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Abstract català.
La conciliació de la vida laboral, familiar i personal ha esdevingut, en els darrers anys, un tema preocupant 
que afecta a tota la societat. La incorporació massiva de les dones al mercat de treball ha fet prendre més 
consciència d’aquesta necessitat. Amb la finalitat de conèixer de primera mà quina és la situació actual a 
les empreses gironines s’ha dut a terme un estudi en el que s’analitza l’evolució i les conseqüències de la 
incorporació de les dones al mercat laboral, així com les eines i les polítiques de conciliació que utilitzen les 
empreses de les nostres comarques. Degut a les peculiaritats del teixit empresarial gironí, petites i mitjanes 
empreses, la majoria d’elles familiars, s’ha cregut oportú realitzar un qüestionari per conèixer la posició 
d’un gran nombre d’aquestes empreses envers la conciliació. El qüestionari s’ha complementat amb la 
realització d’entrevistes en profunditat que permeten matisar els resultats quantitatius obtinguts.

Abstract castellà.
En los últimos años, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal ha llegado a ser un tema preocu-
pante que afecta a toda la sociedad. La incorporación masiva de las mujeres en el mercado de trabajo 
ha hecho tomar más conciencia de esta necesidad. Con el fin de conocer de primera mano cual es la 
situación actual de las empresas de la provincia de Girona, se ha llevado a cabo un estudio en el que 
se analiza la evolución y las consecuencias de la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, así 
como las herramientas y las políticas de conciliación que utilizan las empresas de nuestras comarcas. De-
bido a las peculiaridades del tejido empresarial de Girona, pequeñas y medianas empresas, la mayoría de 
ellas familiares, se estimó oportuno realizar un cuestionario para conocer la postura de un mayor número 
de empresas versus la conciliación. El cuestionario se ha complementado con la realización de entrevistas 
en profundidad que permiten matizar los resultados cuantitativos obtenidos.

Abstract anglès.
Last years, the reconciliation of working, family and personal life has become a troubling issue that affects 
the entire society. The massive incorporation of women in the labor market has increased the awareness 
of this need. Thus, a study has been carried out to know the current situation of the companies in the 
province of Girona. It analyses the evolution and the consequences of the incorporation of women to the 
labor market, as well as the tools and policies of conciliation that companies from our region use. Due 
to the peculiarities of business networks in Girona, small and medium enterprises, most of them familiar 
bussiness, we opted for conducting a questionnaire to know the attitude of a major number of companies 
versus conciliation. The questionnaire has complemented itself with the accomplishment of interviews that 
allow us to refine the quantitative results obtained. 
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INTRODUCCIÓ1.  

“La majoria d’empreses consideren el treball i la vida personal com prioritats 

competitives en un joc en què la victòria en una de les àrees significa una 

pèrdua en l’altra”. 

Així comença el resum del llibre que parla del difícil equilibri entre vida personal i vida laboral 

(Friedmann et al., 2002). Més endavant assenyala que aquestes exigències conflictives 

s’han tingut sempre presents i durant molt temps s’ha dit que el que passa fora de la feina, 

no ha d’interferir en aquesta.

D’aquí sorgeix una pregunta, realment podem ser productius i treballar amb eficàcia si 

tenim problemes a nivell personal o familiar? Sembla difícil poder viure al mateix moment 

dues situacions estressants, doncs, lògicament ha de repercutir, cada una per la seva 

banda, en l’altra. L’ideal és gaudir d’harmonia per tal de poder ser eficient i productiu en 

les dues, cada una en el moment en què hi estem concentrats.

Actualment, la frase que encapçala aquesta introducció ja no és tan certa, en alguns casos, 

i principalment en empreses familiars. Amb el temps han anat canviat les prioritats de les 

persones i des del món empresarial el que es procura fer és experimentar contínuament 

amb la forma de treballar tot buscant mètodes per millorar el rendiment a l’empresa i per 

afavorir que les persones que hi treballen puguin assolir els seus objectius professionals i 

també els personals.

En les empreses, les àrees de RRHH han experimentat molts canvis en la gestió de les 

persones, incloent-hi aspectes que abans no es tenien en compte. S’ha vist que una 

persona estressada no pot rendir igual que una que tingui un baix nivell d’estrès, i se sap 

que quan es vol fidelitzar a les persones que treballen a les empreses s’han de tenir en 

compte tots els elements que poden fer efectiva aquesta fidelització, i que en la majoria dels 

casos, sobretot en dones, això ve donat per la possibilitat d’equilibrar la vida professional 

i la vida personal.
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La lectura continuada de literatura sobre la conciliació i les experiències personals al llarg 

dels anys ens han fet especialment sensibles a aquest tema. Presentem aquest estudi 

esperant que pugui aportar coneixement per entendre millor que el fet de tenir treballadors 

i treballadores que puguin desenvolupar la tasca que els pertoca a l’empresa i al mateix 

temps puguin conciliar la seva vida familiar i personal, no només és un element fidelitzador 

del talent a les empreses, sinó que és un benefici social. La conciliació no és un tema de 

les institucions i les empreses, és un tema de tota la societat i tant homes com dones han 

d’estar mentalitzats per poder-ho dur a terme en igualtat de condicions, i que en aquest 

equilibri no hi hagi guanyadors ni perdedors.

Motivació1.1. 

Com ja hem exposat en la introducció, fa molt temps que venim escoltant en tots els 

mitjans de comunicació, i en les relacions personals i professionals, les dificultats de poder 

arribar a tot. Es parla que el dia hauria de tenir el doble d’hores per poder fer tot allò que 

hem de fer i ens agradaria fer, que no tenim temps de res... També sorgeix a les converses 

la dificultat que tenim en compaginar horaris de feina, oci, família, incloent-hi el tenir temps 

per la formació professional. Totes aquestes qüestions es magnifiquen sobretot en el cas 

de dones amb família. 

En una d’aquestes converses sobre la problemàtica de la conciliació personal, familiar 

i laboral amb l’actual presidenta de l’associació gironina d’empresàries (AGE), es va 

percebre la necessitat de fer-ne un estudi. 

Tot això ens va empènyer a presentar un projecte de recerca per tal d’esbrinar quina és la 

situació en què es troben homes i dones a les empreses gironines per poder compaginar 

totes aquelles activitats que formen part de la vida quotidiana, com és la vida personal, 

familiar i laboral. Aquest estudi que presentem s’ha pogut dur a terme gràcies a les 

subvencions concedides per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, el 

Consell Social de la UdG, el programa eQual de l’Ajuntament de Girona i l’Obra Social de 

La Caixa de Pensions. 
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 Justificació del treball1.2. 

La recerca es va iniciar amb la recollida bibliogràfica, patrocinada pel Consell Social de 

la UdG, i es va poder seguir ampliant amb l’elaboració de l’estat de l’art, finançat pel 

programa eQual de Girona amb Fons Socials Europeus.

Aquest primer treball es va presentar el 20 de novembre de 2007, i va ser publicat per la 

Universitat de Girona dins la col·lecció Diversitas (60) amb el títol “Estudis de la Universitat 

de Girona en el marc del projecte eQual ad-461” (Muñoz i Saurina, 2007), on es mostren 

els antecedents històrics, juntament amb polítiques i alguns programes de conciliació 

laboral en diferents països, així com bones pràctiques existents en algunes empreses. 

La recerca empírica, finançada mitjançant l’ajut de l’Obra Social de La Caixa, via Fundació 

Universitat de Girona: Innovació i Formació, s’ha dut a terme durant els primers mesos de 

l’any 2008 i ha consistit en la realització d’entrevistes i en el disseny d’un qüestionari, la 

seva administració i la posterior anàlisi de les dades recollides. 

El conjunt de tota la recerca realitzada esdevé el segon volum de la col·lecció del Baròmetre 

de l’Empresa Familiar a Catalunya, creat per la Fundació Jaume Casademont, la Càtedra 

Cambra de l’Empresa Familiar, el Instituto de la Empresa Familiar i l’Associació Catalana 

de l’Empresa Familiar.
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ESTAT DE L’ART2. 

Presentem a continuació, i de manera esquemàtica, l’evolució de les condicions de treball 

i dels canvis sociodemogràfics i econòmics que han esdevingut aquests darrers anys en 

el si de les empreses.

Situació de partida2.1. 

Canvis en el mercat de treball. Incorporació de les dones2.1.1. 

Els canvis esdevinguts des de l’any 1864, amb la Primera Internacional a Londres, que 

es va anomenar com a “International Association of Working Men” en què es proclama 

la política de les vuit hores, amb el lema “vuit hores per al treball, vuit hores per al 

descans i vuit hores per la nostra instrucció”, han fet que es tingués en compte que 

treball, descans i formació són pilars importants en la vida de les persones.

Fins a finals del segle XIX, el treball era considerat fonamentalment masculí, tot i que 

s’intuïa la presència femenina, però totalment infravalorada, amb molt poca distinció entre 

treball domèstic i treball assalariat, i en el qual les dones treballadores eren solteres, i 

estaven en el mercat de treball “temporalment”, fruit de la socialització i jerarquització 

social del moment.

Passats 144 anys de la Primera Internacional, la transformació del mercat de treball ens ha 

dut a una incorporació massiva de les dones al món laboral, no només temporalment com 

abans, sinó de forma permanent, i independent de les responsabilitats familiars, personals 

i professionals, amb totes les conseqüències que això comporta.

De totes maneres, cal esmentar que el procés de socialització de les dones ha fet que 

generalment assumeixin, de bon grat o per força, els horaris i tasques laborals, i el tenir 

cura de la llar, dels infants, i de les persones d’edat avançada o dependents.
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En algunes empreses o sectors s’ha fet referència a les obligacions derivades del gènere 

per justificar el fet de contractar poques dones, o no contractar-ne. S’ha donat per fet que 

amb la contractació de dones augmenta el nombre d’absències a l’empresa, accentuat en 

alguns intervals d’edat, degut a les baixes maternals que impliquen absència justificada al 

treball, i als permisos per tenir cura dels infants o de les persones dependents.

Les institucions que regulen el mercat de treball i les pròpies empreses han estat fins ara 

poc conscients del canvi substancial que s’ha produït amb la incorporació de les dones al 

mercat de treball. La causa podria ser el fet que ha estat un canvi lent, i només fa tot just 

setze anys que s’ha començat a prendre consciència de la seva veritable magnitud. Encara 

avui en dia i per a moltes persones (incloses algunes dones) la dona continua ocupant un 

paper més subaltern. En molts casos es considera que les aportacions del salari de les 

dones serveixen per gaudir d’un millor nivell de vida. Però també s’ha d’assenyalar que 

el salari ha proporcionat i proporciona a les dones una independència econòmica que 

abans no tenien, i han tingut accés als estudis secundaris i universitaris, fet que els ha 

proporcionat millor formació i els ha permès accedir a càrrecs de més responsabilitat.

La incorporació permanent de les dones al mercat de treball i les possibilitats de tenir 

independència econòmica ha produït, en alguns casos, canvis en les estructures familiars 

tradicionals, i podria ser una de les causes, no necessàriament la més important, de 

l’increment de separacions i divorcis i de la caiguda de la ràtio de fertilitat.

Altres aspectes importants dels canvis que s’han produït en el mercat laboral són: 

 
Els canvis demogràfics: creixement de població de la tercera edat, amb les ¸ 
necessitats d’atenció i dependència que generen.
Malalties del segle XXI (estrès, ansietat, depressions i addicció a la feina).¸ 
Problemes de conciliació horària (laboral, escolar, d’oci, serveis, etc).¸ 
Increment de les distàncies entre l’empresa i la llar, que comporten desplaçaments ¸ 
que retallen el temps lliure.
Problemes amb l’educació dels fills i filles (poc temps amb els pares, etc).¸ 
Dificultat de captació i retenció de talent a causa de la disminució demogràfica i la ¸ 
pèrdua d’alguns perfils professionals.
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El que s’ha exposat i altres factors, han fet replantejar a algunes institucions oficials i no 

oficials el fet de reflexionar sobre tots els aspectes que incideixen en les noves situacions 

personals, laborals i familiars. També nosaltres hem considerat una necessitat estudiar 

què passa al nostre país en referència a horaris i les possibilitats de conciliar vida personal, 

laboral i familiar, per veure si es podien plantejar mesures per facilitar la conciliació.

Algunes grans empreses com ara MRW, pionera en el camp de la conciliació, ofereixen 

flexibilitat per tal de retenir als o les professionals qualificats, doncs han arribat a la conclusió 

que les mesures de conciliació permeten fidelitzar als bons treballadors i treballadores 

i incrementar la rendibilitat. Altres empreses com Coca Cola donen la possibilitat de 

teletreball a més de flexibilitat. Banc de Santander, Mercadona i BMC Maderas (Valladolid) 

són algunes de les empreses que tenen el certificat d’empresa familiarment responsable, 

que les acredita com a empreses conciliadores. 

Ara bé, en plantejar-nos l’estudi nosaltres hem volgut aterrar al nostre teixit empresarial: 

petites, mitjanes i microempreses del nostre territori, que moltes vegades no disposes dels 

recursos econòmics per incrementar la plantilla per afavorir la conciliació. Malgrat això hem 

d’assenyalar que tenim empreses gironines registrades com a familiarment responsables, 

recollides en la guia de bones pràctiques per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes 

a les empreses gironines, editada per l’Ajuntament de Girona dins del programa eQual. 

Horaris i productivitat2.1.2. 

Un debat que sovint trobem als mitjans de comunicació és sobre els llargs horaris de 

treball i la seva relació amb la productivitat. Es diu que Espanya, Japó i Corea són els 

països del món on els horaris són més llargs, però que la productivitat difereix molt entre 

els països asiàtics i Espanya. També a Cuba tenen la mateixa jornada laboral que als EUA, 

i Cuba és un dels països menys productius del món. Segons dades sobre productivitat 

als països europeus, Espanya està en les posicions més baixes, superada únicament per 

Grècia i Portugal.



26

Tal com diu la Secretària de Política Econòmica (El País, 22 febrer 2006), “la flexibilidad 
horaria es un elemento generador de satisfacción para el trabajador que no requiere 
compensación monetaria. Un trabajador satisfecho es un trabajador más productivo”. 
Les innovacions en l’organització de les empreses es basen en la responsabilitat de les 
persones treballadores, la racionalitat i la possibilitat dels treballadors a participar en la 
gestió del seu propi temps de treball.

Les institucions han de donar suport al procés de canvi. Exemples capdavanters els 
hem trobat a països anglosaxons, amb la norma Flexible working law, amb propostes 
de mesures complementàries com la incorporació de noves tecnologies (teletreball i 
electrònica a l’administració Pública), racionalització dels horaris escolars, i l’ús més elevat 
del contracte parcial, entre d’altres, que han donat uns resultats molt positius.

A Espanya existeix la “Comisión Nacional para la Racionalización de los horarios españoles” 
i el seu president Sr. Ignasi Buqueras és autor de diversos llibres i documents relacionats 
amb el tema (Buqueras, 2006). Participa en fòrums, taules rodones i altres actes sobre la 
racionalització horària i manifesta concretament que “en España se valora el número de 
horas que estás en el trabajo, se prima el estar...... En el resto de Europa prioriza hacer, 
no estar: los horarios estan organizados para que con menos horas rindan más”. Podríem 
dir que hi ha una estreta connexió entre horaris llargs i el cansament, que pot acabar en 
absentisme i baixes a la feina o que pot comportar altres situacions: somnolència, menys 
rendiment, major accidentalitat laboral i de trànsit. Per tant, podem dir que la premissa que 
els horaris extensos comporten increments de productivitat generalment no es compleix. 

Un altre dels efectes de l’àmplia jornada laboral és la reducció del temps dedicat a la 
pròpia formació, a l’oci i a la família. En aquest aspecte, el contacte amb fills, filles i parella 
queda reduït, suposant un entrebanc en les relacions familiars i socials, que necessiten un 
temps per ser cultivades. Tenen molta sort les famílies en les que els avis poden tenir cura 
dels néts o donar l’atenció que, a vegades i per motius de feina, els pares no poden donar. 
Ara bé, i els que no poden comptar amb l’ajut dels avis, doncs aquests també treballen o 
no els tenen a prop o no estan en condicions per donar un cop de mà? Les famílies amb 
salaris alts poden contractar a persones per tenir cura dels fills a la sortida de l’escola, 

però en les famílies de rendes més baixes el problema s’agreuja notablement. 
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En un article publicat a la revista Engega de la UdG (Saurina i Muñoz, 2007), es va publicar 

part de la intervenció de Carmen Alvear,1 feta en el darrer Congrés sobre la racionalització 

dels horaris per tal que s’adaptin als dels països d’Europa,2 i que va cridar la nostra 

atenció: 

“A nivell de l’estat espanyol, uns 3 milions de persones de la tercera edat, 

avis, tenen cura dels néts amb diferents graus d’intensitat. D’aquests 3 

milions, la meitat reben els néts a primeres hores del matí, quarts de vuit o 

les vuit, encara amb el pijama i acabats d’aixecar del llit de casa dels seus 

pares. Inicien la jornada vestint-los, donant-los esmorzar, si cal portant-los a 

la llar d’infants, recollint-los, portant-los al parc a jugar, donant-los berenar, 

banyant-los i tornant a posar-los el pijama, tot esperant que els pares els 

recullin cap a les 8 del vespre, i a vegades més tard”. 

Tot i que l’anàlisi econòmica no incorpora aquests tipus de serveis consumits fora de les 

relacions de mercat, no és possible entendre el funcionament del conjunt de l’economia 

sense la incorporació d’aquests costos de producció que en definitiva possibiliten la 

manera de vida actual i incrementen el PIB. L’article s’acaba amb una frase de Mª Angeles 

Duran, professora de Recerca en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

que ens sembla força il·lustrativa (Duran, 2007): 

“Si las abuelas hiciesen huelga de cuidar nietos i enfermos mayores, su 

efecto sobre la economía nacional sería mucho más decisivo que la huelga 

de conductores de autobuses o de controladores aéreos”.

A 20 minutos, portal de notícies del 31 de gener de 2006, es parla de la reforma laboral i 

de canvis d’horaris en el treball. S’entrevista a tres persones: el director de RRHH d’IBM, 

la presidenta de Placement, i el president de la Comissió per a la racionalització d’horaris. 

Recollim a continuació algunes de les principals conclusions:

1  Vicepresidenta del Consejo de Personas Mayores (COPEMA) dins de la Confederación Española de 
    Organizaciones de Mayores (CEOMA),
2   2007, 6 i 7 de novembre. II Congrés sobre la racionalització dels horaris espanyols celebrat a Madrid.
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Director de RRHH d’IBM: Indica que la productivitat no depèn de les hores ¸ 

de treball. S’ha de donar llibertat al treballador per tal d’afrontar les seves 

responsabilitats, dins i fora de l’empresa. Aquesta llibertat és bona per a tothom: 

clients, empleats i societat. Reconeix que el procés és complex i que ha d’anar 

acompanyat de la mentalització de tots els implicats i a vegades no resulta gens 

fàcil. La productivitat no és el nombre d’hores que es treballen, sinó el rendiment 

que té una persona cada hora de treball.

