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La bretxa salarial de gènere en dades

vista prèvia >
La crisi no ha afectat de la mateixa manera a tothom. La forta 
erosió dels salaris s’ha acarnissat precisament amb aquells 
col·lectius que abans de la crisi ja es trobaven en una pitjor 
situació al mercat de treball, majoritàriament dones. La bretxa 
salarial és una mesura que pot contribuir a analitzar aquesta 
realitat, sense oblidar que podem trobar-nos amb una aparent 
paradoxa: la bretxa salarial es manté pràcticament estable, 
però els salaris i les condicions de vida de moltes dones 
empitjoren notablement.

variables

La bretxa salarial representa avui 
dia un dels indicadors que refl ecteix 
de forma més sintètica, i amb tota 
seguretat és el que ho fa de forma 
més mediàtica, les desigualtats 
de gènere que travessa el mercat 
de treball. I això, malgrat que fa 
dècades que les especialistes dels 
estudis del treball amb perspecti-
va de gènere ens recorden que la 
desigualtat salarial és una de les 
discriminacions indirectes que han 
acompanyat la creixent participació 
femenina al mercat de treball i, fi ns i 
tot, s’han intensifi cat amb l’augment 
de la mateixa. Lluny de desaparèixer, 
la bretxa salarial persisteix en ni-
vells pràcticament invariables en les 
darreres dècades, afectant tots els 
sectors d’activitat, ocupacions, grups 
d’edat i nivells educatius, el que evi-
dencia el caràcter estructural de les 
desigualtats de gènere en el mercat 
de treball, amb independència de 
les característiques individuals de 
treballadores i treballadors.

Des del punt de vista de les condici-
ons de treball i d’ocupació, la bretxa 
salarial és un indicador de situacions 
i trajectòries laborals clarament dife-
renciades per raó de gènere. Més en-
llà de l’àmbit estricte del mercat de 

treball, es tracta d’una xifra que posa 
de relleu el vincle entre l’activitat 
laboral i les responsabilitats domès-
tiques i familiars que recauen, espe-
cialment, sobre les dones adultes. 
Pel que fa a les condicions de vida, 
els efectes de la bretxa salarial són 
clars. En termes presents, perquè els 
salaris continuen representant per 
la immensa majoria de la ciutadania 
en les societats capitalistes contem-
porànies la font principal a l’hora 
de cobrir les necessitats bàsiques 
de la vida diària. I en termes futurs, 
perquè els salaris constitueixen, al 
seu torn, la via prioritària d’accés a 
les prestacions de jubilació.

Si bé sembla existir un cert consens 
en l’esfera pública sobre la neces-
sitat de fer front a la bretxa salarial, 
aquest s’esvaneix a l’hora de delimi-
tar la problemàtica. La falta d’acord 
i les confusions existents al voltant 
de les formes de defi nir-la i de com 
mesurar-la tenen repercussions, no 
només a l’hora d’analitzar-la, sinó 
també en el disseny de possibles 
actuacions i en la capacitat de dur-
les a terme. Per aquest motiu, aquest 
escrit tracta, en primer lloc, d’aclarir 
algunes d’aquestes discussions al 
voltant de la defi nició i mesura de la 

bretxa. En segon lloc, analitza diver-
ses dades amb l’objectiu de descriu-
re la realitat d’aquesta situació i la 
seva evolució recent en el context 
català, posant-les en relació amb les 
tendències d’evolució dels salaris. 
Aquest prisma d’anàlisi permet po-
sar de relleu la forma en què l’erosió 
dels salaris resultat de la crisi i 
les reformes enfocades a provocar 
la seva devaluació ha tingut una 
especial incidència entre els col·lec-
tius que es trobaven ja anteriorment 
en una pitjor situació en el mercat 
de treball; i aquestes persones són, 
majoritàriament, dones.

