
ccooll··lleecccciióó:: pprroossppeeccttiivvaa

Institucions membres de la Comissió Delegada
del Consell General 

Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament del Papiol
Autoritat Portuària de Barcelona
Cambra de Comerç de Barcelona
Cercle d’Economia
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consell Comarcal del Barcelonès
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Diputació de Barcelona
Entitat Metropolitana del Transport
Entitat Metropolitana del Medi Ambient
Fira de Barcelona
Foment del Treball Nacional
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Unió General de Treballadors de  Catalunya
Universitat de Barcelona

Institució promotora

Amb la col·laboració de

Nuria Chinchilla
Steven Poelmans

LLaa ccoonncciilliiaacciióó 
ddee llaa vviiddaa llaabboorraall,,
ffaammiilliiaarr ii ppeerrssoonnaall

11

11

Pla Estratègic
Metropolità
de BarcelonaPla Estratègic

Metropolità
de Barcelona

Pla Estratègic
Metropolità
de Barcelona

LLaa
 cc

oo nn
cc ii

ll ii aa
cc ii

óó  
dd ee

 ll aa
 vv

ii dd
aa  

ll aa
bb oo

rr aa
ll ,,  

ff aa
mm

ii ll ii
aa rr

 ii  
pp ee

rr ss
oo nn

aa ll
N

ur
ia

 C
hi

nc
hi

lla
 -

 S
te

ve
n 

P
oe

lm
an

s

               



ccooll··lleecccciióó:: pprroossppeeccttiivvaa

Nuria Chinchilla 
Steven Poelmans 

LLaa ccoonncciilliiaacciióó ddee llaa vviiddaa llaabboorraall,, 

ffaammiilliiaarr ii ppeerrssoonnaall

11

         





ccooll··lleecccciióó:: pprroossppeeccttiivvaa

Nuria Chinchilla
Steven Poelmans 

LLaa ccoonncciilliiaacciióó 
ddee llaa vviiddaa llaabboorraall,, 
ffaammiilliiaarr ii ppeerrssoonnaall

11

Pla Estratègic
Metropolità
de Barcelona

         



Agraïm la col·laboració de Patricia Vázquez-Dodero, Maite Linares, Consuelo León i Joan B. Tarrés

en l’elaboració d’aquest estudi.

Edició: Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

Realització: Marc Castells, Artgrafia

ISBN: 84-7609-451-5

DL: B-41.023-2004

         



ÍNDEX

Presentació 11

1. Introducció 13
1.1. Metodologia de l’estudi 15
1.2. Àmbit de l’anàlisi 17

2. Problemàtica actual 18
2.1. Demografia i entorn familiar 18
2.2. Disposició urbanística 25
2.3. Transports i comunicacions 26
2.4. Accés a l’habitatge 27
2.5. Marc legislatiu 33
2.6. Mercat laboral 36
2.7. Àmbit empresarial 40
2.8. Percepció social 42

3. Beneficis de la conciliació 45
3.1. Individu 45
3.2. Família i societat 46
3.3. Empresa 47

4. Millors pràctiques i recomanacions 49
4.1. Demografia i entorn familiar 49
4.2. Disposició urbanística 54
4.3. Transports i comunicacions 55
4.4. Accés a l’habitatge 58
4.5. Marc legislatiu 60
4.6. Mercat laboral 61
4.7. Àmbit empresarial 64
4.8. Percepció social 67

7

 



5. Conclusions 70

Annexos
1. Explicació del mètode Delphi 73
2. Índex de fecunditat 74
3. Índex de fecunditat II 75
4. Guarderies a la UE 76
5. Despeses socials (% PIB) 77
6. Despeses per a famílies (% despeses socials) 78
7. Evolució del nombre de matrimonis 79
8. Evolució de la ruptura familiar 79
9. Mobilitat segons el motiu del desplaçament 80
10. Distribució horària de la mobilitat setmanal en l’RMB 81
11. Habitatges nous 81
12. Evolució i composició del passiu de les llars espanyoles 82
13. Endeutament de les llars espanyoles:

Desglossament per tipus de crèdit 83
14. Ràtio d’endeutament de les llars espanyoles 84
15. Evolució del preu de l’habitatge, l’ocupació i el crèdit 85
16. Persones per habitatge 86
17. Taxa de desocupació: 2001 86
18. Beneficis de la conciliació en l’individu 87
19. Beneficis de la conciliació en la família 87
20. Beneficis de la conciliació en la societat 88
21. Beneficis de la conciliació en l’empresa 89

Apèndix
I. Des Moines, la ciutat de moda als Estats Units 90
II. Fets, conseqüències, millors pràctiques, 

recomanacions i àmbit de competències 92
I. Demografia i entorn familiar 93
II. Disposició urbanística 97
III. Transports i comunicacions 98
IV. Accés a l’habitatge 100

8

 



V. Marc legislatiu 102
VI. Mercat laboral 103
VII. Àmbit Empresarial 107
VIII. Percepció social 111

Llista d’experts 113

Bibliografia 115

Membres de la comissió 119

Resum de la taula rodona 121

9

 





PPrreesseennttaacciióó

És una satisfacció presentar aquest informe de prospectiva elaborat en el marc
del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Informe que ha estat realitzat
durant sis mesos amb la participació d’una comissió de seguiment integrada per
un grup de persones que han aportat les seves opinions i que ha estat coordinat
per la Dra. Nuria Chinchilla, conjuntament amb el seu equip de treball de l’IESE.

I és una satisfacció per dues raons principals. En primer lloc, per tractar-se
d’una realització concreta de la Comissió de Prospectiva, que m’honora presidir,
i que expressa una feina feta. Expressa el fet que les idees i els projectes no
resten en el calaix de les propostes, ans al contrari, fa un any vàrem acordar fer
aquest informe i ara els seus resultats son públics i concrets. En segon lloc,
perquè el tema escollit planteja una qüestió que desperta idees, suggeriments i
reflexions de gran interès tant des d’una lògica individual com col·lectiva.

L’objectiu que ens vàrem proposar a l’inici dels treballs de prospectiva, va ser el
de reflexionar obertament sobre aspectes que, d’una o altra manera, ens poden
afectar en un futur no massa llunyà en la vida de les persones que cohabitem en
un mateix entorn metropolità o en la pròpia organització de la vida de les nostres
ciutats.

Estic plenament convençuda que un tema com el que es proposa sobre la con-
ciliació entre la vida de les persones i la vida de les mateixes en tant que actius
dins d’un sistema econòmic–productiu, és un punt de partença que ens obre
visions molt diferents sobre el model de societat, les seves pautes i les seves
maneres d’organitzar-se. 
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La voluntat pretesa amb els informes de prospectiva coincideix amb aquests
resultats, es tracta d’avançar-se en la reflexió de tendències manifestes o pre-
visibles que d’una o altra manera poden incidir en la dinàmica de les nostres ciu-
tats i territoris. La capacitat de conèixer-les i d’actuar amb una certa anticipació
és un dels objectius consubstancials del Pla Estratègic i de la Comissió de
Prospectiva. 

Rosa M. Cullell
Presidenta de la Comissió de Prospectiva

 



11.. IInnttrroodduucccciióó

Aquest estudi és el resultat de l’encàrrec realitzat a l’IESE pel Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona, en el marc dels informes de prospectiva iniciats l’any,
sobre les diferents polítiques empresarials i públiques que s’estan portant a
terme en l’àmbit de la UE referents a la vida laboral, familiar i personal amb l’ob-
jectiu que serveixin de referència per a un millor assoliment d’aquest objectiu en
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 

A causa de la forta demanda social actual, l’AMB vol encapçalar aquest tema
transversal, una qüestió que fins al moment cap ens de caràcter local de la UE
no ha tractat transversalment, fet que converteix l’AMB en l’ens local europeu
pioner en matèria de conciliació. 

Són nombrosos els estudis recents que denuncien la dificultat alarmant que
existeix actualment per fer compatible el treball remunerat amb altres realitats
de la vida familiar i personal, uns àmbits per als quals no es troba el temps que
es vol o que es necessita. En aquest sentit, observem que tot i que la institució
familiar és la que més valoren els europeus, en la disjuntiva treball-família-indi-
vidu sempre són la família i els seus membres els que surten perjudicats.1

Aquest resultat incideix de manera negativa en els individus, les famílies, les
empreses i la societat. 

LLaa ccoonncciilliiaacciióó ddee llaa vviiddaa llaabboorraall,, ffaammiilliiaarr ii ppeerrssoonnaall ééss ffoonnaammeennttaall ppeerr aall bbeenneess--
ttaarr ddeellss iinnddiivviidduuss,, lleess ffaammíílliieess,, lleess eemmpprreesseess ii llaa ssoocciieettaatt eenn ggeenneerraall jjaa qquuee ffaammíí--

1. Unió Europea. Public opinion analysis (2003). Online. Internet. 
Disponible: http://europa.eu.int/comm/public_opinion/
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lliiaa,, ssoocciieettaatt ii eemmpprreessaa ccoonnssttiittuueeiixxeenn eellss vvèèrrtteexxss dd’’uunn ttrriiaannggllee eenn ccoonnssttaanntt eevvoolluu--
cciióó ii iinntteerrrreellaacciióó,, eenn eell cceennttrree ddeell qquuaall eess ttrroobbaa ll’’iinnddiivviidduu. La maduresa dels indi-
vidus depèn en gran mesura de la conciliació dels àmbits empresarial i social
amb el familiar ja que en aquest últim context es poden aprendre, però no ensen-
yar, els valors necessaris per viure en societat i adaptar-se al món laboral, és a
dir, les famílies tenen la capacitat de fer individus feliços, bons ciutadans i
empleats responsables. Així, doncs, es requereix un pla coordinat, coherent i
transversal de tots els col·lectius implicats —les administracions públiques, les
empreses, la societat civil i els individus— i s’arriba a afirmar que “les polítiques
familiars són les polítiques socials del segle XXI”.2

UUnnaa bboonnaa ccoonncciilliiaacciióó ddee llaa vviiddaa llaabboorraall,, ffaammiilliiaarr ii ppeerrssoonnaall ccoonnttrriibbuueeiixx dd’’uunnaa
mmaanneerraa ddiirreeccttaa aa llaa qquuaalliittaatt ddee vviiddaa ddee llaa cciiuuttaaddaanniiaa ii,, ppeerr ttaanntt,, aattrraauu eellss mmiilllloorrss
ttrreebbaallllaaddoorrss.. El mateix es podria dir del discurs sobre la qualitat de vida. Durant
sis anys consecutius els empleats han valorat Barcelona com la ciutat europea
amb millor qualitat de vida.3 Paradoxalment, els directius europeus valoren
Barcelona com la sisena ciutat europea per instal·lar una seu de la seva empre-
sa i la quinzena en termes de personal qualificat ja que consideren que ha de
millorar en alguns aspectes clau per captar seus internacionals i per conciliar la
vida laboral, familiar i personal. Aquests aspectes són, entre d’altres, el dèficit
en infraestructures essencials de transport i telecomunicacions.4 Així, doncs,
veiem que, pel que fa a la conciliació, queda encara un llarg camí per recórrer. 

D’altra banda, en la discussió creixent sobre desenvolupament i creixement sos-
tenible, s’inclouen problemes i fenòmens relacionats exclusivament amb el medi
ambient. En aquest context, resulta necessari un replantejament del debat. VVeettllllaarr
ppeerrqquuèè eellss cciiuuttaaddaannss ggaauuddeeiixxiinn dd’’uunnaa vviiddaa eeqquuiilliibbrraaddaa ééss vveettllllaarr ppeerr aallllòò qquuee ss’’eess--
ttàà aannoommeennaanntt ““eeccoollooggiiaa hhuummaannaa””,, aaqquueesstt ccaappiittaall iinntteell··lleeccttuuaall,, ssoocciiaall ii hhuummàà qquuee
ccoonnttrriibbuueeiixx ddee mmaanneerraa iinnddiissccuuttiibbllee aall ccrreeiixxeemmeenntt ssoosstteenniibbllee ddee lleess cciiuuttaattss..
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2. Benach, E. Donar suport a les unitats familiars. FIATC. Barcelona, 9 d’octubre de 2003.

3. Cushman & Wakefield Healey & Baker: European Cities Monitor 2002 (2002) Online. Internet.
Disponible: http://www.cushmanwakefieldeurope.com/servlets/site/readArticle?newsID=626

4. Euromonitor 2003. Online. Disponible: http://www.euromonitor.com

                    



Per acabar, el pensament al voltant de la conciliació de la vida laboral, familiar i
personal fins al moment s’ha basat fonamentalment en el dret d’igualtat d’opor-
tunitats entre homes i dones ja que ha estat la dona qui ha patit més dificultats
per conciliar els aspectes de la seva vida extralaboral des que s’ha posat a tre-
ballar fora de casa. Ara ens adonem que cal fer una passa endavant i ampliar el
punt de vista sobre el qual basem la nostra reflexió. La conciliació té a veure amb
la igualtat però sobretot amb el repartiment de càrregues i amb l’equitat perquè
tot i que els homes i les dones són iguals en drets, els problemes de conciliació
els afecten a tots dos de manera diferent. 

Després d’una descripció de la metodologia emprada, l’informe ens permet, en
primer lloc, donar resposta a la pregunta de per què cal implantar ara mesures
de conciliació a través de l’anàlisi de la problemàtica actual en l’AMB en particu-
lar i en la UE en general. És a dir, dels motius que dificulten i que, de vegades,
fins i tot impossibiliten la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
Nombrosos experts apunten la falta de coordinació horària com la raó principal
per la qual Espanya se situa a la cua de la UE en termes de conciliació de la vida
laboral, familiar i personal. No obstant això, al llarg de l’informe veurem que les
raons de la dificultat de conciliació són de diversa índole. En segon lloc, l’infor-
me ens permet respondre la qüestió de per què cal dur a terme aquestes políti-
ques. Amb aquest objectiu, s’avaluaran els beneficis múltiples de la conciliació
en l’individu, la família, l’empresa i la societat. En tercer lloc, en millors pràcti-
ques i recomanacions, es detalla la manera com se solucionen en l’àmbit de la
UE les dificultats aïllades, que es presenten a la conciliació i es proposen reco-
manacions per a l’AMB, a nivell de demografia, entorn familiar, disposició urba-
nística, transports i comunicacions, accés a l’habitatge, marc legislatiu, mercat
laboral, àmbit empresarial i percepció social. Finalment, en les conclusions es
resumiran els punts més reveladors de l’informe.

11..11.. MMeettooddoollooggiiaa ddee ll’’eessttuuddii

Una part important del projecte d’anàlisi s’ha realitzat aplicant la mmeettooddoollooggiiaa
DDeellpphhii (vegeu annex 1), en el qual han intervingut experts nacionals i internacio-
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nals, els quals han donat a conèixer el seu parer sobre les causes del conflicte
entre la vida laboral, familiar i personal i les diferents vies de solució per conci-
liar millor els diferents aspectes de la vida. Per això, constituïm tres grups de
discussió al voltant dels tres camps més controvertits: un primer grup de discus-
sió per a l’àmbit empresarial, un segon grup per a l’àmbit fiscal i legal i, per
últim, un tercer grup per a l’àmbit referent a la percepció social. La major part
dels participants no es coneixien entre ells i cap no tenia coneixement de la iden-
titat de la resta de participants. Els grups els van acabar formant una mitjana de
quatre participants, a banda dels entrevistadors. Amb l’objectiu de garantir la
diversitat de perspectives i circumstàncies personals, els participants dels grups
de discussió gaudien d’un perfil predeterminat, concretament: 

GGrruupp eemmpprreessaa. Persones relacionades amb l’àmbit empresarial: sindicats,
empreses de conciliació i Universitat Metropolitana de Manchester. 
GGrruupp lleeggaall--ffiissccaall. Persones relacionades amb l’àmbit legal i fiscal: Govern,
Generalitat de Catalunya, Comissió Dona-treball del Parlament de Catalunya,
Institut de Política Familiar i Institut Austríac d’Estudis Familiars.
GGrruupp ddee ppeerrcceeppcciióó ssoocciiaall. Departament de Psicologia de la Universitat
Metropolitana de Manchester, Centre d’Economia i Màrqueting del Penedès,
Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Direcció de Persones en les
Organitzacions de l’IESE i Regidoria per a la igualtat d’oportunitats de
l’Ajuntament de Barcelona. 

La dinàmica de treball va consistir a convocar dues rondes de discussions. A la
primera es va insistir en les tendències sociodemogràfiques rellevants a les ciu-
tats de la UE, en la visió de l’ideal de ciutat, en la identificació de les tendències
generals i la situació futura desitjada, en el reconeixement de les millors pràcti-
ques i en la identificació d’una ciutat pionera. En la segona ronda de sessions es
tractava de recollir els comentaris dels participants sobre l’opinió de tots els
membres de l’equip d’experts consultat i l’elaboració d’una síntesi final.

