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Fonts utilitzades

• Enquesta Panel de Desigualtats Socials a Catalunya ( 
PaD) 

– Onades 2001-2002, 2003 i 2004

• La Concil·liació de la vida personal i laboral a les 
comarques gironines.

• El Plan Concilia

– Conciliació de la vida personal, familiar  i laboral del personal 
docent universitari. L'aplicació del “Plan Concilia” al personal 
docent de les universitats catalanes.



Temps, jornada  i conciliació

• El temps i la jornada laboral
– Insatisfacció dels temps actuals

• ¿Tenim molt o poc temps?

• Temps de vida i temps social 
– Del model tradicional a un nou model d’organització de la societat

• L’organització social del temps

• La conciliació de la vida personal, familiar i laboral  com a 
problema 
– Nova estructura familiar
– Nou perfil econòmic familiar
– Nous valors socials



Una qüestió de fons:

El repartiment del treball domèstic i 
familiar



El repartiment a la llar



Qui realitza el treball domèstic? (Segons resposta del nucli de la llar)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

V
a
lo

rs
 e

n
 %

Només

dona

15,42 20,29 13,28 28,03 12,22 10,38 9,73 7,18 15,34 1,35 0,46

Dona majoritàriament

amb ajuda Home

28,1 25,7 25,83 25,23 26,05 24,23 30,91 32,1 30,34 29,13 29,16

Dona majoritàriament amb ajuda altres 6,01 9,51 10,41 8,42 11,21 11,96 1,92 1,79 1,83 1,71 1,21

Dona majoritàriament

amb ajuda Home i Fills/es

11,81 11,81 16,04 7,28 17,58 17,16 11,81 15,21 5,62 13,82 14,24

Compartit 50% Home i Dona 9,77 9,67 12,21 6,8 16,46 16,71 9,89 10,23 9,62 15,5 16,17

Ningú de la llar 18,48 15,35 13,45 18,96 9,79 11,03 22,14 21,56 23,7 22,14 25,49
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L’índex de col.laboració

En el treball domèstic i familiar per 
sexes











El treball domèstic i familiar per 
a persones que no viuen  a la llar





La conciliació



Conciliació vida familiar i vida laboral
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Total 27,4 19,3 43,8

Homes 30,8 15,8 35,8

Dones 25 21,9 52,4
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Cura dels fills











Amb qui estan els nens i nenes al 
sortir d’escola
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Avis del nen/a
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Persones dependents







La jornada laboral i els horaris 
europeus



Les treballadores



Possibilitats d’organització de la seva feina

100Total

38,5No té capacitat de decidir sobre l’horari

32,3Té la possibilitat de fer petits ajustos en 
la seva jornada laboral(*).

15,1Té la possibilitat de variar l’hora 
d’entrada i de sortida a la feina

14,0Té plena capacitat per organitzar la seva 
jornada laboral

PercentatgePossibilitats

(*) utilitzant una borsa d’hores i dies de permís 

retribuït



2.20. Nivell de satisfacció en el seu treball  (1 gens satisfet – 5 molt satisfet)
1. Salari.  2. Relació amb companys/es feina. 3. Relació amb cap/s. 4. Jornada laboral. 5. Condicions espai. 6. Temps invertit en 

desplaçar-se. 7. Activitat que realitza.  8. Reconeixement social del la seva feina.

3,64,23,64,03,53,64,13,3Mitjana

100100100100100100100100Total

27,751,634,036,225,728,036,818,45

30,429,325,340,324,127,740,427,34

24,212,120,815,733,526,019,028,63

11,04,311,15,912,317,13,319,32

6,72,78,91,94,31,20,56,41
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Canvis puntuals

100Total

24,4No

36,4Sí, amb poca facilitat.

39,2Sí, amb molta facilitat.

Percentatge

Canvis

40%

36%

24%

Sí, amb molta facilitat. Sí, amb poca facilitat. No



Preferències respecte a la flexibilitat del treball

100Total

1,6Altres

5,6Indiferent.