Qüestions de defi nició i de mesura

1. Desigualtat o discriminació?
Probablement un dels aspectes 
més debatuts al voltant de la bretxa 
salarial ha estat la pertinència de 
fer-hi referència en termes de «dis-
criminació» o bé de «desigualtat». 
Tal com assenyalen Teresa Torns, 
Carolina Recio, Núria Sánchez i Al-
bert Trinidad1, han estat diversos els 

1 TORNS, RECIO, SANCHEZ, TRINIDAD, «La brecha 
salarial: un indicador de las desigualdades de género 
en el mercado de trabajo», p. 89-108.
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salarial: un indicador de las desigualdades de género 
en el mercado de trabajo», p. 89-108.
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Les feines que són majoritàriament desenvolupades 
per dones són sistemàticament infravalorades, 
i, per tant, menys remunerades

termes emprats per a fer referència 
a la bretxa salarial: discriminació, 
desigualtat i, fi ns i tot, diferència 
salarial. Si bé en una etapa inicial 
s’identifi ca com a discriminació una 
remuneració desigual per un mateix 
lloc de feina, i d’aquí la reivindicació 
que durant els anys1990 reclama-
va «a igual treball, igual salari», 
posteriorment es delimita com a 
discriminatòria tota diferència de 
remuneració que no quedi justifi cada 
per una diferent aportació de valor 
en el desenvolupament d’una feina. 
La reivindicació de «a treball d’igual 
valor, igual salari» respon, doncs, a la 
constatació que no només les dones 
cobren menys quan fan les mateixes 
feines que els homes i, per tant, són 
discriminades de forma directa, sinó 
que aquelles feines que són majori-
tàriament desenvolupades per dones 
són sistemàticament infravalorades 
i, per tant, menys remunerades.2

En aquesta línia, s’ha distingit entre 
«discriminació salarial directa» i 
«discriminació salarial indirecta»3 

2 GRIMSHAW i RUBERY, «Undervaluing women’s 
work».

3 DE CABO i GARZÓN, Diferencia y discriminación 
salarial por razón de sexo.

per a referir-se a la desigualtat sa-
larial que no és efecte d’un factor de 
discriminació en si mateix, sinó que 
és conseqüència de les diferències 
en l’ocupació d’homes i dones, és a 
dir, en la seva desigual presència en 
activitats i ocupacions més o menys 
valorades, o a la seva diferent anti-
guitat en el lloc de treball i disponibi-
litat vers el mateix. Aquesta distinció 
entre discriminació salarial directa 
i indirecta es troba estretament 
relacionada amb el debat existent al 
voltant de les formes de mesura de 
la bretxa salarial.

2. Salari hora o salari anual?
El salari hora i el salari anual són 
dos dels indicadors més freqüent-
ment utilitzats per aproximar-se a la 
mesura de la bretxa salarial. D’una 
banda, a nivell de les institucions 
europees, habitualment s’empra 
l’anomenada «bretxa salarial no 
ajustada», que es defi neix com la 
diferència entre la mitjana dels 
ingressos absoluts masculins i feme-
nins per hora treballada, expressada 
com a percentatge de la mitjana dels 
ingressos bruts masculins per hora. 
La utilització d’una mesura basada 
en el salari hora respon principal-

ment a la voluntat d’excloure les 
notables diferències en el temps de 
treball remunerat d’homes i dones 
entre els estats de la UE4.

Per altra banda, sovint s’expressa la 
bretxa salarial com la diferència en-
tre els ingressos mitjans femenins 
i masculins mensuals o bé anuals, 
calculada com a percentatge dels 
ingressos mitjans masculins corres-
ponents. Mesurada a través d’aquest 
indicador dóna habitualment com a 
resultat magnituds signifi cativament 
més elevades que les que resulten 
del càlcul mitjançant el salari hora. 
Com comentàvem, això es deu a les 
diferències existents en el temps de 
treball remunerat d’homes i dones, 
sempre menor en el cas d’elles, i 
que responen a la divisió sexual del 
treball. En aquest sentit, la bretxa 
salarial calculada sobre el salari 
anual té l’avantatge de refl ectir en 
major mesura l’impacte de les res-
ponsabilitats domèstiques i familiars 
sobre les trajectòries femenines i, 

