
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE SATÈL·LIT DE LA PRODUCCIÓ  

DOMÈSTICA DE LES LLARS DE CATALUNYA 

 

 
A continuació oferim un resum d’un treball realitzat per la Generalitat de 
Catalunya on s’analitza per primera vegada el valor econòmic de l’activitat 
relacionada amb les tasques domèstiques.  
 
El compte satèl·lit de producció domèstica és una activitat estadística 
realitzada conjuntament per l'Institut Català de les Dones i l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, mitjançant un encàrrec a un equip d’investi-
gació de la Universitat de Barcelona. Aquest compte ofereix, en primer 
lloc, una imatge més completa i àmplia de la realitat econòmica, ja que 
entén les llars no només com a consumidores, sinó també com a 
productores; en segon lloc, quantifica en temps i valora monetàriament el 
treball no remunerat i la producció que porten a terme les llars de 
Catalunya. 
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La Generalitat analitza per primera vegada el valor econòmic de 
l’activitat relacionada amb les tasques domèstiques 
 
 

El PIB català augmentaria un 40% si es 
comptabilitzés el treball domèstic 
 
 
Les tasques dirigides a organitzar i elaborar els àpats són aquelles a què es dedica 
més temps i tenen un valor afegit de 22.000 milions d’euros, un 40,5% del valor total 
de la producció domèstica 
 

El compte satèl·lit de producció domèstica és una activitat estadística realitzada 
conjuntament per l'Institut Català de les Dones i l’Institut d’Estadística de Catalunya, 
mitjançant un encàrrec a un equip d’investigació de la Universitat de Barcelona. 
Aquest compte ofereix, en primer lloc, una imatge més completa i àmplia de la realitat 
econòmica, ja que entén les llars no només com a consumidores, sinó també com a 
productores; en segon lloc, quantifica en temps i valora monetàriament el treball no 
remunerat i la producció que porten a terme les llars de Catalunya 

 
 
 
El valor monetari de l’activitat econòmica vinculada a les llars de Catalunya és de 73.850 
milions d’euros, amb dades del 2001, segons l’estudi que han presentat avui el conseller 
d’Economia i Finances, Antoni Castells, la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme 
Capdevila, la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Marta Selva i la Directora de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya, Anna Ventura. L’informe Compte satèl·lit de la producció 
domèstica de les llars de Catalunya 2001 s’ha pogut realitzar a partir de les Taules Input-
Output de Catalunya i analitza, per primera vegada, una realitat que fins ara era invisible a 
les estadístiques oficials com és el valor econòmic de l’activitat relacionada a les tasques 
domèstiques i familiars. El component principal de la producció domèstica és el treball, així 
cada any calen 7 milions d’hores de feina per atendre les necessitats de les famílies 
catalanes, amb un valor econòmic global de 54.242 milions d’euros. Les despeses en 
consum intermedi (compra de béns i serveis necessaris per desenvolupar les tasques 
domèstiques) sumen 19.377 milions d’euros, mentre que el consum en capital fix (la 
depreciació per l’ús dels estris i maquinària que ajuden en la realització de les tasques 
familiars) es valora en 230 milions d’euros. 
 
L’estudi és especialment rellevant ja que dóna a conèixer el valor dels treballs que queden 
fora de l’intercanvi monetari, com ara les tasques domèstiques, les voluntàries o les de cura 
de les persones dependents, és a dir, feines que incideixen directament sobre la nostra 
qualitat de vida i que, majoritàriament, realitzen dones. D’altres consums vinculats a 
l’activitat domèstica (consums intermedis i consums en capital fix) ja estan incorporats a les 
estadístiques macroeconòmiques oficials i tenen la seva aportació al PIB ben definida. No 
passava el mateix amb el treball domèstic. Ara, gràcies a aquest estudi, podem afirmar que, 
si el traduïm a valor econòmic, el PIB de Catalunya passaria dels 135.708,5 milions d’euros 
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als 190.181,5, i això significa un increment del 40%. Aquest percentatge coincideix amb els 
resultats d’estudis similars realitzats en altres països, com els Estats Units, Finlàndia, Suïssa 
o Noruega. 
 