Una segona font d’anàlisi ha estat la investigació i recerca a través d’Internet de
contactes directes i algunes xarxes de ciutats d’arreu del món, així com de bones
pràctiques que existeixen en l’àmbit local per tal de facilitar la conciliació.

La conciliació de la vida laboral, familiar i personal
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En tercer lloc, hem entrevistat aquells experts que, tot i no poder participar en el
Delphi, van mostrar la voluntat de col·laborar en el projecte. 

11..22.. ÀÀmmbbiitt ddee ll’’aannààlliissii

Tal com ja hem indicat, aquest estudi se centra en la Unió Europea en general i
en l’AMB en particular. L’AMB integra 36 municipis i té una població de 2,9
milions d’habitants. Està emmarcada en un territori, la Regió Metropolitana de
Barcelona o RMB (també anomenada Àmbit Metropolità), de la qual formen part
164 municipis, un àmbit geogràfic reconegut pel Pla territorial de Catalunya com
un dels 6 àmbits funcionals territorials. És la sisena aglomeració metropolitana
d’Europa després de Londres, París, Randstad, el Ruhr i Madrid.5 Aquesta reali-
tat, que no té govern específic, exigeix estratègies socials en xarxa, les quals
superen els límits administratius dels municipis.

Abans de procedir a l’anàlisi cal fer un aclariment. Moltes de les dades exposa-
des en aquest document fan referència a l’RMB i no a l’AMB ja que l’RMB és
objecte específic d’estudi de les entitats estadístiques oficials (Institut Català
d’Estadística i Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona), mentre
que l’AMB no ho és. La raó és que l’AMB pot englobar diferents municipis segons
les diferents entitats que l’integren: Entitat de Medi Ambient, Mancomunitat de
Municipis o bé Entitat del Transport. Per altra banda, pel que s’ha pogut veure
aquests fenòmens succeeixen en l’RMB en el seu conjunt i no únicament en
l’AMB. Per aquesta raó, no pensem que les dades obtingudes per a l’AMB i l’RMB
varien excessivament ja que l’AMB forma part de la segona.
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22.. PPrroobblleemmààttiiccaa aaccttuuaall

En aquesta secció donarem resposta a la pregunta de ppeerr qquuèè aarraa ccaall uunnaa iinntteerr--
vveenncciióó aa ffaavvoorr ddee llaa ccoonncciilliiaacciióó llaabboorraall,, ffaammiilliiaarr ii ppeerrssoonnaall a través de l’anàlisi de
les diferents causes que originen aquest conflicte. Entre les causes responsa-
bles de la problemàtica actual destaquem la situació demogràfica i l’entorn fami-
liar, la disposició urbanística, el sistema de transports i comunicacions, l’accés
a l’habitatge, el marc legislatiu, el mercat laboral, l’àmbit empresarial i la per-
cepció social.

22..11.. DDeemmooggrraaffiiaa ii eennttoorrnn ffaammiilliiaarr

En les últimes dècades s’ha produït un eennvveelllliimmeenntt ddee llaa ppoobbllaacciióó europea (vegeu
taula 1). L’AMB no és aliè a aquest fenomen ja que el 20,7% de la població de la ciu-
tat de Barcelona té més de 64 anys. Es calcula que a Barcelona viuen aproximada-
ment 20.000 persones més grans de 64 anys amb dependència mitjana, 32.000
amb dependència greu i 10.000 amb dependència severa. No obstant això, a la ciu-
tat de Barcelona únicament l’1% dels ancians* rep atenció domiciliària, xifra que
contrasta amb l’1,5% dels catalans, el 3% dels espanyols, el 25% dels austríacs i
el 24% dels danesos majors de 64 anys, que té accés a aquest servei.6 Per tant, dins

*  En tot l’informe s’ha obviat el femení plural per no carregar la redacció; es considera que cada
cop que s’utilitza el masculí plural s’inclouen tots dos.

6. Navarro, V. La atención domiciliaria de los mayores en la ciudad de Barcelona: Propuestas para
su universalización. (2001). Online. Internet. 
Disponible: http://www.upf.es/idec/progpps/serveis.doc
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de la UE, Catalunya es troba a la cua en atenció domiciliària.7 A Holanda, Dinamarca
i Alemanya l’assistència domiciliària s’inclou en el dret universal de ciutadania. A
més, el 75% de les pensions a Espanya es troben per sota del salari mínim inter-
professional, fet que suposa una modalitat de maltractament. 

TTaauullaa 11
PPeerrcceennttaattggee ddee ppeerrssoonneess ddee 6655 aannyyss 

oo mmééss ii lleess sseevveess tteennddèènncciieess

Font: Eurostat, 1998. (elaboració pròpia.)
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7. Navarro, V. La atención domiciliaria de los mayores en la ciudad de Barcelona: Propuestas para
su universalización. (2001). Online. Internet. 
Disponible: http://www.upf.es/idec/progpps/serveis.doc
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Si es mantenen les pautes actuals, el futur mostrarà un descens de la població i
una piràmide per edats que dificultarà el pagament de les pensions. A més, cada
cop seran menys les persones que hauran de cuidar un nombre cada cop més
elevat d’ancians. L’any 2001, els catalans tenien una esperança de vida de 76,8
anys i les catalanes de 83,4, la més alta del món, mentre que els espanyols
tenien una esperança de vida de 75,6 anys, les espanyoles de 82,9, els europeus
de 75,3 i les europees de 81,4.

Les conseqüències d’aquest procés d’envelliment repercuteixen també en les
condicions de vida de la gent gran i dels seus familiars, que es veuen sobreca-
rregats i limitats a l’hora de combinar les seves responsabilitats familiars, pro-
fessionals i el seu temps d’oci. 

No s’ha d’oblidar que el creixement econòmic necessita sobretot capital humà,
és a dir, un mínim de dinamisme demogràfic o reproducció, que asseguri la
substitució de les generacions. Es calcula que la fecunditat necessària mínima
per substituir la població i garantir l’activitat econòmica del país és de 2,1 fills
per dona.8 En aquest sentit, demògrafs i sociòlegs coincideixen en el fet que les
dues úniques possibilitats d’afrontar una amenaça demogràfica similar són o bé
un fluix sostingut i considerable d’immigrants o bé augmentar la taxa de fecun-
ditat.

Malgrat l’augment de naixements a Espanya durant l’any 2002 (416.518) gràcies
a la immigració, continua existint una reducció dràstica de naixements, ja que es
produeixen 150.000 naixements menys que el 1980. L’evolució del creixement
natural (diferència entre els naixements i defuncions sense tenir en compte el
saldo migratori) ha patit a Espanya un descens vertiginós des de 1982. L’any 2002
Espanya tenia, juntament amb Grècia, la taxa de fecunditat més baixa de la UE,
amb una mitjana d’1,26 fills per dona (vegeu annexos 2 i 3) a pesar de l’increment
sostingut dels naixements en els últims anys.9 Aquell mateix any 2002 les dones

8. Lecaillon, J.D. Los fundamentos de las políticas familiares en Europa. San Cugat del Vallés, 20
de setembre de 2003.

9. Eurostat 2002. Online. Internet. Disponible: http://europa.eu.int/comm/eurostat/
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catalanes tenien 1,33 fills de mitjana, mentre que l’any 2001 les europees tenien
una mitjana d’1,47 fills.10

Juntament amb la disminució dràstica dels naixements, a la UE es produeix un
notable ajornament de l’edat de maternitat. D’aquesta manera, veiem que les
dones espanyoles són les europees que més tard tenen descendència, amb una
mitjana d’edat per donar a llum de 30,73 anys, la més alta de la UE. El seu calen-
dari de maternitat s’escurça i més de la meitat dels bebès són ja primogènits.11

La mitjana d’edat a la UE l’any 1990 era de 28,2 (a Espanya, de 28,9) i l’any 1999,
de 29,11 (a Espanya, 30,67). Així, doncs, veiem com a la resta de la UE s’està pro-
duint el mateix fenomen de retard en l’edat de maternitat, tot i que amb una mit-
jana un xic menor. 

Les raons per les quals algunes parelles renuncien a la maternitat o la poster-
guen són, segons el Plan de Apoyo a la Familia 2001-2004, econòmiques (83%),
les càrregues que comporten els fills (28%), que la dona treballa fora de casa
(22%) i el pessimisme davant de la situació econòmica i social (17%).12 En aquest
sentit, un estudi del Consejo de Investigaciones Sociológicas (CIS) de setembre
de 2003 sobre els motius pels quals les parelles existents retarden els naixe-
ments o decideixen no tenir fills, destaca en aquest ordre: precarietat en el tre-
ball, l’accés difícil a l’habitatge i les dificultats per conciliar treball i família.13

D’aquest estudi es dedueix que per augmentar la natalitat cal desenvolupar polí-
tiques actives que facin compatible el treball i la família per a homes i dones
com, per exemple, l’accés universal a les escoles d’infantesa de 0 a 3 anys, així
com compensacions econòmiques. El gran dèficit en educació infantil que
Espanya pateix és alarmant (vegeu annex 4). D’aquesta manera, observem que
gairebé 500.000 nens menors de 3 anys no disposen de plaça escolar i que només

10. Idescat 2002. Online. Internet. Disponible: http://www.idescat.es/

11. Eurostat 2002. Online. Internet. Disponible: http://europa.eu.int/comm/eurostat/

12. Plan Integral de Apoyo a la Familia 2001-2004. Madrid, 8 de novembre de 2001.

13. CIS, Trabajo y Familia ¿Dos aspectos conciliables o irreconciliables en la sociedad española?.
2003. Online. Internet. 
Disponible: http://www.csic.es/prensa/Noticias%202003/22_septiembre_2003.html
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el 9% dels nens catalans menors de 3 anys tenen plaça en una escola d’infante-
sa pública, comparat amb el 44% de Dinamarca.14

Dins dels països membres de la UE trobem quatre orientacions en aquesta
matèria:15

Països com Suècia, Finlàndia, Dinamarca i França es decanten per la lliure elec-
ció entre la interrupció temporal de la biografia laboral i la voluntat d’alternar les
obligacions laborals i familiars. Amb aquest objectiu, el legislador francès va
aprovar mesures que garanteixen l’accés a les guarderies públiques i, al mateix
temps, prestacions econòmiques per fill a càrrec (vegeu annexos 5 i 6). 

D’altra banda, trobem les polítiques d’Alemanya i Àustria destinades a promou-
re la cura dels nens a la llar, compensant parcialment els costos derivats d’a-
questa opció i no actuant en l’àmbit dels serveis fins que els nens no tenen tres
anys. En aquest sentit, en el parlament austríac es va aprovar la dotació d’una
compensació econòmica universal a la mare d’uns 500 euros mensuals per fill. 

En tercer lloc se situen les polítiques liberals del Regne Unit, on no hi ha permi-
sos parentals, ni serveis de guarderia finançats públicament i on cada família ha
d’assumir els costos derivats de les opcions respectives. 

Per acabar, destaquem les polítiques destinades a facilitar la cura dels nens a
casa en virtut d’una política de permisos àmplia, però deixant a càrrec de la famí-
lia els costos d’aquesta opció i amb una oferta escassa de serveis de guarderia
finançats en el tram d’edat de zero a tres anys. Aquest és el cas de Portugal,
Grècia, Holanda i Espanya. En aquest sentit, destaca l’Acta de Treball a Temps
Parcial, que va aprovar el poder legislatiu holandès el mes de febrer del 2000, per
la qual es reconeix el dret dels treballadors a augmentar les hores de treball que
fan amb el propòsit de facilitar la conciliació del treball i de les responsabilitats

14. Benach, E. Donar suport a les unitats familiars. FIATC. Barcelona, 9 d’octubre de 2003. 

15. Spielauer, M. Prestaciones a las familias con hijos en la UE. San Cugat del Vallés, 20 de setem-
bre de 2003.
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familiars. L’empresari holandès únicament es podrà negar en cas que es pro-
dueixi un conflicte d’interessos empresarials. El percentatge de contractes a
temps parcial a Holanda és del 40%, contra un 8% a Espanya (vegeu taula 2).

A la UE s’estan produint un gran nombre de pràctiques que demostren que aug-
mentant la inversió en família, s’incrementa la natalitat. En aquest sentit, desta-
quen Luxemburg, França, Irlanda, Dinamarca, Suècia i Àustria. No és cap casua-
litat que l’índex de natalitat espanyol sigui inferior a l’índex de reposició de la
població i a l’activitat econòmica futura, ja que és el país que destina menys part
de pressupost a la despesa social. Observem que Espanya destina un 0,4% del
PIB a les ajudes familiars respecte a un 2,2% de la UE.16

TTaauullaa 22
PPrreessttaacciioonnss ppeerr ffaammíílliieess ii nneennss aa llaa UUEE

TTiippuuss ddee mmeessuurreess ppoollííttiiqquueess.. CCoommbbiinnaacciioonnss

Font: SPIELAUER, M. (elaboració pròpia.)

16. Benach, E. Donar suport a les unitats familiars. FIATC. Barcelona, 9 d’octubre de 2003. 
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En la darrera dècada s’han produït canvis en els paràmetres d’immigració. D’una
banda, dins de l’AMB la immigració estrangera augmenta, sobretot la que proce-
deix de països del nord d’Àfrica i d’Amèrica Llatina. Aquest fenomen comporta una
segregació social a causa de les diferències culturals, a la situació en què es tro-
ben en arribar i al baix nivell adquisitiu que tenen. Cal destacar que el saldo
migratori per cada 1.000 habitants a Catalunya és de 13,4, a Espanya de 10,2 i a la
UE de 3,1.17 D’altra banda, es produeixen moviments demogràfics dins de l’AMB
en sentit invers, amb la qual cosa apareix una migració de les famílies joves a
municipis com Sant Cugat, Valldoreix, Esplugues, Sant Joan d’Espí, Cornellà,
Castelldefels, Gavà i el Maresme, a fi de trobar un habitatge més econòmic.

De forma paral·lela, en les últimes dècades s’ha produït una disminució dels
matrimonis, un augment de la inestabilitat matrimonial i de les famílies mono-
parentals i una reducció del nucli familiar.

Tot i que en valors absoluts el nombre de matrimonis roman estacionari, en ter-
mes relatius està decreixent. L’any 1975 l’Índex Sintètic Prim de Nupcialitat era
102, l’any 1980, 75; l’any 1990, 70 i l’any 1995, 60 (vegeu annex 7).

Pel que fa a la ruptura familiar s’ha de destacar la inestabilitat creixent dels matri-
monis. Es calcula que se separen o divorcien més de 100.000 parelles a l’any, una
xifra que va en augment per la qual cosa la ruptura familiar creix de forma més
ràpida que els matrimonis. Així, en el període que va de 1996 a 2000, el ritme de
creixement de matrimonis va ser del 7%, mentre que el de separacions va ser del
26% (vegeu annex 8). Les ruptures matrimonials, a més, han crescut un 20,6% en
dos anys, concretament entre 2000 i 2002. Els experts atribueixen aquest augment
sostingut al canvi en les pautes socials i, en menor grau, a la nova Llei d’enjudicia-
ment civil, que ha agilitat els procediments de ruptura.18 No obstant això, i ateses
les jornades “eternes” que es viuen en algunes empreses, resulta difícil trobar

17. Institut d’Estadística de Catalunya. Cifras de Cataluña 2003 (2003) Online. Internet. 
Disponible: www.idescat.es/publicacions/cataleg/ pdfdocs/xifresct/xifres_cast03.pdf

18. Consell General del Poder Judicial (2003). Online. Internet. 
Disponible: http://www.poderjudicial.es/
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espais de convivència que reforcin i construeixin la relació conjugal. Aquesta és
una de les causes més directes del problema. Una segona causa és la manca de
formació en els membres de la parella a l’hora d’aconseguir un projecte de vida
comú i anticipar els obstacles a fi d’estar preparats quan sorgeixen i saber afron-
tar-los. També els mitjans de comunicació en general se centren en un model de
família desestructurada, monoparental, etc. Això fa que les ruptures matrimonials
guanyin terreny a la viduïtat en la formació de famílies monoparentals. 

En l’actualitat a Catalunya un de quatre bebès neix de mares solteres, xifra que
duplica la que es registrava tan sols fa quatre anys19. Paral·lelament, entre 1991
i 1996 les llars amb pares o mares sols van augmentar un 25% a Catalunya i es
calcula que els censos del 2001 revelaran un increment més gran en els últims
anys.20 L’Institut d’Estadística de Catalunya preveu que en els propers anys aug-
mentaran el nombre de llars monoparentals i que el 2010 arribaran a represen-
tar el 23% de les llars catalanes.21

Pel que fa als fenòmens del descens del nombre de matrimonis, de l’augment de
la ruptura familiar, de les parelles de fet i de les famílies monoparentals, cal
apuntar que a la resta de la UE es produeixen les mateixes tendències però, en
línies generals, d’una forma més pronunciada que a Espanya.