66,2Horari flexible (variable segons les pròpies necessitats).

12,6Flexible (variable segons necessitats de l’empresa).

13,9Horari rígid (sempre el mateix horari).

PercentatgePreferència flexibilitat
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Flexible (variable segons necessitats de

l’empresa).

Horari flexible (variable segons les pròpies

necessitats).

Indiferent.

Altres



Nivell de satisfacció ( 1 gens satisfeta – 5 molt satisfeta)

1. A la seva feina. 2. Quantitat de temps que dedica a la família. 3. Quantitat de temps lliure de que disposa. 

4. Satisfacció amb la seva vida en general

4,23,33,64,0Mitjana

100100100100Total

38,213,018,442,55

45,828,441,131,44

12,538,130,016,53

2,414,69,27,02

1,15,91,42,41

4321Nivell satisfacció
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Estaria d’acord amb aquests horaris 
europeus?

• Jornada completa: 8 a 12 i de 13 a17

• Jornada comercial: 8 a 19

• Jornada de restauració: 12 a 15 i de  18 a 22

• Atenció al públic administració: 7 a 12

• Jornada escolar: 8 a 16
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37,866,942,644,336,5No

62,233,157,455,763,5Si

5. escolar4. administració3. restauració2. comercial1. jornada 

completa

D’acord



Els empresaris i empresàries



La conciliació de la vida personal i laboral és un tema prioritari?

13,5No contesta

75,0No

11,5Sí

PercentatgePrioritari



Facilitat a l’hora de fer canvis puntuals

100Total

17,3No contesta

7,7No

44,2Sí, amb poca facilitat

30,8Sí, amb molta facilitat

PercentatgeEls treballadors poden fer 

canvis



Nivell d’acord amb els següents horaris europeus:

1.Jornada completa: 8 a 12 i de 13 a 17

2.Jornada comercial: 8 a 19

3.Jornada de restauració: 12 a 15 i de 18 a 22
4.Atenció al públic administració: 7 a 12

5.Jornada escolar: 8 a 16

100100100100100Total

40,47,77,77,75,8No contesta

7,761,538,536,528,8No

51,930,853,855,865,4Si
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El personal docent de les 
universitats catalanes



Horaris europeus: 
1.jornada completa: de 8 a 12 i de 13 a 17 hores
2. Horaris comercials:de 8 a 19 hores
3. Horaris restauració:de 12 a 15 hores i de 18 a 22 hores
4. Horaris administració:de 7 a 12 hores
5. Horaris escolars: de 8 a 16 hores
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Conclusions

• El treball domèstic i familiar el realitzen les 
dones
– Manca la corresponsabilització del treball 

domèstic i familiar

– Diferents disponibilitats de dones i homes  per 
al treball mercantil   

• El treball domèstic i familiar es fa difícil de 
conciliar amb el treball mercantil
– Per a tots, però ho pateixen les dones



• No poder conciliar implica augment de les 
desigualtats en el mercat laboral

• No poder conciliar implica “despeses 
socials” afegides a les llars
– Disminueix el benestar

• Econòmic i no econòmic

– Afecta a la capacitat de consum

– Redueix la disponibilitat per al treball

• Un altre dels aspectes cabdals de la no-
conciliació és la jornada 



Elements per al canvi

– La conciliació no és un tema de dones
• És de dones i d’homes

– Conciliar la vida amb el treball mercantil o el treball 
mercantil amb la vida?

• És important definir quin és l’eix

– La conciliació i els temps de les ciutats
• L’organització social del temps va més enllà de la conciliació

– Canvi de cultura horària



Reptes de “present”

• Individuals o de llar
– Repensar papers i responsabilitats

• Empresarials
– Flexibilització i canvi jornada

• Administració pública
– Nova cultura horària

– Horaris europeus