4 Es parla de «bretxa salarial no ajustada» ja que 
no corregeix per les diferències entre països en les 
característiques individuals d’homes i dones, com 
ara el nivell d’estudis. Es tracta d’una qüestió molt 
debatuda i no existeix un consens sobre el tipus 
d’ajustament que hauria d’aplicar-se.

per tant, d’unes trajectòries laborals 
més discontinues, que no només 
tenen un impacte sobre els seus in-
gressos presents sinó també futurs, 
amb el que això implica en termes 
d’autonomia econòmica i personal 
per a les dones.

3. El pes dels complements salarials
Sense allunyar-nos d’aquests debats, 
un altre aspecte que cal tenir en 
compte a l’hora d’abordar la proble-
màtica de la bretxa és la constatació 
que aquesta no es concreta de la 
mateixa forma en els diferents com-

ponents del salari. Això s’evidencia 
en les dades de la taula 1, on es re-
presenten les retribucions mitjanes 
d’homes i dones en termes absoluts, 
juntament amb la bretxa salarial 
per a cadascun dels components del 
salari mensual.

En primer lloc, tal com s’ha asse-
nyalat amb anterioritat, les dades 
mostren que la bretxa salarial sobre 
el salari mensual total és consi-
derablement superior (24,80%) a 
la calculada sobre el salari hora 
(15,94%), refl ectint les desigualtats 

en el temps de treball remunerat 
entre homes i dones. En segon lloc, 
centrant-nos en la qüestió dels 
components del salari, destaca que 
la bretxa salarial calculada sobre 
el salari base (18,44%) és conside-
rablement inferior a la referent al 
salari mensual total, el que posa de 
manifest que els complements sala-
rials i les remuneracions de caràcter 
extraordinari eixamplen considera-
blement la bretxa.

En aquest sentit, les hores extraor-
dinàries i els complements vinculats 

La bretxa salarial representa un dels indicadors 
que refl ecteix de forma més sintètica les desigualtats 

de gènere que travessen el mercat de treball

Nota: Nota: El salari brut mensual és el resultat de la suma del salari base, els complements salarials, els pagaments per hores extraordinàries i les pagues 
extraordinàries. Els complements salarials per raó de nocturnitat, treball a torns o durant el cap de setmana s’engloben al seu torn dins els complements salarials. 

Font: Enquesta Quadriennal d’Estructura Salarial, Institut Nacional d’Estadística.

Dones (€) Homes (€) Bretxa (%)
Salari base 1.118,19 1.370,96 18,44
Complements salarials 428,05 672,60 36,36

 Complements salarials per raó de nocturnitat,
 treball a torns o durant el cap de setmana 17,85 29,69 39,88

Pagaments per hores extraordinàries 3,55 13,33 73,37
Pagues extraordinàries 20,32 31,04 34,54
Salari brut mensual (total) 1.570,11 2.087,93 24,80
Salari mitjà per hora 10,97 13,05 15,94

Taula 1
Composició del salari brut mensual. Retribucions mitjanes per sexe i bretxa salarial 
sobre els diferents components. Catalunya, 2014
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a la disponibilitat temporal actuen 
clarament en detriment dels salaris 
femenins, amb unes bretxes salari-
als del 73,37% i 39,88% respectiva-
ment. Aquesta realitat es troba sens 
dubte vinculada a la menor disponi-
bilitat temporal per al treball remu-
nerat per part de les dones, deguda 
a la seva assumpció majoritària del 
treball domèstic i de cura en l’esfera 
de la llar. Amb tot, aquests concep-
tes representen conjuntament una 
part poc signifi cativa del total del 
salari mensual d’homes i dones 
respectivament —2,06% i 1,36%. 
En canvi, és molt més rellevant el 
pes del conjunt dels complements 
salarials5, que representen el 27,6% 
del salari mensual total femení i el 
32,21% del masculí, donant lloc a 
una bretxa del 36,36%, que duplica 
la del salari base.