22..22.. DDiissppoossiicciióó uurrbbaannííssttiiccaa

Els fenòmens que exposem a continuació es produeixen a la Regió Metropolitana
més que no pas a l’AMB. No obstant això i atès que els municipis que pertanyen
a l’AMB tenen acords i vincles entre ells, sembla raonable que el Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona tingui aquest àmbit d’actuació.

19. Institut d’Estadística de Catalunya. Cifras de Cataluña 2003 (2003) Online. Internet. 
Disponible: www.idescat.es/publicacions/cataleg/ pdfdocs/xifresct/xifres_cast03.pdf

20. Departament de Benestar i Família. Generalitat.

21. Institut d’Estadística de Catalunya. Cifras de Cataluña 2003 (2003) Online. Internet. 
Disponible: www.idescat.es/publicacions/cataleg/ pdfdocs/xifresct/xifres_cast03.pdf
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Fins ara no existeix un equilibri satisfactori entre la dotació dels llocs de treball
i la dotació d’habitatges que permeti poder viure a prop de la feina i veure com
es redueix així el temps destinat als desplaçaments. De la mateixa manera,
resulta alarmant l’excessiva distància entre els polígons industrials i serveis
bàsics com ara centres comercials, guarderies, centres escolars, centres de dia
per a ancians, etc. En algunes zones també es constata una oferta insuficient de
zones públiques verdes, esportives i d’oci.

Per tant, podem concloure ressaltant la necessitat urgent d’un traçat racional de
l’AMB que minimitzi el nombre de desplaçaments obligatoris diaris, cosa que afavo-
reix la conciliació de la vida laboral, familiar i personal. Segons un estudi de l’Auto-
ritat del Transport Metropolità de Barcelona l’any 2001, el 28% dels desplaçaments
eren obligatoris, el 24,3% no obligatoris i el 47,7% de tornada a casa (vegeu annex 9).

22..33.. TTrraannssppoorrttss ii ccoommuunniiccaacciioonnss

En les últimes dècades s’ha experimentat un creixement explosiu de la població
urbana i de la circulació automobilística. La urbanització està cada cop més lliga-
da a la tinença d’automòbils. A causa de la recerca contínua d’un habitatge més
econòmic, moltes famílies decideixen anar-se’n a viure fora de Barcelona, fet que
comporta una gran dependència de l’automòbil, l’augment i allargament dels des-
plaçaments, l’augment de les despeses en transport i greus complicacions de tràn-
sit. Aquests fets es tradueixen en una major dificultat per conciliar la vida laboral,
familiar i personal i suposen un descens de la qualitat de vida (vegeu annex 10).

Malgrat l’evolució positiva de la demanda metropolitana del transport públic col·lec-
tiu (l’any 2000 es va produir un increment del 2,9%), el major increment de la utilit-
zació del vehicle privat ha suposat un lleuger descens de l’indicador en gairebé tots
els àmbits.22 L’any 2001 dels desplaçaments realitzats en l’RMB, el 38,2% van ser a

22. “Autoritat del Transport Metropolità. Distribución de la movilidad entre vehículo privado y trans-
porte público en la RMB 1999-2000 (2003). 
Disponible. http://www.atm-transmet.es/pdfs_cat/public-privat2.pdf
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peu, el 36,5% en transport privat i el 25,4% en transport públic.23 El 85,2% dels des-
plaçaments en transport privat es van realitzar en cotxe, el 8,8% en moto i el 6% en
altres mitjans de transport. Mentre que del 59,3% dels desplaçaments en transport
públic, el 59,4% es van realitzar en tren o metro, el 38,8% en autobús i l’1,8% en taxi.24

La conciliació de la vida laboral, familiar i personal requereix una bona comuni-
cació que garanteixi desplaçaments curts i ràpids. En general, l’AMB gaudeix
d’una bona infraestructura i xarxa de transports, però trobem algunes deficièn-
cies quantitatives i qualitatives de dotació de transports públics col·lectius de
l’AMB, com els que cobreixen els polígons industrials i els municipis on s’ha pro-
duït un augment de població de resultes d’aquests moviments migratoris a
l’RMB. D’aquí ve la necessitat d’augmentar l’oferta de transport públic col·lectiu,
sens oblidar els polígons industrials i subratllant que la jornada laboral i el
temps invertit en la feina no són la mateixa cosa.

De la mateixa manera, observem que globalment la proporció de la mobilitat que
es realitza en transport públic disminueix amb la distància del centre de l’RMB,
al mateix temps que baixa la densitat residencial i d’activitat, cosa que està
directament relacionada amb la falta de transport públic entre ciutats i pobles,
és a dir, mentre que a l’àrea interna de les rondes de Barcelona s’ha produït un
increment de la participació del transport públic col·lectiu en els desplaçaments,
en la resta d’àmbits considerats, aquesta porció disminueix lleugerament, cosa
que dificulta notablement l’entrada a Barcelona en hores punta.

22..44.. AAccccééss aa ll’’hhaabbiittaattggee 

El preu de l’habitatge a Barcelona s’ha duplicat en els últims set anys. L’any 1996
a Barcelona el metre quadrat costava 1.484 euros i el mes de juny de 2003 aquest

23. Autoritat del Transport Metropolità. Enquesta de mobilitat quotidiana 2001 (2003) Online.
Internet. Disponible: http://www.atm-transmet.es/pdfs_cat/enquestamobilitat2001.pdf

24. Autoritat del Transport Metropolità. Enquesta de mobilitat quotidiana 2001 (2003) Online.
Internet. Disponible: http://www.atm-transmet.es/pdfs_cat/enquestamobilitat2001.pdf
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preu pujava fins a 2.726 euros. L’augment imparable del preu de l’habitatge es
deu, entre d’altres factors, a un increment del preu del sòl, una davallada sense
precedents dels tipus d’interès, a la pujada dels costos de construcció i al fet que
la inversió en habitatge es consideri un valor segur en temps d’incertesa econò-
mica i de descens de la borsa. L’augment del preu de l’habitatge en venda i en
lloguer i el fet que el lloguer de l’habitatge a Espanya no desgrava han provocat
un increment considerable de l’endeutament familiar ja que la família destina un
62% de la renda a la compra de l’habitatge en comptes d’optar per una fórmula
de lloguer. A més, això fa que el 80% dels habitatges catalans sigui de propietat
contra el 61% de la UE.

Així, doncs, l’aalltt ccoosstt ddee ll’’hhaabbiittaattggee és un altre dels factors que dificulta conciliar
treball i família ja que en molts casos l’opció del “doble ingrés” en una parella es
planteja com a una necessitat i no com a opció (vegeu taula 3). Si els dos proge-
nitors estan obligats a treballar jornada completa per pagar la hipoteca, la cura
de les persones (nens, ancians i malalts dependents), així com el temps de con-
vivència familiar, queden alterats.

A Catalunya es construeixen uns 70.000 habitatges nous cada any; per tant, el
problema no rau en la manca d’habitatge sinó en la dificultat d’accedir-hi.
Aproximadament 35.000 d’aquests habitatges es destinen a primera residència i
els 35.000 restants a segona residència, turisme i inversió (vegeu annex 11). A
Catalunya l’habitatge és un actiu real, el qual combina les propietats de bé de
consum durador i d’actiu d’inversió. Aquesta situació fa que el mercat s’encarei-
xi i que, a pesar de la baixada de tipus d’interès del crèdit hipotecari, el consum
familiar, comparant Espanya amb altres països, es dispara en forma de crèdits
hipotecaris (vegeu taula 4 i annexos 12 a 15).
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TTaauullaa 33
EEvvoolluucciióó ddeellss pprreeuuss ddee ll’’hhaabbiittaattggee nnoouu aa CCaattaalluunnyyaa

DDiinnààmmiiccaa ddeell mmeerrccaatt ddee ll’’hhaabbiittaattggee aa CCaattaalluunnyyaa

Font: Web Departament d’Obres Públiques de la Generalitat. (elaboració pròpia.)

* En l’estudi del 2000 s’han tornat a incorporar 12 municipis, dels quals 10 pertanyien a la conurba-

ció de Barcelona.

(1) Preu mitjà (€) dels habitatges nous per m2 construït. Inclou els 44 municipis més significatius. Font: DGAH.

(2) Índex de costos de la construcció. Desembre de cada any. Font: CCOC.
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Anys 2000 2001 Var. 00/01
Preus de l’habitatge (1)

Barcelona 2.165,34 2.499,69 15,40%

Conurbació de
Barcelona 2000* 1.666,79 1.882,14 12,90%

Resta de
municipis 2000 1.083,05 1.257,74 16,10%

Preus habitatge de segona mà (€ /m2)
Barcelona 1.659,01 1.818,93 9,60%

Conjunt de 10
municipis (2) 1.097,20 1.357,15 23,70%

Preus lloguer (renda/mes)
Barcelona 448,54 517,61 15,40%

AMB (sense
Barcelona) 412,53 459,83 11,50%

Catalunya
sense AMB 267,45 291,12 8,90%

Costos de la
construcció (2) 140,1 139,9 -0,10%

Hipoteques
Núm. d’hipoteques

constituïdes 124.737 122.510 -1,80%

Hipoteques consti-
tuïdes (en milions Û) 9.801,08 10.490,64 7,00%

           



TTaauullaa 44
EEnnddeeuuttaammeenntt ffaammiilliiaarr:: ccoommppaarraacciióó iinntteerrnnaacciioonnaall

TToottaall pprréésstteeccss ((%% RRDDBB))

Font: Web del Banc d’Espanya. (elaboració pròpia.)

En el cas de l’AMB, observem que la ciutat de Barcelona no està en condicions
de produir el nombre necessari d’habitatges per atendre la forta demanda inter-
na actual, ateses les limitacions per a la creació de nous habitatges en el terme

((aa)) La informació disponible fa referència a préstecs bancaris.

((bb)) Exclou Grècia i Luxemburg. Calculada a partir de la informació disponible per països individuals.

((cc)) No inclou el sector Nonfarm noncorporate, que el 2001 elevaria la ràtio pels volts d’un 23%.

((dd)) Les dades de 2001 són una estimació a partir del crèdit de les IFM a les llars (tret dels casos

d’Espanya, EEUU i Regne Unit)
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País / Any 1991 1995 1998 2001 (d)

França 55,5 56,6 56,1 58,6

Alemanya 83,9 99,6 109,9 11,5

Bèlgica : : 58,6 65,2 62,2

Holanda 96,5 124,9 153,1 189,8

Àustria : : 58,9 59,3 66,8

Finlàndia 81,3 63,8 58,5 70,4

Itàlia 24,8 25,6 28,5 33,7

Espanya 44,3 45,7 50,0 76,7

Portugal : : 40,9 69,2 96,6

Irlanda (a) : : : : 60,3 74,5

EUM (b) 60,1 66,9 74,1 80,3

Regne Unit 102,2 96,6 99,5 111,9

Estats Units (c) 83,9 89,3 93,1 103,9

                              



municipal. Davant d’aquest panorama un gran nombre de famílies es veuen for-
çades a buscar habitatges petits i allunyats dels centres urbans, cosa que els
obliga a efectuar múltiples desplaçaments.25

L’alternativa de “sortir de Barcelona” o anar a buscar una residència més eco-
nòmica, abandonant l’habitual, fa que les famílies en el seu conjunt es trobin
amb el problema de l’adaptació a la nova residència, veïns, col·legis, etc., la ma-
jor inversió de temps i de recursos en trasllats, així com el problema de la con-
ciliació.

Paral·lelament, existeix una tendència accentuada a la reducció de la dimensió
de l’habitatge i del nucli familiar i, per tant, a la multiplicació de llars integrades
per una sola persona i del nombre d’habitatges concebuts cada cop més per a
individus, parelles o bé famílies amb pocs fills. En aquest sentit, l’any 1996 la
dimensió mitjana de les llars catalanes era de 2,9 persones, l’any 2002 de 2,8 i
l’Institut d’Estadística de Catalunya preveu que l’any 2010 sigui aproximadament
de 2,6 persones. L’any 2001 el 21,4% de les llars catalanes les composaven una
persona, el 27,9% dues, el 22,3% tres, el 21,1% quatre, el 5,8% cinc i el 2,6% sis
o més (vegeu annex 16).26

De la mateixa manera, en la UE es tendeix a la reducció de la dimensió de les
llars. En l’àmbit de la UE el percentatge de llars d’una única persona ha augmen-
tat de 22 a 26%, mentre que el percentatge de llars de quatre o més persones
han passat de 31 a 25%.27

Per altra banda, observem, en primer lloc, que a Espanya la superfície mitjana
per habitant és actualment de 20 m2, mentre que la mitjana europea és de 40 m2

i a Estats Units, de 50 m2; en segon lloc, que els habitatges que més abunden a

25. Esteban, J. L’habitatge a Barcelona: Estat de la qüestió i alternatives. Barcelona: 1998.

26. Institut d’Estadística de Catalunya. Cifras de Cataluña 2003 (2003) Online. Internet. 
Disponible: www.idescat.es/publicacions/cataleg/ pdfdocs/xifresct/xifres_cast03.pdf.

27. Institut d’Estadística de Catalunya. Cifras de Cataluña 2003 (2003) Online. Internet. 
Disponible: www.idescat.es/publicacions/cataleg/ pdfdocs/xifresct/xifres_cast03.pdf.
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Espanya són els que tenen entre 61 i 90 m2 i, per acabar, que en la major part de
províncies espanyoles, aquesta mena d’habitatges representa entre el 35% i el
60% del total.28

Existeix una gran diversitat de nivells i modalitats d’actuació en política d’habi-
tatge dins de la UE. Les polítiques d’habitatge dels Estats membres es poden
classificar en quatre grups (vegeu taula 5):29

1. Els Països Baixos, Suècia i el Regne Unit es caracteritzen per una intervenció
estatal intensa. Aquests països disposen dels sectors d’habitatges socials i de
lloguer més extensos de la Unió Europea i els seus governs destinen més del
3% del PIB a la política d’habitatge.

2. A Àustria, Dinamarca, França i Alemanya s’ha produït un desplaçament menor
del mercat i s’han mantingut uns sectors d’habitatges privats de lloguers alts.
La despesa de l’Estat en política d’habitatge és, generalment, d’entre un 1 i un
2% del PIB.

3. Irlanda, Itàlia, Bèlgica, Finlàndia i Luxemburg formen un grup dispar, tot i que
tots disposen de sectors amplis d’habitatges en propietat i de sectors d’habi-
tatges socials de lloguer relativament petits. La despesa de l’Estat en política
d’habitatge es limita, en general, a aproximadament un 1% del PIB.

4. Juntament amb Espanya, Portugal i Grècia tenen sectors particularment
grans d’habitatges ocupats pels seus propietaris, uns sectors mínims d’habi-
tatges socials de lloguer i (fins fa poc) uns sectors privats de lloguer de baixa
qualitat i en declivi. La despesa de l’Estat en política d’habitatge és inferior a
l’1% del PIB.

28. Libro blanco del sector inmobiliario. (1999). Madrid: Ministeri de Foment, Fundación de
Estudios Inmobiliarios del IESE. 

29. Unió Europea. Política de vivienda en los Estados miembros de la UE . (1996). Online. Internet.
Disponible: http://www.europarl.eu.int/workingpapers/soci/w14/summary_es.htm 
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TTaauullaa 55
DDeessppeessaa eenn pprreessttaacciioonnss ddee llaa ffuunncciióó dd’’hhaabbiittaattggee,,

eenn ppeerrcceennttaattggee ddeell PPIIBB,, 11999911-- 22000000

Font: Eurostat (2003) Despesa en prestacions socials en la UE. 1991-2000. 

(elaboració pròpia.)

22..55.. MMaarrcc lleeggiissllaattiiuu

Des de fa temps, l’adopció d’un pla legal/fiscal que faciliti la conciliació de la vida
laboral, familiar i personal és un punt central en l’agenda política de tots els paï-
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País / Any 1992 1994 1996 1998 2000

Espanya 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

UE 15 2,0 2,1 2,3 2,2 2,1

Bèlgica 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3

Dinamarca 3,5 3,9 3,8 3,8 3,7

Alemanya 2,2 2,1 2,7 2,8 3,0

Grècia 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9

França 2,7 2,9 2,9 2,8 2,7

Irlanda 2,2 2,2 2,2 1,9 1,7

Itàlia 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

Luxemburg 2,4 2,9 3,0 3,0 3,4

Holanda 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2

Àustria 3,0 3,5 3,1 2,7 3,0

Portugal 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1

Finlàndia 4,2 4,5 3,8 3,4 3,1

Suècia : : 4,5 3,7 3,5 3,4

Regne Unit 2,3 2,4 2,4 2,3 1,8

            



sos de la UE. A pesar del consens generalitzat en la necessitat urgent de mesures
conciliadores i en l’aposta per la igualtat d’oportunitats en la qual els dos cònjuges
tenen treballs remunerats, no existeix encara una política comuna europea.