Presidenta de Placement: Considera que quan no hi ha possibilitats de conciliació ¸ 

es produeix un augment de l’absentisme i de la rotació, i que el rendiment és 

menor. Està convençuda que amb l’aplicació de la flexibilitat horària les persones 

treballadores treballen més, són més rendibles i estan més motivades.

President de la Comissió per a la racionalització horària: Insisteix en la singularitat ¸ 

d’Espanya en aquest tema, i proposa una solució: iniciar el treball entre 7:30 i 

8:30, una hora com a màxim per dinar, i acabar la jornada laboral entre 17 i 18 

hores. A més proposa que es treballi per objectius. Aquesta proposta sembla tenir 

més recolzament sindical que empresarial.

Segons els experts, per racionalitzar els horaris cal que la cultura de l’empresa es basi en 

els aspectes següents:

Treball per objectius i resultats.1. 

Tecnologia.2. 

Que la direcció doni exemple i n’estigui convençuda.3. 

Això pot fer que els resultats es reflecteixin, a més d’un millor rendiment, en el que 

s’anomena l’atractiu de l’empresa (empreses on tothom voldria treballar), en un increment 

de la productivitat i en un alt grau de motivació de les persones que hi treballen. 

És evident que amb tot el que s’ha anat exposant fins ara veiem reflectides algunes accions 

que poden afavorir la conciliació.
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Situació actual2.2. 

Conciliació personal, familiar i laboral 2.2.1. 

Tot i que avui en dia es té molt més assumit el paper que representen les dones en el 

mercat laboral, encara són elles les que tenen més problemes de conciliació laboral i 

familiar, donat que tenen un rol insubstituïble en la maternitat. Això encara és més evident 

quan parlem de conciliació personal amb la familiar i laboral. Tot això transcendeix a nivell 

de la societat quan es parla de la conciliació, fent referències explícites o implícites a que 

és un problema bàsicament de les dones, quan, al nostre entendre és problema de tots 

sense diferències de gènere.

Les empreses, conscients que cada vegada han de ser més competitives, emprenedores 

i amb organització flexible, comencen a afavorir un canvi en les estructures organitzatives 

per fer-les més funcionals, amb la incorporació d’equips on la diversitat és un element 

important en competències i habilitats. Es fomenta l’horitzontalitat dels organigrames i 

s’accepta que la gestió de la diversitat és un element més a tenir en compte en la gestió a 

les empreses, doncs es tracta de fer un apropament a la realitat social i laboral existent. 

La fidelització i captació de talent és un dels elements més bàsics per l’èxit de les 

empreses, i aquestes han de prendre les decisions que calgui per tal de tenir als/les millors 

professionals, deixant de banda les diferències, ja siguin de gènere, culturals o religioses. 

En les empreses moltes vegades s’infravalora a les persones que manifesten que la 

conciliació entre la vida laboral, familiar i personal està entre les seves prioritats, sense 

deixar de banda les responsabilitats laborals que els pertoquen. Aquestes persones 

demanen una certa flexibilitat a l’hora de poder compatibilitzar els tres elements bàsics, 

vida personal, laboral i familiar, o almenys dos: família i treball. Cal tenir en compte que, 

una persona treballadora que manifesti que té les dues prioritats i demostri eficiència en el 

treball, si pot tenir facilitats per a conciliar, serà més rendible i assumirà les responsabilitats 

amb molta més eficiència que d’altres que potser no ho manifestin.
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Un dels valors afegits que tenen les empreses que es presenten com empreses on tothom 

voldria treballar, és el seu alt nivell de responsabilitat social corporativa. En declaracions als 

mitjans de comunicació fetes pels directors/res de RRHH d’algunes d’aquestes empreses, 

s’afirma que en les entrevistes de selecció els candidats i candidates requereixen cada 

vegada més la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, essent un dels incentius 

a tenir en compte per tal d’atraure als treballadors més capacitats i amb alt nivell de 

competències. 

Les inquietuds sobre el temps i energies de les persones que opten a una feina, estan 

formades per: 

Atenció als fills, ¸ 

A les persones amb necessitats de tenir-ne cura, ¸ 

A la vida social, ¸ 

I a la vida privada. ¸ 

Això fa que aquestes optin per anar a treballar a una empresa que els doni la possibilitat 

de conciliació, rebutjant, en algunes situacions, carreres professionals engrescadores i 

salaris més elevats, però amb un alt nivell d’exigència de temps i energies que impedeix 

aquesta conciliació. 

Elements bàsics 2.2.2. 

Els elements bàsics d’aquesta conciliació són fonamentalment els homes i les dones que 

volen estar actius en el mercat laboral.

Per part dels homes, i degut al procés de socialització que marca profundament els trets 

socials i culturals, veiem com fins fa poc temps la igualtat de tracte i oportunitats ha estat 

una qüestió que ni es podia plantejar: Els homes s’ocupaven del manteniment de la família 

treballant fora de casa i les dones tenien cura de la casa i de la família. 
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Amb la incorporació massiva de les dones, primer als nivells d’educació: primària, 

secundària, i després universitària, s’observa lògicament una presència important al 

mercat de treball que legalment requereix igualtat de condicions, de nivell de coneixements 

i competències que els homes. Les administracions que han fomentat aquesta igualtat 

d’accés a l’educació, fomenten també la igualtat en l’accés al mercat de treball i han 

elaborat lleis per tal de promoure la igualtat a tots nivells. El que passa és que ens costa 

trencar els trets culturals assumits durant molts anys per tal que s’introdueixi una igualtat 

real a les empreses i a la societat en general. És necessari que aquests tòpics existents 

encara avui es trenquin per aconseguir una igualtat efectiva.

D’altra banda les dones, no se sap si genèticament o per qüestions viscudes des de 

la socialització en la família i fins fa poc també a l’escola, assumeixen com a premissa 

incondicional que tenen els mateixos drets que els homes en el món laboral, però que 

també han d’assumir les responsabilitats derivades de tenir cura de la família (infants i 

persones dependents), de la llar, i de l’educació dels fills. Això fa que acceptin feines de 

menys responsabilitat i que siguin elles les que demanen permisos per tenir cura dels fills i 

altres. Per tant, a les empreses se sol veure a les dones que tenen càrregues familiars com 

a persones poc productives i poc rendibles, les possibilitats de promoció són menors 

que pels homes i no es considera que sigui bo invertir en formació per a elles. Pel que 

fa als salaris de les dones, aquests es consideren com un complement al salari de la 

unitat familiar, i per tant solen ser més baixos (algunes vegades), en igualtat de tasques i 

responsabilitats.

En el sector serveis, les condicions d’horaris llargs en el comerç i dels horaris de cap de 

setmana i festius en el turisme són elements que dificulten en gran mesura la conciliació 

de la vida personal, laboral i familiar, facilitant la rotació en la recerca d’altres tipus de 

treball que puguin fer compatible les diferents obligacions. En aquests casos, sobretot 

són les dones les que es veuen doblement perjudicades. D’una banda, els salaris són 

força baixos i de l’altra, quan s’intenta conciliar família i treball, les dones es troben amb 

escasses possibilitats de promoció. 
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D’altra banda s’ha de fer esment dels diferents tipus de treball que, normalment, quan 

incrementen la presència de dones tenen l’adjectiu de feminitzats, perdent pes específic 

en valoració social i econòmica. A les dones fonamentalment se les ha associat a treballs 

relacionats amb:

Tenir cura de persones: infermeres, metgesses,...¸ 

Educar: mestres, professores,...¸ 

Comerç: dependentes,...¸ 

Tasques administratives: secretàries, recepcionistes,... ¸ 

Oficis relacionats amb la imatge personal: perruqueres, massatgistes (quan és a ¸ 

nivell terapèutic, es valora més un home).

Tasques domèstiques fora de la llar: cambreres, personal de neteja, cuineres (fins ¸ 

que no han sorgit els grans cuiners homes, cuinar no s’ha considerat com una 

professió que té un valor afegit important en la societat). 

En definitiva, hi ha tota una sèrie de professions considerades femenines, que fins fa poc 

temps, no interessaven ni en l’aprenentatge ni en l’exercici al col·lectiu masculí. Tot això 

també és un indicatiu de la infravaloració de les dones en el mercat de treball.

Si tenim en compte el nivell d’ocupació dels homes i les dones, veiem que les dones 

tendeixen a treballar en una gamma molt més estreta d’oficis que els homes. L’Organització 

Internacional del Treball agrupa en 110 els principals grups d’ocupació en la seva 

classificació de les ocupacions (International Standard Classification of Occupations). En 

els països de l’OCDE per als quals la informació està disponible, la meitat de totes les 

dones treballa en onze o menys d’aquestes ocupacions, mentre que la meitat dels homes 

treballa en més de vint d’elles. 
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Concentració dels empleats en 20 països de l’OCDETaula 1. 

La taula anterior mostra els deu primers oficis segons el grau d’ocupació per gènere. En 
la primera columna es troben els oficis on el percentatge de dones és superior al dels 
homes. Per exemple, 14,5 vegades més dones que homes treballen com a “professionals 
associades a l’ensenyament en el sector preescolar”. En la segona columna es mostra 
justament el contrari. 

Si tenim en compte el que passa arreu del món, podem veure que en tots els països de la 
UE els salaris mitjos dels homes són més alts que els de les dones. La diferència mitjana 

és del 15% i en alguns països supera el 20% (Estònia, Xipre, Eslovàquia, Alemanya i 

Regne Unit). S’ha de tenir en compte que aquestes dades es refereixen als guanys mitjans 

Font: Women and men in OECD countries. European Labour Force Survey and Population Survey for the United 
States. (OECD, 2005)
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en treballs a temps complet de manera que no tenen en compte el fet que les dones fan 

més ús dels treballs a temps parcial (els homes tendeixen a treballar més hores que les 

dones). En l’altre extrem de l’escala, les diferències menors al 10% es troben a Malta, 

Bèlgica, Portugal, Eslovènia, Itàlia i Irlanda.

Encara que gairebé tots els països de la UE legislen per assegurar la igualtat de salaris, la 

manca sovint d’aplicació d’aquesta legislació no n’assegura l’èxit. Generalment, les dones 

acaben situant-se en ocupacions poc reconegudes en termes salarials. Cal destacar que 

Espanya té una diferència percentual en la mitjana salarial inferior a la mitjana de la UE. 

Gràfic 1.  Diferència percentual de la mitjana salarial a temps complet entre 
homes i dones (any 2006 o última dada disponible)

Pel que fa a l’ocupació es pot afirmar que el nivell de les dones està per sota dels homes 

en tots els països de la UE. Els països amb menor percentatge de dones ocupades són 

Turquia, Malta, Itàlia i Grècia. Per altra part, els països amb major percentatge són Islàndia, 

Noruega, Dinamarca, Suècia i Suïssa. 
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Gràfic 2.  Percentatge d’homes i dones ocupades en edat laboral 
(any 2007)

No obstant, tot i les palpables diferencies actuals, aquestes estan baixant en gairebé 

tots els països. El gràfic següent demostra com han crescut més ràpidament els nivells 

d’ocupació femenins que els nivells d’ocupació masculins durant la passada dècada. El 

creixement de l’ocupació femenina ha estat més alt que el dels homes en tots els països 

de la UE excepte a Turquia, Eslovàquia, Islàndia, Suècia, Polònia, Bulgària i República 

Txeca. Els majors creixements es troben a Espanya, Luxemburg, Malta, Grècia i Itàlia. 
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Gràfic 3. Diferència del creixement d’ocupació anual des de 2002 a 2007 
entre dones i homes 

En referència a l’ocupació femenina, l’article publicat a La Vanguardia de 15 d’abril 

del 2007 signat per Cristina Ramón apunta, en el seu titular, “Més treball femení i més 

criatures ajudarien a resoldre el problema de les pensions”. Més endavant afirma que si es 

vol augmentar el PIB s’hauria de seguir l’exemple dels països escandinaus i promoure la 

conciliació, doncs en els països on és més fàcil conciliar, les taxes d’ocupació i de natalitat 

milloren.

Anem a veure que passa amb l’atur. Definim com a “mà d’obra” totes aquelles persones 

que estan treballant o que estan “desocupades”. Les persones “desocupades” són 

aquelles que estan buscant activament treball però que no han trobat més d’una hora 

de treball remunerada la darrera setmana. L’índex d’atur és el nombre de persones 

desocupades segons la definició anterior respecte el total de la mà d’obra. Així doncs, la 

taxa d’atur femení és el nombre de dones desocupades respecte la mà d’obra femenina. 

Les taxes de desocupació femenina més altes (amb més d’un 12% d’atur) corresponen 

a Grècia i a Eslovàquia. 
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Comparant amb els homes, les dones tenen un risc més alt d’estar desocupades en la 

majoria dels països de la UE. La diferència de gènere en favor dels homes és particularment 

gran a Grècia, Espanya, i Itàlia. Per altra banda, també hi ha països on l’atur femení és 

lleugerament inferior al masculí, com ara a Romania, Estònia, Letònia i Regne Unit.

Gràfic 4. Percentatge d’atur del col·lectiu masculí i femení (any 2007)

De nou cal fer-nos la pregunta sobre com han evolucionat els índexs d’atur femení durant 

els darrers anys, han crescut o han caigut els índexs d’atur de les dones en l’última 

dècada? El següent gràfic compara com ha evolucionat l’atur femení durant una dècada, 

la que comprèn l’interval de temps entre 1994 i 2004. Els països que estan just a la 

diagonal tenen exactament les mateixes taxes d’atur femení al començament i al final de 

l’interval. Pels països que estan sota la diagonal, la taxa del 2004 és més alta que la taxa 

del 1994 mentre que passa a la inversa pels països que estan per sobre. Quinze dels 27 

països es troben per sobre la diagonal. Es pot veure com s’han donat canvis importants a 

Polònia, Bulgària i Lituània, entre altres.
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Gràfic 5. Taxa d’atur femení. Evolució durant el període 1994 - 2004

Si tenim en compte l’autoocupació, podem veure que, segons la definició estàndard de 

l’ILO (International Labour Organization), qualsevol persona que treballi per ell més d’una 

hora es pot considerat ocupat. Conseqüentment, les tarifes d’autoocupació són molt altes 

en països on hi ha moltes granges petites perquè virtualment tots els membres de la 

família treballen a la granja com a mínim una hora. Grècia i Itàlia tenen els índexs més alts 

d’auto-ocupació mentre que Luxemburg és qui els té més baixos. La taxa d’autoocupació 

pels homes és més de dues vegades el de les dones en la majoria dels països de la UE.

L’autoocupació es pot considerar com una estratègia de supervivència per aquells que 

no poden trobar cap altre mitjà de guanyar un sou o com una evidència de l’esperit 

emprenedor i desig de ser el seu propi cap.
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Gràfic 6. Percentatge d’autoocupació (any 2007 o l’últim disponible)

Les diferències de gènere són particularment grans a Irlanda i Islàndia mentre que és a 

Luxemburg, Suïssa, Polònia, Portugal i Àustria on són menors. 

Gràfic 7. Percentatge d’empleats amb contractes de duració limitada (any 
2007)
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Si ens fixem en els contractes amb data de finalització, veiem com també hi ha moltes 

desigualtats entre els diferents països europeus. Espanya, amb un percentatge superior 

al 30%, seguit de Polònia i Portugal són els països amb major nombre de contractes de 

duració limitada.

 Horaris de treball2.2.3. 

Es considera una persona treballadora a temps parcial si treballa una jornada inferior a 

20 hores setmanals, encara que no tots els països estan d’acord amb aquesta definició. 

El treball per hores és utilitzat principalment per les dones a Holanda i a Suïssa amb 

percentatges superiors al 25% mentre que és poc utilitzat a Hongria, Eslovàquia, República 

Txeca i Grècia (menys del 5%). A Espanya, la ocupació femenina de mitja jornada és del 

8%. D’altra banda, l’únic país en el qual l’ocupació masculina de mitja jornada és superior 

al 10% és Holanda. A Espanya és només d’un 1,5%.

Gràfic 8. Percentatge de treballadors que treballen menys de 20 hores 
setmanals (any 2007 - OCDE)
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Més d’un 25% dels treballs ocupats per dones són treballs a temps parcial i tres de 

cada quatre treballs a temps parcial estan ocupats per dones. El treball per hores de les 

dones augmenta quan viuen amb la seva parella i augmenta encara més si tenen nens 

dependents. 

Els homes solen treballar més hores que les dones en feines remunerades, però les dones 

treballen més hores en activitats sense pagar: treball domèstic i tenir cura dels nens i gent gran. 

Marc legal a Espanya 2.3. 

Introducció2.3.1. 

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, té 

la finalitat d’ésser una llei-codi d’igualtat entre dones i homes, tal com s’assenyala en 

l’exposició de motius. Incorpora una sèrie de mesures que pretenen ajudar a millorar 

el principi d’igualtat de forma transversal en l’ordenament jurídic espanyol, introduint 

polítiques actives per tal de fer efectiu aquest principi en tots els àmbits de la realitat social, 

cultural i artística. En aquest context, la Llei d’Igualtat incorpora novetats de màxim interès 

i repercussió en l’àmbit laboral.

Ja que el principal objectiu d’aquest estudi és la conciliació de la vida personal, laboral i 

familiar, ens centrarem, de manera especial, en les polítiques de conciliació contemplades 

en aquesta llei i en les modificacions que ha introduït al respecte. 

La dificultat de compatibilitzar l’activitat laboral o professional i les responsabilitats familiars 

és una causa d’abandonament del mercat de treball que afecta de manera especial a les 

dones, fent inútils les mesures que persegueixen la igualtat en les condicions de treball. 

Conseqüentment, la maternitat, assumida quasi en exclusiva per les dones, actua en molts 

casos com element determinant de la seva expulsió del mercat de treball, corroborant 

els alts índexs de desocupació que afecten a les mateixes. Tenint en compte les dades 

sobre percentatges d’atur masculí i femení (gràfic 4), és evident que la igualtat efectiva 
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en l’ocupació requereix que el treball no constitueixi un obstacle insalvable i incompatible 

amb la maternitat o amb d’altres responsabilitats familiars, però, tanmateix, necessita de 

mesures i fórmules que atribueixin aquestes responsabilitats en igualtat de condicions i 

amb idèntiques conseqüències a treballadors i treballadores.

D’aquesta manera les polítiques de conciliació són mesures que volen assolir la igualtat, ja 

que permeten incrementar la taxa d’activitat femenina. Al mateix temps, alliberen, en certa 

mesura, la doble jornada, que fins avui i per les dones ha esdevingut una dificultat per la 

integració en el mercat de treball i el manteniment dels rols domèstics.