La incidència de l’activitat vinculada a les llars és tan important que, si s’agregués al conjunt 
de dades macroeconòmiques faria variar l’estructura del PIB segons les rendes. És a dir, si 
en el PIB estandarditzat el pes de la remuneració de les persones assalariades és del 
48,7%, amb aquesta nova fotografia de l’economia catalana, aquest percentatge 
augmentaria fins al 63,3%. Això es deu al fet que el valor de la producció domèstica prové, 
en la seva totalitat, de la remuneració salarial, ja que es tracta d’una activitat intensiva en 
treball. I, en canvi, no genera cap benefici monetari, la qual cosa redueix al 0,42% el pes de 
l’excedent brut d’explotació que generen aquests tipus de feines.  
 
Segons les dades de l’estadística, la població catalana va dedicar més de 7 milions d’hores 
a les tasques domèstiques, l’any 2001. Un 72% d’aquestes hores les realitzen les dones, 
amb més de 5 milions d’hores treballades cada any. Organitzar i elaborar els àpats és la 
tasca que té un major pes específic en el valor afegit brut de la producció domèstica, amb 
22.062 milions d’euros (40,5% del total). La segueixen les activitats destinades a atendre i 
cuidar altres persones (amb un 27,5% del total) i les feines que tenen a veure amb la neteja, 
la reparació i el manteniment de l’habitatge (amb un 23,8% del total). Així, el treball familiar 
domèstic a Catalunya representa el 112,3% del temps de treball de mercat, la qual cosa 
indica una dedicació més gran al treball no remunerat que al treball remunerat. En termes 
absoluts significa que la població dedica 21 minuts més de mitjana, diàriament, al treball 
familiar domèstic que al treball de mercat. De l’estudi també se’n desprèn que les dones 
dediquen al treball, tant domèstic com de mercat, una hora diària més que els homes. La 
valoració econòmica d’aquest treball no remunerat és bàsica per modificar la percepció 
social de la seva importància i assolir l’equitat en el seu repartiment.  
 
 
 
Les Taules Input-Output, les fonts de l’estudi 
 
Les fonts d’informació bàsica han estat l’Enquesta de l’Ús del Temps (EUT) 2002-2003 
realitzada per l’Idescat i l’INE, i l’Enquesta de l’estructura salarial 2002, elaborada per l’INE, 
així com la Taula Input-Output de Catalunya 2001 de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
Aquesta darrera eina estadística proporciona una anàlisi coherent i molt detallada del 
conjunt de relacions econòmiques que tenen lloc entre tots els sectors de l’activitat 
econòmica. Gràcies a aquesta informació, és possible desenvolupar treballs com els 
comptes satèl·lit, que permeten estudiar sectors econòmics que, per la seva transversalitat o 
peculiaritat no tenen un reflex clar en les estadístiques tradicionals. A part del compte 
satèl·lit de la producció domèstica s’està treballant en els de l’habitatge, el turisme i la 
cultura, entre d’altres.  
 
Malgrat que els anys de referència de les fonts estadístiques emprades són dispars, s’ha 
optat per prendre com a any de referència el 2001 realitzant, si era necessari, els 
tractaments estadístics pertinents per tal d’homogeneïtzar les dades. Tot i que l’any base és 
el 2001, l’estabilitat dels comportaments de les llars ens permeten obtenir uns resultats que 
són perfectament extrapolables a l’actualitat.  
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L’equip investigador 
 
La investigació, que va ser encarregada per l’Institut Català de les Dones, ha estat 
desenvolupada per un equip del departament de Teoria Econòmica de la Universitat de 
Barcelona (UB) format per Cristina Carrasco i Mònica Serrano, amb la col·laboració i 
l’assistència tècnica de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Cristina Carrasco és Llicenciada i doctora en ciències econòmiques i professora del 
Departament de Teoria Econòmica de la UB que investiga sobre temes relacionats amb els 
treballs de les dones. Mònica Serrano és professora del Departament de Teoria  Econòmica 
de la UB i estudia temes relacionats amb taules input output. 
 