Les polítiques de conciliació entre la vida laboral, familiar i personal es dirigei-
xen fonamentalment amb criteris universals a les famílies amb fills menors al
seu càrrec. La tendència dominant en la UE és que els subsidis familiars són de
caràcter universal i es paguen a totes las famílies amb independència del seu
nivell de renda. No obstant això, les restriccions pressupostàries en alguns paï-
sos estan fomentant la introducció de fórmules amb l’objectiu de condicionar les
prestacions a determinats nivells de recursos econòmics.

Si les prestacions econòmiques permeten als beneficiaris fer front adequada-
ment a les despeses familiars, les mesures de conciliació entre la vida laboral,
familiar i personal consisteixen o bé en serveis externs de suport destinats a les
famílies (guarderies infantils, atencions a domicili, etc.), o bé en excedències o
reduccions de la jornada laboral que permetin als mateixos interessats disposar
de més temps amb l’objectiu d’oferir ells mateixos les atencions que requerei-
xen els familiars dependents.30

En l’àmbit espanyol, trobem el marc legislatiu següent:

LLlleeii 3399//11999999 ddee ccoonncciilliiaacciióó ddee llaa vviiddaa ffaammiilliiaarr ii llaabboorraall. En aquesta Llei s’especi-
fiquen per primer cop en l’àmbit estatal les mesures existents en els contractes
laborals, les quals faciliten l’atenció dels assumptes familiars. Queden estipulats
els permisos per motius familiars, així com els permisos, baixes i excedències
per maternitat i paternitat. Una novetat és la introducció del risc durant l’emba-
ràs o la lactància. 

PPllaann IInntteeggrraall ddee AAppooyyoo aa llaa FFaammiilliiaa ((22000011––22000044)),, MMiinniisstteerrii ddee TTrreebbaallll ii AAssssuummpptteess
SSoocciiaallss, que inclou la conciliació de la vida laboral i familiar com una de les línies

30. Flaquer, L. Les polítiques familiars en una perspectiva comparada. Barcelona: Fundació La
Caixa; 2000.
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estratègiques d’actuació prioritària. Aquest pla inclou l’increment de l’oferta de
serveis a la primera infància (0-3 anys), als ancians i als discapacitats. Durant els
propers anys, es pretén impulsar serveis d’ajuda a domicili, així com la teleas-
sistència domiciliària per a l’atenció de persones grans i serveis d’estança diür-
na o bé de residència temporal per a la tercera edat.31

A Catalunya trobem el marc legislatiu següent:

LLlleeii 66//22000022,, ddee 2255 dd’’aabbrriill,, ddee mmeessuurreess rreellaattiivveess aa llaa ccoonncciilliiaacciióó ddeell ttrreebbaallll aammbb llaa
vviiddaa ffaammiilliiaarr ddeell ppeerrssoonnaall ddee lleess aaddmmiinniissttrraacciioonnss ppúúbblliiqquueess ccaattaallaanneess ii mmooddiiffiiccaa--
cciióó ddeellss aarrttiicclleess 9966 ii 9977 ddeell DDeeccrreett lleeggiissllaattiiuu 11//11999977 DDOOGGCC nnúúmm.. 33772266,, 3300..0044..22000022.
Es concreten “les mesures per afavorir la conciliació del treball del personal al
servei de les administracions públiques catalanes amb la vida familiar, en els
casos de naixement, adopció o acollida permanent o preadoptiva d’un o una
menor i també per cuidar persones en situació de dependència”. Tal com espe-
cifica la mateixa Llei, “la novetat principal consisteix en la introducció del dret
dels funcionaris i de la resta del personal afectat a percebre el 100% de la retri-
bució en el supòsit de reducció d’un terç de la jornada de treball per tal de cui-
dar un fill fins a l’edat d’un any.” En general, concreta mesures que amplien
d’una manera o una altra els termes de la Llei anterior.

LLlleeii 1188//22000033,, ddee 44 ddee jjuulliiooll,, ddee ssuuppoorrtt aa lleess ffaammíílliieess, l’objectiu de la qual és facilitar
la natalitat, ajudar les famílies a dur a terme les funcions essencials d’educació dels
fills, evitar la precarietat econòmica i fomentar la solidaritat intergeneracional amb
els més grans en una societat en la qual de vegades es fa difícil conciliar la vida
laboral i familiar. Entre d’altres novetats importants, cal destacar el permís de
paternitat de quatre setmanes amb independència del permís de maternitat, exclu-
sivament per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat i de les enti-
tats locals, tot i que aquesta extensió ha de ser la pauta que han de seguir les
empreses que presten serveis públics i la resta d’empreses que actua en territori
català. També destaca la introducció de la universalitat de les ajudes per fill a càrrec.
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22..66.. MMeerrccaatt llaabboorraall

En termes generals, l’horari laboral català es pot classificar en dos tipus: la jor-
nada intensiva de 8h a 15h i la jornada completa, la més habitual, que s’inicia a les
8 o a les 9h i dura fins a les 13.30 h o fins i tot les 14h, començant a la tarda entre
les 15h i las 16h i acaba a les 18h o a les 19.30h, aproximadament. 

Aquest fet té el seu origen en l’estructura horària que es va dissenyar espontà-
niament a Espanya en el segle passat. Aleshores hi havia una forta demanda de
treball i sous insuficients, cosa que va provocar que molts homes accedissin a
tenir dues feines: una al matí i una altra a la tarda. L’hora de menjar es traslla-
dava a les dues o tres de la tarda. Actualment, tot i que avui només es tingui una
feina, ha quedat culturalment instaurat l’horari de menjar més enllà de les dues
de la tarda. A aquest fet s’ha d’afegir que moltes empreses dediquen dues hores
del migdia, temps més que suficient per menjar prop de la feina i sovint insufi-
cient per fer-ho a casa. Amb aquest horari de dinar no és possible tornar a casa
a les 17.00h, hora en què sí que acaben la jornada els nostres veïns europeus.
TTeenniimm mmoonneeddaa eeuurrooppeeaa ii mmeerrccaatt llaabboorraall eeuurrooppeeuu,, ppeerròò eennccaarraa nnoo tteenniimm hhoorraarrii
eeuurrooppeeuu,, ffeett qquuee ss’’eessttàà ccoonnvveerrttiinntt eenn uunn ppuunntt ffeebbllee aa ll’’hhoorraa dd’’aattrraauurree ii ssoobbrreettoott
ddee rreetteenniirr eell ttaalleenntt dd’’aallttrreess ppaaïïssooss ddeell nnoossttrree eennttoorrnn..

Els horaris laborals que fins al moment han tingut vigència s’han basat fona-
mentalment en el fet que els treballadors tenien un cònjuge a casa que resolia
totes aquelles qüestions extralaborals que podrien afectar-ne el rendiment, per
la qual cosa el treballador es podia dedicar plenament i amb entrega absoluta a
la feina, mentre que la cura de la llar quedava coberta per la dona. 

Nombrosos estudis demostren que a Espanya “es treballen” més hores efectives
que en la major part dels països membres de la UE (vegeu taula 6). No obstant
això, Espanya té un dels nivells de productivitat més baixos de la UE, tant per
persona com per hora de treball. L’any 2003 la productivitat per persona a
Espanya representava únicament el 91% de la mitjana de la UE, i la situació està
empitjorant ja que el 1994 arribava al 95,3%. Així mateix, la productivitat per hora
de treball l’any 2003 era el 81,7% de la de la UE, contra el 88,1 l’any 1994. En
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aquest sentit, es calcula que mentre que la productivitat a Espanya és de 27
euros per hora de treball, en la UE la mitjana puja a 36 euros. Aquest fet provo-
ca que la productivitat espanyola sigui la tercera més baixa de la UE, després de
Grècia i Portugal i que Espanya ocupi el tercer lloc dins de les economies de la
UE on menys ha crescut la productivitat dels treballadors en els últims 20 anys.32

Per tant, llaa qquuaannttiittaatt dd’’hhoorreess ttrreebbaallllaaddeess nnoo ééss ddiirreeccttaammeenntt pprrooppoorrcciioonnaall aa llaa
pprroodduuccttiivviittaatt llaabboorraall ii ssíí iinnvveerrssaammeenntt pprrooppoorrcciioonnaall aa llaa ppoossssiibbiilliittaatt ddee ccoonncciilliiaarr llaa
vviiddaa llaabboorraall,, ffaammiilliiaarr yy ppeerrssoonnaall.

TTaauullaa 66
HHoorreess sseettmmaannaallss ddee ttrreebbaallll eeffeeccttiivveess eenn llaa UUEE

Font: Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i Treball (1998). 

(elaboració pròpia.)

En el mercat de treball espanyol i català observem una notable precarietat en l’o-
cupació, una situació que no succeeix en cap altre país de la UE i que complica
l’equilibri entre la vida laboral, familiar i personal (vegeu taula 7). L’Organització
per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), que agrupa els paï-
sos més desenvolupats, considera que l’alta temporalitat en l’ocupació a Espa-

32. UGT. UGT reclama la urgente mejora de la calidad de empleo. (2003): Online. Internet.
Disponible: http://www.ugt.es/comunicados/2003/noviembre/COMPRE031103.htm
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País

Espanya

Alemanya

França

Portugal

Suècia

Dinamarca

Unió Europea 15

Hores setmanals

39,3

37,5

38,0

39,7

38,1

36,4

37,3

                 



nya (índex que supera el 30%) planteja problemes en el mercat de treball i, con-
seqüentment, en la conciliació de la vida laboral, familiar i personal. Si el treball
és precari no se li pot exigir mesures de flexibilitat per tal de conciliar vida labo-
ral i familiar. El primer que caldrà aconseguir és estabilitat.

TTaauullaa 77
CCoonnttrraacctteess ddee ttrreebbaallll tteemmppoorraall ii tteemmppss ppaarrcciiaall eenn llaa UUEE

Font: Prof. Dr. José Manuel Gómez Muñoz (2000). 

(elaboració pròpia.)

La resta dels països membres de la Unió Europea té un percentatge més baix
d’ocupació temporal i més alt de contractes a temps parcial. A Catalunya el
80,6% dels contractes a temps parcial són de dones (vegeu taula 8).33 Podem afir-
mar, doncs, que els treballadors de la resta de la Unió Europea gaudeixen de
major seguretat a la feina i, per tant, de major facilitat a l’hora de conciliar tre-
ball, família i oci.

* Actualitat europea. Juliol de 2003.

33. Varela, M. J., Jornades ÀGOR@2002 per a l’equiparació de condicions en el mercat de Treball.
Institut Català de la Dona. 2002. Barcelona, 9 de novembre de 2002.
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Àmbit

geogràfic

Espanya

Alemanya

França

Portugal

Suècia

Dinamarca

Catalunya

Tipus de treball

Temporal Temps parcial

30,3*

12,3

13,9

17,4

12,9

10,1

21,4*

8,1

18,3

17,3

11,1

23,9

22,3

- -

           



Pel que fa a les treballadores europees, s’ha de destacar la major proporció de
dones treballant a temps parcial i el menor nombre de dones amb contractes
temporals: aquesta seguretat i flexibilitat laboral permet un equilibri millor entre
la vida laboral, personal i familiar.

Per acabar, la incorporació massiva de la dona al mercat laboral és, sense cap
mena de dubte, el fenomen sociològic més significatiu de l’últim segle, al marge
del motor de creixement del mercat laboral en els últims anys. En aquest sentit,
observem que a Catalunya la taxa d’activitat femenina és del 46,4%, a Espanya
del 43% i a la UE la mitjana és del 47%, mentre que a Suècia és del 77,1%.34 El
nombre de famílies de doble ingrés ha augmentat de manera considerable, i en
l’actualitat representa el 21,2% de les llars catalanes.35

No obstant això, no hem d’oblidar que la taxa de desocupació femenina supera
àmpliament la masculina (vegeu annex 17). Del total de població femenina
espanyola en edat de treballar, un 17% està inactiu per motius familiars, en con-
trast amb els països nòrdics, en els quals la taxa d’activitat és, aproximadament,
del 80% i únicament un 2% i un 7% respectivament està inactiu per poder aten-
dre la família.36 Segons l’Institut Català d’Estadística, l’any 2005 la taxa d’activitat
femenina en l’Àmbit Metropolità de Barcelona se situarà pels volts del 61%
(escenari central) i del 68% (escenari alt), passant a ser el 63% i el 71%, respec-
tivament l’any 2010.37

34. Institut d’Estadística de Catalunya. Cifras de Cataluña 2003 (2003) Online. Internet. 
Disponible: www.idescat.es/publicacions/cataleg/ pdfdocs/xifresct/xifres_cast03.pdf 

35. Chinchilla, N., Poelmans, S., León, C. Dues professions i una família. Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Benestar i Família. 2003.

36. Eurostat (2003) Online. Internet. Disponible: http://europa.eu.int/comm/eurostat/

37. Institut d’Estadística de Catalunya. Cifras de Cataluña 2003 (2003) Online. Internet. 
Disponible: www.idescat.es/publicacions/cataleg/ pdfdocs/xifresct/xifres_cast03.pdf 
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TTaauullaa 88
DDoonneess ooccuuppaaddeess aa tteemmppss ppaarrcciiaall

Font: Lluís Flaquer (2000). Les polítiques familiars en una perspectiva comparada. 

(elaboració pròpia.)

22..77.. ÀÀmmbbiitt eemmpprreessaarriiaall

Tothom coneix la gran capacitat contaminant de les empreses. Ens han calgut
dècades per tal de sensibilitzar-nos davant de la contaminació mediambiental.
Avui comencem a ser conscients del perill que comporta la ccoonnttaammiinnaacciióó ddee ll’’ee--
ccoollooggiiaa hhuummaannaa,, ll’’iimmppaaccttee ddee llaa qquuaall ppoottsseerr rreessuullttaa mmééss ddiiffíícciillmmeenntt mmeessuurraabbllee,,
ppeerròò iinndduubbttaabblleemmeenntt ddee mmoollttaa mmééss eennvveerrggaadduurraa. Si els treballadors no poden
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País Sobre el total de Sobre el total de
dones ocupades persones ocupades a TP

Bèlgica 30,5 87,4

Dinamarca 34,5 72,2

Alemanya 33,6 86,9

Grècia 9 60,9

Espanya 17 74,5

Catalunya -- 80,6

França 29,5 81,8

Irlanda 22,1 73,3

Itàlia 12,7 69,4

Luxemburg 18,4 87,5

Holanda 68,3 73,7

Àustria 28,8 84,2

Portugal 13 67,2

Finlàndia 15,6 64,4

Suècia 39,7 80,8

Regne Unit 44,8 81,9

EU 15 31,5 80,5

                  



complir el seu rol de cònjuges, pares, fills, etc. per culpa de les extenses jorna-
des fora de casa a on arriben sense energies, estarem confeccionant una socie-
tat addicta al treball amb llars buides o empobrides. La nostra societat té ja
molts símptomes que indiquen que els seus membres són cada cop més febles
i tenen menor capacitat de compromís. En aquest sentit, els psicòlegs, educa-
dors i metges denuncien l’augment de trastorns de conducta i comportaments
antisocials en els adolescents catalans a casa i a l’escola, unes actituds que
estan directament relacionades amb la poca disponibilitat de temps que els
pares i les mares que treballen poden dedicar diàriament als seus fills. 

La contaminació de l’ecologia humana té un doble efecte: d’una banda, un de
social i, d’una altra, un d’empresarial, ja que la persona és la mateixa dins i fora
de l’empresa i, si s’empobreix la seva relació familiar i el seu temps d’oci, es torna
menys creativa, menys capaç de fer equip i, en definitiva, de fer empresa. Assumir
aquesta responsabilitat social suposa un avantatge competitiu per a l’empresa en
el nou entorn de plena ocupació, així com una major eficiència interna.

