons branca d’activitat. Les dades fan referència tan sols a les afiliacions
al règim general.

Al sector primari (activitats 01 a 05) l’augment del nombre de dones
afiliades és gairebé testimonial i no supera les 150 noves afiliacions. L’ac-
tivitat 01 és la que presenta una major variació absoluta amb 780 afiliats
més, tot i que el nombre de dones és de tan sols 79 persones.

A la indústria (activitats 10 a 41) no s’observa en cap cas una variació
especialment remarcable, i les activitats que presenten un creixement una
mica més significatiu serien la caça, captura d’animals i repoblació cine-
gètica i activitats relacionades, amb 117 dones afiliades més, i l’activitat
edició, arts gràfiques i reproducció de suports gravats, amb 132 dones
afiliades més. Dintre de la indústria, destacarien també les variacions ne-
gatives que s’observen en la indústria de la confecció i la pelleteria, activi-
tat que perd 130 afiliades, i la preparació del cuiro, fabricació de marroqui-
neria i calçat, on s’observa un descens en l’afiliació femenina de 254 per-
sones.
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En el cas de la construcció, com hem vist anteriorment, la variació
absoluta del nombre de dones afiliades és de 1.180.

Al sector serveis (activitats 50 a 99), tal com ja hem assenyalat anterior-
ment, les activitats que presenten un major creixement en l’afiliació feme-
nina són: comerç al detall, excepte motor (3.690); hoteleria (3.217); altres
activitats empresarials (3.778); educació (4.240); i activitats sanitàries,
veterinàries i serveis socials (6.505). Cal recordar que aquestes són ocu-
pacions típicament femenines, és a dir, són activitats on tradicionalment
la dona ha trobat un lloc de feina i que tenen una forta associació simbòli-
ca amb rols tradicionalment assignats a les dones en el seu paper social
de cuidadores i de servei i atenció als altres.

A continuació ens centrarem en el sector serveis i el règim general de
cotització i analitzarem la concentració de les variacions segons activitat.

Al gràfic següent es pot observar la distribució del creixement femení
del nombre d’afiliacions per branca d’activitat. Aquest gràfic ens mostra
que les noves afiliacions es concentren en cinc activitats i que les activi-
tats englobades en la categoria d’activitats sanitàries, veterinàries i de
serveis socials representen el 25% del creiexement de les afiliacions en el
cas de la població femenina.

Font: TGSS, Direcció provincial a les Illes Balears. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació
(CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis de gènere, UIB.



LA INCORPORACIÓ FEMENINA AL MERCAT DE TREBALL: VARIACIONS EN L'OCUPACIÓ FEMENINA 89

Un aspecte interessant per tenir en compte a l’hora d’analitzar la incor-
poració recent de la dona al mercat de treball, i que hem vist ja amb ante-
rioritat, és la comparació per sexes en la concentració per branques d’ac-
tivitat. Les cinc branques del sector serveis on hem vist que es produïa el
creixement en l’ocupació aglutinen el 75,9% de la nova ocupació femeni-
na, mentre que en el cas dels homes, les noves afiliacions en aquestes
branques d’activitat suposen el 49,7%. Aquestes dades ens permeten
concloure que tot i que s’observa en el cas dels homes una forta concen-
tració al sector de la construcció, la població femenina presenta uns ma-
jors índexs de concentració tant en la població ocupada total com sobre
les noves ocupacions, dada aquesta darrera que ens permet concloure
que la segregació no sols existeix sinó que tendeix a perpetuar-se.

Un cop presentades les dades sobre variacions, cal fer-se la pregunta
de quina repercussió té l’augment de l’ocupació femenina sobre l’estruc-
tura del mercat de treball de les Illes. Per contestar aquesta qüestió no-
més cal comparar els índexs de feminització i concentració per a cada
sexe. Les dades obtingudes a l’EPA s’han exposat en capítols anteriors.
Pel que fa a les dades d’afiliació, a continuació es representen de forma
gràfica els índexs de feminització i masculinització per sectors i els ín-
dexs de concentració masculí i femení.

Font: TGSS, Direcció provincial a les Illes Balears. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació
(CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis de gènere, UIB.
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Font: TGSS, Direcció provincial a les Illes Balears. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació
(CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis de gènere, UIB.

L’anàlisi de les variacions en l’ocupació a partir dels índexs de concen-
tració i feminització (tant de les dades d’afiliació com de l’EPA) ens mos-
tra que l’estructura del mercat de treball no ha sofert variacions impor-
tants per a les dones respecte a l’any 2003, tot i haver-se produït un im-
portant augment de l’ocupació femenina. La incorporació de les dones al
mercat de treball s’està fent, per tant, en condicions d’una alta segregació
amb una gran terciarització i una concentració en un nombre molt reduït
d’ocupacions. En aquest sentit, és interessant recordar l’opinió de Luis
Garrido i Juan J. González (2005) en considerar que l’extensió dels ser-
veis propicia una recomposició de la força de treball i comporta unes con-
seqüències de flexibilització i individualització de les relacions laborals que
podrien afavorir l’existència de determinades condicions de treball relacio-
nades amb la precarietat laboral.