 
 
Nova col·lecció  
 
La publicació Compte satèl·lit de la producció domèstica de les llars de Catalunya 2001 
encapçala una nova col·lecció de l’Institut Català de les Dones anomenada “Estudis”, que té 
per objectiu difondre investigacions en l’àmbit de les polítiques de dones. 
 
L’estudi es pot consultar en línia a: http://www.gencat.cat/icdones/compte.htm 
 
L’elaboració d’aquest compte satèl·lit està prevista tant a al Llei del Pla estadístic 2006-2009 
com al programa anual d’actuació estadística per a aquest 2007. L’Idescat ha editat, dins la 
seva col·lecció “Estadística social”, les taules completes de l’estudi i una anàlisi a fons dels 
resultats que pot consultar-se on-line a la web www.idescat.cat 
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ANNEX 
 
 
 
 
 

Compte satèl·lit de la producció domèstica 
de les llars de Catalunya 2001 
 
 
 
El compte satèl·lit de la producció domèstica és una estadística elaborada conjuntament per 
l’Idescat i l’Institut Català de les Dones. Es tracta d’una nova eina metodològica que, d’acord 
amb els pla anual d’actuació estadística, s’ha elaborat per primera vegada a Catalunya i 
que, a partir d’ara, s’actualitzarà cada cinc anys. Els resultats ofereixen una visió més estesa 
de l’economia i reconeixen les llars no només com a consumidores sinó també com a 
productores de valor afegit pera l’economia. El treball, doncs, permet quantificar el valor 
econòmic de les activitats domèstiques, tant del treball de les famílies com de la seva 
producció. 
 
Els principals resultats es presenten en tres grans apartats 
 
 
 
1. El valor monetari del treball familiar domèstic 
 
El nou Compte satèl·lit fa aflorar un conjunt d’intercanvis de béns i serveis que, en 
circumscriure’s habitualment en el marc de les relacions privades i, per tant, sense caràcter 
monetari, són invisibles des de la perspectiva de l’anàlisi econòmica tradicional. Ara bé, el 
fet que no siguin relacions subjectes a intercanvis mercantils no significa que no tinguin un 
valor econòmic, ja que la producció domèstica dóna satisfacció a les necessitats bàsiques 
de les persones (aliment, vestit, habitatge, descans...), imprescindibles per assegurar el 
creixement econòmic.  
 
El treball quantifica, per al 2001, el valor econòmic del treball familiar domèstic en 54.243 
milions d’euros. Si aquest tipus de tasques se sumessin al PIB estandarditzat, aquest seria 
un 40% superior i es situaria en els 190.181,5 milions d’euros davant dels 135.708,5 
registrats l’any 2001. Les noves dades, doncs, ens proporcionen una nova fotografia de 
l’economia catalana que podríem denominar “economia estesa”, ja que no només inclou els 
paràmetres tradicionals sinó també el valor del treball domèstic.  
 
Aquesta radiografia de “l’economia estesa” mostra un major pes de la remuneració dels 
assalariats sobre el total del PIB, ja que la producció domèstica és molt intensiva quant al 
factor treball. Mentre que en l’economia de mercat la remuneració dels assalariats 
representa un 48,7% del PIB, si es té en compte el valor del treball domèstic, aquest 
percentatge incrementa fins al 63,3% (120.294 milions d’euros).  
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Distribució percentual segons els usos del conjunt de l’activitat econòmica de 
Catalunya (2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Els resultats d’aquesta estadística, que ha estat possible gràcies a les Taules Input-Ouput i 
que s’ha elaborat en el marc de l’estadística oficial, coincideixen, en termes generals, amb 
els que han obtingut altres comunitats autònomes i altres països en realitzar aquest mateix 
tipus d’anàlisis.  
 