Tal com es dedueix de l’estudi IFREI 2003, en el qual 2.350 empreses espanyoles
van rebre una enquesta i van optar a un premi de conciliació, de les 211 empre-
ses que van respondre, el 22% de les de més de 100 empleats té un programa de
polítiques familiarment responsables dissenyades i implantades, siguin de flexi-
bilitat respecte a l’horari i al lloc de treball, relatives a beneficis socials i extra-
jurídics, de suport professional o de serveis. Si tenim en compte les empreses
que en l’actualitat estan implantant o estudiant la possibilitat de fer-ho, la xifra
s’eleva fins al 38%.38 Els sectors amb més competència de treballadors (teleco-
municacions, entre d’altres) són els que més polítiques familiarment responsa-
bles desenvolupen per tal de fidelitzar els seus empleats. En la major part dels
casos (84%), és el director de recursos humans qui té la iniciativa d’impulsar
aquestes mesures. Moltes vegades intervenen en aquest impuls els mateixos
empleats, els sindicats i la direcció de l’empresa. 

38. Chinchilla, N. León C. Les millors pràctiques de conciliació treball-família a l’empresa.
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.
Departament de Benestar i Família. 2003.
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22..88.. PPeerrcceeppcciióó ssoocciiaall

Actualment, existeix la preocupació per part dels ciutadans de tenir temps per
dedicar a la vida personal i familiar. Aquest últim és un assumpte que, en un pri-
mer moment, semblava exclusiu de les dones. El motiu principal és el fet ja
comentat anteriorment, de la incorporació massiva de la dona a un món laboral
dissenyat per i per als homes, quan les dones s’ocupaven de la totalitat de les fei-
nes domèstiques. Una vegada les dones accedeixen a aquests llocs de treball,
apareix la consciència de la necessitat de compatibilitzar els tres àmbits: labo-
ral, familiar i personal.

Així mateix, observem que, a pesar de la incorporació massiva de la dona al món
laboral, mantenim els rols tradicionals, en els quals la major part de les respon-
sabilitats les assumeix la dona. A Catalunya el 72% de les feines domèstiques
continuen recaient en la dona, mentre que l’home n’assumeix únicament un
28%.39 A Espanya, la dona dedica 53 hores setmanals a la casa, mentre que l’ho-
me n’hi destina menys de 6.40 Aquest fet provoca que les dones trobin més difi-
cultats a l’hora de conciliar la seva vida laboral amb altres aspectes de la vida
personal. Quan trobem el cas, cada cop més freqüent (en la UE representa el
60% de les parelles i a Catalunya el 34%), de dues trajectòries professionals (tots
dos treballen fora de casa), el 40% de les persones pateixen un conflicte entre la
vida laboral i familiar.41 Així mateix, el 67% de les parelles en les quals tots dos
cònjuges treballen admeten que tenen alguna mena de tensions familiars.42

39. Panel de Desigualdades Sociales en Cataluña. Fundación Jaume Bofill. Online. Internet.
Disponible: http://www.fbofill.org/

40. Informe de sobre el consumo y la economía familiar (2003) Caixa de Catalunya. Online Internet.
Disponible: http://www.caixacatalunya.es/CDA/caixacat/redirect.html?link=http://www.caixaca-
talunya.es/caixacat/es/ccpublic/particulars/publica/pb_hom.htm

41. Chinchilla, N., Poelmans, S., León, C. Dues professions i una família. Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Benestar i família. 2003.

42. Chinchilla, N., Poelmans, S., León, C. Dues professions i una família. Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Benestar i família. 2003
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No obstant això, recentment el tema de la conciliació ha passat a ser objecte de
preocupació i reivindicació tant per part dels homes com per part de les dones.
Això suposa fer una passa endavant pel que fa a la igualtat d’oportunitats. Una
dada que demostra la nova preocupació dels homes és el fet que els pares hagin
decidit optar al permís de paternitat. L’any 2002 un total de 3.312 pares gaudien
del permís de paternitat, en contrast amb els 2.729, que ho van fer el 2001. Això
equival a un augment del 21,36%.

També resulta significatiu el fet que la major part de les parelles, fins i tot les que
tenen una ideologia igualitària, tendeixen a representar els rols tradicionals
masculí i femení després del naixement del primer fill: l’home era el breadwin-
ner, és a dir, el proveïdor primari de recursos i la dona era l’encarregada de les
tasques domèstiques i de la resta de responsabilitats familiars. Per tant, cal que
l’home assumeixi activament una major participació en les feines domèstiques i
en les responsabilitats familiars. 

Ens trobem davant d’una falta alarmant de reconeixement de les tasques
domèstiques i familiars. Aquest reconeixement està molt relacionat amb la ten-
dència general a l’individualisme, al consumisme i a l’economicisme en el qual
estem immersos, els quals ens duen a valorar la realitat únicament en termes
financers i ens fan obviar les conseqüències socials. Aquests contravalors s’es-
tan generalitzant, fet que perjudica determinats grups, com ara els nens, les
persones grans i els malalts, dels quals l’absència a la llar té efectes negatius
per a la societat. La sobrevaloració del treball remunerat, tant en termes físics
(la presència en el lloc de treball) com psicològics (la vàlua personal depèn del
càrrec que s’exerceix), perjudica la comunitat en general i la família en particu-
lar. Així, doncs, es menysprea la família i les tasques domèstiques tant psicolò-
gicament com en termes de dedicació de temps. Demanar una reducció de jor-
nada o una excedència per raons familiars s’entén encara com manca de com-
promís amb l’empresa. 

En el nostre entorn encara es confon el temps de permanència amb el grau de
compromís i involucració amb l’empresa. En moltes empreses encara es pensa
que el mateix individu si treballa el doble d’hores produirà més. Entre els direc-
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tius espanyols impera encara la creença que perquè a un se’l valori positiva-
ment, cal que el vegin a l’oficina a altes hores de la tarda/nit, a diferència del que
succeeix en altres països de la UE, els quals valoren aquest fet com una manca
de professionalitat.
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33.. BBeenneeffiicciiss ddee llaa ccoonncciilliiaacciióó

Com ja hem mencionat anteriorment, llaa ffaammíílliiaa,, ll’’eemmpprreessaa ii llaa ssoocciieettaatt ccoonnssttii--
ttuueeiixxeenn eellss ttrreess vvèèrrtteexxss dd’’uunn ttrriiaannggllee eenn ccoonnssttaanntt eevvoolluucciióó,, eenn eell cceennttrree ddeell qquuaall
ttrroobbeemm ll’’iinnddiivviidduu al qual, en línies generals, a la llar se li transmeten per osmo-
si els valors principals per ser un bon ciutadà i empleat, com ara el civisme, la
solidaritat, la capacitat de compromís, la honestedat, la iniciativa i el lideratge.
No obstant això, la manca de conciliació fa que l’individu no tingui la possibilitat
de desenvolupar en l’àmbit familiar les competències fonamentals per a la
societat i per a l’empresa. Això provoca que les empreses i les diferents adminis-
tracions tinguin no només la responsabilitat social, sinó també l’interès de fer
possible que els empleats i ciutadans puguin exercir i gaudir de la vida familiar i
personal.

33..11.. IInnddiivviidduu

Perquè un individu pugui assumir les seves obligacions laborals i familiars de
manera responsable i perquè pugui beneficiar-se de la conciliació, haurà d’anti-
cipar-se als possibles conflictes i els haurà d’afrontar amb realisme una vegada
arribin. 

Nombrosos estudis mèdics demostren que uunnaa mmiilllloorr ccoonncciilliiaacciióó ddee llaa vviiddaa
llaabboorraall,, ffaammiilliiaarr ii ppeerrssoonnaall ccoommppoorrttaa llaa rreedduucccciióó ddee ll’’eessttrrèèss,, ddee llaa ddeepprreessssiióó,,
ddeell bbuurrnnoouutt ii ddee llaass mmaallaallttiieess ppssiiccoossoommààttiiqquueess originades per aquest conflicte.
En aquest sentit, convé apuntar que la sobrecàrrega, en especial per a les
dones, té greus conseqüències en la salut física i mental. La dona espanyola
d’entre 35 i 55 anys té més malalties produïdes per l’estrès que la mitjana
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espanyola.44 Entre els beneficis directes que la conciliació aporta a l’individu
també destaquen l‘enriquiment personal en altres àmbits, com ara l’esportiu,
el cultural formatiu i el solidari, l’increment de la creativitat, l’augment de l’au-
toestima, la clarificació de prioritats i el major equilibri personal amb la subse-
qüent felicitat individual (vegeu annex 18).

33..22.. FFaammíílliiaa ii ssoocciieettaatt

La implantació de mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal
comporta avantatges múltiples i importants per a la família, com a eina garant
de cohesió social, perquè incrementa de manera quantitativa i qualitativa el
temps de família, reduint la distància psicològica generacional, amb la qual cosa
afavoreix la solidaritat intergeneracional i redueix el nombre de trastorns de
conducta i reaccions antisocials dels adolescents a la llar i a l’escola, la qual
cosa aporta un major grau de satisfacció mútua que millora la relació conjugal i,
finalment, redueix els conflictes familiars, la càrrega d’estrès i el nombre de
ruptures matrimonials (separacions i divorcis) (vegeu annex 19).

Aquestes polítiques, a més, afavoreixen el dret a escollir el nombre de fills, la
qual cosa fa augmentar la natalitat, tal com s’ha comprovat en països del nostre
entorn més proper, entre altres raons perquè no consideren que la maternitat-
paternitat sigui una càrrega personal. Un augment de la natalitat implicaria una
millora de les condiciones econòmiques, amb la qual cosa s’asseguraria el futur
del sistema de pensions i el capital humà necessari per al desenvolupament eco-
nòmic i social (vegeu annex 21).45

La conciliació de la vida laboral, familiar i personal aporta un reconeixement més
gran de les tasques domèstiques i convida a repartir-les entre els diferents

44. Navarro, V., La protección social en España y su desconvergencia con la UE. 2003. Online.
Internet. Disponible: http://www.attacmadrid.org/d/4/030926121259.pdf

45. Lecaillon, J.D. Los fundamentos de las políticas familiares en Europa. Sant Cugat del Vallès, 20
de Setembre 2003.
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membres de la família. També permet la cura dels nens, dels malalts i dels
ancians, la qual cosa afavoreix una societat més cívica, compromesa i solidària.

Un altre benefici important és el major accés de la dona al món laboral, amb
tota la riquesa que representa l’aportació femenina des de la diversitat, així com
la consegüent reducció de discriminació per maternitat actual o potencial i el
major repartiment de les responsabilitats familiars entre els diferents mem-
bres de la família. Paral·lelament, la conciliació previndria el fracàs escolar, la
delinqüència, el consum de drogues, els embarassos no desitjats i els avorta-
ments. 

33..33.. EEmmpprreessaa

Tal com hem assenyalat anteriorment, les empreses han d’assumir la seva res-
ponsabilitat social com a possibles subjectes contaminants de l’ecologia huma-
na. La responsabilitat social aporta a les empreses l’avantatge competitiu més
segur que existeix en el nou entorn de plena ocupació i una major eficiència
interna.46 En aquest sentit, no hem d’oblidat que en la UE les polítiques de con-
ciliació de la vida laboral i familiar es fonamenten fins al moment en una respon-
sabilitat social i no, com succeeix als Estats Units, en un avantatge competitiu
(vegeu l’annex 20).47

Davant de la realitat d’un mercat cada cop més competitiu, el 65% dels directius
de tot el món consideren la reputació de l’empresa com un actiu molt important
i la controlen personalment, amb la qual cosa es converteix en una de les seves
responsabilitats principals. Segons el mateix estudi, els elements externs que
més repercuteixen en la reputació d’una empresa, juntament amb el seu com-
portament financer, són l’habilitat per comunicar (48%), la transparència (39%),

46. Gómez, S i Marti, C. “¿Una solución para conciliar trabajo y familia?”. Revista de antiguos alum-
nos IESE, núm. 90, juliol-setembre 2003.

47. Parsons, F. Work-Life Balance. A case of social responsibility or competitive advantage?
Georgia Institute of Technology. 2002.
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els valors humans (37%) i el tracte que es proporciona als empleats (37%).48 Per
aquesta raó, l’empresa es mostra cada cop més receptiva a les noves necessitats
i demandes dels seus empleats a la vegada que és més conscient de la necessi-
tat de guanyar-se la confiança dels treballadors perquè és el factor fonamental
per desenvolupar una cultura empresarial afí a l’harmonia entre la vida laboral i
la vida familiar.

Per aconseguir-ho, caldrà eliminar rigidesa i dicotomies, afavorint un entorn de
treball de qualitat que garanteixi l’ocupabilitat actual i futura i ofereixi, al mateix
temps, unes condicions de treball interessants basades en un bon clima laboral
i el major grau de flexibilitat possible, els quals garanteixin la conciliació amb la
vida familiar i personal. 

SSóónn mmoollttss eellss bbeenneeffiicciiss ddee llaa ccoonncciilliiaacciióó ddee llaa vviiddaa llaabboorraall,, ffaammiilliiaarr ii ppeerrssoonnaall eenn
ll’’eemmpprreessaa. Entre els múltiples beneficis, cal destacar la major competitivitat i
supervivència empresarial, la imatge, el major compromís dels empleats en el
desenvolupament i la productivitat, la reducció de l’absentisme laboral i de les
intencions d’abandonar l’empresa, la retenció d’empleats i de talents, la reduc-
ció dels costos de rotació laboral, baixes laborals i control dels empleats, la
motivació adequada de la plantilla, la major lleialtat dels empleats i vinculació
afectiva amb l’empresa, l’equitat entre els treballadors, la satisfacció dels
empleats i la reducció de l’estrès i del conflicte família-treball dels empleats.
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ries/57/2003_survey_summary.pdf

          



44.. MMiilllloorrss pprrààccttiiqquueess ii rreeccoommaannaacciioonnss

L’apèndix II recull un resum dels fets més rellevants, de les seves conseqüències,
de les millors pràctiques, de les recomanacions i l’àmbit de competències. Pel
que fa a l’àmbit de competències, no correspon entrar en detall de quin departa-
ment té competència ja que les competències internes de cada administració van
canviant i sovint les poden compartir diversos departaments de la mateixa admi-
nistració. De fet, tenen cada cop més pes les polítiques transversals. Cal distingir
entre els agents públics —europeu, estatal, autonòmic i local (metropolità, pro-
vincial, comarcal, ens instrumentals, etc.)—, els agents de mercat (empreses) i,
per acabar, els agents de la societat civil (sindicats i patronals). S’ha de subrat-
llar el paper fonamental de les administracions públiques com a garants del marc
adequat perquè es puguin conciliar la vida laboral, la familiar i la personal, com
en el cas de Des Moines a Iowa, EEUU, que, tot i no trobar-se en l’àmbit del nos-
tre estudi, mereix figurar-hi atesa l’exemplaritat i similitud de les seves caracte-
rístiques demogràfiques (població de 200.000 habitants) amb les d’algunes ciu-
tats de l’AMB com ara Badalona i l’Hospitalet de Llobregat (vegeu apèndix I).

Entre totes las recomanacions, destaca la utilització d’un horari laboral europeu,
és a dir, en cas de jornada completa, de les 8 a les 12 i de les 13 a les 17 hores,
cosa que possibilita passar temps en família. Per això és imprescindible avançar
l’hora de dinar.

44..11.. DDeemmooggrraaffiiaa ii eennttoorrnn ffaammiilliiaarr

En l’entorn europeu destaquem els serveis públics d’atenció domiciliària d’Àus-
tria i Dinamarca, als quals té accés, respectivament, un 25% i un 24% de la
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població major de 64 anys, entre les millors pràctiques per pal·liar les conse-
qüències de l’envelliment de la població, com ara la sobrecàrrega de responsa-
bilitats familiars, el major risc d’exclusió social i aïllament i manca de solidari-
tat intergeneracional. En aquest sentit, observem que a Suècia, Finlàndia i
Dinamarca es presten serveis universals d’assistència domiciliària a les perso-
nes grans i/o dependents. En aquests països rebre assistència domiciliària es
considera un dret universal del ciutadà. D’aquí ve que aquests serveis disposin
d’un finançament pràcticament públic. 

A Catalunya s’ha de destacar també el programa Amics de la llar, la iniciativa de
la Generalitat d’intercanvi d’habitatge per companyia.49 Les persones grans ofe-
reixen allotjament a estudiants a canvi de companyia, una solució que resol par-
cialment el problema dels joves d’accés a l’habitatge i de les persones grans
d’aïllament i exclusió social, al mateix temps que es fomenta la solidaritat inter-
generacional. 

A Catalunya també tenim exemples d’empreses familiarment responsables, les
quals han posat en pràctica solucions a aquest problema, informant i oferint als
seus empleats serveis de cura per a persones grans i dependents fora de l’em-
presa. 