5.4.- Característiques de la nova participació de les dones en el
mercat de treball

En aquest apartat analitzam si les variacions de l’ocupació femenina
responen a una estructura particular que segmentaria el mercat laboral
en diferents condicions de treball atribuint llocs de feina segons el sexe.

Les condicions en què les dones s’incorporen al mercat de treball s’ana-
litzen a partir de l’estudi de les variacions segons tipus d’ocupació, tipus
de contracte i tipus de jornada.

Les dades sobre les variacions en el tipus d’ocupació es presenten
tenint en compte, per una banda, aquelles ocupacions on s’observa un
major increment respecte a les dades de l’any 2003 i, per l’altra, aquelles



LA INCORPORACIÓ FEMENINA AL MERCAT DE TREBALL: VARIACIONS EN L'OCUPACIÓ FEMENINA 91

on la variació en el nombre de dones és major. En el primer cas, s’analitza
l’índex de feminització per tal de saber quina es la participació de les do-
nes en les ocupacions que presenten un major augment absolut. En el
segon cas, es calcula l’índex de concentració per ocupacions, per tal de
saber quines concentren més noves incorporacions de dones al mercat
de treball. Un tercer aspecte que s’ha tingut en compte és l’anàlisi de les
diferències entre les variacions per cada sexe, comparant el percentatge
de dones que es troben al vèrtex superior de la piràmide jeràrquica amb
les que estan a la base, i comparant posteriorment aquestes dades amb
els percentatges corresponents a la població masculina.

La taula següent ens mostra que en els darrers cinc anys les ocupa-
cions que han experimentat un major augment són: empleats/des admi-
nistratius/ves, treballadors de serveis de restauració i personals, artesans/
es i treballadors/es qualificats/des de la indústria manufacturera, i treba-
lladors no qualificats. Per a cada una d’aquestes ocupacions el pes per-
centual de les dones sobre el total de les variacions és diferent. S’obser-
ven a més dos casos extrems. Per una banda, tenim artesans i treballa-
dors qualificats d’indústria manufacturera, on tota la nova ocupació està
protagonitzada pels homes i on s’observaria un descens en l’ocupació
femenina. El cas contrari s’observa a treballs de serveis de restauració i
personals, on la població masculina perd llocs de feina mentre augmenta
el nombre de dones ocupades. Per la seva banda, la categoria empleats/
des de tipus administratiu presenta un major augment de dones (elles
tenen un pes percentual del 60,2%). La presència femenina sobre el total de
noves ocupacions és també elevada en el cas dels i les treballadors/es no
qualificats/des, on per cada 100 noves ocupacions 64,4 són per a dones.

Com es desprèn de les dades analitzades fins ara, les ocupacions
que presenten un major augment de treballadores respecte a l’any 2003
són treballadores de serveis de restauració i personals (12.500), treballa-
dores no qualificades (9.300) i empleades administratives (8.200); entre
les tres aglutinarien el 75,9% de noves ocupacions femenines, amb els
següents percentatges sobre el total de les noves ocupacions: 20,8%,
31,6% i 23,5%.

En els homes la major variació absoluta s’observa en el cas d’arte-
sans i treballadors qualificats d’indústria manufacturera, tècnics i profes-
sionals de suport, operadors d’instal·lacions i maquinària, empleats de
tipus administratiu i treballadors no qualificats. És a dir, en el cas dels
homes s’observa una major diversificació dels nous llocs de feina segons
tipus d’ocupació i una major qualificació.
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Si es comparen les dades per a les dues ocupacions més elevades
en la piràmide jeràrquica i per a la més baixa s’observa que en el cas de la
direcció d’empreses i de l’administració pública els homes perden ocupa-
cions respecte a l’any 2003 i les dones en guanyen. Tècnics/ques i pro-
fessionals científics i intel·lectuals augmenta per a homes i dones, tot i
que més en el cas d’ells, tant en termes absoluts com si es compara amb
les dades corresponents al 2003. Quant als treballadors/es no qualificats,
l’augment és molt superior per a les dones en termes absoluts, però no en
termes relatius on s’observen valors molt semblants al voltant del 23%, la
qual cosa indica la importància que aquest tipus d’ocupació està tenint
també per a l’actual inserció laboral de la població masculina.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.
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Tot i l’augment positiu en l’ocupació femenina que s’observa a les dues
categories superiors, la inserció laboral de les dones s’està produint, com
hem anat veient, en ocupacions típicament femenines i amb poca presèn-
cia de qualificacions intermèdies. Aquest fet es posa també de manifest si
es comparen les distribucions de les variacions per a cada sexe segons
tipus d’ocupació (vegeu gràfic següent). El major pes en el cas dels ho-
mes és per a treballadors qualificats i artesans (37,8%) i en el cas de les
dones, treballadores de serveis de restauració i personals (31,6%).

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis de
gènere, UIB.