Des d’aquesta perspectiva, la llei dissenya i delimita els drets de conciliació com a 

instrument d’igualtat i per la igualtat entre homes i dones.

Aquests drets afecten a diversos àmbits de la relació laboral, però lògicament incideixen 

en aquelles condicions de treball que poden ser afectades per possibilitar aquesta 

compatibilitat entre vida personal, familiar i laboral: els permisos, la jornada, o les causes 

que permeten la suspensió del contracte de treball.

Ampliació i flexibilització en la regulació dels permisos     2.3.2. 
 retribuïts

Permís de lactància: El permís de lactància consisteix en el dret a gaudir d’una reducció 

de jornada per lactància d’un fill menor de nou mesos. L’article 37.4 de l’Estatut dels 

Treballadors (a partir d’ara ET), en la seva redacció anterior a la Llei d’Igualtat, proporcionava 

fins a tres modalitats o possibilitats de permís: una hora diària d’absència al treball, dos 

absències diàries al treball amb una duració total equivalent a una hora o una reducció de 

la jornada diària de mitja hora.

Les novetats incorporades amb la regulació d’aquest permís són aparentment mínimes. 

En la seva nova redacció, l’article 37.4 de l’ET, només afegeix dues noves previsions: 

l’increment proporcional de la duració del permís, en cas de part múltiple, i la possibilitat 
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de gaudir del permís acumulant-lo en jornades completes en els termes previstos en la 

negociació col·lectiva o bé mitjançant acord entre empleat i empresari.

Per a que la treballadora pugui gaudir del període acumulat de lactància és necessari que 

el conveni o l’acord aplicable prevegi expressament aquesta possibilitat, i estableixi el règim 

d’aplicació, especificant entre d’altres aspectes, la seva durada, el moment en què l’ha de 

sol·licitar, o el període quan pot gaudir-ne. 

Conseqüentment, en manca de previsions convencionals, serà necessari un acord entre 

empresa i treballador. Així mateix s’afirma que aquest permís podrà ser gaudit indistintament 

per la mare o el pare si ambdós treballen i la persona treballadora, quan gaudeixi del permís, 

tindrà dret a percebre tot el seu salari.

Permís per malaltia de familiars: L’altra novetat que incorpora la Llei d’Igualtat en la 

regulació dels permisos afecta al supòsit contemplat en l’article 37.3.b) de l’ET.

Anteriorment es reconeixien dos dies de permís per naixement de fill o per mort, accident 

o malaltia greu o hospitalització de parents fins el segon grau de consanguinitat o afinitat,3 

ampliant la seva duració a quatre dies quan el treballador tingui la necessitat de desplaçar-

se.

La nova redacció del precepte no afecta la duració del permís però si que afecta a l’enumeració 

de supòsits que donen dret al mateix. En aquest sentit, s’inclou la intervenció quirúrgica 

sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari com a nova causa per sol·licitar el 

permís. D’aquesta manera es dóna resposta a una necessitat abans no contemplada, ja 

que s’exigia l’hospitalització com a condició d’accés al permís. 

 Adaptacions en la regulació de la jornada per a millorar la  2.3.3. 
 conciliació del treball amb la cura de la família

3 Segon grau de consanguinitat o afinitat: marit/muller, pares, fills, germans, avis, néts, sogres, gendres, cunyats.
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Reducció de la jornada per cura de menors o familiars: L’article 37.5 de l’ET, en la seva 

redacció anterior a la Llei d’Igualtat, establia un supòsit específic de reducció de jornada 

vinculat a la cura de menors o familiars, on permetia la reducció de jornada als treballadors 

que, per raons de guarda legal, tinguessin al seu càrrec menors de sis anys, o una persona 

discapacitada física, psíquica o sensorialment, o que s’encarreguessin de la cura d’un 

familiar que no es pogués valdre per si mateix i que no realitzés una activitat retribuïda. 

En aquests supòsits, la reducció podia ésser, a opció del treballador, entre un terç com a 

mínim i la meitat com a màxim, de la jornada de treball.

La Llei d’Igualtat estableix algunes novetats en aquesta matèria, de manera que es 

produeix una ampliació de l’edat del menor fins als vuit anys, en què es pot sol·licitar la 

reducció de jornada. Tanmateix, s’introdueix una flexibilització en l’exercici d’aquest dret, 

en ampliar el marge mínim de la reducció permesa, que passa d’un terç a un octau com 

a mínim, deixant com a màxim, la meitat de reducció de jornada.

D’aquesta manera, l’article 37.6 de l’ET estableix que és l’empleat qui ha d’escollir el 

període i l’horari de gaudi, establint-se com a única limitació que l’elecció es realitzi dins la 

jornada ordinària. Tanmateix, se li exigeix l’obligació de preavisar a l’empresari/a amb una 

anticipació mínima de quinze dies, abans de la reincorporació a la jornada habitual.

Pel que fa al paper de l’empresari, aquest pot negar-se a acceptar l’horari i el període 

temporal proposat per l’empleat, i davant d’aquesta desavinença, l’empleat podrà plantejar 

reclamació davant de l’òrgan social de la jurisdicció per tal que sigui el jutge qui decideixi 

sobre l’assumpte.

Coordinació entre el gaudir de les vacances i les baixes vinculades amb la 

maternitat: La incorporació per part de la Llei d’Igualtat d’un segon paràgraf a l’article 

38.3 de l’ET, ens assenyala que:

“Quan el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l’empresa 

al que es refereix el paràgraf anterior coincideixi en el temps amb una 

incapacitat temporal derivada d’embaràs, de part o de lactància natural o 
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amb el període de suspensió del contracte de treball previst en l’article 48.4 

d’aquesta llei, es tindrà dret a gaudir de les vacances en data diferent a la de 

la incapacitat temporal o a la del gaudi del permís que per aplicació d’aquest 

precepte li correspongués, en finalitzar el període de suspensió, encara que 

hagi finalitzat l’any natural a que correspongui”.

 Noves causes de suspensió del contracte de treball 2.3.4. 

Reconeixement a la suspensió del contracte per paternitat: El que s’ha considerat 

com a gran novetat de l’aportació de la Llei d’Igualtat, és el permís de paternitat, que 

s’articula mitjançant la incorporació d’un nou article 48 bis de l’ET. Conforme a aquest 

precepte, en casos de maternitat, adopció o acolliment, el treballador tindrà dret a la 

suspensió del contracte durant tretze dies ininterromputs, ampliables en el supòsit de 

part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més, per cada fill a partir del segon. 

Conseqüentment, el treballador haurà de comunicar a l’empresari la seva voluntat d’exercir 

aquest dret en la forma i termes establerts, en el seu cas, en els convenis col·lectius. Es 

preveu que la suspensió del contracte pugui gaudir-se en règim de jornada completa o a 

temps parcial amb una jornada mínima, en aquest últim cas, del 50%, previ acord entre 

empresari i treballador i segons es determini reglamentàriament. Finalment, cal destacar 

que el Govern ha assumit el compromís d’ampliar la duració del permís de paternitat, de 

manera progressiva i gradual pels treballadors per compte d’altri i pels funcionaris, fins 

assolir l’objectiu de quatre setmanes de permís.

Risc durant la lactància com a causa de suspensió del contracte de treball: La Llei 

d’Igualtat incorpora mitjançant la modificació de l’article 45.1.d) de l’ET, el risc durant la 

lactància natural d’un menor de nou mesos com a causa de suspensió del contracte de 

treball, provocant les oportunes modificacions en l’article 26 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, per tal de tutelar de forma completa el risc durant la lactància.

Aquesta suspensió del contracte de treball s’iniciarà un cop que la mare treballadora 

finalitzi la seva suspensió del contracte de treball per maternitat, sempre que s’opti per 

l’alimentació del seu fill mitjançant la lactància natural i es doni la circumstància que, estant 
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acreditat el risc per la lactància derivat de les condicions o del temps de treball, resulti 

impossible anul·lar aquest risc mitjançant l’adaptació del lloc o la mobilitat de la treballadora. 

La finalització de la suspensió per aquesta causa es durà a terme pel compliment dels 9 

mesos de vida del fill o per la superació de la incompatibilitat entre el treball i la lactància.

A continuació i a la Taula 2 podem veure quines són les principals modificacions de forma 

esquemàtica.

Modificacions que la Llei d’Igualtat ha introduït a l’estatut dels Taula 2. 
treballadors. Conciliació de la vida laboral i familiar

Previsions de futur en la gestió de persones2.4. 

En aquest estudi es vol donar a conèixer com estan gestionades les persones a les NOVETATS 

LEGALS

PRECEPTES ANTERIORS A 

LA LLEI D’IGUALTAT

MODIFICACIÓ DELS PRECEPTES DESPRÉS 

DE LA LLEI D’IGUALTAT

Jornada. Apar-
tat 8 article 34 
ET

Es preveu que l’empleat pugui adaptar la 
seva jornada per poder conciliar la vida la-
boral i familiar. El procediment s’establirà per 
conveni col·lectiu o bé mitjançant acord amb 
l’empresari.

Permisos Re-
tribuïts. Article 
37.3.b) ET.

2 dies per hospitalització de 
familiar fins el segon grau de 
consanguinitat o afinitat.

2 dies per hospitalització de familiars o inter-
venció quirúrgica sense hospitalització que 
requereixi repòs domiciliari, fins el segon grau 
de consanguinitat o afinitat.

Lactància. Arti-
cle 37.4 ET.

L’empleada es podrà absen-
tar durant 1 hora o reduir ½ 
hora la seva jornada.

Es preveu que es podrà acumular aquest 
temps en jornades completes, en els termes 
previstos en la negociació col·lectiva o bé, 
mitjançant acord amb l’empresari.
Tanmateix, s’estableix que la duració es po-
drà incrementar proporcionalment en els su-
pòsits de part múltiple.
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Reducció de 
jornada per 
guarda legal. 
Article 37.5 ET.

S’estableix que les persones 
que per guarda legal tenen 
a la seva cura menors de 
6 anys tindran dret a una 
reducció de la jornada de 
treball, amb la disminució 
proporcional del salari, entre 
almenys, 1/3 i un màxim de 
1/2 de la duració de la seva 
jornada.

Millora la reducció de la jornada per guarda 
legal. S’amplia l’edat màxima del menor fins 
als 8 anys, i es redueix de 1/3 a 1/8 de la 
jornada, el límit mínim de la reducció.

Vacances. Ar-
ticle 38 apartat 
4 ET.

Si el període de vacances fixat en el calen-
dari coincideix en el temps amb una incapa-
citat temporal (IT) derivada d’embaràs, part, 
lactància natural o suspensió del contracte, 
segons el que estableix l’article 48.4 ET, la 
persona treballadora té dret a gaudir de les 
vacances en diferent data, en finalitzar el pe-
ríode de suspensió, tot i que hagi finalitzat 
l’any natural.

Suspensió del 
Contracte. Arti-
cle 45.d ET.

Causa de suspensió: mater-
nitat, risc durant l’embaràs i 
adopció o acolliment, prea-
doptiu o permanent, de me-
nors de 6 anys.

Causa de suspensió: maternitat, paternitat, 
risc durant l’embaràs, risc durant la lactància 
natural d’un menor de 9 mesos i adopció o 
acolliment, preadoptiu o permanent o sim-
ple, sempre que aquesta duració (adopció 
o acolliment) no sigui inferior a un any, de 
menors de 6 anys o de menors que siguin 
majors de 6 anys sempre que es donin les 
circumstàncies previstes –menors discapaci-
tats, circumstàncies personals o menors que 
vinguin de l’estranger amb especials dificul-
tats d’inserció social–.

Excedència 
voluntària. Arti-
cle 46.2 ET.

Termini no inferior a 2 anys ni 
major de 5 anys.

Es modifica el termini mínim, de tal manera 
que els treballadors que tinguin una antiguitat 
mínima d’un any en l’empresa, podran aco-
llir-se a aquesta excedència voluntària, per un 
termini no inferior a 4 mesos i que no sigui 
major de 5 anys.
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Excedència 
per cura de fill. 
Article 46.3 ET.

S’introdueix el fet que els empleats tindran 
dret a l’excedència per cura de fills, en els 
supòsits d’acolliment, tant permanent com 
preadoptiu, tot i que siguin provisionals.

Excedència 
per cura de 
familiars fins 
el segon grau. 
Article 46.3 ET.

Dret a una excedència per 
un període no superior a 1 
any, llevat que la negociació 
col·lectiva estableixi una du-
ració superior.

El període mínim s’incrementarà fins a 2 anys, 
llevat que la negociació col·lectiva estableixi 
una duració major. Tanmateix s’incorpora la 
possibilitat de poder gaudir d’aquest període 
de manera fraccionada.

Suspensió per 
maternitat. Ar-
ticle 48.4 ET.

En el cas de la mort de la 
mare, el pare podrà fer ús de 
la totalitat o, en el seu cas, 
de la part que resti del perío-
de de suspensió.

En el supòsit de mort de la mare, amb inde-
pendència que aquesta realitzés algun treball, 
l’altre progenitor podrà fer ús de la totalitat o, 
en el seu cas, de la part que resti del període, 
i sense que es descompti la part que la mare 
hagués pogut gaudir amb anterioritat al part.

Suspensió per 
maternitat. Ar-
ticle 48.4 ET.

Dret de la mare a cedir al pare 
el gaudi d’una part deter-
minada i ininterrompuda del 
període de descans, ja sigui 
de forma successiva o simul-
tània amb el de la mare.

S’estableix la possibilitat que si s’ha realitzat 
la cessió de part del període, l’altre progeni-
tor podrà seguir fent ús del període de sus-
pensió per maternitat inicialment cedit, tot i 
que en el moment previst per a la reincorpo-
ració de la mare al treball, aquesta es trobi en 
situació d’IT.

Suspensió per 
maternitat. Ar-
ticle 48.4 ET.

Si la mare no tingués dret a efectuar la sus-
pensió de la seva activitat professional amb 
dret a prestacions, el permís podrà ésser 
gaudit per l’altre progenitor.

Suspensió per 
maternitat. Ar-
ticle 48.4 ET.

En el cas de mort del fill, el període de sus-
pensió no es veurà reduït, llevat que una ve-
gada finalitzades les 6 setmanes de descans 
obligatori la mare sol·liciti la seva reincorpo-
ració.

Suspensió per 
maternitat. Ar-
ticle 48.4 ET.

En el supòsit de discapacitat del fill o del me-
nor adoptat o acollit, la suspensió tindrà una 
duració addicional de 2 setmanes.
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Suspensió per 
maternitat. Ar-
ticle 48.4 ET.

En els supòsit de part pre-
matur i en aquells supòsits 
en què, per qualsevol altre 
causa, el neonat hagi de ro-
mandre hospitalitzat, el pe-
ríode de suspensió podrà 
computar-se, a instància 
de la mare o, en el seu de-
fecte, del pare, a partir de 
la data d’alta hospitalària. 
S’exclouen d’aquest còm-
put les 6 setmanes poste-
riors al part, de suspensió 
obligatòria de la mare.

En els supòsits de part prematur amb 
manca de pes i en aquells supòsits que el 
neonat requereixi, per alguna condició clí-
nica, hospitalització a continuació del part, 
per un període superior a 7 dies, el perío-
de de suspensió s’ampliarà en tants dies 
com el nascut es trobi hospitalitzat, amb 
un màxim de 13 setmanes addicionals, i 
en els termes que reglamentàriament es 
desenvolupin.

Suspensió 
per paternitat. 
Article 48.bis 
ET.

El pare o l’altre progenitor tindran dret a la 
suspensió del contracte durant 13 dies 
ininterromputs en els supòsits de naixement 
de fill, adopció o acolliment. Aquest període 
s’ampliarà, en el supòsit de part, acolliment 
o adopció múltiple, en 2 dies més per cada 
fill. La suspensió del contracte es podrà 
gaudir en règim de jornada completa o 
parcial amb un mínim del 50%, previ acord 
entre l’empresari i el treballador, segons es 
desenvolupi reglamentàriament.
L’empleat haurà de comunicar, amb suficient 
antelació, l’exercici d’aquest dret en els 
termes establerts, en el seu cas, en els 
convenis col·lectius.

Font: Mònica Polo.
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empreses mitjançant les seves estratègies i polítiques de recursos humans, fent especial 

referència a les polítiques de conciliació. Creiem necessari fer esment dels canvis que 

s’estan produint en el món empresarial, sobretot pel que fa a la gestió del talent i les 

habilitats de les persones que hi treballen, ja que segons com es faci aquesta gestió, pot 

generar l’èxit o el fracàs de les empreses.

En un estudi recent,4 s’assenyalen tres temes decisius en el futur context empresarial i l’impacte 

que tindran per les persones treballadores de les empreses. Aquests tres temes són:

Canvi radical dels models empresarials degut a diferents factors com ara la 1. 

tecnologia, la globalització i la demografia, factors que, entre d’altres, influiran en 

les estructures empresarials i que generaran: 

Grans empreses amb un paper important en la societat.¸ 

Requeriments mediambientals que produiran canvis importants en les ¸ 

estratègies empresarials.

Una gran especialització que implicarà que sorgeixin noves xarxes de ¸ 

col·laboració.

La gestió dels recursos humans serà el repte més important a les empreses. El canvi 2. 

radical dels models empresarials afavorirà el sorgiment de nous desafiaments:

Desaparició dels límits entre vida laboral i personal (les empreses responsables ¸ 

del benestar social dels treballadors).

Rigoroses tècniques de control i seguiment per a la productivitat i el ¸ 

rendiment.

Increment de la importància del capital social i les relacions.¸ 

Canvis importants en recursos humans. Parlen de tres possibles tendències:3. 

RRHH com a centre de l’organització amb noves atribucions i una gran influència ¸ 

(s’ha de comptar amb una visió proactiva i un enfocament estratègic del negoci).

Com a impulsor de la Responsabilitat Social Corporativa.¸ 

Pot ser una funció totalment externalitzada.¸ 

4  PriceWaterhause Coopers amb col.laboració amb el James Martin Institute for Science and Civilisation (Saïd        
   Business School, Oxford) citat al núm. 17 de la Revista Aedipe Catalunya (2008).
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En funció d’aquests canvis es plantegen una sèrie de consells, tenint en compte la 

implicació que hi pot tenir la gestió de les persones i es fa referència a tres possibles 

escenaris i models empresarials que poden coexistir en els propers anys.

El primer model seria el d’empreses de gran magnitud amb important paper a la societat, amb:

Aplicació de polítiques socials a les persones que hi treballin (habitatge, educació, ¸ 

sanitat), per tal d’incrementar la fidelització del personal. 

Processos de contractació rigorosos per tal d’adequar el perfil a les característiques ¸ 

empresarials. 