A curt termini no sembla viable una inclusió en el sistema de la Seguretat Social
dels serveis socials d’atenció domiciliària a persones grans i dependents. No
obstant això, és factible i desitjable incloure el nombre suficient de treballadors
socials de referència en la cartilla sanitària dels ajuntaments segons els distric-
tes per tal de garantir la cura de persones grans i dependents de forma directa,
personalitzada i permanent. Una deducció a la declaració de la renda de les des-
peses per assistència domiciliària per a la cura de persones grans i dependents
contribuiria de manera directa i immediata a la conciliació de la vida laboral i
familiar, facilitant la incorporació al món laboral del familiar fins ara responsa-
ble d’aquesta tasca i dels vetlladors que treballen en el mercat extraoficial. En

49. Amics de la llar (2003). Online. Internet. Disponible: http://www.amicsllar.com/
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aquest sentit, recomanem la formació amb titulació de vetlladors de persones
grans i dependents, una titulació que garantiria a les famílies la qualitat del ser-
vei i atorgaria un major reconeixement social a la professió. Els vetlladors pro-
fessionals i familiars han de rebre suport a través de cursos de gerontologia,
programes formatius de TV, teleassistència en casos extrems i una guia pràcti-
ca per a la cura de persones grans i dependents. Així mateix, caldria que la
Generalitat i els ajuntaments fessin aportacions econòmiques addicionals a les
pensions que ofereix l’Administració estatal.

A fi de facilitar l’accés al món laboral dels progenitors joves, els nens tenen
garantit l’accés a l’educació infantil pública a partir dels 0 anys. L’accés a l’edu-
cació infantil pública a partir dels 0 anys es considera un dret universal del ciu-
tadà.

A Finlàndia tots els nens que encara no han assolit l’edat escolar tenen dret a
assistència diürna municipal, que pot ser de jornada completa o de jornada par-
cial, en un centre d’assistència diürna o en un centre d’assistència familiar. Els
serveis d’assistència diürna també estan a disposició de la gent que treballa per
torns i de nit.50 Com a alternativa al servei municipal de guarderies, des de 1997
l’Estat finlandès ofereix als pares la possibilitat de decantar-se per un jardí d’in-
fància privat, així doncs, tenen dret a escollir entre guarderia pública i privada a
través dels anomenats tiquets guarderia.51

A França com a alternativa a les guarderies s’ofereix l’assistència diürna domi-
ciliària.52 El programa Allocation de garde d’enfant a domicile, (AGED), cobreix el
50 o 75% de les cotitzacions socials vinculades a la contractació d’una persona
per a la cura a domicili dels menors de sis anys segons els ingressos de tots dos

50. Parlament europeu. La política social en Finlandia. (1996) Online. Internet. 
Disponible: http://www.europarl.eu.int/workingpapers/soci/w9/default_es.htm

51. Virtual Finland. Compaginar trabajo y familia. (2002) Online. Internet. 
Disponible: http://virtual.finland.fi/finfo/espanja/comb_esp.html

52. Mutualité Sociale Agricole. Prestations Enfants Online. Internet: Disponible:
http://www.msa.fr/internetmsa/sitefamille.nsf/WebPrestation?OpenView&RestrictToCategory=Enfants
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cònjuges. No obstant això, el programa Aide à la famille pour l’emploi d’une
assistante maternelle agrée, (AFEAMA), cobreix les despeses de la cotització
social unides a la contractació d’una puericultora registrada per a la cura de
nens menors de 6 anys en el domicili familiar. Entre la dotació monetària i la des-
gravació fiscal, es calcula que aquesta ajuda, no sotmesa a condició de recursos
i destinada a aquelles famílies en què tots dos cònjuges treballen, cobreix el 70%
de les despeses brutes del servei. 

Algunes empreses familiarment responsables informen als seus empleats sobre
guarderies fora o dins de l’empresa, ofereixen ajut econòmic per sufragar les des-
peses ordinàries de guarderia, paguen els serveis de guarderies o cangur durant
els viatges de feina o hores extraordinàries i reserven places en col·legis locals.

A fi de millorar la situació actual, caldria oferir un major nombre de places esco-
lars públiques i privades amb dotació de tiquet guarderia, amb la qual cosa es
garantiria la llibertat d’elecció entre el centre escolar o l’assistència diürna
domiciliària per a nens menors de 6 anys.

La família finlandesa té dret a una donació per maternitat per cada fill acabat de
néixer, que pot adoptar la forma d’un “cistellet” (roba i tot allò que és necessari
per cuidar el bebè) o d’una donació en metàl·lic de 130 euros aproximadament.53

A Àustria, l’Estat ofereix 436 euros al mes per fill a càrrec fins als 30 o 36 mesos
d’edat, si tots dos progenitors participen en la cura del nen. Addicionalment, les
famílies reben una dotació mensual de 105 a 170 euros per fill fins a l’edat de 27
anys, segons l’edat i el nombre de fills de la família.

Per la seva banda, les empreses familiarment responsables implanten polítiques
conciliadores mitjançant les baixes per maternitat, paternitat i lactància més
enllà del que estipula la llei, una excedència per ocupar-se dels fills i un curs
prenatal, de nutrició i d’orientació familiar.

53. Parlament europeu. La política social en Finlandia. (1996) Online. Internet. 
Disponible: http://www.europarl.eu.int/workingpapers/soci/w9/default_es.htm
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Per tot això, seria realment aconsellable una prestació major i universal per fill
a càrrec, l’elaboració d’una guia pràctica per ocupar-se dels fills i el foment de
polítiques de conciliació en totes les empreses amb ajuts materials i de desgra-
vació fiscal.

Les empreses familiarment responsables faciliten passar temps en família i
parella a través de la reducció de les llargues jornades laborals i ofereixen cur-
sos i assessorament sobre conciliació treball-família, gestió del temps, de l’es-
très i dels conflictes.

Per tal de frenar el creixement del nombre de separacions i divorcis, també
s’hauria de facilitar el coneixement i l’accés als mediadors familiars.

Amb l’objectiu de prevenir l’empobriment de les famílies, l’Estat francès conce-
deix un subsidi universal de suport familiar a les persones vídues, divorciades i
separades amb fills a càrrec, així com a les persones a càrrec de nens no reco-
neguts per un o per tots dos progenitors, o que tot i ser reconeguts no reben cap
manutenció. Aquesta ajuda universal serà de 77 o 103 euros al mes, segons si el
nen està privat d’ajuda d’un o dels dos progenitors. No obstant això, el subsidi
per a únic progenitor (de 25 a 111 euros) està condicionat a uns recursos mínims
i s’hi té accés des de l’embaràs, cosa que fa que disminueixi el nombre d’avorta-
ments.

En aquest sentit, són adequades les prestacions econòmiques especials per a
famílies monoparentals, així com l‘educació en els col·legis de l’afectivitat i com-
plementarietat d’home i dona en els diferents àmbits de la vida. 

Així, doncs, atesa la necessitat de majors proteccions socials i el superàvit de la
Seguretat Social, s’haurien de comprometre a utilitzar aquests excedents per
cobrir el cost d’aquestes polítiques socials i reduir encara més les cotitzacions. 

En matèria demogràfica i d’entorn social tenen competència a nivell d’agents
públics la UE, l’Estat, la Generalitat, la Diputació de Barcelona, els consells
comarcals, els ajuntaments, així com totes les administracions i organismes
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públics (respecte a les prestacions dels seus propis empleats) i a nivell d‘agents
de mercat, les empreses (vegeu apèndix II.I).

44..22.. DDiissppoossiicciióó uurrbbaannííssttiiccaa

Pel que fa a la disposició urbanística, comprovem que la contínua creació de polí-
gons industrials en l’àrea metropolitana de Barcelona mancats de serveis, difi-
culta greument la conciliació de la vida laboral i familiar. 

L’Ajuntament de Girona planeja aplicar al sector Accés Nord la primera àrea
d’habitatges per a joves i ancians de la ciutat, en la qual es construiran edificis
d’habitatges amb serveis compartits destinats a joves i ancians. Això representa
una alternativa a l’habitatge protegit per facilitar l’accés dels joves a l’habitatge.
El 70% de la zona seran terrenys cedits per l’Ajuntament i el 30% quedarà a les
mans del Bisbat i del Patronat de la Santa Creu, titulars de la major part de les
finques disposades a construir dotacions residencials assistides per a ancians i
habitatges compartits per a joves.

Al polígon Campezo i al de Tres Cantos de la Comunitat de Madrid hi ha diverses
empreses que comparteixen guarderia. Aquesta pràctica té molta tradició a les
ciutats de Londres i de Liverpool.

És necessària l’oferta de guarderies, col·legis, centres de dia, centres mèdics i
comercials dins o a prop dels polígons industrials de l’àrea metropolitana de
Barcelona.

A Holanda trobem iniciatives locals privades que, tot i que no estan relacionades
amb la problemàtica dels polígons industrials, són realment dignes de menció:54

54. Daily Routine Arrengements. Dagindeling Experiments. (2002) Internet. Disponible:
http://www.dagindeling.nl/english/home.htm
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Destaquen els edificis multifuncionals, en els quals trobem diferents centres de
serveis (col·legis al costat de centres mèdics, centres culturals, centres de for-
mació o empreses i guarderia, tintoreria, banc, punt de recollida de compres,
centres de reunió, serveis de càtering, etc.), com el Centre Experimental de
Serveis de Drienerlo. A més, es fomenta la logística i el passeig infantil, com en
el cas de Hertogenboch, on s’ha creat un atractiu camí infantil tancat al trànsit i
d’accés fàcil per als més petits, el qual uneix zones residencials i edificis multi-
funcionals (col·legis, zones de joc, esportives, comercials, centres mèdics, etc.).

El nou centre comercial i d’oci d’Oberhausen, Alemanya, és un exemple de la
bona coordinació que existeix entre la disposició urbanística, els transports i les
comunicacions, ja que el centre comercial està connectat amb l’estació principal
de la ciutat per unes vies en un lloc adequat als autobusos i els tramvies. La
major part d’aquesta inversió es va finançar mitjançant l’impost federal sobre el
carburant.

En matèria de disposició urbanística tenen competència a nivell d’agents públics
la Generalitat i els ajuntaments, la Cambra de Comerç (Fira), el Consorci de la
Zona Franca, la Mancomunitat de Municipis de Barcelona, el Pacte Industrial
Metropolità i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (vegeu apèndix II.II).

44..33.. TTrraannssppoorrttss ii ccoommuunniiccaacciioonnss

El sistema de transports i de comunicacions és, sense cap mena de dubte, un
instrument molt significatiu de conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
No obstant això, és especialment deficient en l’àrea metropolitana de Barcelona.
D’aquesta manera, observem que el 19% dels polígons industrials de la regió
metropolitana de Barcelona pateix un dèficit greu d’accessibilitat en transport
públic col·lectiu. 

El Consorci de la Zona Franca, l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació per a la
Promoció del Transport Públic i CCOO treballen conjuntament en la promoció de
l’accés sostenible a les empreses d’aquest gran centre de treball de l’àrea
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metropolitana de Barcelona, on recentment una línia regular ha substituït una
línia d’autobusos que fins ara era d’una empresa del polígon. Els sindicats volen
incloure aquest tema en els convenis.

Són urgents nous serveis de transport públic col·lectiu, amb especial considera-
ció als treballadors del torn de nit, un increment de les freqüències de pas en
zones amb accés deficitari, l’ampliació de les línies existents de transport públic,
la promoció del carril bus en els principals accessos d’àrees d’activitat, el
foment dels transports llançadora i l’elaboració de guies de transport públic per
als polígons, així com la garantia de la seguretat dels usuaris.

D’altra banda, el fet que la mobilitat metropolitana continuï incrementant-se any
rere any ha provocat un augment i allargament considerable dels desplaçaments
en l’àrea metropolitana de Barcelona. En aquest sentit, durant l’any 2000 la mobi-
litat total metropolitana es va incrementar entre 5,7% i 7%. No obstant això, la uti-
lització del transport públic va augmentar únicament un 2,9%, mentre que l’incre-
ment de la utilització del vehicle privat va ser del 4,1%. Una altra conseqüència de
l’augment de la mobilitat suposa l’extensió del temps invertit en el treball (apro-
ximadament, 49 hores setmanals), diferent dels temps de treball, que roman
constant (prop de 39 hores setmanals).55 A causa dels embussos i les impuntuali-
tats sofertes, el treballador suporta una situació d’estrès que no afavoreix les
empreses ni els seus empleats i que repercuteix en el rendiment laboral.

Altres pràctiques que han tingut una acollida millor en la UE, principalment a la
Gran Bretanya i Alemanya, per evitar la congestió del trànsit interurbà són les
del carpooling. El carpooling consisteix en una xarxa de conductors i de tripu-
lants propietaris d’automòbils que es posen d’acord entre ells per desplaçar-se
des del lloc de residència fins al lloc de feina, de manera que s’estén la possibi-
litat d’utilitzar el carril taxi-bus als cotxes amb més de tres ocupants. De la
mateixa manera, també destaca la pràctica del car-sharing o ús compartit d’au-
tomòbils col·lectius, una pràctica que consisteix a compartir un cotxe que per-

55. UGT reclama la urgente mejora de la calidad de empleo. UGT. (2003) Online. Internet.
Disponible: http://www.ugt.es/comunicados/2003/noviembre/COMPRE031103.htm
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tany a la col·lectivitat. Dins de la Unió Europea, el car-sharing té una popularitat
relativa a Suècia, Alemanya, Anglaterra, Itàlia, Bèlgica i Romania.

Diferents ajuntaments de l’àrea metropolitana de Barcelona ofereixen a les seves
pàgines web un punt de trobada de persones interessades a compartir un vehi-
cle privat a l’hora de fer desplaçaments a fi de fomentar la mobilitat sostenible,
com ara www.aj-elprat.es o www.molinsderei.net.

Amb la mateixa finalitat, l’Ajuntament de Vitòria ha promogut entre els seus
empleats una xarxa de conductors i de tripulants (carpooling) que es posen d’a-
cord per desplaçar-se del lloc de residència a la feina i que poden utilitzar el
carril taxi-bus.56

A Viena i Hannover s’han creat centres de park & rail o estacionaments de dissua-
sió a fi d’evitar un trànsit dens dins de les mateixes ciutats, així com la congestió
a l’entrada i sortida d’aquestes urbs. Experts de l’AMB consideren que aquest sis-
tema és poc recomanable per a l’AMB, ja que uns estacionaments efectius per
descongestionar l’entrada a Barcelona impliquen unes dimensions molt grans. 

Així mateix, s’ha de destacar el pagament de peatge a l’entrada de Londres, l’ob-
jectiu del qual no és augmentar l’import total dels impostos sobre l’automòbil
sinó limitar una utilització no indispensable del cotxe a la ciutat, una mesura que
ha aixecat molta controvèrsia. 

Són moltes les ciutats de la UE que han limitat els centres històrics de les ciu-
tats a vianants, ciclistes, autobusos i tramvies. A Roma i a Amsterdam s’ha pogut
constatar que els tramvies i els autobusos es poden adaptar fàcilment als
carrers estrets dels centres històrics.

Una altra manera d’evitar els problemes de trànsit és mitjançant el teletreball,
que algunes empreses ja estan oferint als empleats. En la societat de la infor-

56. Tapestry. Carpooling initiative in Vitoria-Gasteiz City Hall (2003) Online. Internet. 
Disponible: http://www.eu-tapestry.org/p_dwl/d6/d6_c15_spain_2.pdf
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mació, els avenços tecnològics i els serveis de banda ampla permeten cada cop
més a moltes companyies implantar el teletreball a casa com a alternativa en
hores punta.

A l’àrea metropolitana de Barcelona, caldria fomentar la utilització del transport
col·lectiu augmentant l’oferta quantitativa i qualitativa, especialment del ferro-
viari i el transversal, facilitant hostesses de suport per a nens, ancians i perso-
nes amb minusvalideses i oferint descomptes a les famílies i a les persones que
realitzen trajectes llargs. Al mateix temps, caldria reduir la utilització del trans-
port privat restringint l’accés rodat al centre de les ciutats mitjançant el park &
rail, el carpooling i el foment del teletreball, al menys un dia a la setmana.

Una altra forma d’evitar problemes de trànsit és flexibilitzar l’horari d’entrada i
de sortida en els col·legis, oficines i empreses. 

En matèria de transports i comunicacions, té competència a nivell d’agents
públics l’Estat, la Generalitat, l’Autoritat Metropolitana del Transport, el Pacte
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis
de Barcelona i els ajuntaments. (Vegeu apèndix II.III).