Queda palès, doncs, que  la bretxa 
salarial s’intensifi ca especialment a 
través de la part variable del salari. 
Això s’explica, d’una banda, perquè 

5 Els complements salarials inclouen, segons la 
defi nició metodològica de l’enquesta: el conjunt de 
retribucions pagades per damunt de les retribucions 
bàsiques —salari base i pagues extraordinàries— 
que l’empleador abona habitualment previ acord 
en conveni col·lectiu. Poden ser de tipus divers i no 
solen tenir una terminologia uniforme.

La bretxa salarial calculada sobre el salari anual té l’avantatge 
de refl ectir en major mesura l’impacte de les responsabilitats 
domèstiques i familiars sobre les trajectòries femenines

els esmentats complements tendei-
xen a premiar habilitats o caracterís-
tiques pròpies de l’ocupació mascu-
lina —perillositat o penositat de les 
condicions de treball, ús de maqui-
nària o força de treball, antiguitat, 
hores extraordinàries, disponibilitat, 
rendiment... i no consideren aquelles 
que s’associen en major mesura a 
les feines majoritàriament feme-
nines —minuciositat, polivalència, 
capacitat de simultaniejar tasques, 
gestió de relacions socials, resolució 
de confl ictes6... Més concretament, 
en el cas de les escales de remune-
ració basades en l’antiguitat, aques-
tes perjudiquen la remuneració de 
les dones en la mesura que, com 
s’ha assenyalat amb anterioritat, les 
seves trajectòries són més discon-
tínues degut a l’assumpció de les 
càrregues reproductives. Es tracta 
d’unes escales que, addicionalment, 
sovint no estan justifi cades en 
termes de productivitat7. També cal 
assenyalar que determinats tipus de 
complements, sobretot els vinculats 
al rendiment o objectius, s’apliquen 

6 GÓMEZ, «Mujeres y trabajo: principales ejes de 
análisis».

7 RUBERY i GRIMSHAW, «The 40-year pursuit of 
equal pay. A case of constantly moving goalposts».

amb freqüència de forma discre-
cional, en perjudici especialment 
d’aquelles dones millor situades en 
la jerarquia laboral, en contextos 
laborals majoritàriament masculins i 
masculinitzats en termes de cultures 
organitzatives.8

4. La bretxa salarial 
com a mesura relativa
S’ha insistit amb anterioritat en les 
implicacions de l’adopció d’un o altre 
indicador tant en termes de pers-
pectiva d’anàlisi com de formulació 
de propostes d’intervenció. Caldria 
afegir aquí una consideració addici-
onal, que és la necessitat de tenir en 
compte que la bretxa salarial és una 
mesura relativa, que posa en relació 
la situació d’homes i dones en un 
determinat context —país, regió, 
sector d’activitat, grup professional, 
empresa... Per tant, cal no oblidar 
que la bretxa no és indicativa de les 
condicions de remuneració d’un de-
terminat col·lectiu. És possible iden-
tifi car una bretxa salarial molt baixa 
o virtualment nul·la en un sector 

8 TORNS et al., «La brecha salarial: un indicador 
de las desigualdades de género en el mercado de 
trabajo».

a l’eix vertical esquerre i les del sala-
ri hora han de llegir-se en referència 
a l’eix vertical dret. Al seu torn, el 
gràfi c 2 mostra l’evolució de la bret-
xa salarial durant el mateix període, 
calculada sobre ambdues mesures.