Control estricte de resultats, quantificant el compromís que s’adquireix amb ¸ 

l’empresa, el rendiment i la productivitat. 

Proporció de plataformes tecnològiques en negocis i activitats d’oci, que implica ¸ 

que les empreses puguin conèixer molt bé les preferències de les persones que 

hi treballen. 

Les persones als 16 anys se’ls assigna un perfil laboral i als 18 anys es comprometen ¸ 

amb una organització, que gestiona la seva formació universitària en funció de 

l’itinerari previst per l’empresa. 

Les accions de RRHH estan relacionades amb les millores del rendiment de les ¸ 

empreses i la gestió de les persones se situa al mateix nivell jeràrquic que les 

Finances.

Un segon model, seria l’empresa amb forta consciència social i gran responsabilitat 

mediambiental. Les persones escollirien a les empreses d’acord amb les seves creences 

i valors.

Les relacions personals substitueixen a les solucions tecnològiques i es generen ¸ 

xarxes socials virtuals dins i fora de l’empresa. 

Centres de treball fora de les ciutats amb transport col·lectiu. ¸ 

La legislació laboral guia el comportament responsable de les empreses. ¸ 

Responsabilitat Social Corporativa i gestió de RRHH van lligats a aconseguir la 

fidelització de treballadors i treballadores amb incentius que van més enllà de les 

compensacions econòmiques.
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Tercer model, les petites empreses, on es produiria: 

Fragmentació de les multinacionals i predomini del localisme. Una xarxa global de ¸ 

comunitats petites i diferenciades amb una alta tecnologia i un baix impacte. 

Foment de les xarxes de contactes dels treballadors/res. ¸ 

Els gremis aglutinen als treballadors/res assumint responsabilitats que abans ¸ 

tenien les empreses (localització del talent, plans de desenvolupament i formació, 

assegurances mèdiques i de pensions...). Les xarxes gremials afavoreixen l’accés 

a la feina i la flexibilitat de contractació per adaptar-se als índexs de rotació. 

Divisió dels treballadors/res en categories i compensació en funció de ¸ 

l’especialització de coneixements, que afavoreix la participació de les persones 

treballadores en l’èxit de l’empresa. 

Tot el que fa referència a desenvolupament d’habilitats es tracta a nivell personal, ¸ 

la identificació es fa més en el gremi que a les empreses i la gestió de RRHH es 

dur a terme mitjançant els gremis.

En definitiva, la principal recomanació és estudiar els models empresarials i les actuals 

estratègies de gestió de les persones per tal de poder adaptar-se a les noves necessitats 

futures.
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METODOLOGIA DE L’ESTUDI 3. 

Per a complementar el discurs presentat a les pàgines anteriors i acostar-nos a la realitat 

gironina es va decidir fer una recerca empírica, adreçant-nos directament al conjunt 

d’empreses de les comarques gironines per tal d’obtenir dades fiables sobre la realitat 

a les nostres comarques. El disseny del treball de camp es va abordar des de dues 

perspectives diferents d’anàlisi: 

Per a les empreses grans, entenent com a grans aquelles empreses que superen ¸ 

els 250 treballadors, es va plantejar una anàlisi qualitativa mitjançant la realització 

d’entrevistes en profunditat als responsables de recursos humans de les empreses. 

Les entrevistes varen ser gravades i es va fer la transcripció literal de les converses 

a fi de poder realitzar l’anàlisi posterior del discurs.

Per a la resta de les empreses es va decidir administrar un qüestionari ad-hoc ¸ 

als responsables de recursos humans d’una mostra d’empreses. L’administració 

del qüestionari es va fer per correu de manera que es proporcionava, junt amb el 

qüestionari, un sobre de retorn per tal de facilitar la recollida de les dades. Un cop 

rebuda la tramesa de qüestionaris es va fer un seguiment via telèfon a fi d’insistir 

en aquelles empreses que no havien efectuat el retorn.

El qüestionari ad-hoc elaborat per a la fase quantitativa del treball empíric es mostra a 

l’Annex I. A partir d’aquest, es va laborar el guió semiestructurat utilitzat per a la fase 

qualitativa del treball.

 

Abans de procedir a l’anàlisi dels resultats obtinguts cal fer esment que, tot i les facilitats 

donades i la realització de la fase de seguiment posterior via recordatori telefònic, el nivell 

de resposta obtinguda per a les empreses de mida més petita (de 5 a 9 treballadors) ha 

resultat escassa. Aquest fet provoca que els resultats s’hagin d’interpretar amb un nivell 

d’error superior al nivell teòric plantejat i també pot introduir algun biaix en la interpretació 

dels resultats globals.



54

Elecció de la mostra3.1. 

Per a la realització de les entrevistes en profunditat es varen escollir empreses a 

conveniència amb un nombre gran de treballadors (més de 250), utilitzant contactes 

personals i de manera que es cobrissin els diferents sectors d’activitat. En total es varen 

fer 12 entrevistes. 

D’altra banda, per a la selecció de la mostra necessària per a dur a terme la fase 

quantitativa del treball empíric es va utilitzar la base de dades SABI (Sistema d’Anàlisi 

de Balanços Ibèrics). Aquesta és una base de dades en CD-Rom amb informació sobre 

més de 190.000 empreses espanyoles. La població de referència sobre la que s’ha dut 

a terme l’estudi són les empreses de la província de Girona de 5 o més treballadors. 

Específicament, la població objecte del treball són les 6.802 empreses que figuren a la 

base de dades amb les característiques descrites, a 31 de desembre de 2006. Aquestes 

estan desagregades pel nombre de treballadors segons mostra la taula 3. Atès que es 

va optar per administrar el qüestionari per correu i preveient la possibilitat d’empreses 

que haguessin canviat la seva ubicació o fins i tot que haguessin desaparegut, es va fer 

una selecció d’un nombre gran d’empreses (n=1500), a l’atzar, entre el total d’empreses 

registrades. El disseny mostral es va fer estratificant de manera no proporcional segons 

el nombre de treballadors, per tal de poder obtenir una mida de mostra suficient en cada 

estrat.   

La mostra total d’empreses sobre la que es realitzà l’estudi (n= 282) no manté doncs 

les proporcions de la població d’empreses pel que fa al nombre de treballadors, criteri 

utilitzat per al disseny mostral. A fi i efecte de treballar correctament l’arxiu de dades s’ha 

generat una variable de pesos que corregeix el desequilibri i que ens assegura la fiabilitat 

de les dades tot treballant amb un error mostral màxim pel conjunt de la mostra del 7,5%, 

amb un nivell de confiança del 95% i sota el supòsit de màxima indeterminació per a 

proporcions.
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Descripció de la mostra utilitzada en l’estudiTaula 3. 

Categoria Nombre de
 treballadors

Població;
nombre 

d’empreses

Mostra real
 obtinguda

Pes

1 5 a 9 3.280 53 2,57

2 10 a 19 2.057 67 1,27

3 20 a 49 1.121 93 0,50

4 50 a 249 344 69 0,21

Com ja s’ha assenyalat, a la taula 3 veiem reflectida la palesa dificultat per poder obtenir 

respostes per part de les empreses amb menor nombre de treballadors. 

Aquesta manca de respostes es podria atribuir al fet que rebre una enquesta significa 

dedicar uns moments a respondre i, encara que en totes les empreses tothom va per 

feina, és en les més petites on la resposta a qüestionaris es fa més difícil, doncs no hi 

veuen una utilitat pràctica. A més, moltes vegades suposa deixar de fer alguna de les 

tasques que consideren més urgents i més pràctiques per dedicar uns moments a pensar 

en el que es pregunta. Les empreses més grans estan més familiaritzades amb aquestes 

qüestions i el percentatge de resposta obtinguda ha estat clarament superior. 
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ANÀLISI DE RESULTATS4. 

Es presenta a continuació l’anàlisi dels resultats del treball empíric de manera conjunta, 

és a dir, s’utilitza la informació obtinguda a la fase qualitativa per matisar i il·lustrar alguns 

dels resultats proporcionats per l’anàlisi de les dades obtingudes a la fase quantitativa del 

mateix. 

Atesa la importància que tenen les empreses familiars a les contrades gironines, es mostren 

en primer lloc les principals característiques d’aquest tipus d’empreses, situant-les dins 

del context global de la mostra, i en la presentació dels resultats proporcionats pel conjunt 

de les empreses contingudes a la mostra (familiars o no) s’aniran destacant les principals 

diferències que s’observin pel que fa al conjunt de les empreses familiars. 

Característiques generals de les empreses seleccionades per 4.1. 
la investigació

Gairebé tres quartes parts de les empreses contingudes, segons mostra el gràfic 9 són 

empreses familiars. 

Gràfic 9. Percentatge d’empreses familiars i no familiars
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El temps de durada, o antiguitat del negoci, mostra diferències estadísticament significatives 
en el sentit que les empreses familiars en mitjana són més antigues (27,08 anys de mitjana 
per les empreses familiars envers 19,73 anys per les empreses no familiars). Ara bé, cal 
destacar que un 25% de les empreses té com a molt una antiguitat de 12 anys i només la 
meitat supera els 19 anys.

La taula 4 i el gràfic 10 permeten comparar la continuïtat de l’empresa familiar al llarg de 
les diferents generacions. 

Generació propietària de l’empresa familiarTaula 4. 

Freqüència Percentatge
vàlid

Percentatge
acumulat

1 119 56,8 56,8

2 64 30,6 87,4

3 16 7,8 95,2

4 9 4,5 99,7

5 1 0,3 100,0

Total 210 100,0

Veiem a la taula 4 que les empreses que estan en primera generació són majoria, 119, i a 
mesura que s’avança en generacions, disminueix el nombre d’empreses, tal i com es pot 
apreciar a la taula 4 (segona un 30%, tercera un 16%, etc.)

S’observa que hi ha una empresa familiar de cinquena generació. Per tant, el o els 
fundadors i els que els varen seguir han aconseguit arribar a aquesta cinquena generació, 
fet realment difícil en les empreses familiars. 

Pel que fa a la generació que actualment la dirigeix, i d’acord amb el gràfic 10, veiem com 
del 56,8% d’empreses familiars amb propietaris de primera generació, la dirigeixen en un 
43,8%, havent incorporat a la segona generació un 38,7% i a la tercera un 23%. Aquestes 
dades semblen indicar una bona direcció de pervivència de les empreses familiars.
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Gràfic 10. Generació que dirigeix l’empresa familiar

Pel que fa al número de membres de la família que participen en la direcció de les empreses 
familiars, entenent com a tal els membres fundacionals i els seus descendents directes, 
aquest varia principalment entre un i tres, amb percentatges que van del 21,8% amb 
només un membre de la família, un 35,7% dos membres i un 21,3% tres membres. Hi ha 
molt poques empreses on participin més de tres membres de la família en la direcció.

Com s’ha esmentat anteriorment, de les 282 empreses que han respost el qüestionari n’hi 
ha 210 que són empreses familiars, és a dir, les tres quartes parts del col·lectiu. Una vegada 
analitzades les dades a nivell general i a nivell d’empresa familiar, s’ha comprovat que en 
la majoria de qüestions no existeixen grans diferències pel fet de ser empresa familiar o 
no. Presentarem doncs l’anàlisi dels resultats tenint en compte les dades generals de 
les 282 empreses, fent esment específic només en els casos en què hi hagi diferències 
significatives en les empreses familiars i no familiars.

Pel que fa al sector d’activitat, trobem que gairebé el 70% correspon a empreses de serveis 
(comerç, turisme i altres), seguit per les empreses de la construcció (15%) i indústria (14%). 
En el sector d’altres serveis hi trobem pricipalment serveis d’assessoria, de reparacions 
diverses, de gestoria, d’informàtica i de logística.
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Sector d’activitatTaula 5. 

En quant a la personalitat jurídica, veiem com un 75,6% són Societats Limitades i un 

22,3% són Societats Anònimes, la resta no són rellevants.

Gràfic 11. Personalitat jurídica

Freqüència Percentatge

começ 57 20,3

turisme i restauració 33 11,8

transport 15 5,2

aigua, llum i gas 14 5,2

altres serveis 77 27,3

construcció 42 15,1

Ind. manufacturera 40 14,3

altra 2 0,9

Total 281 100,0

Perduts 1

Total 282
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Descripció de la plantilla4.2. 

La taula 6 presenta la composició d’empreses a la mostra en funció de la grandària. Els 

intervals que marquen la mida de l’empresa pel que fa al nombre de treballadors van fins 

a 9 treballadors/res, de 10 a 19, de 20 a 49 i més de 50. La interpretació de la taula cal 

fer-la pensant que treballem amb els resultats ponderats segons les dades reals sobre el 

nombre total d’empreses de cada categoria.

Grandària de l’empresa en nombre d’empleatsTaula 6. 

En el conjunt d’empreses analitzades s’hi troba una proporció mitjana del 62,6% d’homes 

i del 37,4% de dones. Pel que fa al percentatge mig de persones estrangeres treballant en 

el conjunt de les 282 empreses s’obté un 16%, tot i que hi ha un 36,7% de les empreses 

que no incorporen cap persona estrangera a les seves plantilles.

Quan s’analitza el país de procedència d’aquestes persones estrangeres s’obté un 27,1% 

de persones procedents de països de l’Europa comunitària, un 27,4% de persones 

procedents de Sud-Amèrica, un 27,7% de persones procedents d’Àfrica, un 5,8% de 

persones procedents d’Àsia, un 3,6% procedents de països d’Europa no comunitària, un 

0,7% procedents de Nord-Amèrica i un 0,6% procedents d’altres països. 

Pel que fa al nombre de persones discapacitades s’obté que un 89,3% de les empreses 

entrevistades no incorporen cap persona a les seves plantilles, en aquesta situació.

Freqüència Percentatge
vàlid

Percentatge
acumulat

Fins a 9 empleats 136 48,2 48,2

10-19 empleats 85 30,2 78,5

20-49 empleats 46 16,5 94,9

50 o més empleats 14 5,1 100,0

Total 282 100,0
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Desagregant l’empresa segons la mida es troben diferències significatives (VCramer= 

0,487) en el sentit mostrat a la taula 7, és a dir, són les empreses més grans les que en 

major percentatge (71,4%) tenen discapacitats a la seva plantilla. Cal esmentar que les 

empreses amb més de 50 treballadors estan obligades per llei a tenir com a mínim un 2% 

de discapacitats a la plantilla.

Nombre d’empreses amb discapacitats segons la grandàriaTaula 7. 

VCramer =0,487, Sig= 0,000

Estratègies i polítiques de RRHH4.3. 

En el 58,5% de les empreses hi ha alguna persona responsable de la gestió dels recursos 

humans però només en un 20,6% de les empreses contactades es disposa d’un 

departament específic per a la gestió de les persones. Si ens cenyim al conjunt d’empreses 

que sí que disposa de departament de recursos humans, s’obté que només en un 4% de 

les empreses aquest departament està format per més de dues persones. L’anàlisi de la 

informació indica que només en un 10% del total de les empreses contactades hi ha un 

departament específic de recursos humans amb més d’una persona. 

NO SI Total

Fins a 9 empleats N

%

133

97,8%

3

2,2%

136

100,0%

10-19 empleats N

%

76

89,4%

9

10,6%

85

100%

20-49 empleats N

%

38

82,6%

8

17,4%

46

100%

50 o més empleats N

%

4

28,6%

10

71,4%

14

100%

Total N

%

251

89,3%

30

10,7

81

100,0%
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Pel que fa als processos de selecció i contractació de persones es varen tenir en compte 

diferents aspectes considerats importants i es demanava que donessin un valor de 1 a 5 

(de menys a més important a cada un d’ells). En el gràfic 11 es mostren els valors mitjos 

per a cada qüestió amb el corresponent interval de confiança al 95%, fet que vol dir que 

aproximadament un 95% de les empreses atorguen puntuacions compreses entre els 

límits marcats pels intervals. 

Tal i com s’observa en el gràfic, els aspectes considerats com a més importants fan 

referència a la identificació amb els objectius de l’empresa i també a l’experiència. Cal 

remarcar que el fet de tenir esperit emprenedor s’ha valorat per sobre de 4 en el 50% 

de les empreses enquestades. Al contrari, un dels aspectes considerats com a menys 

importants ha estat la disponibilitat per viatjar. Això podria explicar-se pel fet que la majoria 

de les empreses són petites i, per tant, potser no els cal aquest tipus de disponibilitat. Els 

aspectes més acadèmics com són el nivell d’estudis, resultats acadèmics i coneixements 

informàtics i d’idiomes obtenen valoracions intermèdies en l’escala utilitzada. 

Gràfic 12. Valoració de diferents aspectes per a la contractació
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És interessant repetir aquesta mirada en funció de la grandària de l’empresa. Així, quan 

es presenten els resultats desagregats segons el nombre de treballadors, conceptualment 

trobem resultats semblants però amb menor unanimitat. 

Gràfic 13. Valoració de diferents aspectes per a la contractació segons 
nombre d’empleats 

En la valoració dels diferents aspectes considerats importants per a la contractació de nou 

personal apareixen diferències significatives en tres dels aspectes analitzats quan es té en 

compte si l’empresa és o no és una empresa familiar.

Les tres característiques amb un comportament diferenciat són:

1. Coneixement d’idiomes

2. Identificació amb els objectius de l’empresa

3. Aparença física
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Tal i com s’observa en el gràfic 14, els tres aspectes són considerats més importants si 

l’empresa és familiar que si l’empresa no ho és.

Gràfic 14. Valoració de diferents aspectes per a la contractació per empreses 
familiars i no familiars 

En una de les entrevistes en profunditat es valora l’interès en els objectius generals de 

l’empresa, els resultats acadèmics i el nivell d’estudis, juntament amb els coneixements 

informàtics, l’esperit emprenedor i la flexibilitat horària criteris que coincideixen, almenys 

parcialment amb els obtinguts a la fase numèrica de l’estudi.

Considerem també en aquest apartat les respostes donades a alguns dels ítems que 

conformen una bateria de preguntes relacionades directa o indirectament amb aspectes 

de conciliació de la vida familiar personal i laboral dels treballadors i treballadores (veure 

Annex I, pregunta núm. 11). Els ítems que hem seleccionat en aquest apartat ens ajuden 

a entendre altres aspectes considerats importants per a les empreses pel que fa a la 
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gestió dels recursos humans. Ens referim a la valoració en els processos de selecció de 
les competències dels candidats o candidates i al pla de formació.

Per cada un d’aquests ítems es demanaven dos tipus de valoracions. Per una banda 
es preguntava el grau d’aplicació actual en el context de l’empresa, tot distingint entre 
l’aplicació i la previsió d’aplicació en un futur immediat, i per l’altra, el grau de dificultat que 
representa, si ja s’està aplicant, o quina dificultat creuen que podria representar, cas que 
no tinguessin implementada la seva aplicació.