 Any % PIB 

   

Alemanya 1992 68 

Austràlia 1992 51 

 1997 43 

Canadà 1992 41 

 1998 33 

EEUU 2004 26 

Finlàndia 1990 45 

 2001 40 

Noruega 1990 38 

Nova Zelanda 1999 39 

Regne Unit 1999 44 

Suïssa 1997 32 

Catalunya 2001 40 

País Basc 1993 49 

 2003 33 

Galícia 2003 37 

 
 
El valor de la producció domèstica es pot classificar en diverses funcions consistents en 
proporcionar habitatge, nutrició, vestit i cures. Així, les tasques relacionades amb 
l’organització i l’elaboració dels àpats són les que tenen un major pes específic en el valor 

63,25%99,58%48,67%

0,42%

30,06%
41,95%

6,69%9,38%

Economia SEC Producció domèstica Economia estesa

Remuneració d'assalariats Excedent brut d'explotació Impostos sobre la producció i importacions
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afegit de la producció domèstica. En concret, representen un 40,5% del total amb un valor 
de 22.062 milions d’euros. El segon lloc l’ocupen les activitats relacionades amb l’atenció i la 
cura d’altres persones (fills, gent gran...) i les directament vinculades amb el manteniment, la 
reparació i la neteja de la llar que tenen un valor de 14.974 i 12.963 milions d’euros 
respectivament. 
 
 
Valor Afegit de la producció domèstica per funcions (2001) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. El valor monetari de la producció domèstica 
 
El valor monetari de la producció domèstica a Catalunya va ser, l’any 2001, de 73.850 
milions d’euros. El component principal d’aquesta producció és el treball familiar domèstic, 
valorat en 54.243 milions d’euros. Cal afegir-hi el consum de béns intermedis, amb un valor 
de 19.377 milions d’euros, i el consum de capital fix, amb 230 milions d’euros. Aquestes 
dades mostren de forma clara que la producció domèstica és molt intensiva pel que fa al 
factor treball.  
 
Els béns intermedis són tots aquells productes que consumeixen les famílies a l’hora de 
satisfer les seves necessitats bàsiques. Així, la funció de proporcionar nutrició acumula el 
69,4% del consum intermedi, principalment degut a les compres d’aliments i begudes no 
alcohòliques. La funció d’habitatge explica un 26,8% d’aquests consums ja que és en aquest 
apartat on es recullen les despeses d’aigua, gas i electricitat.  
 
Finalment, la producció domèstica té un consum de capital fix molt baix o, el que és el 
mateix, la depreciació per l’ús que es fa dels electrodomèstics i altres estris té un valor molt 

Nutrició 40,5% Cures 27,5%

Habitatge 23,8%

Vestit 8,2%

Cures Habitatge Vestit Nutrició
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poc significatiu. De nou, les funcions domèstiques que sobresurten en aquest àmbit són les 
de nutrició (47,3% del total) i habitatge (26,2%). 
 
 
 

3. Mesuraments en temps 
 
En aquest apartat, el compte satèl·lit posa de relleu les següents dades: 
 
 
� La distribució del temps de treball 
 

• Com a mitjana, en termes globals, les dones a Catalunya treballen, diàriament, 
una hora més que els homes considerant el treball remunerat i el no remunerat. 
Aquest resultat trenca la idea que les dones treballen menys que els homes o que 
moltes dones ‘no treballen’. 

 
• Del total de treball que fan els homes, el 66,6% del temps el dediquen a treball de 

mercat. En canvi, la relació per a les dones és la contrària: el 68,8% del temps de 
treball el dediquen a tasques domèstiques. Aquest fet demostra com els rols 
socials diferenciats per sexe encara tenen una presència rellevant. 

 
• Si es compara el temps dedicat a cada treball pel conjunt de la població, s’observa 

que el temps mitjà diari dedicat a treball familiar domèstic supera el temps mitjà 
diari dedicat a treball de mercat en 21 minuts, fet que posa en qüestió que 
l’activitat que es fa a les llars sigui una activitat sense importància. 