El gràfi c 1 mostra una lleugera 
tendència al creixement dels salaris 
un cop ja havia esclatat la crisi, en 
concret durant el període 2008-2010. 
No obstant, aquest aparent augment 
és clarament el resultat d’un efecte 
de composició, com s’ha apuntat 
amb anterioritat. És a dir, el fet que 
durant aquesta etapa es destruïssin 
en major mesura llocs de treball 
precaris i, per tant, pitjor remune-
rats és el que donà lloc a l’augment 
del salari mitjà que copsa el gràfi c. 
Alhora, la disminució que s’observa 
a partir de 2010 en el salari anual de 
les dones, que dona lloc a un lleuger 
augment de la bretxa, sembla atribu-
ïble, almenys en part, a la implemen-
tació de les polítiques d’austeritat, 
que com és ben sabut han afectat en 
major mesura a les dones, col·lectiu 
majoritari entre els professionals del 
sector públic.9

9 GÁLVEZ MUÑOZ i RODRÍGUEZ MODROÑO, «La 
desigualdad de género en las crisis económicas».

Les hores extraordinàries i els complements vinculats 
a la disponibilitat temporal actuen clarament 

en detriment dels salaris femenins 

d’activitat determinat i que tant les 
treballadores com els treballadors 
es trobin en una situació de pobresa. 
Alhora, un augment de la bretxa sa-
larial pot ser tant fruit de l’augment 
dels salaris masculins com de la re-
ducció dels de les dones. De fet, pot 
ser el cas que ambdós disminueixin 
i tot i així la bretxa salarial augmenti 
o viceversa.

Addicionalment, per entendre la xifra 
global que assoleix la bretxa en un 
determinat país, és imprescindible 
tenir en compte la segregació en 
l’ocupació. Així, podria donar-se el 
cas que fi xant-nos en la bretxa sala-
rial per sectors o grups d’ocupació, 
els nivells fossin notablement més 
baixos que els que obtinguéssim 
amb les xifres globals, el que s’ex-
plicaria perquè les dones es troben 
concentrades en els sectors pitjor 
valorats i en els nivells inferiors de 
les jerarquies laborals, donant lloc a 
una bretxa salarial major en termes 
agregats. En aquest sentit, els canvis 
en la bretxa salarial poden ser el 
resultat, no només dels canvis en els 
salaris masculins o femenins, sinó 
de canvis en l’estructura producti-
va i la composició de la mà d’obra. 
D’aquesta manera, pot donar-se el 

cas que un augment dels salaris 
mitjans d’una determinada economia 
sigui en realitat fruit de la destrucció 
de l’ocupació pitjor remunerada, com 
es veurà a continuació.

Finalment, cal tenir en compte 
que utilitzar exclusivament dades 
referents al salari mitjà per analit-
zar la realitat de la bretxa salarial 
pot oferir-nos una imatge parcial i 
enganyosa, ja que els valors extrems 
poden distorsionar la mitjana del 
salari. En el cas concret de les dades 
que ens ocupen, els salaris més 
alts distorsionen la mitjana a l’alça. 
Tenint en compte aquestes consi-
deracions a continuació analitzem 
l’evolució de diferents mesures de 
la bretxa salarial al llarg del període 
2008-2014 i la seva incidència en 
els diversos nivells de la distribució 
salarial.

La bretxa salarial en dades

1. Evolució de la bretxa salarial
El gràfi c 1 mostra l’evolució entre 
2008 i 2014 del salari hora i el salari 
anual d’homes i dones a Catalunya. 
Les dades relatives al salari mitjà 
anual estan representades en relació 
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a l’eix vertical esquerre i les del sala-
ri hora han de llegir-se en referència 
a l’eix vertical dret. Al seu torn, el 
gràfi c 2 mostra l’evolució de la bret-
xa salarial durant el mateix període, 
calculada sobre ambdues mesures.