44..44.. AAccccééss aa ll’’hhaabbiittaattggee

Com a resultat de l’increment del preu de l’habitatge en l’àrea metropolitana de
Barcelona, s’està produint un abandonament del centre de les ciutats amb la
qual cosa baixa el nombre d’habitants, fonamentalment de famílies joves, a la
ciutat de Barcelona i creix caòticament l’àrea metropolitana. Al mateix temps, es
produeix un major endeutament de les famílies i la necessitat, i ja no l’opció, del
“doble ingrés”.

Per a un desenvolupament adequat de la vida familiar i personal cal que les
famílies tinguin accés a habitatges amplis i econòmics: amplis perquè hi sigui
possible l’elecció del nombre de fills que es volen tenir, la convivència, la relació,
el descans i un cert grau d’intimitat per a cada habitant, i econòmics perquè el
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pagament de l’habitatge no condemni els seus usuaris a una activitat laboral
excessiva, que impossibiliti disposar de temps per a la vida familiar i personal.
Però si això no és factible, sí que sembla factible seguir el model d’alguns paï-
sos de la Unió Europea, on es pot canviar d’habitatge amb facilitat perquè exis-
teix una mobilitat hipotecària.

Per tant, convé, en primer lloc, controlar la requalificació del sòl, mitjançant l’e-
laboració d’un codi ètic de la requalificació dels terrenys; en segon lloc, augmen-
tar el nombre d’habitatges de protecció oficial; en tercer lloc, suprimir l’impost
de donacions de pares a fills per accedir al primer habitatge; en quart lloc,
ampliar la xarxa de transport a la segona i tercera corona; en cinquè lloc, crear
comunitats autosuficients amb centres de treball, ensenyament i habitatges
situats a prop i, finalment, dissenyar i augmentar l’espai públic per al temps
d’oci, incloent-hi instal·lacions esportives, passeigs, zones verdes, de joc, ludo-
teques i locals familiars de trobada.

Les dimensions tan reduïdes dels habitatges actuals en molts casos són incom-
patibles amb la convivència natural. Per això cal que s’augmentin les dimensions
dels habitatges i fer factible que es pugui passar fàcilment d’un habitatge petit a
un de gran segons les necessitats. En aquest sentit, el nombre de membres que
té una família hauria de ser un criteri preferencial per optar a un habitatge de
protecció oficial.

Per acabar, l’increment del preu de lloguer de l’habitatge (de juny de 2001 a juliol
de 2002 va augmentar un 15,4% a Barcelona) dóna origen a situacions extremes
d’amuntegament en pisos de lloguer amb qualitats precàries, on sovint els lloga-
ters són immigrants. A Àustria els jutges poden limitar les rendes de lloguer abu-
sives. Convindria una regulació dels preus de lloguer, la deducció fiscal pel lloguer
de l’habitatge, així com una major dotació de pisos de protecció oficial en lloguer.

En aquesta matèria tenen competència a nivell d’agents públics l’Estat, la
Generalitat, la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de
Barcelona i els ajuntaments. Com a agents de mercat, les caixes d’estalvi també
tenen competència en matèria d’habitatge (vegeu apèndix II.IV).
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44..55.. MMaarrcc lleeggiissllaattiiuu

La incompatibilitat d’horaris laborals, comercials, escolars, de restaurants i de
l’Administració pública és, sense cap mena de dubte, un dels obstacles més
importants amb els quals topem a l’hora de conciliar vida laboral, familiar i per-
sonal. Això fa que siguin moltes les veus a favor d’una reforma horària, seguint
el model europeu o solar, és a dir, un horari laboral de jornada intensiva de 8 a
15 hores o de jornada completa de 8 a 12 i de 13 a 17 hores, un horari comercial
de 8 a 19 hores, un horari escolar de 8 a 16 hores, i un horari d’empreses de res-
tauració de 12 a 15 i de 18 a 22 hores, en què l’hora de dinar coincideixi amb el
migdia solar. Si tan sols adoptéssim l’hora de Greenwich, que és la que ens toca
per situació geogràfica, ja avançaríem una hora més tota la nostra jornada.

No obstant això, caldrà que s’estudiï fins a quin punt és necessària l’ampliació
d’horaris comercials i de serveis i de quina manera afecta la conciliació de la vida
laboral, familiar i personal. En aquest sentit, l’ampliació d’aquest horari obliga a
tenir alguns serveis d’atenció a nens i dependents oberts en diferents torns i
durant les vacances, la qual cosa facilita la conciliació de tots els treballadors,
fins i tot dels que fan torns de nit.

Seria útil començar amb el dia de l’horari europeu (a l’estil del dia sense tabac,
el dia sense nit, etc.), després de la realització d’un treball especial de difusió i
sensibilització en l’àrea metropolitana de Barcelona, especialment durant les
setmanes prèvies; i de programes específics en les empreses, comerços, centres
escolars, restaurants, bars i cafeteries i en l’Administració pública i, finalment,
d’enquestes d’opinió als treballadors, funcionaris, empresaris, consumidors,
escolars, mestresses de casa i persones grans.

Així mateix, abans d’iniciar la reforma horària en el conjunt de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona, s’haurien de posar en marxa diferents experiències pilot en
algun dels districtes de Barcelona i municipis de l‘àrea metropolitana de
Barcelona, unes experiències pilot que serien pioneres en l’àmbit espanyol i a les
quals seguirà una anàlisi exhaustiva a fi de corregir les deficiències constatades.
Es tindran en compte les valoracions de l’experiència pilot que es va dur a terme
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al barri de Sants, fonamentalment pel que fa a l’horari d’obertura dels petits
comerços.

Atès el caràcter transversal del tema de la conciliació de la vida laboral i fami-
liar, que afecta diversos àmbits de competències, manquen experts en concilia-
ció. A banda de desenvolupar aquesta professió, s’hauria de crear un observato-
ri, impulsor dels diferents àmbits relacionats amb la conciliació i guardonador de
premis i certificats a les administracions i empreses familiarment responsables.
Aquests certificats es tindran en compte a l’hora de la contractació pública. Així
mateix, totes les administracions públiques, ens autònoms i empreses públiques
s’haurien d’aplicar les mesures de conciliació necessàries per esdevenir model
en aquest sentit.

En aquest àmbit tenen competències l’Estat, la Generalitat i els ajuntaments, així
com totes les administracions i ens públics en relació amb els seus propis horaris,
les empreses, especialment el petit comerç i el sector de l’hostaleria, i els centres
educatius, les escoles de negoci, els sindicats i les patronals (vegeu apèndix II, V).

44..66.. MMeerrccaatt llaabboorraall

“La millor política social és la política d’ocupació”.57 La promoció de l’ocupació
estable és un incentiu de primer ordre per a la conciliació de la vida laboral,
familiar i personal. Així, doncs, convé combatre la desocupació i la segregació
ocupacional a través de mesures urgents que fomentin la creació de llocs de tre-
ball en els sectors que avui pateixen una major marginació laboral: dones, per-
sones grans i discapacitats. També es proposa adequar les prestacions socials
de manera que fomentin l’ingrés en la vida activa i no el seu allunyament. De la
mateixa manera, convé esforçar-se per eliminar aquelles fórmules atípiques o
de major precarietat en l’ocupació, mitjançant una reforma que tendeixi a apro-
par les garanties dels contractes de treball.

57. Piqué, J. FIATC. Barcelona, 3 de Noviembre de 2003. 
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L’alt índex de desocupació (22,4% a Espanya contra el 16,8% en la UE) i tempo-
ralitat de menors de 25 anys (64,8% a Espanya contra el 37,6% de la UE) reper-
cuteixen directament en l’ajornament de l’edat de maternitat.58 Actualment, les
dones catalanes tenen el primer fill als 30 anys, mentre que el 1990 el tenien als
28,9 i el 1999 als 29,11.

Amb l’objectiu de fer possible ser pares a una edat jove, algunes entitats finan-
ceres catalanes ofereixen habitatges a joves en condicions especials i en els paï-
sos escandinaus, els joves reben de l’Estat beques d’emancipació a fi d’aconse-
guir una autonomia econòmica.

En aquest sentit seria convenient, doncs, el foment de l’ocupació juvenil i una
major dotació d’habitatges de protecció oficial per a joves i de beques d’emanci-
pació.

Tampoc no és casualitat que Espanya, situada a la cua europea d’ajuda a la con-
ciliació de la vida laboral i familiar, sigui un dels països que tingui l’índex més
baix de contractes a temps parcial. L’escassetat de contractes a temps parcial a
Espanya (l’any 2000 únicament el 8% dels contractes de treball ho era a temps
parcial contra el 41,1% d’Holanda), obliga les parelles amb doble ingrés a tenir
una doble jornada laboral, la domèstica i l’extradomèstica, fet que provoca un
gran nombre de baixes femenines per estrès (65% de les executives), les quals
superen les baixes per maternitat (22%).59 Per tant, l’estrès s’ha de tractar com
una malaltia laboral, i la manca de conciliació de la vida laboral i familiar, com
un risc per a la salut pública.

Estimular la contractació a temps parcial com a opció també pot ser una fórmu-
la que faciliti la permanència de les persones amb responsabilitats familiars en
el mercat de treball o la conciliació laboral i familiar en els moments més crítics
o de major atenció familiar.

58. UGT reclama la urgente mejora de la calidad de empleo. UGT (2003) Online. Internet.
Disponible: http://www.ugt.es/comunicados/2003/noviembre/COMPRE031103.htm

59. Chinchilla, N. Valores femeninos en la empresa (2003).
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La precarietat en l’ocupació és una altra de les característiques del mercat labo-
ral espanyol i català. Els assalariats espanyols amb contracte temporal consti-
tueixen el 31,2% del total, contra el 13,1% de la UE.60 La precarietat implica una
gran dificultat a l’hora d’exigir polítiques de conciliació a l’empresa. En aquest
sentit destaquen les polítiques de qualitat de l’ocupació dels països escandinaus.

Calen mesures per assolir l’estabilitat i la qualitat del treball, com per exemple
prioritzar els contractes indefinits, cenyint els contractes temporals a necessitats
objectives de producció, inspeccions de treball per controlar que els contractes
temporals no siguin encadenats ni una tapadora per aprofitar-se dels seus avan-
tatges econòmics i regular el treball a temps parcial, permetent així compaginar
la flexibilitat de les empreses amb la conciliació de la vida laboral i familiar.
S’hauria de discriminar positivament el contracte de dones amb fills de 0 a 16
anys, amb especial èmfasi en els contractes a temps parcial a través del paga-
ment directe a les empreses o l’estalvi en les cotitzacions a la Seguretat Social.

D’altra banda, i malgrat les llargues jornades laborals, Espanya té un dels nivells
de productivitat per persona més baixos de la UE, tant per persona com per hora
de treball. Hauríem de seguir els models de països com Àustria i Alemanya, on
la competitivitat es basa no en les llargues jornades laborals, sinó en una alta
productivitat laboral. La direcció per objectius i missions, basada en distribuir la
missió dins de l’empresa en missions a diferents nivells fins assolir la missió
particular de cada empleat, pot ser una via de treball per solucionar el proble-
ma, però per a això serà imprescindible facilitar la formació de quadres directius
en aquest camp.61

Per dur a terme aquestes recomanacions tenen competència a nivell d’agents
públics l’Estat, la Generalitat, la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de
Municipis de Barcelona, els ajuntaments, així com totes les administracions i ens

60. UGT reclama la urgente mejora de la calidad de empleo. UGT (2003) Online. Internet.
Disponible: http://www.ugt.es/comunicados/2003/noviembre/COMPRE031103.htm

61. Cardona, P. La dirección por misiones: cómo introducir la misión en la gestión. Barcelona: IESE
març de 2003.
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públics en relació amb ells mateixos, els seus proveïdors i contractistes. A nivell
d’agents de mercat les empreses tenen competència en aquesta matèria. A
nivell d’agents socials tenen competència els sindicats i la patronal (vegeu apèn-
dix II, VI).

44..77.. ÀÀmmbbiitt eemmpprreessaarriiaall

Les empreses poden ajudar els empleats a trobar un equilibri entre el treball i la
vida privada de moltes maneres. Les polítiques i pràctiques familiarment res-
ponsables es poden agrupar en quatre categories principals: flexibilitat en el
temps, polítiques de cura de dependents, serveis domèstics, polítiques de flexi-
bilitat del lloc de treball, polítiques d’assessorament i suport professional, for-
mació o desenvolupament i, finalment, polítiques de retribució extralegal.62

Les polítiques de flexibilitat en l’horari, també anomenades flextime, permeten
a l’empleat disposar d’un horari flexible, absències curtes o llargues del treball
(fins a un any), en virtut de les necessitats familiars, sigui de forma sistemàtica
o puntual. En les empreses espanyoles familiarment responsables (EFR), trobem
les polítiques següents: horari laboral flexible (el 27% de les empreses l’oferei-
xen a tots els seus empleats), treball a temps parcial (21,3%), treballs compar-
tits (11%), setmana laboral comprimida (22,3%), jornada laboral reduïda (23,2%)
i còmput d’hores anuals (26,1%). Destaquen les aplicacions de flexibilitat en dies
de permís (67,8% ho ofereix a tots els empleats), absència per emergència fami-
liar (85,3%), temps lliure per a formació (51,2), excedència per cuidar fills petits
(51,2%), excedència per cuidar de malalts i discapacitats (45,5%), possibilitat de
tenir jornada reduïda (23,2%). No obstant això, únicament un 53,3% de les
empreses garanteixen el lloc de treball després d’un permís llarg a tots els
empleats i només un 25,6% té una política de substitució d’empleats en període
de permís per evitar sobrecarregar els companys.

62. Chinchilla, N., Poelmans, S., Leon, C. Estudio IFREI 2003. Barcelona: IESE. 2003.
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Les excedències o polítiques de cura de dependents més populars són el permís
per maternitat més enllà del que estipula la Llei (42% l’ofereixen a tots els
empleats), el permís per paternitat més enllà del que estipula la Llei (30%), l’ex-
cedència per a la cura dels fills petits (69%), el permís de lactància més enllà del
que estableix la Llei (18,7%), l’excedència per a la cura dels progenitors o fills
malalts o discapacitats (55%) i el període sabàtic (15,4%). Cal destacar els 30
dies de baixa per paternitat obligatòria de Suècia i l’augment en el nombre d’ho-
mes que s’han beneficiat de la baixa de paternitat obligatòria a Noruega, que ha
passat d’un 12% a un 90%.63

Som davant d’un procés de transició cap a la societat de la informació. Catalunya
es troba en una posició de lideratge ja que és pionera en iniciatives que més tard
s’han repetit en altres comunitats autònomes com, per exemple, la creació del
Comissionat o la posada en marxa del Pla estratègic per al desenvolupament de
la societat de la informació a Catalunya. La societat de la informació ens permet
trencar la barrera de l’espai i treballar des de qualsevol lloc. Tal com es dedueix
de l’estudi IFREI 2003, algunes empreses espanyoles familiarment responsables
intenten crear flexibilitat en el lloc de treball, oferint videoconferències (el 20,9%
de les empreses ho ofereix a tots els empleats), Internet a casa (14,2%), treball
a casa (14,2%), flexibilitat en el lloc de feina (13,7%) i teledespatxos (5,2%).

Tampoc hem d’oblidar la importància del suport professional ni dels beneficis
extra salarials com, per exemple, les assegurances de vida (38,4% de les empre-
ses ho ofereixen a tots els empleats) o assegurances mèdiques per al cònjuge
(18%) o els fills (18%), un pla de pensions (22,7%), etc. com a instruments de
suport a la conciliació.

Les mesures de suport professional tenen com a objectiu la reducció de l’estrès,
la pressió, el cansament que de vegades provoquen algunes menes de feina.
S’inclouen pràctiques com l’adaptació temporal de la càrrega de responsabilitat
per a un determinat empleat, la rotació del lloc de treball o la mutació de treball.

63. La revalorización del papel de los padres. France Diplomatie. Online. Internet. Disponible:
http://www.france.diplomatie.fr/label_france/ESPANOL/SOCIETE/SOCIETE18/societe.html
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Un altre tipus de pràctiques que es troben incloses en aquest apartat són les
relacionades amb la formació del personal en matèria de conciliació amb la ges-
tió de l’estrès (11% ho ofereixen a tots els empleats), la gestió del temps (20,9%)
i la gestió de conflictes (8,5%).

Un altre grup important de polítiques són les de serveis, l’objectiu de les quals
és reduir la càrrega de treball domèstic de l’empleat. S’inclouen un restaurant a
l’empresa (26,1% l’ofereix a tots els empleats), aparcament (21,3%) i centre d’es-
ports (11,8%). En aquest sentit, les empreses haurien d’oferir als treballadors
guarderies i centres de dia propers al centre de treball, així com bonificacions
consistents en serveis subvencionats d’atenció domiciliària.