 
 
Temps mitjà social de treball (hores i minuts diaris i percentatge) 
 

 Homes Dones Mitjana 

Treball de mercat 3:52 
(66,6%) 

2:07 
(31,2%) 

2:58 

Treball familiar domèstic 1:56 
(33,4%) 

4:40 
(68,8%) 

3:19 

 
Total 

 
5: 48 

 
6:47 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la informació de Idescat, INE, Enquesta de l’ús del Temps, 2002-2003 

 
 
 
� El treball domèstic segons el cicle vital 
 
Dones 

 
• A partir dels 15 anys les dones dediquen més temps que els homes al treball familiar 

domèstic en tots els trams d’edat. 
 



Generalitat  
de Catalunya 

 

 8 

• Fins als 45 anys, les dones augmenten contínuament la dedicació a aquest treball, i 
s’estabilitza posteriorment en nivells elevats.  

 
• Destaquen dos increments importants al llarg del cicle vital: 

 
- El primer, un increment espectacular aproximadament del 100% en la dècada 

que va entre les franges d’edat de 25 a 29 anys i de 35 a 39 anys, 
precisament quan moltes dones passen a viure en parella o tenen el seu 
primer fill/filla.  

 
- El segon augment important té lloc a la franja d’edats de 60 a 64 anys. 

Aquestes dones són les que com a mitjana fan el nombre més alt d’hores de 
treball familiar domèstic. 

 
- La raó pot ser la que al voltant dels 55-60 anys hi ha el punt d’inflexió que 

separa les dues generacions de dones que mantenen pautes de 
comportament bastant diferents; per això, entre els 60 i els 64 anys una part 
important de les dones han estat i continuen sent mestresses de casa a 
temps complet, sense haver participat mai en el mercat laboral. A més, és 
possible que les dones amb filles i fills adults estiguin assumint la cura de 
nétes i nets o de persones grans o malaltes. 

 
 
Homes 

 
• La participació dels homes en el treball familiar domèstic és molt diferent a la de les 

dones. Primer, segueix una trajectòria anàloga a la d’elles (però amb valors més 
baixos) fins als 30 anys, encara que destaca que a la franja d’edats entre 25 i 29 
anys el temps dedicat pels homes és el 57,1% del temps dedicat per les dones; 
relació que curiosament es redueix fins, aproximadament, el 40% en les dues 
franges següents, edats habituals de presència de menors a la llar.  
 

• A partir dels 30 anys es presenten diferències importants. El temps dedicat al treball 
domèstic per part dels homes es manté bastant estable entre els 30 i els 60 anys 
(èpoques en les quals el treball domèstic de les dones s’incrementa notablement), 
augmenta en anys posteriors i presenta la màxima dedicació en la franja d’edats de 
65 a 74 anys.  

 
• La màxima participació masculina és la dels anys de la jubilació, la qual cosa vol dir 

que els homes substitueixen un treball per un altre, es a dir, que en retirar-se del 
treball remunerat fan una quantitat de treball domèstic més gran.  

 
Aquesta forma de participar en el treball no remunerat no representa cap problema 
de conciliació ja que el conflicte per organitzar els temps de treball i les tensions que 
aquest fet comporta té lloc fonamentalment  en les edats actives en les quals 
coincideix la participació en el treball de mercat i la cura de persones a la llar. 
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Temps mitjà social de treball familiar domèstic per grups d’edat (hores i minuts diaris) 
 
 

Grups d’edat Sexe Temps 
De 10 a 14 anys Dones 

Homes 
0:50 
1:07 

De 15 a 19 anys Dones 
Homes 

1:22 
0:41 

De 20 a 24 anys Dones 
Homes 

2:02 
0:41 

De 25 a 29 anys Dones 
Homes 

3:02 
1:44 

De 30 a 34 anys Dones 
Homes 

5:10 
2:03 

De 35 a 39 anys Dones 
Homes 

5:47 
2:15 

De 40 a 44 anys Dones 
Homes 

5:54 
2:26 

De 45 a 49 anys Dones 
Homes 

5:30 
2:05 

De 50 a 54 anys Dones 
Homes 

5:52 
1:33 

De 55 a 59 anys Dones 
Homes 

5:59 
2:07 

De 60 a 64 anys Dones 
Homes 

6:38 
2:47 

De 65 a 74 anys Dones 
Homes 

6:06 
3:02 

De 75 anys i més Dones 
Homes 

4:20 
2:10 

Font: elaboració pròpia a partir de la informació de Idescat, INE, Enquesta de l’ús del Temps, 
2002-2003 

 
 
En resum, el temps dedicat per les dones al treball familiar domèstic respon a la demanda 
de cura de les persones dependents a la llar, augmenta en la mesura que entren en la vida 
adulta i assumeixen les tasques de la població  que requereix atencions especials.  
 