En una de les empreses entrevistades hem constatat com els processos de selecció han 
variat en els últims anys. Han passar d’estar focalitzats en uns perfils acadèmics concrets, 
tot ampliant-ne el ventall, i es dóna un pes important a la vessant d’orientació comercial i 
a l’esperit emprenedor, ja que la formació tècnica l’aporta la pròpia empresa.
En general en les entrevistes en profunditat que es varen dur a terme a empreses no 
familiars de més de 250 treballadors es detecta que la selecció de personal es fa per 
cobrir llocs de treball que, en alguns casos, i segons les característiques especifiques del 
propi treball i el context on es dóna, han de permetre la mobilitat i la flexibilitat dins d’una 
estructura formal. 

“Els processos de selecció es basen en el perfil del lloc de treball en quant a 
aptituds i actituds.... en determinats perfils (amb cert nivell de responsabilitat) 
hi ha una major predisposició a contractar homes”.
“Més que focalitzar un perfil acadèmic molt concret .... valorem també la 
seva orientació comercial” ........ “la persona que és un venedor nat, .... ja li 
completem la formació tècnica que calgui”.

Pel que fa a les entrevistes realitzades a empreses familiars es valora la identificació amb 
els objectius de l’empresa, el compromís, la responsabilitat i la capacitat de reacció davant 
de possibles problemes, així com el grau de comunicació entre gerència i treballadors. En 
algun dels casos, la selecció es fa consultant a les persones que ja hi treballen per tal que 
ho facin saber a coneguts, o parents. Això permet garantir una mica més la fidelització 
de les persones empleades, i el reclutament de persones amb els mateixos o semblants 

valors d’empresa.
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Respecte si els processos de selecció es basen en les competències, tal com mostra la 

taula 8 són les empreses més grans les que més apliquen aquest criteri a l’hora d’incorporar 

treballadors nous (83,3%). Cal destacar també l’elevat percentatge d’empreses petites 

(50%) que l’apliquen.

Taula 8. Aplicació de la selecció per competències segons grandària de 
l’empresa

 

Vcramer= 0,194, Sig=0,046

En les entrevistes en profunditat s’ha detectat, en general, que la selecció es fa seguint 

les mateixes pautes en ambdós tipus d’empreses (familiars i no familiars), en funció dels 

perfils que es necessiten, dels coneixements o habilitats que es requereixen, i també per 

promoció interna.

“Una vegada s’han plantejat nous llocs de treball dels quals tothom sap quines 

són les seves funcions i la seva projecció....... s’avaluen els llocs i en base a 

l’avaluació es determina la retribució.... i també aquelles competències en les 

quals s’hauria de créixer”.

Selecció per competències

Aplica Aplicació en un 

futur proper

No es preveu 

aplicació

Total

Fins a 9 empleats N

%

36%

50,0%

3

4,2%

33

45,8%

72

100,0%

10-19 empleats N

%

33

64,7%

0

0%

18

35,3%

51

100,0%

20-49 empleats N

%

26

74,3%

1

2,9%

8

22,9%

35

100,0%

50 o més empleats N

%

10

83,3%

1

8,3

1

8,3%

12

100,0%

Total N

%

105

61,8%

5

2,9%

60

35,3%

170

100,0%



68

“Després del requeriment acadèmic anem a un perfil professional que es 

fa conjuntament amb el que serà el seu comandament....... bàsicament les 

competències”.

De tota manera, l’anàlisi de les dades ens informa que és en el cas de les empreses 

familiars on més es té en compte el concepte de competències en el procés de selecció 

de nou personal. Cal destacar que hi ha un 4% d’empreses familiars que preveuen la 

seva aplicació en un futur proper mentre que cap de les empreses no familiars, que en el 

moment actual no ho tenen en compte, preveu la seva aplicació en un futur proper. 

Gràfic 15. Selecció per competències per empreses familiars i no familiars

Un bon procés de selecció i contractació de personal fa que la formació esdevingui un 

valor afegit per la plantilla.

Segons el document de treball del Instituto de la Empresa Familiar (IEF, 2008) algunes 
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empreses fan servir Empreses de Treball Temporal per seleccionar els seus treballadors 

per les raons següents:

El cost és superior però l’eficiència és més alta.¸ 

Es genera menys burocràcia.¸ 

El personal sol estar més ben preparat.¸ 

Són més proactius envers les empreses.¸ 

Fins ara s’ha indicat que la selecció i contractació cada cop té més en compte les 

competències dels treballadors. Pel que fa a les persones de la plantilla, la gestió de 

competències es fa a través dels plans de formació. 

La formació es pot fer dins o fora de l’horari laboral. Els resultats proporcionats pels 

qüestionaris mostren que són les empreses més petites (fins a 9 treballadors) les que 

gairebé en la seva totalitat integren els processos de formació dins l’horari laboral (92,2%). 

A mesura que les empreses es fan més grans la formació queda fora de l’horari laboral. 

El cas més extrem és per a les empreses amb un nombre superior als 50 treballadors, 

doncs només la meitat d’elles ho contemplen i moltes (33,3%) indiquen que no preveuen 

aplicar-ho en un futur proper.
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Formació dins horari laboral

Aplica Aplicació en un 
futur proper

No es preveu 
aplicació

Total

Fins a 9 empleats N

%

95

92,2%

0

0%

8

7,8%

103

100,0%

10-19 empleats N

%

57

80,3%

1

1,4%

13

18,3%

71

100,0%

20-49 empleats N

%

31

77,5%

3

7,5%

6

15,0%

40

100,0%

50 o més empleats N

%

6

50,0%

2

16,7%

4

33,3%

12

100,0%

Total N

%

189

83,6%

6

2,7%

31

13,7%

226

100,0%

Taula 9. ormació dins l’horari laboral segons la grandària de  l’empresa

Pel que fa a la informació proporcionada en la fase qualitativa de l’estudi trobem que en 

tot tipus d’empreses entrevistades, siguin o no familiars, es considera que actualment la 

formació és un element bàsic i indispensable. En la majoria es tracta de formació pactada 

amb la direcció per tal d’incrementar les competències de les persones treballadores 

a l’empresa, i es dóna molta importància als plans de formació. La formació que és 

necessària pel lloc de treball se sol realitzar dins l’horari laboral, però això no sol succeir 

quan la formació es realitza per interessos particulars; segons manifesta una persona 

entrevistada 

“Altre tipus de formació no requerida pel lloc de treball (que es considera 

capital del treballador), com per exemple estudiar anglès... l’empresa té 

contractes amb entitats .... ho realitza fora de la seva jornada laboral”.

En una altra empresa s’indica que l’avaluació de l’acompliment proporciona el “feedback” 

per replantejar, si cal, el pla de formació. Pensen que ajuda a encarrilar la carrera 

professional, que afavoreix la promoció interna i es facilita l’acompliment d’expectatives 

professionals. S’ofereixen els mitjans per fer la formació, per exemple, mitjançant mòduls 
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per intranet, així com la possibilitat de realitzar-la en algun cas en la jornada laboral, o fora 

de la jornada laboral, en funció del tipus de formació. 

La formació en les empreses familiars també es dóna en funció de les necessitats que tingui 

la pròpia empresa, o bé per la formació obligatòria en aspectes com pot ser seguretat i 

higiene en el treball, o manipulació d’aliments, fins a cursos de gestió i comptabilitat o bé 

idiomes.

En algun cas la formació es fa principalment dins de l’horari laboral encara que no hi ha 

una manifestació clara sobre això:

“.... sessions informatives que es fan matí i tarda, així que parcialment agafa 

l’horari laboral. Hem donat molta força a un campus virtual.... la gent ho pot 

fer des de casa seva o de l’oficina, en horari laboral i a distància en aquest 

campus...”

“La formació en general es fa dins l’horari laboral, però l’empresa també paga 

màsters i altres tipus de formació, que normalment no es fan dins l’horari 

laboral”.

També s’observa que hi ha empreses on és difícil poder fer la formació en horari laboral 

doncs els centres de formació estan fora de la província. “..no es pot fer dins l’horari 

laboral perquè es fa a Madrid”.

Polítiques de conciliació4.4. 

Una vegada feta la descripció i anàlisi dels tipus d’empreses, les plantilles i algunes de les 

estratègies de recursos humans, entrem de ple en el que és l’objecte principal de l’estudi, 

veure la situació actual a les empreses gironines i com utilitzen les eines disponibles, per 

tal de conciliar vida laboral, familiar i personal de les seves persones treballadores.
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En general en les empreses entrevistades, siguin o no familiars, es manifesta que deixant 

de banda la normativa, la conciliació es contempla com un aspecte individualitzat de 

cada persona. No hi ha una mentalitat d’empresa per a promoure la conciliació de forma 

global.

En una pregunta oberta del qüestionari es diu explícitament:

“La conciliació sempre requereix d’un esforç entre empresa i treballador 

però un cop trobat l’equilibri, el benefici per ambdues bandes es compensa 

amb escreix. Passem moltes hores al dia treballant i per a mi, és de vital 

importància que les persones puguin escollir una feina, la que sigui, que els 

permeti de disposar de temps per a la família o per ells mateixos. I que quan 

algú ens pregunta, com vas? Puguem contestar que molt bé. No es tracta de 

guanyar molts diners, ni de tenir un treball impressionant. Hem de poder tenir 

temps, temps per parlar”.

Per recollir les principals característiques de la política de les empreses, pel que fa a 

qüestions relacionades directa o indirectament amb aspectes de conciliació amb la vida 

familiar personal i laboral dels seus treballadors i treballadores, tal i com s’ha comentat en 

l’apartat anterior, se’ls hi va adreçar una bateria de preguntes. Presentem en aquest apartat 

les respostes obtingudes recordant que per cada un dels aspectes se’ls demanaven dos 

tipus de valoracions: el grau d’aplicació actual en el context de l’empresa i el grau de 

dificultat que representa la seva aplicació. La taula 10 mostra ambdues valoracions per a 

facilitar la interpretació conjunta dels resultats. 
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Taula 10. Grau d’aplicació i de dificultat de les polítiques de conciliació

Grau d’aplicació Grau de dificultat
(1=gens i 5=molta)

N S’aplica
%

Aplicació 
futur proper

%

No es 
preveu 

aplicació
%

Mitjana Desv. es-
tàndard

Mediana

Retribució en funció 
del rendiment

252 55,1 8,9 36,0 3,08 1,31 3

Horaris flexibles d’entrada
 i sortida

261 54,3 1,9 43,8 3,03 1,53 3

Horaris flexibles
 per acumulació i/o 
recuperació d’hores

231 51,6 2,9 45,4 2,47 1,36 2

Ampliació permisos
 retribuïts

242 67,9 0,9 31,2 2,66 1,45 3

Excedències amb 
conservació de nivell laboral

209 35,8 2,5 61,7 3,48 1,48 4

Ajut escola bressol i/o 
gent gran

203 7,6 4,2 88,2 3,88 1,35 4

Teletreball 211 10,2 2,8 87,0 3,86 1,32 4

Treball a temps parcial 247 56,5 5,7 37,8 3,08 1,36 3

Salari determinat per lloc
de treball i categoria laboral

261 92,5 0,2 7,3 1,95 1,25 1

Torns fixes 174 41,2 1,5 57,4 2,62 1,56 2

Torns especials 192 26,8 1,0 72,1 3,22 1,50 4

Flexibilitat horària per com-
patibilitzar feina i estudis

207 59,5 4,0 36,5 3,03 1,37 3

Reunions en horari laboral 252 85,9 0,5 13,6 2,22 1,29 2

Ajuts per mobilitat 209 28,4 - 71,6 3,14 1,58 3

Ajuts per menjador 213 27,8 0,9 71,3 2,86 1,59 3

Activitats fora de l’horari 
laboral

243 59,1 2,9 38,1 2,25 1,37 2

Hora finalització 246 68,2 1,5 30,3 2,11 1,40 1
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Una primera mirada permet veure que el grau de resposta difereix d’un ítem a l’altre. 

Per exemple, “l’existència de torns especials per cobertures de lloc de treball en festius, 

vacances i caps de setmana”, el que en llenguatge col·loquial s’anomena el quart torn, 

és l’ítem amb el nivell de resposta més baix (192 respostes sobre les 282 respostes 

possibles). La seva lectura indica que per a 90 de les empreses enquestades aquest no 

és un aspecte rellevant. 

El grau d’aplicació més estès en el conjunt de les empreses es dóna en l’ítem que indica 

que “el salari ve determinat pel lloc de treball i la categoria laboral, independentment de la 

persona que l’ocupi” (92,5%) seguit de “es fan reunions dins l’horari laboral” (85,9%). 

Els aspectes de política de personal menys estesos actualment són els que fan referència 

a “facilitats/ajudes per escoles bressol o residències per a la gent gran o persones 

dependents” (7,6%) i “es promou el teletreball” (10,2%). Per aquests aspectes no es 

preveu tampoc, en general, la seva aplicació en un futur proper en el si de les empreses.

El grau de dificultat per la implantació (actual o futura) de cada un d’aquest aspectes 

de política de personal està expressat a la segona part de la taula. S’observa com els 

aspectes valorats amb més alt grau de dificultat corresponen precisament als aspectes 

menys implantats i amb menor grau de previsió d’implementació futura, és a dir fan 

referència a les “facilitats/ajudes per escoles bressol o residències per a la gent gran o 

persones dependents” (3,88 de mitjana) i “es promou el teletreball” (3,86 de mitjana). 

És interessant analitzar cada un d’aquests aspectes per detectar l’existència o no de 

diferències en funció de la mida de l’empresa (en nombre de treballadors), del sector 

d’activitat a què es dediquen i pel fet que l’empresa sigui o no una empresa familiar. 

A continuació analitzem aquesta informació junt amb d’altra informació que fa referència 

explícita a mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar, recollida en les 

enquestes administrades, tot afegint-hi també la informació obtinguda en les entrevistes 

realitzades.
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    4.4.1. Pel que fa a permisos/excedències

Pel que fa a permisos per paternitat, veiem que en un 41,9% de les empreses enquestades 

hi ha algun treballador que té dret a demanar el permís per paternitat. Com és normal, 

atès el diferent nombre de treballadors de les empreses, aquests percentatges són molt 

diferents segons la grandària de la mateixa. En un 35,1% de petites empreses (fins a 9 

treballadors) hi ha algun treballador amb opció a demanar el permís, mentre que en les 

empreses més grans (de 50 a 249 treballadors) aquests percentatge és del 78,6%.

Quan s’analitza el percentatge d’empreses en les que s’ha fet efectiu el permís de paternitat 

es troba un valor mig del 23,9%. De nou els percentatges difereixen segons la grandària 

de l’empresa (19,4% per les més petites i 57,1% per les més grans). Només en un 5,5% 

de les empreses hi ha algun treballador que agafa el permís superior al temps estàndard 

que marca la llei.

 

En fer la mirada segons el volum de treballadors s’ha obtingut, en el conjunt de les 

empreses entrevistades, que l’any 2007 la proporció dels homes que van agafar el permís 

mostra una mitjana de 12,58% homes. 

Pel que fa al nombre mig de permisos de paternitat superiors al límit establert es troba 

una mitjana d’homes per empresa del 3,31%. Si es mira la proporció d’homes que han 

demanat un temps superior al temps estàndard sobre la proporció d’homes que han 

agafat el permís de paternitat es troba un resultat del 22,79%, és a dir prop de la quarta 

part dels homes que agafen el permís de paternitat, que són pocs, el demanen amb un 

temps superior al límit establert. 

Quan es fa la mirada desagregant per la mida de l’empresa s’observa que hi ha molta 

variabilitat en els resultats. 
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Taula 11. Homes que agafen el permís de paternitat segons grandària de  
l’empresa

Tot i que són menys les empreses petites en les que hi ha homes amb opció d’agafar el 

permís de paternitat (35,1% en les que tenen fins a 9 treballadors versus el 78,6% en les 

més grans), s’observa que és en les empreses més petites on més s’utilitza aquest dret. 

Pel que fa a les empreses familiars, la diferència detectada és en relació als permisos amb 

un temps superior al temps estàndard. Tot i que el nombre de permisos sol·licitats és molt 

petit en tot el conjunt d’empreses, es veu clarament que només s’han sol·licitat en el si 

de les empreses familiars. Només en 14 empreses, totes elles familiars, un treballador ha 

sol·licitat aquest tipus de permís.

Homes 
que agafen 
el permís

%

Permís amb 
temps superior

%

Proporció de permisos 
amb temps superior sobre 

els permisos demanats
%

Fins a 9 

empleats

18,54 7,42 44,44

De 10 a 19 

empleats

13,59 1,59 16,67

De 20 a 49 em-

pleats

5,86 0,41 6,45

De 50 a 250

 empleats

6,14 0,16 2,63

Total empreses 12,58 3,31 22,79
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Taula 12. Percentatge d’homes que agafen el permís de paternitat  per sobre 
del temps establert en empreses familiars i no familiars 

 

Vcramer=0,251, Sig=0,048

  4.4.2. Pel que fa a l’ampliació de permisos retribuïts en 
situacions especials (malaltia d’un familiar, canvi de residència,...)

Tal com es pot observar a la taula A.1 de l’Annex II, els sectors on menys possibilitat hi 

ha d’ampliació dels permisos en situacions especials són el de la construcció (51,2% 

de les empreses ho concedeixen), el del turisme i restauració (57,7%) i el de la indústria 

manufacturera (58,8%).

El permisos per maternitat segueixen les normes establertes per llei, i en alguns casos 

s’amplien amb la compactació de lactància, i també amb alguns mesos d’excedència. 

Amb la informació proporcionada en les diferents entrevistes realitzades es constata que 

les excedències per maternitat es donen amb conservació del nivell laboral i, si és possible, 

també del lloc de treball, però que en alguns casos, per exemple en el sector sanitari, 

s’han de cobrir els llocs no podent-los reservar quan l’excedència és superior a un any.

En d’altres entrevistes s’indica que les excedències es donen per diferents qüestions: si 

algú es presenta a algun càrrec públic aquesta és forçosa. Les excedències voluntàries 

Proporció d’homes amb temps superior sobre permisos

00 1,00 Total

Empresa familiar Si N

%

37

72,5%

14

27,5%

51

100,0%

No N

%

11

100,0%

0

0%

11

100,0%

Total N

%

48

77,4%

14

22,6%

62

100,0%
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majoritàries solen ser per maternitat (la demanen un 80%, amb un temps aproximat que 

no arriba a l’any). En aquests casos l’empresa manté l’aportació al fons de pensions i 

l’antiguitat i les treballadores lògicament només perden el sou. 

“..... s’acumula la lactància, canvi de 15 dies hàbils per tres setmanes més.... 

es demanen afegir-hi una excedència de 3 mesos....... l’excedència voluntària 

per maternitat la demanen un 80%.”

“Cap home ha demanat una excedència voluntària per cura de fills ni persones 

que en depenguin”.