El gràfi c 1 mostra una lleugera 
tendència al creixement dels salaris 
un cop ja havia esclatat la crisi, en 
concret durant el període 2008-2010. 
No obstant, aquest aparent augment 
és clarament el resultat d’un efecte 
de composició, com s’ha apuntat 
amb anterioritat. És a dir, el fet que 
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en major mesura llocs de treball 
precaris i, per tant, pitjor remune-
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del salari mitjà que copsa el gràfi c. 
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ïble, almenys en part, a la implemen-
tació de les polítiques d’austeritat, 
que com és ben sabut han afectat en 
major mesura a les dones, col·lectiu 
majoritari entre els professionals del 
sector públic.9

9 GÁLVEZ MUÑOZ i RODRÍGUEZ MODROÑO, «La 
desigualdad de género en las crisis económicas».
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Malauradament les dades de l’En-
questa Anual d’Estructura Salarial 
disponibles per a Catalunya no 
permeten reconstruir sèries tempo-
rals per al període anterior a la crisi 
i, per tant, detectar més clarament 
l’efecte de la mateixa sobre els sala-
ris i la bretxa. No obstant, sabem per 

altres treballs amb dades relatives 
al conjunt de l’Estat espanyol10 que 
durant el període d’expansió s’ob-
servava una lleugera disminució 
de la bretxa salarial, tant relativa al 

10 CARRASQUER, SÁNCHEZ, i LOPEZ, «La inter-
vención sobre la brecha salarial entre hombres y 
mujeres. Análisis de barreras institucionales, organi-
zacionales y culturales».

salari anual com al salari hora, atès 
que els salaris femenins augmen-
taven sensiblement per damunt 
dels masculins. En canvi, sembla 
clar que l’adveniment de la crisi, i 
la implementació de les polítiques 
d’austeritat, ha posat fre i, fi ns i tot, 
ha revertit aquesta tendència.

Amb tot, tal com s’ha apuntat ante-
riorment, l’anàlisi d’aquestes xifres 
agregades resulta poc informativa, 
en la mesura en què la bretxa sala-
rial és un fenomen que respon a una 
diversitat de factors que operen en 
diferents nivells i que no afecten de 
la mateixa manera a diferents col-
lectius dins el mercat de treball. És 
per això que a continuació s’analitza 
l’evolució de la bretxa salarial per 
nivells de la distribució salarial.

2. La bretxa i la distribució salarial 
Tal com s’ha assenyalat anterior-
ment, és convenient aproximar-se 
a l’estudi de la bretxa salarial a 
través de mesures complementàries, 
relatives a la distribució del salari, 
com ara la mediana, els quartils o 
els decils. El gràfi c 3 mostra l’evo-
lució, entre 2008 i 2014, d’algunes 
d’aquestes mesures de distribució 
del salari anual, desagregades per 

La bretxa salarial s’intensifi ca especialment a través de la part 
variable del salari, amb complements que tendeixen a premiar 
habilitats o característiques pròpies de l’ocupació masculina

Gràfi c 1
Evolució del salari mitjà anual, del salari hora mitjà i de la bretxa salarial 
calculada sobre ambdues mesures. Catalunya, 2008-2014 (euros)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial, Institut Nacional d’Estadística.
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sexe. En concret, es representen, 
per a homes i dones per separat, la 
mediana, és a dir, el valor del salari 
que acumula el 50% de la distribució 
salarial; els percentils 10 i 90 i els 
quartils inferior i superior, és a dir, el 
valor del salari que acumula el 10%, 
el 90%, el 25% i el 75% respectiva-
ment. Al seu torn, el gràfi c 4 repre-
senta l’evolució de les diferències 
relatives entre homes i dones per a 
cadascun d’aquests indicadors de la 
distribució, el que seria una mesura 
equiparable a la bretxa.

Si ens fi xem en primer lloc en les 
dades d’evolució dels salaris repre-
sentades al gràfi c 3, es constata una 
tendència a l’augment dels salaris 
més alts —particularment els dels 
homes del percentil 90— paral·lela 
a una disminució dels més baixos 
—percentil 10. Es constata, doncs, de 
forma molt clara la tendència a l’aug-
ment de les desigualtats socials, tant 
entre els homes com entre les dones.