No passa el mateix en el cas dels homes, ja que el temps que dediquen al treball familiar 
domèstic no es modifica especialment amb el cicle vital. 
 
Es pot copsar que, mentre les diferències per sexes en la participació laboral mercantil es 
van diluint, sí hi ha diferències significatives respecte a la participació en el treball familiar 
domèstic. 
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� La distribució del temps segons la tipologia de les llars   
 

• Els resultats mostren, en primer lloc, la importància d’analitzar el treball familiar 
domèstic desagregat per tipus de llar. Les diferències van des d’un mínim d’1 hora 35 
minuts a les llars monoparentals masculines amb fills/filles de 18 anys i més, fins a 
un màxim de 8 hores 40 minuts a les llars constituïdes per una parella i algun/a 
menor de 18 anys. 

 
• A les llars unipersonals, de qualsevol edat, les dones dediquen més temps que els 

homes al treball familiar domèstic. 
 

• Quant a les llars monoparentals, es pot destacar que en aquelles en què hi ha 
fills/filles més grans de 18 anys, les dones (persones principals) dediquen el  triple de 
temps a l’activitat que els homes (persones principals) que pertanyen al mateix tipus 
de llar.  

 
• Quan hi ha algun/a menor a la llar, la relació és una mica menor (el treball de les 

dones és 2,7 vegades el dels homes), encara que la informació de les llars 
monoparentals masculines amb algun/a menor no és significativa.  

 
En tot cas, el fet que la informació no sigui significativa ja és rellevant. Segons dades 
ponderades de l’EUT (Enquesta Ús del Temps), el nombre de llars monoparentals 
femenines amb presència d’algun/a menor de 18 anys és set vegades el nombre de 
llars del mateix tipus encapçalades per un home.  

 
• Pel que fa al temps dedicat al treball familiar domèstic de les persones que viuen en 

parella, també hi ha diferències notables entre dones i homes. El primer que cal 
destacar són les diferències entre dones i homes en comparar llars unipersonals de 
menys de 65 anys i llars de parelles sense fills/filles de menys de 65 anys.  

 
S’observa que les dones, en el trànsit de viure soles a viure en parella augmenten el 
temps dedicat al treball a la llar en 26 minuts, i, en canvi, els homes en aquest mateix 
procés disminueixen l’activitat en 10 minuts.  
 
Semblaria lògic pensar que a causa de les economies d’escala ambdues persones 
haurien de reduir el temps de treball; tanmateix, el de les dones augmenta, la qual 
cosa suggereix que assumeixen una part del treball de reproducció dels homes.  

 
• L’estudi també ha calculat la relació entre el temps dedicat al treball familiar domèstic 

per les dones i els homes (persones principals) quan viuen en parella, la qual cosa 
és un indicador més directe de les desigualtats de sexe/gènere en la realització 
d’aquest tipus de treball. En aquest tipus de llars les dones sempre fan 
aproximadament el doble o més de treball a la llar que els homes.  

 
El fet que sense presència de fills/filles les dones ja assumeixin el doble de treball 
que els homes i aquesta proporció augmenti amb la presència de fills/fills, reflecteix 
que aquest tipus de treball es continua considerant responsabilitat de les dones. 