En una empresa entrevistada es comenta, en relació a si alguna persona demana una 

excedència: 

“Durant el primer any es conserva el lloc de treball”, “.... però fem més del que 

ens demana el conveni. El solem guardar sempre”.

En una altra entrevista ens diuen que 

“Els horaris de la fàbrica estan adequats per facilitar la conciliació familiar”.

 

A les empreses familiars el que se’ns ha manifestat és que, en alguns casos, generalment 

les dones, després de l’excedència demanen reducció de jornada, que, normalment, es 

sol concedir.

  4.4.3. Horaris/jornada

En les empreses entrevistades s’assenyala que en les que s’han de cobrir els torns bàsics, 

normalment, es deixa escollir quin torn es vol fer, en funció de la disponibilitat. Pel que fa 

a les que tenen un horari establert, només es poden permetre una certa flexibilitat en els 

llocs de treball on no s’afecta a la prestació del servei que calgui, i on no es depengui 

d’altres persones per la realització de la feina. 
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La reducció de jornada per tenir cura de fills o persones dependents, està contemplada 

a la llei, però encara hi ha algunes empreses que tenen algunes reticències a donar-

les pels problemes que implica en el funcionament de l’empresa. Com més gran és 

l’empresa, sembla que hi ha d’haver menys reticències, però a vegades això no és així. 

En les empreses petites, on el tracte està més personalitzat, sobretot si la persona que ho 

demana és una persona responsable amb la seva feina i compromesa amb l’empresa, es 

solen buscar vies de solució.

“La jornada reduïda o a temps parcial, només s’atorga si alguna persona ho 

demana i en funció de la legislació vigent”.

“... característiques comercials de la nostra empresa fa difícil la flexibilitat 

horària. De tota manera en treballar per torns molts d’ells poden conciliar 

millor la vida familiar i laboral. En centres de treball del grup que no tenen 

torns, sí que ens expressen l’interès en què s’apliqui, però el tipus de públic 

no permet fer torns tan llargs, donat que no hi ha clients que ho justifiquin”.

“L’empresa des de fa 8 anys permet a les treballadores que han tingut una 

criatura, fer a partir de que s’acaba la baixa per maternitat un horari reduït (de 

9 a 13h) amb el mateix nivell de salari que cobra la treballadora normalment. 

Fins que la criatura té un any. D’això s’han beneficiat 3 empleades en 

4 ocasions. El resultat ha estat molt bé per....... ambdues parts... i acaba 

mostrant més fidelització amb l’empresa”.

Pel que fa a matisos recollits en les enquestes, hi trobem, per exemple:

“Als restaurants hi ha hora d’entrada a la feina, però de sortida mai és exacte, 

ja que depèn del temps que tardi en dinar la gent”.

Pel que es va veient es tracta d’adaptar-se a les necessitats i a les circumstàncies 

específiques de cada empresa i plantilla, tot i tenint en compte les normes vigents.  
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 4.4.4. Treball a mitja jornada

Segons s’assenyala en el document de l’IEF (2008) el dèficit de mà d’obra especialitzada 

és molt important quan es tracta de feines a temps parcial. Algunes empreses han superat 

aquest problema contractant a familiars dels treballadors. Degut a la flexibilitat que aquests 

tipus de contracte aporten als sistemes productius, i també per la importància que tenen 

per a la conciliació família – treball, es considera una forma adequada de contractació i es 

considera interessant fomentar-ne la seva utilització.

L’anàlisi de l’enquesta apunta que en la meitat de les empreses existeixen llocs de treball 

a mitja jornada i un 22,03% dels treballadors ocupen aquest tipus de lloc de treball. La 

mirada de gènere indica grans diferències en l’ocupació d’aquesta modalitat de treball, 

mostrant que són majoritàriament les dones les que els ocupen (36,88% de dones estan 

contractades a mitja jornada i només un 7,77% dels homes). 

Com es pot observar a la taula 13, les empreses més grans són les que més disposen 

d’aquest tipus de treball a mitja jornada, ja que tenen més mecanismes per afavorir els 

contractes a temps parcial: llargs horaris, treballs en dies festius, torns de vacances, etc. 

En les empreses petites això és més complicat doncs la majoria de vegades no disposen 

de pressupost i personal per fer front a aquest tipus de contracte. Al nostre país no s’està 

gaire acostumat als contractes a temps parcial, ja que normalment s’entén que el sou de 

qui agafa un temps parcial (com hem vist majoritàriament són dones), és complementari 

del sou principal de la llar, i d’altra banda als empresaris els espanta haver d’assumir el 

cost que això suposa, dobles contractes per un lloc de treball i cost administratiu que 

suposa per l’empresa. 

“Hi ha pocs llocs de treball a temps parcial, és una opció que no afecta gaire 

a l’empresa degut a l’existència de flexibilitat horària; es va realitzar una opció 

en un cas de jubilació a temps parcial que afectava a un home”
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Taula 13. Percentatge de gent empleada que treballa a mitja jornada 
segons grandària de l’empresa

“Nosaltres som flexibles fins i tot i que ara ho va habilitar la nova llei, a 

l’última reforma de la llei. I es podia reduir la jornada entre un terç i la meitat, 

d’acord?.... En temes de fills ....fins que el nen tenia sis anys.”.....també per 

necessitats concretes.... temes de dependència de gent gran”.

En el sector del comerç i turisme i restauració, dues de les activitats on els horaris solen 
ser llargs i, en el cas de turisme també amb horaris en dies festius i èpoques de vacances, 
es dóna la circumstància que hi ha una demanda important de personal que sovint es 
podria pal·liar amb contractes a temps parcial, amb alguna bonificació d’impostos.

En matisos de les enquestes del sectors que hem esmentat, hem recollit els punts 

següents:

Treball mitja jornada

Si No Total

Grandària de 

l’empresa en nom-

bre d’empleats

Fins a 9 

empleats

N

%

59

43,4%

77

56,6%

136

100,0%

10-19 

empleats

N

%

45

53,6%

39

46,4%

84

100,0%

20-49 

empleats

N

%

26

56,5%

20

43,5%

46

100,0%

50 o més 

empleats

N

%

10

71,4%

4

28,6%

14

100,0

Total N

%

140

50,0%

140

50,0%

280

100,0%
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“Som flexibles amb el número d’hores que cadascú vol fer, però l’horari de la 

botiga no es pot canviar i per tant el de matins en general ha de treballar de 

8 a 13.30h i els de tardes de 17 a 20.30h.

“El fet d’haver d’estar cara al públic ...fa molt difícil poder aplicar moltes de les 

polítiques.... en horaris”.

“Cal dir que el nostre horari està supeditat a hores de menjador i especialment 

els caps de setmana”.

“Cada cop es necessitaria més personal per cobrir les festes i caps de 

setmana en el sector hoteler. Les administracions han d’ajudar a fer veure 

que tenir dilluns festa és interessant.”.

Els sectors de turisme i restauració requereixen tenir personal contínuament, i per tant han 

d’estar oberts a una certa flexibilitat que permeti cobrir les necessitats. 
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Treball mitja jornada

Si No Total

Activitat Comerç N

%

37

63,8%

21

36,2%

58

100,0%

Turisme

 i restauració

N

%

16

50.0%

16

50,0%

32

100,0%

Transport N

%

2

14,3%

12

85,7%

14

100,0%

Aigua, llum i gas N

%

10

66,7%

5

33,3

15

100,0%

Altres serveis N

%

43

56,6%

33

43,4%

76

100,0%

Construcció N

%

8

18,6%

35

81,4%

43

100,0%

Ind. manufactura N

%

22

55,0%

18

45,0%

40

100,0%

Altra 2

100,0%

0

0%

2

100,0%

Total 140

50,0%

140

50,0%

280

100,0%

Taula 14. Percentatge de gent empleada que treballa a mitja jornada per  
sectors d’activitat

Pel que fa a diferències entre sectors, veiem com és en el sector del transport on menys 

s’ofereix aquesta opció. Només l’ofereixen el 14,3% de les empreses.

D’acord amb el rànquing en què el “World Economic Forum” (2007) elabora el seu informe 

anual, Espanya ocupava a nivell mundial les següent posicions: el cent dinovè lloc en 

flexibilitat laboral, el cent quatre en costos laborals no salarials i el cent quinzè en rigidesa 

legal per contractar i acomiadar, és a dir, uns nivells molt alts de rigidesa i costos no 
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salarials i un nivell molt baix en flexibilitat. Si es té en compte aquest informe, la rigidesa 

del mercat laboral és el principal problema que té en aquests moments la competitivitat a 

les empreses espanyoles. Això també es constata reiteradament en els informes del Fons 

Monetari Internacional i la OCDE.

  4.4.5. Control i Flexibilitat horària. Teletreball

Hem vist que la flexibilitat horària ve donada per diferents circumstàncies i aspectes, i que 

moltes vegades es tracta de qüestions de tipus pràctic entre l’empresa i les necessitats 

de les persones que hi treballen. Quan es parla de flexibilitat no només s’ha de tenir en 

compte les necessitats de les dones treballadores, sinó que també i cada vegada més 

inclou als homes. Casos com el d’una empresa en què la dona va directament a la feina 

i l’home és qui s’encarrega de les criatures fins a deixar-les a l’escola, van essent cada 

vegada més normals.

El treball per objectius o per resultats, sempre que no sigui estrictament necessari formar 

part d’un procés de fabricació, permet incrementar la flexibilitat, i és un element motivador 

per les persones treballadores.

La clau per fidelitzar a qui vulgui combinar carrera professional i família està en oferir 

flexibilitat i el recolzament familiar que necessiti per treballar amb efectivitat. Això les noves 

generacions cada vegada ho valoren més.

El fet de tenir flexibilitat horària no vol dir que no hi hagi control. En el gràfic 16 es pot 

observar com en gairebé una quarta part de les empreses es realitza el control horari 

mitjançant un sistema de fitxatge. El fet que el 75% de les empreses no tinguin aquest 

control va lligat a que, com ja hem dit, són empreses petites i mitjanes i per tant poden 

tenir un control més pràctic sense necessitat d’utilitzar les màquines tal i com s’observa 

en els percentatges mostrats a la taula 15.
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Gràfic 16. Percentatge d’empreses que tenen una màquina de fitxar per  
controlar l’horari de treball

Taula 15. Percentatge d’empreses que tenen una màquina de fitxar per  
controlar l’horari de treball segons grandària de l’empresa

Fitxa per control d’horari

Si No Total

Fins a 9 empleats N

%

23

16,9%

113

83,1%

136

100,0%

10-19 empleats N

%

17

20,2%

67

79,8%

84

100,0%

20-49 empleats N

%

19

41,3%

27

58,7%

46

100,0%

50 o més em-

pleats

N

%

10

71,4%

4

28,6%

14

100,0%

Total N

%

69

24,6%

211

75,4%

280

100,0%
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De tota manera i, independentment de la grandària de l’empresa, és en el sector de la 

indústria manufacturera on hi ha més implementat aquest control (60%). Això ve donat 

principalment per les característiques específiques del sector.

Taula 16. Percentatge d’empreses que tenen una màquina de fitxar per  
controlar l’horari de treball per sectors d’activitat

Apart del control de l’horari és interessant plantejar fins a quin punt les empreses permeten 

o no, als seus treballadors i treballadores, flexibilitat horària en les hores de començar i 

acabar la jornada laboral. En aquest sentit i, independentment de la grandària de l’empresa, 

Fitxa per control d’horari

Si No Total

Comerç N

%

9

15,8%

48

84,2%

57

100%

Turisme i restau-

ració

N

%

5

15,6%

27

84,4%

32

100%

Transport N

%

0

0%

15

100,0%

15

100%

Aigua, llum i gas N

%

1

7,1%

13

92,9%

14

100%

Altres serveis N

%

25

32,9%

51

67,1

76

100,0%

Construcció N

%

4

9,3%

39

90,7

43

100,0%

Ind. Manufactu-

rera

N

%

24

60,0%

16

40,0%

40

100,0%

Altra N

%

1

33,3%

2

66,7%

3

100,0%

Total N

%

69

24,6%

211

75,4%

280

100,0%
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és en el sector del transport on més hem trobat que s’aplica la flexibilitat horària (85,7%) i 

és en el sector de la construcció on menys s’aplica (27,5%) i on menys es preveu la seva 

futura aplicació (72,5%) tal i com es pot llegir a la taula 17. 

Taula 17. Percentatge d’empreses que apliquen horaris flexibles d’entrada  
per sectors d’activitat

 

Vcramer= 0,233, Sig=0,013

En el cas de les empreses familiars s’observen diferències en el sentit que el grau de flexibilitat 

permesa és menor que en el conjunt total de la mostra, tal i com indica el gràfic 17.

Horaris flexibles

Aplica Aplicació 
en un futur 

proper

No es preveu 
aplicació

Total

Comerç N

%

29

54,7%

2

3,8%

22

41,5%

53

100,0%

Turisme i restau-

ració

N

%

22

68,8%

0

0%

10

31,3%

32

100%

Transport N

%

12

85,7%

0

0%

2

14,3%

14

100%

Aigua, llum i gas N

%

8

66,7%

0

0%

4

33,3%

12

100,0%

Altres serveis N

%

42

60,9%

1

1,4%

26

37,7%

69

100,0%

Construcció N

%

11

27,5%

0

0%

29

72,5%

40

100,0%

Ind. Manufactu-

rera

N

%

18

45,0%

1

2,5%

21

52,5%

40

100,0%

Altra N

%

0

0%

0

0%

1

100,0%

1

100,0%

Total N

%

142

54,4%

4

1,5%

115

44,1%

261

100,0%
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Gràfic 17. Percentatge d’empreses familiars i no familiars que apliquen  
      horaris flexibles d’entrada

En el context del compliment horari és interessant veure fins a quin punt les empreses es 

plantegen un horari concret de tancament de llums de finalització de jornada. En aquest 

aspecte s’observa (veure taules A.2 i A.3 a l’Annex II) que com més gran és l’empresa, 

menys estricte és el compliment de l’horari pel que fa a la finalització de la jornada laboral. 

En les entrevistes ha sorgit en alguna ocasió que, tot i que disposen d’un sistema de 

centralització de llums i calefacció, a vegades s’ha donat el cas que algunes persones 

es queden després de l’horari normal de feina i truquen a control assenyalant que encara 

necessiten tenir llum o calefacció.

En funció del sector d’activitat de l’empresa s’obté que és en el sector de la construcció 

(84,2%) i en els dels serveis (75% en aigua, llum i gas i 71,9% en d’altres serveis) on està 

més clar l’horari de finalització de la jornada laboral. 

Complementant la informació proporcionada per les enquestes podem afegir la informació 

obtinguda en la fase de realització d’entrevistes pel que fa als aspectes de flexibilitat, 

control horari i possibilitat o no de teletreball. En aquest sentit, s’ha manifestat que no 
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s’aplica la flexibilitat d’entrada i sortida com a norma general. De totes maneres està 

en estudi, en els llocs on és possible, que es puguin acumular hores treballades per tal 

d’alliberar-les en moments puntuals. Aquest cert grau de flexibilitat fa que en alguns casos 

es pugui permetre una acumulació d’ hores per tal de poder alliberar dies sencers. Sempre 

dins de les especificitats de cada sector cal respectar les acumulacions de treball i no 

agafar dies de vacances, per exemple, durant el mes d’agost on hi ha puntes de feina 

molt elevades.

En totes les entrevistes les empreses s’han mostrat disposades a donar flexibilitat en 

funció de les necessitats personals concretes. 

“Quan plantegen unes necessitats concretes, problemes familiars amb 

persones dependents,...... s’analitzen i es busca uns solució que pugui ser 

satisfactòria per la persona treballadora i per l’empresa”.

“S’apliquen horaris flexibles per acumulació d’hores......... quan hi ha 

acumulació de feina, es fan més hores i s’alliberen quan sigui...” “En el cas 

de flexibilitat d’entrada i sortida... de moment no ho apliquem, però està en 

estudi per aplicar-ho als departaments on sigui possible....”

En una de les empreses entrevistades s’assenyala que la flexibilitat horària els permet no 

haver de contractar persones a temps parcial. 

En una altra empresa entrevistada s’indica que es donen facilitats per reducció de jornada 

“per temes de gent gran”. A més, abans de l’última reforma legal, ja es podia fer reducció 

de jornada, a discreció de la persona que ho sol·licita, des de reduir una hora de feina 

al dia fins a la reducció d’un 50% de la jornada. Aquesta reducció es concedeix, a més 

dels casos de maternitat, a les persones que tenen a gent gran dependent al seu càrrec. 

Normalment solen ser les dones les que agafen reduccions de jornada, encara que també 

les agafa algun home. 

Algunes de les empreses familiars entrevistades han manifestat que donen flexibilitat 

horària d’entrada i sortida, i en alguns casos, normalment a nivell de gestió administrativa 
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i direcció s’ha contemplat el teletreball, de forma esporàdica. En alguns casos, i sobretot 

en el cas d’empreses ubicades en poblacions petites, diuen que no cal oferir la possibilitat 

de flexibilitzar la jornada, doncs (sempre ens han parlat de les dones) poden perfectament 

atendre la mainada i la llar encara que treballin amb horari partit, és a dir, matí i tarda. Si cal 

el lloc de treball ho permet, també l’ofereixen.

Pel que fa a l’aplicació de la flexibilitat per acumulació d’hores les diferències trobades 

en les empreses familiars respecte a les que no ho són no està tant en el grau actual 

d’aplicació com en la previsió d’aplicació en un futur més o menys immediat. Les dades 

indiquen que tot i que en les empreses familiars el grau d’aplicació d’aquesta flexibilitat en 

l’organització dels horaris de treball només és lleugerament menor que en les empreses 

no familiars, la previsió d’aplicació en un futur proper és molt més escassa (1,2% en el cas 

d’empreses familiars envers el 6,7% en el cas d’empreses no familiars).

Una empresa familiar petita de les enquestades, manifesta explícitament: 

“Tenim força flexibilitat però comporta un gran esforç dur-la a terme. La 

burocràcia i les normes a què estem sotmesos fan que sigui molt difícil 

sobreviure”.
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Gràfic 18. Empreses que apliquen horaris flexibles amb acumulació o 
recuperació d’hores

Com a últim aspecte contemplat dins del bloc d’horaris volem saber si en les empreses 

actuals es promou el teletreball o en d’altres paraules la feina feta fora del lloc de treball tot 

reduint-ne la presencialitat.

Com es pot observar a la taula 16, aquest és un aspecte gairebé no implementat en les 

empreses actuals. Hi ha sectors on no es contempla en absolut (transport; aigua, llum i 

gas; i construcció), mentre que el sector que ho possibilita més és el sector del turisme i 

la restauració (30,4%). 
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Taula 18. Percentatge d’empreses on s’aplica el teletreball per sectors 
d’activitat

 

Vcramer= 0,278, Sig=0,003

En les entrevistes, quan sorgeix el tema de la possibilitat de teletreball, sembla que no és 

una opció gaire utilitzada. En alguns casos, com poden ser comercials, representants,... sí 

que n’han parlat, en el sentit d’atendre algun cas de malaltia que impedia el desplaçament 

a la feina però que podia treballar des de casa. No sol ser però un fet habitual. 