Alhora, no representa cap sorpresa 
el fet que, per a tots els indicadors de 
la distribució, el salari masculí sigui 
superior al femení. No obstant, la 
magnitud d’aquestes diferències així 
com l’evolució de les mateixes, no 

són equivalents segons en quin nivell 
de la distribució ens fi xem. Proba-
blement les més remarcables són 
les que s’observen en els extrems 
de la distribució. Així, la diferència 
absoluta entre el que cobren els 
homes i les dones del percentil 90 és 
de 11.086,73 euros el 2014, dife-
rència que va augmentant entre el 

2008 i el 2013, donat que els salaris 
masculins en aquest segment de 
la distribució augmenten més que 
els femenins, però es torna a reduir 
entre el 2013 i el 2014. En canvi, la 
diferència entre els i les que cobren 
salaris en el percentil 10 de la distri-
bució era de 4.656,83 euros el mateix 
any i ha seguit la tendència inversa 

Utilitzar exclusivament dades referents al salari mitjà per analitzar 
la realitat de la bretxa salarial ofereix una imatge parcial i enganyosa, 

ja que els valors extrems poden distorsionar la mitjana del salari

Gràfi c 2
Evolució de la bretxa salarial calculada sobre el salari mitjà anual 
i el salari hora mitjà i de la bretxa salarial calculada sobre ambdues mesures. 
Catalunya, 2008-2014 (%)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial, Institut Nacional d’Estadística.
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—reducció fi ns al 2013 i posterior 
augment—, fonamentalment degut a 
una reducció major dels salaris mas-
culins que dels femenins en aquest 
extrem de la distribució. Aquestes 
dades reafi rmen la necessitat de po-
sar en relació la mesura relativa que 
representa la bretxa salarial amb in-
dicadors absoluts del salari. En efec-
te, s’observa com una reducció de 
les diferències entre homes i dones 

en l’extrem inferior de la distribució 
es dona en un context de disminució 
tant dels salaris femenins com mas-
culins, de manera que el que s’està 
produint és un efecte d’igualació a la 
baixa, que no representa un avenç en 
cap sentit.

També resulta reveladora la com-
paració de les diferències relatives 
del que cobraven homes i dones en 

ambdós extrems de la distribució, 
representades al gràfi c 4. Així, si 
amb dades de 2014 el salari del 
percentil 90 de les dones era un 
23,20% menor que el dels homes, 
aquesta xifra assolia el 42,57% al 
percentil 10. De fet, la bretxa salari-
al augmenta a mesura que baixem 
en la distribució salarial: 23,24% al 
quartil superior, 24,25% a la mediana 
i 31,74% al quartil inferior. El que 

Gràfi c 3
Evolució de la mediana, quartils inferior i superior, i percentils 10 i 90 del salari anual. Catalunya, 2008-2014 (euros)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial, Institut Nacional d’Estadística.
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La bretxa salarial és un fenomen que respon a una diversitat 
de factors que operen en diversos nivells i que no afecten de la 
mateixa manera a diferents col·lectius dins el mercat de treball

aquestes dades ens estan indicant és 
la forta concentració de les dones en 
els nivells inferiors de la distribució. 
A destacar, també, que són aquests 
salaris els que mostraven una 

Gràfi c 4
Evolució de la bretxa salarial calculada sobre la mediana, quartils inferior i 
superior i percentils 10 i 90 del salari anual. Catalunya, 2008-2014 (%)
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tendència més clara a la baixa, com 
s’observa al gràfi c 3.