Generalitat  
de Catalunya 

 

 11 

 
Temps mitjà social de treball familiar domèstic realitzat per la persona principal, per 
tipus de llar (hores i minuts diaris) 
 

Tipus de llar ppf ppm Total 
Unipersonal masculina de menys de 65 anys  2:20 2:20 
Unipersonal masculina de 65 anys i més  3:13 3:13 
Unipersonal femenina de menys de 65 anys 3:45  3:45 
Unipersonal femenina de 65 anys i més 4:49  4:49 
Parelles de menys de 65 anys sense filles/fills 4:11 2:10 6:21 
Parelles de 65 anys i més sense filles/fills 5:35 2:31 8:06 
Parelles amb algun/a menor de 18 anys 6:16 2:24 8:40 
Parelles amb fills/filles de 18 anys i més 5:50 2:11 8:01 
Monoparental masculina amb algun/a menor de 18 anys  1:29* 1:29* 
Monoparental masculina amb fills/filles de 18 anys o més  1:35 1:35 
Monoparental femenina amb algun/a menor de 18 anys 4:03  4:03 
Monoparental femenina amb fills/filles de 18 anys i més 4:58  4:58 

Font: elaboració pròpia a partir de la informació de Idescat, INE, Enquesta de l’ús del Temps, 2002-2003 
*Valor no significatiu 
ppf=persona principal femenina 
ppm=persona principal masculina 
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Conclusions 
 
 
 
 

1. A Catalunya, com a temps mitjà social diari, les dones fan una hora més de treball 
que els homes; la distribució del temps és diferent segons el sexe: ells dediquen el 
66,7% del temps al treball de mercat i, en canvi, elles dediquen el 68,8% al treball 
familiar domèstic.  

 
 

Temps total de treball de la població de Catalunya 2001 
(milions d’hores anuals i percentatge) 

 
 Homes Dones Total 

Treball de mercat 3.963,84 (63,5%) 
(66,7%) 

2.282,01 (36,5%) 
(31,2%) 

6.245,85 
(47,1%) 

Treball familiar 
domèstic 

1.981,92 (28,3%) 
(33,3%) 

5.031,20 (71,7%) 
(68,8%) 

7.013,12 
(52,9%) 

 
TOTAL TREBALL 

 
5.945,76 (44,8%) 

 
7.313,21 (55,2%) 

 
13.258,97 

 
 
 

2. L’anàlisi segons l’edat i el tipus de llar —variables relacionades amb el cicle vital— 
mostra un comportament diferent per a dones i homes amb relació a la dedicació de 
temps al treball familiar domèstic: a mesura que s’incorporen a la vida adulta elles 
van assumint les necessitats de cura de les persones; en canvi, als homes sembla 
que no els afectin les característiques del cicle vital, ja que no augmenten 
proporcionalment la dedicació a aquest tipus de treball quan les demandes de la llar 
augmenten.  

 
Els resultats més significatius assenyalen que: les dones tenen un increment molt 
important de la dedicació al treball familiar domèstic entre les franges d’edats de 25 a 
29 anys i de 35 a 39 anys, i que en les llars constituïdes per una parella i algun/a 
menor de 18 anys, que són les llars on es dedica més temps al treball no remunerat,  
les dones fan el 72,2% del total del treball de la llar. 

 
3. Les dones no ocupades en el mercat són el grup de població que més treball familiar 

domèstic fa, 6 hores i 13 minuts com a temps mitjà social diari; els homes en aquesta 
mateixa situació fan el 38,3% del treball que fan les dones.  

 
Els homes ocupats en el mercat fan el 46,9% del treball que fan les dones amb feina. 
Finalment, els homes sense ocupació dediquen a treball familiar domèstic el 63,2% 
del temps que dediquen les dones ocupades en el mercat. 
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Temps mitjà social de treball familiar domèstic segons l’ocupació al mercat* 
(hores i minuts diaris) 
 

 
 
 
 

F
Font: elaboració pròpia a partir de la informació de l’EUT Idescat, INE, Enquesta de l’ús del Temps, 2002-2003 
*Població entre 16 i 65 anys 

 
 
 

4. En les diferents activitats que comprèn el treball familiar domèstic hi ha una 
especialització per sexe: com a temps mitjà social diari dedicat a activitats culinàries, 
a manteniment de la llar i confecció i manteniment de la roba, els homes fan el 23,4% 
del que fan les dones; en canvi, en les activitats de jardineria, atenció d’animals i 
construcció i reparacions de la llar, les dones fan el 42,1% del que fan els homes. 