Teletreball

Aplica Aplicació 
en un futur 

proper

No es preveu 
aplicació

Total

Comerç N

%

5

10,4%

0

0%

43

89,6%

48

100,0%

Turisme i restau-

ració

N

%

7

30,4%

0

0%

16

69,6%

23

100,0%

Transport N

%

0

0%

0

0%

9

100,0%

9

100,0%

Aigua, llum i gas N

%

0

0%

0

0%

9

100,0%

9

100,0%

Altres serveis N

%

9

16,7%

5

9,3%

40

74,1%

54

100,0%

Construcció N

%

0

0%

0

0%

32

100,0%

32

100,0%

Ind. Manufactu-

rera

N

%

1

2,9%

1

2,9%

33

94,3%

35

100,0%

Altra N

%

0

0%

0

0%

2

100,0%

2

100,0%

Total N

%

22

10,4%

6

2,8%

184

86,8%

212

100,0%
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“No s’ha contemplat mai el teletreball, doncs el que es necessita són les 
persones que atenguin als clients”.

“No hi ha cap cas de teletreball”.

En algun cas també es manifesta que quan es dóna aquesta circumstància sol ser amb 
allargament de la jornada laboral, sobretot en el cas del personal directiu de les empreses. 
Aquesta utilització no és realment teletreball en el sentit de reducció de la presencialitat 
sinó que es converteix en allargament de la jornada laboral tot perdent el sentit inicial.

“Els directius.......fan més hores.... s’allarguen les jornades i també es fa ús 
d’aquesta opció del teletreball”.

  

  4.4.6. Salaris i ajuts extraordinaris

Pel que fa als salaris normalment es manifesta que solen anar lligats al lloc de treball/
categoria laboral i persona. En algunes de les enquestes en què es dóna possibilitat 
d’ampliar obertament aquest aspecte ens diuen:

“Dins la mateixa categoria, hi ha gent amb molta més experiència i molt més 
“manetes” que d’altres i això repercuteix a la nòmina”.

“Es retribueix de forma variable en funció del rendiment, només en alguns casos”.

“Les retribucions variables per objectius s’estan implementant dins un context 
de política salarial de conjunt”.

“La retribució variable es cobra... comissió per vendes”.

Ajuts extraordinaris. Tot i ser molt poques les empreses que contemplen aquests tipus 
d’ajuts, és el sector del turisme i la restauració el sector on hi ha més empreses que 

concedeixen facilitats/ajudes per escoles bressol o residències per a la gent gran o persones 

dependents (23,8% de les empreses, com es pot veure a la taula A.4 de l’Annex II).



94

En el gràfic 19 es pot veure com els ajuts per mobilitat, és a dir, transport organitzat al 

lloc de treball, pàrquing gratuït,... estan molt més estesos a les empreses familiars que 

en el cas de les empreses no familiars. Específicament, una tercera part de les empreses 

familiars (33,5%) contemplen aquest tipus d’ajuts mentre que només ho fa una setena part 

de les empreses no familiars (14,5%). 

Gràfic 19. Aplicació dels ajuts per mobilitat en empreses familiars i no   
familiars

En les entrevistes, quan sorgeix el tema d’ajuts extraordinaris, se’ns diu que en casos 

puntuals es pot pactar algun ajut per mobilitat, però que sempre ve donat per l’interès de 

l’empresa per tenir a una persona en un lloc concret.

També sorgeix el tema de tiquets restaurant que està en estudi en alguns casos. En 

d’altres, i en ocasions concretes això ja es duu a terme a l’actualitat:

“Quan fem formació i la gent s’ha de desplaçar, sí que els hi paguem el dinar. 

Habitualment els hi paguem el dinar. I si fan horari de matí i tarda també. Si 

fem formació aquí, i són gent que és de fora....... ja van a dinar junts. Els hi 

paguem nosaltres el dinar”.
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Pel que fa a d’altres matisacions obtingudes a l’anàlisi quantitativa es manifesta que: 

“Mengen gratuïtament a l’establiment” i això es considera com un ajut extraordinari.

  4.4.7. El pla d’igualtat 

El pla d’igualtat, pla d’obligat compliment en empreses de més de 250 treballadors, té 

un grau considerable d’implementació també en el conjunt d’empreses enquestades, 

que com hem comentat no superen aquest nombre de treballadors i, per tant, no n’estan 

obligades per llei. Una quarta part d’aquestes empreses el tenen ja implementat. Per 

nombre de treballadors s’observa com són precisament les empreses més petites les 

que mostren més grau d’implementació. L’explicació pot venir donada per la dimensió de 

l’empresa que facilita que tothom es coneix bé i s’està molt en contacte i el que es valoren 

són les habilitats i capacitats, independentment del sexe.

Taula 19.  Implementació del pla d’igualtat segons grandària de l’empresa

Per sectors d’activitat, tal i com s’observa a la taula 20, trobem els majors percentatges 

d’implementació en el sector del transport (53,3%) i els menors percentatges al sector de 

la construcció (10,5%) i a la indústria manufacturera (19,4%).

Implementació

Si No Total

Grandaria de l’empresa 
en nombre d’empleats

Fins a 9 empleats N
%

33
27,5%

87
72,5%

120
100,0%

10-19 empleats N
%

20
25,0%

60
75,0%

80
100,0%

20-49 empleats N
%

10
22,7%

34
77,3%

44
100,0%

50 o més em-
pleats

N
%

2
15,4%

11
84,6%

13
100,0%

Total N
%

65
25,3%

192
74,7%

257
100,0%
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Taula 20. Implementació del pla d’igualtat per sectors

Les empreses entrevistades manifesten que a igual lloc de treball i de responsabilitat, no 
hi ha diferències per gènere. Seleccionen a la gent per competències i per tant hi ha una 

política d’igualtat en aquest sentit. 

“No hi ha pla d’igualtat, actualment s’està en una fase de formar a una 
persona de RRHH, com el que s’anomena “agent d’igualtat”, que és una 

acció finançada pel departament de Treball de la Generalitat”.

En alguna de les empreses enquestades i que varen fer aportacions, es llegeix:

“...al ser una empresa de vehicles de gran tonatge es fa difícil observar un pla 

d’igualtat.”.

Si No Total

Comerç N
%

15
29,4%

36
70,6%

51
100,0%

Turisme i restauració N
%

11
34,4%

21
65,6%

32
100,0%

Transport N
%

8
53,3%

7
46,7%

15
100,0%

Aigua, llum i gas N
%

3
21,4%

11
78,6%

14
100,0%

Altres serveis N
%

19
27,1%

51
72,9%

70
100,0%

Construcció N
%

4
10,5%

34
89,5%

38
100,0%

Ind. Manufacturera N
%

7
19,4%

29
80,6%

36
100,0%

Altra N
%

0
0%

2
100,0%

2
100,0%

Total N
%

67
26,0%

191
74,0%

258
100,0%
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“A ........ tant cobra un home com una dona.”.

“...no està previst, no és que no es vulgui aplicar sinó que no s’ha definit un 

pla per aplicar-lo”.

Pel que fa al pla d’igualtat, les empreses que hi estan obligades per llei, o ja el tenen o 

l’estan acabant d’implementar. Disposen dels agents socials i de les institucions que han 

afavorit la formació d’aquests agents socials, per tant no ha estat un cost excessiu per 

les empreses. 

  4.4.8. Participació en activitats socials

A la pregunta de si feien o no activitats socials per tal de confraternitzar entre totes les 

persones que treballen a l’empresa, veiem que només una quarta part de les empreses 

entrevistades organitzen activitats socials fora de l’horari laboral.

Gràfic 20. Percentatge d’empreses que fan activitats socials 
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Per branques d’activitat s’observa com és a la construcció i a la indústria manufacturera 

on menys es realitzen aquests tipus d’activitats.

Taula 21. Percentatge d’empreses que fan activitats socials per sector 
d’activitat

A mesura que l’empresa és més gran (entre 50 i 250 treballadors) la participació en 

activitats socials és menor (38,0% tant en el cas dels homes com en el de les dones).

Es fan activitats socials

Si No Total

activitat Comerç N
%

19
33,3%

38
66,7%

57
100,0%

Turisme i restauració N
%

9
28,1%

23
71,9%

32
100,0%

Transport N
%

3
20,0%

12
80,0%

15
100,0%

Aigua, llum i gas N
%

4
26,7%

11
73,3%

15
100,0%

Altres serveis N
%

22
29,7%

52
70,3%

74
100,0%

Construcció N
%

1
2,3%

42
97,7%

43
100,0%

Ind. Manufacturera N
%

5
12,5%

35
87,5%

40
100,0%

Altra N
%

0
0%

2
100,0%

2
100,0%

 Total N
%

63
22,7%

215
77,3%

278
100,0%



99

Gràfic 21. Participació dels homes en les activitats socials segons grandària 
de l’empresa.

Gràfic 22. Participació de les dones en les activitats socials segons grandària 
de l’empresa



100

En alguna de les empreses enquestades es matisa que: “fan sopar o dinars entre companys 

(3 ó 4 cops a l’any)”.

En les empreses entrevistades no se solen programar gaires activitats socials, a no ser el 

típic dinar o aperitiu de Nadal, normalment per Departaments. Altres activitats que realitzen 

són partits de futbol, escacs, excursions, però no regularment. També es fan concursos 

de fotografia o sortides en moto.

Una de les empreses entrevistades manifesta que el dinar anual de germanor, serveix per 

conèixer les queixes dels treballadors, molt més que la bústia de suggeriments.

En una altra se’ns parla del portal de l’empleat amb fòrums i on es programen activitats 

d’escacs, futbol, basquet i golf, essent la participació més masculina que femenina.

A les enquestes s’ha fet èmfasi en la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les 

persones treballadores. No obstant això, no hem de perdre de vista que els empresaris 

també senten aquesta necessitat. Reproduïm aquí un dels matisos recollits en els 

qüestionaris administrats.

“Tothom té drets menys els autònoms? (es pregunta) A més de treballadors 

dins l’empresa familiar s’han d’assumir tasques de direcció, per tant, la 

conciliació només pel treballador? (es pregunta)... L’autònom familiar té totes 

les obligacions i cap dret”.
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CONCLUSIONS5. 

La incorporació normalitzada al món del treball de les parelles més joves ja ha anat 

acompanyat d’un cert reajustament dels rols que tradicionalment desenvolupaven els 

homes i les dones, de manera que en aquestes parelles hi sol haver una distribució de les 

tasques de la llar diferent a la tradicional.

L’adaptació de les empreses als nous reptes passen per contemplar la conciliació de 

diversos interessos. Per això, s’han de trobar noves fórmules organitzatives en la gestió 

de les persones pel que fa a coneixements, competències i habilitats, que permetin la 

conciliació de la vida laboral, familiar i personal, i que en cadascun d’aquests rols les 

persones es puguin realitzar satisfactòriament en benefici d’elles mateixes i de les pròpies 

empreses.

Com a resum de l’estudi realitzat, presentem els principals resultats d’una enquesta 

administrada a empreses de les comarques gironines de menys de 250 empleats, amb 

informació complementària obtinguda a partir de la realització d’entrevistes en profunditat 

a empreses de 250 o més treballadors. 

De l’anàlisi de dades se’n deriva que gairebé tres quartes parts de les empreses analitzades 

són empresa familiar. Amb aquesta afirmació volem remarcar l’alt grau d’importància de 

les empreses familiars, no només a Catalunya i Espanya, sinó també a les comarques 

gironines, on s’estima que la totalitat d’empreses petites i mitjanes, moltes d’elles familiars, 

representen aproximadament un 96% del total de les empreses del territori.

Les empreses familiars en mitjana són més antigues (27,08 anys de mitjana per les empreses 

familiars envers 19,73 anys per les empreses no familiars). Pel que fa a l’antiguitat en el 

conjunt total de la mostra hi hem trobat una mitjana de 25 anys. 

Les empreses familiars de primera generació són majoria, 119  (56,8%) i a mesura que s’avança 

en generacions, baixa el percentatge d’empreses (segona un 30%, tercera un 16%).
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Pel que fa al sector d’activitat gairebé el 70% correspon a empreses de serveis en els 

camps de comerç, turisme i restauració, així com assessories, logística i informàtica, 

seguit per les empreses de construcció i indústria, amb percentatges al voltant del 15%. 

En quant a la personalitat jurídica, un 75,6% són Societats Limitades i un 22,3% són 

Societats Anònimes.

Les plantilles de les empreses gironines estan formades pel doble d’homes que de dones, 

doncs els percentatges són del 62,6% i 37,4% respectivament. El percentatge mig de 

persones estrangeres treballant en el conjunt de les 282 empreses és d’un 16%, tot i que 

hi ha un 36,7% de les empreses que no incorporen cap persona estrangera a les seves 

plantilles. Dels estrangers, la majoria procedeixen de països de l’Europa comunitària, de 

Sud-Amèrica i d’Àfrica. 

El 89,3% de les empreses enquestades no incorporen cap persona discapacitada a les 

seves plantilles i són les empreses més grans les que en tenen en major percentatge 

(71,4%). Cal tornar a fer esment que l’obligatorietat de tenir persones discapacitades en 

plantilla només es dóna en empreses de més de 50 treballadors.

Pel que fa a tenir departament de Recursos Humans, només un 20,6% de les empreses 

contactades disposa d’un departament específic per a la gestió de les persones. El baix 

percentatge és degut a que les empreses estudiades a l’enquesta en cap cas superen 

els 250 treballadors. Es tracta doncs, en la seva majoria, d’empreses petites en nombre 

de treballadors, la qual cosa fa que no sigui necessari un departament específic, sinó 

que aquestes funcions solen estar encomanades a l’administració, en alguns casos a la 

gerència, o també a vegades solen ser funciones externalitzades.

Deixant de banda si la selecció la fa la pròpia empresa o disposen d’ajuda externa, les 

qüestions considerades més importants en els processos de selecció i contractació 

de nous treballadors són, en general, la identificació amb els objectius de l’empresa i 

l’experiència, mentre que la menys important és la disponibilitat per viatjar. Ara bé, hem 

d’assenyalar que en el cas de ser empresa familiar la identificació amb els objectius de 

l’empresa supera a la valoració feta en empreses no familiars (4,16 de mitjana sobre 5 
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per les empreses familiars versus 3,76 per a les no familiars). El coneixement d’idiomes, i 
l’aparença física són també aspectes més valorats en les empreses familiars.

La selecció per competències es dóna en un alt grau sense diferències notables entre 
empreses. En alguns casos i en fer l’anàlisi del discurs a les empreses entrevistades, 
també es manifesta l’interès de la gestió per competències, i així ho fan constar a l’hora 
de planificar la formació de les persones treballadores.

La formació que es fa al personal de les empreses, en les empreses més petites (fins a 
9 treballadors) s’integra gairebé en la seva totalitat dins l’horari laboral. En alguns casos 
s’observa que si la formació és específica i necessària pel lloc de treball que ocupa la 
persona treballadora, i és per promocionar, aquesta es fa una part en hores de feina i una 
part en finalitzar la jornada. De totes maneres, això sol ser un consens entre empresa 
i treballadors, exceptuant la formació obligatòria en determinats aspectes, com ara la 
prevenció de riscos laborals.

La introducció de polítiques de conciliació a les empreses és un aspecte molt important 
en la societat actual, si el que es vol és fidelitzar el talent i les persones competents a 
l’empresa. La introducció d’aquestes polítiques a les empreses entrevistades, siguin o 
no familiars, es contempla com un aspecte individualitzat sense haver-hi, en general, una 
mentalitat d’empresa per a promoure la conciliació de forma global.

En les entrevistes en profunditat ha estat citat l’esforç que requereix la conciliació en les 
empreses amb menor nombre de treballadors, encara que també assenyalen que un cop 
es troba el millor equilibri ambdues parts (empresa i treballadors) obtenen un benefici que 
els compensa amb escreix.

En un estudi recent sobre productivitat i conciliació de la vida laboral i familiar5 es diu: 

“... el efecto de las políticas de conciliación en la productividad de la 

5 Grupo de Investigación:”Derecho del trabajo, Cambios sociales y nueva sociedad” Universidad      
  Carlos III, coordinado por los prof. Jesús Mercader y Luciano Parejo (2008) recollit a la revista núm.       
  48 “Dirigir Personas, Revista Profesional de la Gestión de Personas”. Editat per AEDIPE. 
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empresa deriva (al menos en parte) del hecho de que se reduce la rotación 

y el absentismo. Así cuanto más específica sea la cualificación, formación y 

experiencia de la fuerza de trabajo, mayor será el coste para la empresa de 

que los trabajadores se ausenten del trabajo para atender a sus necesidades 

familiares, o incluso renuncien a su empleo para dedicarse plenamente a las 

tareas o para incorporarse a una empresa en la que puedan mantener el 

quilibrio entre la vida profesional y la familiar”.

Un altre dels elements destacats de l’article esmentat, és que cada vegada més tant 

els homes com les dones valoren més tenir vida personal i per això estan amb menys 

disposició de dedicar tots els seus esforços només i únicament al treball remunerat. El 

que és important és que les persones creguin que aprofitant les polítiques de conciliació 

la seva carrera professional no es veurà perjudicada a mig termini. En aquest sentit 

insten a les administracions a establir d’acord amb la Llei d’Igualtat, sistemes d’incentius, 

subvencions i assessorament tècnic a les petites i mitjanes empreses per tal que incorporin 

mesures d’igualtat.

També es manifesta que la utilització de les noves tecnologies fa necessària una avaluació 

de la feina en funció dels resultats i no de la jornada laboral. En aquest sentit tenim el 

testimoni d’una persona que, responent al qüestionari enviat, assenyala:

“És una empresa familiar on la direcció és autoritària i paternalista i on encara 

es creu que un bon treballador és aquell que fa moltes hores presencials (que 

no vol dir efectives). Falta delegació i canvi de mentalitat en la majoria d’aquest 

tipus d’empreses. A més encara hi ha discriminació salarial entre homes i 

dones per la mateixa feina. Per últim destacar que moltes vegades la direcció 

de l’empresa valora molt més un treballador que desenvolupa una feina més 

física (amb més hores) que un que desenvolupa una feina més intel·lectual”. 