Font: INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.
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Font:  INE, EPA. Elaboració: Secretaria d’Ocupació i Formació (CCOO Illes Balears) i Grup d’estudis
de gènere, UIB.

Per finalitzar aquest estudi, es presenten les dades relatives a les varia-
cions en l’ocupació segons tipus de contracte i jornada laboral.

Segons tipus de contracte, tant en la població masculina com en la
femenina predomina en la nova ocupació la contractació indefinida, tant
en termes absoluts com relatius, i no s’observa una especial diferència
per sexe en el tipus de contractació.

La situació és ben diferent si s’analitza el tipus de jornada. En aquest
cas s’observa que la contractació a temps parcial ha augmentat
especialment en el cas de les dones, tot i que hi ha un augment en el cas
de la població masculina que, encara que no té un volum molt elevat so-
bre el total de variació, sí suposa un important increment relatiu, és a dir,
respecte al valor observat l’any 2003. Sobre el total de noves ocupacions
amb contractació a temps complet, el percentatge de dones és del 36,8%
mentre que en el cas de la contractació a temps parcial el pes de les
dones és molt superior i es situa en un 74,5%.

Aquestes dades juntament amb les analitzades al llarg d’aquest estudi
posen de manifest que la incorporació de les dones al mercat de treball es
fa en l’actualitat en condicions diferents a les dels homes i que a més
existeixen situacions de segregació que comporten discriminació, és a
dir, processos de segmentació del mercat de treball a partir dels quals les
dones acaben de manera quasi sistemàtica en posicions menys favora-
bles dintre el mercat de treball.
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6.- Conclusions

A manera de síntesi podem apuntar les següents conclusions:

L’ocupació de les dones ha progressat lleugerament en els últims anys,
inclús entre treballadores d’edat avançada.

Tot i això, continua existint una situació clarament desfavorable a les
dones, en especial si es compara amb la situació dels homes.

La taxa d’activitat ens mostra com encara són al voltant de la meitat
les dones que s’incorporen al mercat de treball, enfront de les 2/3 parts en
el cas dels homes.

La taxa d’atur diferencial ens mostra les majors dificultats que es tro-
ben les dones que s’incorporen al mercat de treball per accedir a una
ocupació.

Les taxes d’ocupació i, especialment, les característiques de contrac-
tació i tipus de jornada ens parlen de la fragilitat i la precarietat de les
condicions del mercat de treball en la nostra comunitat autònoma i com
aquestes condicions són encara més difícils en el cas de les dones.

Si comparam la situació de les dones a les Illes Balears i a la resta de
l’Estat espanyol veiem que la situació de partida en 2003 era força millor a
les Balears que a la resta de l’Estat; que entre 2003 i 2007 les distàncies
s’han escurçat; i que l’any 2007 la situació a les Illes Balears continua
essent lleugerament millor.

Pel que fa als canvis entre els dos moments analitzats (2003 i 2007),
si alguna cosa crida l’atenció és el fet que si bé les condicions han variat
lleugerament, en essència es mantenen les mateixes característiques i
situacions del nostre mercat de treball i, lògicament, les mateixes dificul-
tats per a la plena incorporació de les dones.

A més a més, aquests canvis semblen ésser bàsicament fruit de l’evo-
lució de la situació econòmica i d’actituds i iniciatives individuals, i ens
indiquen que el temps no és suficient per eliminar les desigualtats entre
homes i dones, i continuen sent necessàries polítiques actives d’igualtat.

En definitiva, es posa en evidència, una vegada més, que el nostre
mercat de treball no és fàcil per a ningú i les seves condicions no són
especialment avantatjoses, però ho són encara menys per a les dones.

Després de l’anàlisi general i de la revisió dels índexs de segregació
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(de concentració, distribució i dissimilitud), se’ns mostra igualment la per-
sistència de la segregació horitzontal i vertical de les dones per accedir al
mercat de treball, que es dóna en general i també en les noves ocupacions
generades en el període analitzat.

Això és, quan aconsegueixen accedir-hi ho fan preferentment en certs
sectors i branques d’activitat que es corresponen bàsicament amb aquells
tradicionalment més feminitzats i relacionats amb els rols femenins tradi-
cionals, i es mantenen en aquelles posicions menys elevades dins la je-
rarquia professional, constatant-se un vegada més l’existència del deno-
minat “sostre de vidre”.

Finalment, cal remarcar que hi ha altres dades de reconeguda impor-
tància que, per raons relacionades tant amb l’extensió com amb la dificul-
tat per accedir a les dades, no han estat inclosos en aquesta anàlisi. En
aquest sentit, una part dels indicadors rellevants per aprofundir en el co-
neixement del mercat de treball des d’una perspectiva de gènere -propo-
sats tant en treballs propis (Ferrer et al., 2006) com en d’altres (Carrasco,
2006)- que si bé estan disponibles per al conjunt de l’Estat no ho estaven
per a les diferents comunitats autònomes, per la qual cosa no els hem
pogut incloure en aquesta revisió, com hauria estat el nostre desig.
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