 
 

Temps mitjà social dedicat a diferents activitats de treball familiar domèstic 
(hores i minuts diaris) 

 

 Dones Homes 

Activitats culinàries 1:30 0:25 
Manteniment de la llar 0:55 0:14 
Confecció i manteniment de la roba 0:26 0:01 
Jardineria i atenció als animals 0:07 0:13 
Construcció i reparacions 0:01 0:06 
Compres i serveis 0:35 0:20 
Atenció a nens i nenes 0:24 0:11 
Ajudes a persones adultes membres de la llar 0:03 0:02 
Ajudes informals a altres llars 0:10 0:05 

Font: Idescat, INE, Enquesta de l’ús del Temps, 2002-2003 
 

 
 

5. Del total de temps de treball, el 55,2% el fan les dones; la distribució és diferent entre 
sexes: el 63,5% de treball de mercat el fan els homes i el 71,7% del treball familiar 
domèstic el fan les dones. 

 
6. La distribució del temps per funcions mostra que la participació més gran és la funció 

de “Proporcionar nutrició” (41,0%) i la funció de participació menor, és “Proporcionar 
vestit” (9,2%). 

 Ocupades/ocupats al mercat No ocupades/ocupats al mercat 
Dones 3:46 6:13 
Homes 1:46 2:23 
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Temps mitjà social de totes les activitats del treball familiar domèstic desagregat per 
funcions (hores i minuts diaris i percentatge) 
 

    Homes     Dones 

Proporcionar habitatge 0:28 (24,1%) 1:06 (23,6%) 
Proporcionar nutrició 0:43 (37,1%) 1:59 (42,5%) 
Proporcionar vestit 0:02 (1,7%) 0:34 (12,1%) 
Proporcionar cura 0:43 (37,1%) 1:01 (21,8%) 
TOTAL 1:56 4: 40 

Font: Elaboració pròpia 
 
 

7. La diferència més gran per funcions entre dones i homes es troba en la funció de 
“Proporcionar vestit”, i la diferència més petita es presenta en la funció de 
“Proporcionar cura”. 

 
8. El valor monetari de la producció domèstica de Catalunya l’any 2001 

pel mètode basat en l’input ha estat de 73.850,40 MEUR. 
 

9. Si es distribueix el valor de la producció domèstica entre els costos de producció, el 
component principal és el treball familiar domèstic, amb el 73,4% (54.242,99 MEUR) 
del total de la producció domèstica. Seguit pel consum de béns intermedis, amb el 
26,2% (19.377,75 MEUR), i, finalment, el 0,3% correspon al consum de capital fix 
domèstic (229,66 MEUR). 

 
10. Distribuït per les funcions domèstiques, el valor de la producció domèstica correspon 

principalment a la funció de proporcionar nutrició (48,1%), seguida de les funcions de 
proporcionar habitatge (24,6%) i proporcionar cura (21,0%), i amb força diferència hi 
ha la funció de proporcionar vestit (6,3%). 

 
 
 
 

Altres comptes satèl·lits i investigacions prèvies sobre la producció domèstica 
 
Pel que fa a l’Estat espanyol s’han elaborat dos comptes satèl·lits de la producció domèstica. 
Un és el que fa l’Institut Basc d’Estadística oficial cada cinc anys des del 1993, i l’altre el va 
realitzar l’Institut Gallec d’Estadística l’any 2003. Amb l’excepció d’aquests dos casos, cap 
institut d’estadística ha elaborat cap altre compte oficial d’aquestes característiques, ni de 
l’àmbit estatal ni de l’autonòmic. Alguns grups d’investigació, de manera no oficial, han 
valorat el treball familiar domèstic o han elaborat algun compte satèl·lit de la producció 
domèstica, però aquests estudis no s’han basat en la informació de l’Enquesta de l’ús del 
temps 2002-2003. L’ICD va publicar l’any 2001 el “Prefaci a l’elaboració dels comptes 
satèl·lit de la producció domèstica per a Catalunya. Estimació de l’efecte d’incloure la 
producció domèstica dins el PIB”.  
 