D’aquesta manera, mentre els sala-
ris de les dones i —sobretot— dels 

BS mediana

BS quartil inferior BS percentil 10

Els salaris estan disminuint, en particular, entre aquells col·lectius
 que ja es trobaven en una pitjor situació dins el mercat de treball en 

el moment d’esclatar la crisi. I aquestes persones són, sobretot, dones

homes del percentil 90 i del quartil 
superior tendien a augmentar, la 
mediana de la distribució i el quartil 
inferior masculí es mantenien rela-
tivament estables, i eren els salaris 
femenins del quartil inferior, junta-
ment amb els dels homes i les dones 
del percentil 10, els que disminuïen 
clarament. En resum, la degradació 
dels salaris femenins en el quartil 
inferior ha provocat un eixampla-
ment de la bretxa salarial davant 
l’estabilitat dels salaris masculins; 
en canvi, en l’extrem inferior de la 
distribució —percentil 10— s’ha do-
nat una reducció de la bretxa salarial 
per igualació a la baixa dels salaris 
masculins.

Més desigualtat i pitjors condicions 
de vida per a gran part de les dones 
treballadores

Aquestes dades obliguen a emfa-
titzar dues idees. En primer lloc, 
que l’aparent estabilitat i, fi ns i tot, 
augment dels salaris mitjans que 
mostraven les dades del gràfi c 1 
són fruit d’un efecte de composició 
que s’esvaneix quan ens fi xem en la 
distribució del salari. L’augment dels 
salaris més alts empeny el salari 
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Evolució de la bretxa salarial calculada sobre la mediana, quartils inferior i 
superior i percentils 10 i 90 del salari anual. Catalunya, 2008-2014 (%)

BS percentil 90

2008

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014

BS quartil superior

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial, Institut Nacional d’Estadística.

tendència més clara a la baixa, com 
s’observa al gràfi c 3.

D’aquesta manera, mentre els sala-
ris de les dones i —sobretot— dels 

BS mediana

BS quartil inferior BS percentil 10

Els salaris estan disminuint, en particular, entre aquells col·lectius
 que ja es trobaven en una pitjor situació dins el mercat de treball en 

el moment d’esclatar la crisi. I aquestes persones són, sobretot, dones

homes del percentil 90 i del quartil 
superior tendien a augmentar, la 
mediana de la distribució i el quartil 
inferior masculí es mantenien rela-
tivament estables, i eren els salaris 
femenins del quartil inferior, junta-
ment amb els dels homes i les dones 
del percentil 10, els que disminuïen 
clarament. En resum, la degradació 
dels salaris femenins en el quartil 
inferior ha provocat un eixampla-
ment de la bretxa salarial davant 
l’estabilitat dels salaris masculins; 
en canvi, en l’extrem inferior de la 
distribució —percentil 10— s’ha do-
nat una reducció de la bretxa salarial 
per igualació a la baixa dels salaris 
masculins.

Més desigualtat i pitjors condicions 
de vida per a gran part de les dones 
treballadores

Aquestes dades obliguen a emfa-
titzar dues idees. En primer lloc, 
que l’aparent estabilitat i, fi ns i tot, 
augment dels salaris mitjans que 
mostraven les dades del gràfi c 1 
són fruit d’un efecte de composició 
que s’esvaneix quan ens fi xem en la 
distribució del salari. L’augment dels 
salaris més alts empeny el salari 

juny 2017 | eines 28 |  77



mitjà a l’alça, el que no signifi ca, ni 
de bon tros, que aquesta sigui la 
realitat de la majoria de la població; 
encara menys si tenim en compte 
que la dràstica disminució d’in-
gressos de moltíssimes persones, 
homes i dones, no es veu refl ectida 
en aquestes dades, ja que amb la 
pèrdua de la feina han deixat de 
percebre un salari. En segon lloc, 
les dades evidencien que els salaris 
estan disminuint, en particular, entre 
aquells col·lectius que ja es trobaven 
en una pitjor situació dins el mercat 
de treball en el moment d’esclatar la 
crisi. I aquestes persones són, sobre-
tot, dones. p
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