Les polítiques de conciliació menys implementades a les empreses analitzades són les que 

fan referència a donar “facilitats/ajudes per escoles bressol o residències per a la gent gran 

o persones dependents” i el “teletreball”. Només un 7,6% de les empreses contemplen el 

primer aspecte i un 10,2% el segon. 
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En sectors com el comerç, turisme, restauració i algun altre servei en què es requereix 
presència i atenció als clients i públic en general, és difícil poder promoure el teletreball. 
Ara bé, en altres sectors, en què la presencialitat no és un element important, i el que cal 
és assumir objectius o resultats concrets, el teletreball pot ajudar a fidelitzar a persones 
treballadores que a vegades es veuen condicionades pels horaris de treball. En algun 
cas s’ha donat per un període de temps concret, els resultats han estat positius, per tant 
podria ser una bona mesura a tenir en compte, quan aquesta sigui possible.

En l’anàlisi de dades, s’observa també com els aspectes menys implementats i amb menor 
grau de previsió d’implementació futura corresponen precisament als aspectes valorats 
amb un grau més alt de dificultat d’implementació, és a dir, ens referim a les “facilitats/
ajudes per escoles bressol o residències per a la gent gran o persones dependents” (3,88 
de mitjana) i “es promou el teletreball” (3,86 de mitjana). 

Una altra de les mesures recollides a La llei d’Igualtat que afavoreixen la conciliació és el 
permís per paternitat. En l’estudi trobem que només en un 5,5% de les empreses hi ha 
algun treballador que agafa el permís amb un temps superior al temps estàndard que 
marca la llei, dada que representa que prop de la quarta part dels homes que agafen el 
permís de paternitat, que són pocs, el demanen amb un temps superior al límit establert. 
En les empreses més petites és on més s’utilitza aquest dret i, en la mostra analitzada, 
totes elles són empreses familiars.

Les excedències per maternitat es donen amb conservació del nivell laboral i, en general, si 
és possible, també del lloc de treball. En alguna de les entrevistes en profunditat s’assenyala 
que la solen demanar per períodes inferiors a l’any. En resum, quan es tracta de persones 
a les quals es vol fidelitzar les empreses s’adapten a les necessitats i a les circumstàncies 
específiques de cada empresa i plantilla, tot i tenint en compte la normativa vigent.
L’ampliació de permisos en situacions especials és força estesa, tot i que hi ha sectors 
on l’ampliació d’aquests permisos està menys implementada. Són el de la construcció 
(51,2%), el del turisme i restauració (57,7%) i el de la indústria manufacturera (58,8%).

El treball a temps parcial, en canvi, no és una opció massa estesa, encara que és conegut 
que en els països on la legislació és més flexible en aquest sentit, els índexs de productivitat 
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solen ser més elevats. El 2006, la productivitat del treball a Holanda va ser de 51,2 dòlars 

mentre que a Espanya va ser de 39,4 dòlars segons dades de la OCDE. En el cas que ens 

ocupa, en la meitat de les empreses existeixen llocs de treball a mitja jornada i un 22,03% 

dels treballadors ocupen aquest tipus de lloc de treball. Són majoritàriament les dones 

les que els ocupen (36,88% de dones estan contractades a mitja jornada mentre que ho 

està només un 7,77% dels homes). Són les empreses més grans les que més disposen 

d’aquest tipus de treball a mitja jornada, i és en el sector del transport on menys s’ofereix 

aquesta opció (14,3%).

No s’aplica la flexibilitat horària d’entrada i sortida com a norma general però, 

independentment de la grandària de l’empresa, s’aplica majoritàriament en el sector del 

transport (85,7%), i on menys s’aplica és en el sector de la construcció (27,5%). Ara bé, 

s’ha d’assenyalar que el 85,9% de les empreses assenyalen que “fan les reunions dins 

l’horari laboral”. S’ha de tenir en compte que moltes vegades la pròpia naturalesa del 

treball fa impossible l’aplicació de la flexibilitat. En aquest aspecte, les empreses familiars 

mostren un grau de flexibilitat menor que en el conjunt total de la mostra. 

Com més gran és l’empresa (en nombre de treballadors), menys estricte és el compliment 

de l’horari pel que fa a la finalització de la jornada laboral, i és en el sector de la construcció 

(84,2%) i en els dels serveis (75% en aigua, llum i gas i 71,9% en d’altres serveis) on tenen 

més clar l’horari de finalització de la jornada laboral. 

La meitat de les empreses enquestades apliquen horaris flexibles per acumulació d’hores, 

amb un grau d’aplicació lleugerament menor en les empreses familiars. Segons les dades 

obtingudes pràcticament no es preveu la seva aplicació en un futur proper en ambdós 

tipus d’empresa.

En alguns casos es dóna la paradoxa que quan les empreses estan ubicades en pobles, 

on hi ha poca distància entre el lloc de treball i el domicili particular, el torn partit possibilita 

combinar millor la feina i la família. En els casos on l’empresa i el domicili estan més 

allunyats l’un de l’altre, això és més difícil, i és on entra en joc la possibilitat de negociar 

cada situació particular.
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La realització d’entrevistes ens ha permès observar que la majoria de vegades en què 

es dóna una situació personal que requereix condicions especials, aquesta es negocia 

directament entre empresa i persona treballadora.

Els ajuts per mobilitat (transport organitzat al lloc de treball, pàrquing gratuït) estan molt 

més estesos a les empreses familiars (33,5%) que en el cas de les empreses no familiars 

(14,5%). 

En general, les polítiques d’igualtat, sembla ser que es comencen a estendre, doncs en 

preguntar sobre “El pla d’igualtat” s’ha observat un grau considerable d’implementació en 

el conjunt d’empreses enquestades, que no hi estan obligades per llei. Són les empreses 

més petites les que estan més conscienciades i utilitzen pràctiques de recursos humans 

en sintonia amb la Llei d’Igualtat. Els majors percentatges d’implementació es troben en 

el sector del transport (53,3%) i els menors percentatges en els sectors de la construcció 

(10,5%) i a la indústria manufacturera (19,4%). 

Les empreses entrevistades manifesten que a igual lloc de treball i de responsabilitat, no hi 

ha diferències per gènere. A la pregunta sobre si “el salari ve determinat pel lloc de treball 

i la categoria laboral, independentment de la persona que l’ocupi”, la resposta afirmativa 

ha estat del 92,5%. 

En articles recents sobre els costos i beneficis de l’aplicació dels Plans d’igualtat s’assenyala 

que si bé hi ha costos, en prendre mesures per la correcció de la discriminació, en àmbits 

de promoció i formació, aquests costos es tornen beneficis (Garcia-Perrote i Mercader, 

2007). Això és degut a que es pot incrementar la productivitat fent una bona reorganització 

de recursos, en funció de les capacitats i les competències, afavorint, per tant, una millora 

de la satisfacció i la motivació de les persones treballadores, un millor clima laboral, i un 

grau més elevat d’identificació amb els objectius de l’empresa.

Només una quarta part de les empreses enquestades organitzen activitats socials fora de 

l’horari laboral. Per branques d’activitat, s’observa com és a la construcció i a la indústria 

manufacturera on menys es realitzen aquests tipus d’activitats. En els sectors en què 
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es fan, solen ser dinars o sopars d’empresa, així com excursions i activitats esportives. 

La participació en aquestes activitats, si es tracta d’àpats, sol ser força igualitària en 

percentatge d’homes i de dones; en el cas dels esports i excursions, el percentatge 

d’homes sol ser una mica més elevat. Segons la grandària de l’empresa, és en les 

empreses més grans (entre 50 i 250 treballadors) on els percentatges de participació en 

activitats socials és menor.

En resum, una vegada feta l’anàlisi quantitativa i qualitativa veiem com a les nostres 

comarques, malgrat les dificultats que comporta la conciliació, en general es troben 

solucions als diferents casos que es plantegen. 

El programa eQual de l’Ajuntament de Girona, ha publicat una guia de bones pràctiques 

per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a les empreses gironines, i on s’hi 

troben algunes de les empreses que han estat contactades per fer l’estudi, que són 

empreses familiars (eQual, 2007). Aquesta guia pot ser d’utilitat perquè permet veure 

quines pràctiques s’han dut a terme i com han funcionat. La seva lectura pot estimular el 

seguiment de bones pràctiques per part d’altres empreses.
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ANNEX I. ENQUESTA

1. Dades Generals de l’empresa

DADES DE L’ENQUESTAT

Càrrec: ............................................................................................................................................

Antiguitat en el càrrec: .....................................................................................................................

DADES DE L’EMPRESA

Raó social:  .....................................................................................................................................

Any de creació: ................................................................................................................................

De les opcions que es donen a continuació, marqui l’activitat que desenvolupa l’empresa:

Especifiqui si us plau l’activitat principal de l’empresa: ....................................................................

.........................................................................................................................................................

Personalitat jurídica: 

                    

1 Comerç

2 Turisme i restauració

3 Transport

4 Aigua, llum i gas

5 Altres serveis

6 Construcció

7 Indústria manufacturera

8 Altres, quina:

1 Societat limitada

2 Societat Anònima

3 Cooperativa

4 Societat Laboral

5 Altra, quina:
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Entenent com a empresa familiar aquella empresa que pertany d’una manera continuada en el 
temps a persones d’un cercle familiar i que és governada o dirigida per un o més dels membres 
d’aquest cercle. És a dir, quan es compleixen a la vegada les dues característiques següents:

La majoria del capital, amb els seus corresponents drets de vot, pertany a persones del mateix a) 
cercle familiar, de manera que governen els destins de l’empresa.
El govern de l’empresa o la direcció està en mans de familiars, que són els qui prenen les b) 
decisions més importants.

És aquesta una empresa familiar?   SI                      No

En cas afirmatiu: 
Marqui quina generació és la propietària de l’empresa  

Marqui quina generació la dirigeix 

Si la família inclou els membres fundacionals i els seus descendents directes (fills, néts,...), 

quants membres de la família participen activament en el negoci? ...................................................

DIMENSIÓ DE PERSONAL 

Quina és la plantilla actual de l’empresa?  Nº d’homes ............................ Nº de dones ...................
Quants estrangers hi ha en total a la plantilla de l’empresa? ............................................................
País d’origen dels estrangers:

Quants discapacitats hi ha a la plantilla de l’empresa?......................................................................

1a 2a 3a 4a 5a o 
més

1a 2a 3a 4a 5a o 
més

1 Europa comunitària

2 Europa no comunitària

3 Nord Amèrica

4 Sud Amèrica

5 Àfrica

6 Àsia

7 Altre. Quina?
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2. Capital Humà i polítiques de personal i de conciliació     

1. Existeix alguna persona responsable de la gestió de les persones (Capital Humà/RRHH)?  

               

2. Existeix un departament de gestió de persones / RRHH?

3. Quantes persones hi treballen? ...................................................................................................

4.- Quins dels aspectes següents considera més importants a l’hora de contractar una persona.  

 SI                      No

SI                      No

(1 gens important         2 molt important)

GRAU D’IMPORTÀNCIA

1 2 3 4 5

Nivell d’estudis 1 2 3 4 5

Esperit emprenedor 1 2 3 4 5

Flexibilitat horària 1 2 3 4 5

Coneixement d’idiomes 1 2 3 4 5

Identificació amb els objectius de l’empresa 1 2 3 4 5

Resultats acadèmics 1 2 3 4 5

Disponibilitat per viatjar 1 2 3 4 5

Coneixements informàtics 1 2 3 4 5

Aparença física 1 2 3 4 5

Experiència en relació amb el lloc de treball 1 2 3 4 5

Lideratge 1 2 3 4 5

Altre, especifica:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 2 3 4 5
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 SI                      No

 SI                      No

 SI                      No

 SI                      No

5. Quants homes podien agafar el permís de paternitat aquest darrer any 2007 a l’empresa?

.......................................

Quants homes han agafat el permís per paternitat aquest darrer any ?.......................................

6. Quants homes han agafat el permís de paternitat amb un temps superior al mínim establert? 

.......................................

7. Es fan activitats socials fora de l’horari de treball?  

Si  se’n fan, quina participació hi ha?  Nº homes: ............................     Nº dones: ...........................

8. Existeixen llocs de treball a mitja jornada?

Si  n’hi ha, quants són ocupats per:  Nº homes: ...........................      Nº dones: ...........................

9. S’està elaborant un pla d’igualtat?     

Està  ja implementat? 

10. S’utilitzen màquines de fitxar per controlar l’horari de treball?

11. Voldríem conèixer quins dels aspectes següents de política de personal s’apliquen a la vostra 
empresa. També voldríem valorar, pels aspectes que no s’apliquen actualment, si preveieu la seva 
implementació en un futur immediat o bé no se’n preveu la seva aplicació.

 Per cadascun dels punts, valori el grau de dificultat que representa o representaria dur-los a 
terme. Si pensa que és un aspecte no rellevant per a l’empresa deixi la casella en blanc.

                      

 SI                      No
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S’aplica
Aplicació 

futur 
proper

No es 
veu 

aplicació

1 2 3 4 5

Es retribueix de forma variable en funció 

del rendiment

   
1 2 3 4 5

S’apliquen horaris flexibles d’entrada i 

sortida

   
1 2 3 4 5

Els processos de selecció es basen en 

les competències

   
1 2 3 4 5

S’apliquen horaris flexibles per 

acumulació d’hores i/o recuperació 

d’hores

   

1 2 3 4 5

S’amplien els permisos retribuïts en 

situacions especials (malaltia d’un 

familiar, canvi de residència,...)

   

1 2 3 4 5

El pla de formació de l’empresa es 

realitza íntegrament dins l’horari laboral

   
1 2 3 4 5

El pla de formació de l’empresa es 

realitza parcialment dins l’horari laboral

   
1 2 3 4 5

Es donen excedències per tenir cura dels 

menors i/o persones dependents amb 

conservació del nivell laboral

   

1 2 3 4 5

Es donen facilitat/ajudes per guarderies o 

residències per a la gent gran o persones 

dependents

   

1 2 3 4 5

Es promou el teletreball (feina feta fora 

del lloc de treball reduint la presencialitat 

en el lloc de treball)

   

1 2 3 4 5

Es facilita la jornada reduïda o treball a 

temps parcial

   
1 2 3 4 5

El salari ve determinat pel lloc de treball i 

la categoria laboral, independentment de 

la persona que l’ocupi

   

1 2 3 4 5
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S’aplica

Aplicació 

futur proper

No es 

veu 

aplicació

1 2 3 4 5

Els treballadors tenen torns fixes tot i que 

el procés de producció és continuat 

   
1 2 3 4 5

Existeixen torns especials per cobertures 

de lloc de treball en festius, vacances i 

caps de setmana (quart torn)

   

1 2 3 4 5

S’atorguen permisos / es permet 

flexibilitat horària per compatibilitzar feina 

i estudis

   

1 2 3 4 5

Es fan les reunions dins l’horari laboral
   

1 2 3 4 5

Existeixen ajuts per mobilitat (transport 

organitzat pàrquing gratuït,...)

   
1 2 3 4 5

Existeixen ajuts de menjador (tiquets, 

subvenció,...) 

   
1 2 3 4 5

Es fan activitats socials fora de l’horari 

laboral per treballadors (sopars 

d’empresa, sortides, esports)

   

1 2 3 4 5

L’empresa té definida una hora concreta 

de finalització de la jornada (tancament 

de llums, ordinadors,...)

   

1 2 3 4 5

Si vol matisar alguna de les respostes anteriors faci servir aquest espai.

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ
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Ampliació permisos retribuïts

Aplica en un 
futur proper

No es preveu 
aplicació 
proper

No es preveu 
aplicació

Total

Comerç N
%

40
81,6%

0
0%

9
18,4%

49
100,0%

Turisme i restauració N
%

15
57,7%

0
0%

11
42,3%

26
100,0%

Transport N
%

12
92,3%

0
9%

1
7,7%

13
100,0%

Aigua, llum i gas N
%

11
91,7%

0
0%

1
8,3%

12
100,0%

Altres serveis N
%

44
67,7%

1
1,5%

20
30,8%

65
100,0%

Construcció N
%

21
51,2%

0
0%

20
48,8%

41
100,0%

Ind. Manufacturera N
%

20
58,8%

1
2,9%

13
38,2%

34
100,0%

Altra N
%

0
0%

0
0%

2
100,0%

2
100,0%

Total N
%

163
67,4%

2
0,8%

77
31,8%

242
100,0%

ANNEX II. TAULES ESTADÍSTIQUES

1. Ampliació de permisos retribuïts per sectors d’activitat



122

Ampliació permisos retribuïts

Aplica Aplicació 
en un futur 

proper

No es preveu 
aplicació

Total

Fins a 9 empleats N
%

87
73,7%

0
0%

31
26,3%

118
100,0%

10-19 empleats N
%

51
68,9%

1
1,4%

22
29.7%

74
100,0%

20-49 empleats N
%

24
58,5%

1
2,4%

16
39,0%

41
100,0%

50 o més empleats N
%

6
46,2%

1
7,7%

6
46,2%

13
100,0%

Total N
%

168
68,3%

3
1,2%

75
30,5%

246
100,0%

2. Aplicació d’un horari de finalització de la jornada segons grandària de 
l’empresa
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Hora finalització

Aplica Aplicació 
en un futur 

proper

No es preveu 
aplicació

Total

Comerç N
%

34
64,2%

1
1,9%

18
34,0%

53
100,0%

Turisme i restauració N
%

16
59,3%

0
0%

11
40,7%

27
100,0%

Transport N
%

7
58,3%

0
0%

5
41,7%

12
100,0%

Aigua, llum i gas N
%

9
75,0%

0
0%

3
25,0%

12
100,0%

Altres serveis N
%

46
71,9%

0
0%

18
28,1%

64
100,0%

Construcció N
%

32
84,2%

0
0%

6
15,8%

38
100,0%

Ind. Manufacturera N
%

23
59,0%

1
2,6%

15
38,5%

39
100,0%

Altra N
%

1
50,0%

1
50,0%

0
0%

2
100,0%

Total N
%

168
68%

3
1,2%

76
30,8%

247
100,0%

3. Aplicació d’un horari de finalització de la jornada per sectors d’activitat



124

Ajuts guarderies i/o gent gran

Aplica Aplicació 
en un futur 

proper

No es preveu 
aplicació

Total

Comerç N
%

5
10,9%

6
13,0%

35
76,1%

46
100,0%

Turisme i restauració N
%

5
23,8%

0
0%

16
76,2%

21
100,0%

Transport N
%

0
0%

0
0%

10
100,0%

10
100,0%

Aigua, llum i gas N
%

1
11,1%

0
0%

8
88,9%

9
100,0%

Altres serveis N
%

2
3,9%

2
3,9%

47
92,2%

51
100,0%

Construcció N
%

0
0%

0
0%

30
100,0%

30
100,0%

Ind. Manufacturera N
%

1
3,1%

0
0%

31
96,9%

32
100,0%

Altra N
%

0
0%

0
0%

2
100,0%

2
100,0%

Total N
%

14
7,0%

8
4,0%

179 
89,1%

201
100,0%

4. Ajuts per guarderies i/o gent gran per sectors d’activitat
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