Els factors pels quals les empreses comencen a tenir sensibilitat davant la
necessitat de conciliar són el percentatge de dones a l’empresa, la dimensió d’a-
questa empresa (si és més gran, els ajuts, en general, poden tenir més volum) i
sobretot, l’afany de tenir una plantilla compromesa.

Entre les empreses espanyoles que han desenvolupat polítiques familiarment
responsables trobem IBM, MRW, Vodafone, CajaMadrid, DECEPAL, Novartis
Farmacéutica SA, Grupo Novasoft, Red Eléctrica de España SA, Génesis, Procter
& Gamble, Sony, Merck, Nestlé, Ernst & Young, Gres de Valls, Comercial Alforja,
Sanitas, Unión Fenosa, PPG Ibérica, Vips, La Caixa, MSS, l’Oficina de
Armonización del Mercado Interior, Citibank, Hilti Española i NH Hoteles.64

Els països líders en matèria de polítiques empresarials de conciliació de la vida
laboral, familiar i personal són Anglaterra, Alemanya i els de la regió escandina-
va. Resulta curiós comprovar que a Anglaterra, on hi ha polítiques públiques
socials deficients en aquesta qüestió, el sector privat és especialment responsa-
ble. A nivell de la UE destaquen empreses com Procter & Gamble, Commerzbank,
Barclays Technology Services, Allied Dunbar, Laboratorios Lilly i Oracle. 

64. Chinchilla, N. León C. Les millors pràctiques de conciliació treball-família a l’empresa.
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.
Departament de Benestar i Família. 2003.
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En l’àmbit empresarial tenen competència a nivell d’agents públics, l’Estat, la
Generalitat, els ajuntaments, així com totes les administracions públiques; a
nivell d’agents de mercat, les empreses; i, en últim lloc, a nivell d’agents de la
societat civil, els sindicats i les patronals (vegeu apèndix II, VII).

44..88.. PPeerrcceeppcciióó ssoocciiaall

Continuem mantenint els rols tradicionals en els quals la major part de les res-
ponsabilitats familiars les assumeix la dona, fet que dificulta la conciliació de la
vida familiar i laboral i, en alguns casos, fins i tot impossibilita l’accés de la dona
al món laboral. En aquest sentit, observem que a Catalunya el 72% de les feines
domèstiques recauen sobre la dona, mentre que l’home assumeix únicament el
28% d’aquesta funció.

Convé ensenyar des de la infantesa a responsabilitzar-se de les feines domèsti-
ques mitjançant programes educatius i incloure en les agendes, també les esco-
lars, un espai per als encàrrecs de la casa i la resta de les tasques relacionades
amb l’àmbit familiar. Això ha comportat que, després de l’experiència positiva
dels centres de formació per a pares, mares i esposos, com els de Castelló, on
s’imparteixen cursos de cuina, manteniment de la casa, cura dels fills, electrici-
tat, etc., s’estigui estudiant l’obertura de centres de formació per a fills. A fi de
conscienciar des de la infantesa sobre la importància i repartiment de les feines
domèstiques, a Holanda i Anglaterra es proporcionen continguts educatius en
aquest sentit, cosa que també es fa en quatre col·legis pilot de Barcelona (IES
Josep Pla, CEIP Patronat Domènech, IES Príncep de Viana i IES Eugeni D’Ors).

Per tal de dotar d’un reconeixement social les feines domèstiques, la professo-
ra Núria Solsona Pairó ha elaborat, a iniciativa del Ministeri de Treball i
Assumptes Socials, una proposta didàctica per a l’educació secundària que duu
per títol La química de la cuina. Al mateix temps, la Generalitat Valenciana ha
arribat a un acord amb algunes caixes d’estalvis i amb la Federació de
Mestresses de Casa per proporcionar cobertura social a les mestresses de casa
a partir dels 65 anys, a banda d’una assegurança per accident.

67

La conciliació de la vida Laboral, familiar i personal

4. Millors pràctiques i recomanacions

            



A més, convindria proporcionar beneficis a les mestresses de casa, com ara una
pensió, una assegurança d’accidents i un servei d’assistència sanitària per acci-
dent domèstic. En aquest sentit, serien útils campanyes de sensibilització que
expliquessin que el còmput del treball domèstic en termes econòmics suposaria
un increment del 40% del PIB.65

D’altra banda, com que en la nostra societat qui acostuma a assumir en solitari la
cura dels fills, familiars grans i dependents encara és la dona, s’hauria de fomen-
tar la implicació dels homes en el seu paper no només de pares, sinó també de
fills, fent-los partícips dels privilegis derivats d’aquestes tasques. Seria, doncs,
convenient implantar la baixa per paternitat de 30 dies obligatòria, com es fa a
Suècia, independentment de la baixa per maternitat. Es concedeix permís laboral
amb prestació econòmica als pares durant un total de 450 dies, dels quals 420 es
poden repartir entre els progenitors de la manera que ells vulguin. No obstant
això, els 30 dies restants, anomenats “el mes del papa”, no poden ser transferits.
El nivell de remuneració és del 90% dels ingressos bruts durant 360 dies. Per als
90 dies restants es paga una quantitat fixa diària de 60 corones sueques. Adoptant
una mesura semblant, evitaríem que molts homes deixessin d’agafar la baixa per
paternitat per por de ser objecte de discriminació per part dels seus superiors, no
fos cas que posessin fi a la seva carrera professional.

Com que el treball remunerat ha esdevingut la pauta que defineix els ciutadans,
es produeix una falta de reconeixement de les feines domèstiques. Demanar una
reducció de jornada o una excedència per motius familiars no està ben vist. Com
a resposta a aquesta sobrevaloració del treball remunerat, en les ultimes dèca-
des s’han desenvolupat, en la UE en general i en l’AMB en particular, bancs de
temps o xarxes per iniciativa de la societat civil, la unitat d’intercanvi i de valor
dels quals és el temps (a Barcelona: Guinardó, Nucli Antic, Bon Pastor, Gràcia,
Raval i Cornellà de Llobregat). Les tasques reproductives i de cura de persones
són prioritàries, encara que l’oferta d’opcions d’intercanvi sigui molt àmplia. En
els bancs de temps les hores destinades a qualsevol activitat tenen el mateix

65. Eustat. Online. Internet. Disponible: www.eustat.es 
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valor. També promouen valors de cooperació i de solidaritat. En aquest sentit, el
projecte acompleix clarament la seva missió: promoure la coresponsabilització
en les feines domèstiques i de cura de les persones i facilitar la conciliació de la
vida laboral, familiar i personal.66

En qualsevol cas, no hem d’oblidar que és necessari impulsar la cultura de la
conciliació, tenint en compte que hem de conciliar la vida laboral, familiar i per-
sonal d’una manera diferent i flexible, segons les condicions i etapes de la vida.

En l’àmbit de la percepció social, tenen competència a nivell d’agents públics
l’Estat, la Generalitat, la Diputació de Barcelona, així com totes les administra-
cions públiques i els seus ens autònoms i empresarials (vegeu apèndix II, VIII).

66. Méndez, E. “Tiempo a cambio de tiempo” Bancos de tiempo y conciliación de la vida familiar y
laboral. Salud y Familia. Barcelona, 1 d’octubre de 2003.

69

La conciliació de la vida Laboral, familiar i personal

4. Millors pràctiques i recomanacions

     



55.. CCoonncclluussiioonnss

A causa de la falta de cultura de conciliació, de recursos, de serveis i d’infraes-
tructures per conciliar, tant en la UE en general com en l’AMB en particular,
existeix la imperiosa necessitat d’implantar mesures conciliadores de la vida
laboral i familiar, ja que si no hi ha una conciliació, els que vivim al segle XXI veu-
rem com s’aguditzen les patologies i els fracassos socials i econòmics que arros-
seguem del segle passat.

Conciliar és un verb d’acció i per conjugar-lo en temps present, tan complex és
un entramat de polítiques de contingut múltiple (demografia, entorn familiar,
disposició urbanística, transports i comunicacions, accés a l’habitatge, marc
legislatiu, mercat laboral, àmbit empresarial i percepció social), com una plura-
litat de subjectes actius (agents públics, de mercat i socials). No obstant això,
com tot procés de canvi, comença per un mateix.

L’informe revela la problemàtica actual i la posició desavantatjosa de l’AMB en
aquesta matèria en relació amb altres països del nostre entorn més immediat
pel que respecta a la demografia (el procés ràpid d’envelliment de la població, el
dèficit d’atenció a nens, ancians i persones dependents i el baix índex de natali-
tat), de l’entorn familiar (la reducció del nucli familiar i les cases buides), la dis-
posició urbanística (la creació de noves àrees industrials mancades de servei de
transport públic col·lectiu), els transports i les comunicacions (l’augment de la
mobilitat i dels desplaçaments en transport privat), l’accés a l’habitatge (l’aug-
ment del preu de l’habitatge en venda i en lloguer i la reducció de les seves
dimensions), el marc legislatiu (la incompatibilitat horària i la manca d’experts),
el mercat laboral (l’alta desocupació femenina i juvenil, l’escassetat de contrac-
tes a temps parcial, l’alta temporalitat i l’imperi de la cultura de las llargues jor-
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nades laborals), l’àmbit empresarial (la falta de flexibilitat d’horaris, la curta
durada de les baixes i excedències, la inflexibilitat espacial, la manca d’assesso-
rament professional, personal i familiar, l’escassetat de beneficis extrajurídics
per als empleats i els seus familiars), i la percepció social (el manteniment dels
rols tradicionals, l’estrès de les dones treballadores i la manca de reconeixement
al treball domèstic i familiar).

Tal com es dedueix d’aquest estudi, la conciliació de la vida laboral, familiar i
personal comportaria múltiples beneficis per a l’individu, la família, l’empresa i
la societat, per la seva interrelació i perquè ens afecta a tots. En definitiva, la
conciliació aportaria individus més satisfets, famílies més unides, empreses més
competitives i una societat més cívica i solidària. 

En l’estudi es recullen un gran nombre de millors pràctiques que es fan en
aquest camp en la UE. De tota manera, no hem trobat, com tampoc no ho han fet
els experts que hem consultat, cap ens local a nivell europeu que hagi tractat de
forma global la conciliació de la vida laboral i familiar. Això ha provocat que fins
ara no s’hagi aconseguit solucionar definitivament aquest conflicte i que l’AMB
tingui l’oportunitat de convertir-se en pioner a la UE i beneficiar-se de tots els
avantatges familiars, empresarials i socials que això comportaria. La conciliació
de la vida laboral i familiar suposaria la innovació necessària perquè les empre-
ses de l’AMB continuïn essent competitives.

Entre les rreeccoommaannaacciioonnss,, convé destacar:

A) En l’àrea demogràfica i de l’entorn familiar, unes majors prestacions socials a
les famílies; unes prestacions que no s’han de veure com una despesa, sinó
com una inversió en assistència preventiva al deteriorament social i a la con-
taminació de l’ecologia humana, perquè les polítiques familiars són les políti-
ques socials del segle XXI. 

B) En l’àrea urbanística, un creixement ordenat, evitant la creació de noves zones
mancades de sistemes de transports públics i comunicacions.

71

La conciliació de la vida Laboral, familiar i personal

5. Conclusions

        



C) En l’àrea de transports i comunicacions, una major i millor dotació de trans-
port públic i una reducció de l’ús del transport privat. 

D) En l’àrea de l’accés a l’habitatge, unes mesures fiscals a favor del lloguer, una
major dotació d’habitatges de protecció oficial i un major control sobre la
requalificació del sòl. 

E) En l’àrea legal, un canvi horari en consonància amb l’horari europeu. És clar
que aquest canvi no es podria donar de forma immediata, ni generalitzada a
curt termini. No obstant això, es podrien introduir experiències pilot en algun
districte de Barcelona i algun municipi de l’AMB. Més endavant, aquest canvi
horari s’estendria a la resta de Catalunya i passaria a ser un fet diferencial
amb la resta d’Espanya que dotaria de major satisfacció les seves famílies, de
competitivitat les seves empreses i de qualitat de vida els seus ciutadans, la
qual cosa atrauria els millors treballadors i seus nacionals i internacionals. 

F) La creació d’un departament supervisor dels diferents àmbits relacionats amb
la conciliació i guardonador de certificats a les administracions familiarment
responsables, així com a les empreses. Aquests certificats es tindran en
compte a l’hora de la contractació pública.

G) La insistència perquè a totes les administracions públiques, ens autònoms i
empreses públiques s’apliquin mesures conciliadores i siguin un exemple per
a la resta d’empreses. 

H) En l’àrea laboral, el foment del treball a temps parcial i un major control dels
contractes temporals. 

I) En l’àrea empresarial, una major flexibilitat en el temps i en l’espai, unes exce-
dències més extenses, un assessorament professional, personal i familiar i
més beneficis extrajurídics.

J) En l’àrea de la percepció social, una major valoració i un repartiment més
equitatiu de les feines domèstiques i familiars.
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Fins avui únicament algunes empreses i administracions públiques han implan-
tat mesures aïllades per als seus funcionaris pensant en la conciliació laboral i
familiar. Ara ha arribat el moment que l’Administració pública sigui modèlica en
l’àmbit de la conciliació i que al voltant d’una mesa institucional i transversal
liderada pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona tots els agents treballin de
manera conjunta i global en el Diagnòstic Integral de la Conciliació (DIC) i en la
proposta d’un programa de conciliació o conjunt de polítiques impulsores per als
pròxims 4 anys en l’AMB. Per a aquesta finalitat serà convenient crear l’Obser-
vatori Metropolità de la Conciliació (OMC), un organisme de caràcter permanent,
format per representants de les administracions públiques, del Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona, d’empreses, de sindicats, d’universitats, d’esglèsies i
del teixit associatiu, que estudiarà de manera continuada l’evolució de totes les
àrees que afecten la conciliació, inclosos els qui la frenen o els qui la impulsen.

AAnnnneexx 11.. EExxpplliiccaacciióó ddeell mmèèttooddee DDeellpphhii 67

L’objecte de la major part de les aplicacions Delphi és l’obtenció i exploració fia-
ble i creativa de la informació adequada per poder prendre una decisió. Es basa
en un procés estructurat d’obtenció i anàlisi del coneixement d’un grup d’experts
a través d’un seguit de qüestionaris intercalats amb un feedback d’opinions
(Adler i Ziglio, 1996).

D’acord amb Helmer (1997), Delphi representa un mecanisme útil de comunica-
ció entre un grup d’experts i, conseqüentment, facilita la formació d’un criteri
col·lectiu. Wisseman (1982) subratlla la importància del mètode Delphi com a
tècnica d‘exploració monovariant per a previsions tecnològiques. A més, sosté
que el mètode Delphi s’ha desenvolupat amb l’objectiu de fer possible una dis-
cussió entre experts sense permetre un cert comportament de menys escoltar i
més parlar com acostuma a succeir durant una discussió en grup, cosa que difi-
culta la formació d’una opinió ponderada.
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Baldwin (1975) afegeix que a causa de la manca de coneixement científic, les
persones que han de prendre alguna decisió es veuen forçades a confiar en les
intuïcions pròpies o en l’opinió dels experts. El mètode Delphi s’ha utilitzat pro-
fundament per realitzar previsions en diferents camps (Cornisa, 1977).

AAnnnneexx 22.. ÍÍnnddeexx ddee ffeeccuunnddiittaatt

Font: Eurostat
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AAnnnneexx 33.. ÍÍnnddeexx ddee ffeeccuunnddiittaatt IIII

Font: Web Statistics Austria (2001)
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AAnnnneexx 44.. GGuuaarrddeerriieess aa llaa UUEE

Font: OECD, dades corresponents a 1999-2001
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AAnnnneexx 55.. DDeessppeesseess ssoocciiaallss ((%% PPIIBB))

Font: Eurostat (2000)
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AAnnnneexx 66.. DDeessppeesseess ppeerr aa ffaammíílliieess ((%% ddeessppeesseess ssoocciiaallss))

Font: Eurostat (2000)
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AAnnnneexx 77.. EEvvoolluucciióó ddeell nnoommbbrree ddee mmaattrriimmoonniiss

Gràfica: Institut de Política Familiar. Font: INE

AAnnnneexx 88.. EEvvoolluucciióó ddee llaa rruuppttuurraa ffaammiilliiaarr

Gràfica: Institut de Política Familiar. Font: INE
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AAnnnneexx 99.. MMoobbiilliittaatt sseeggoonnss eell mmoottiiuu ddeell ddeessppllaaççaammeenntt

Font: Enquesta de mobilitat quotidiana 2001 d’ATM. (elaboració pròpia.)

La mobilitat obligada —treball 65,1% i estudis 34,9%— (28%) presenta un major
pes relatiu que la mobilitat no obligada —compres 24,6%, visites i acompanyar
23,5%, diversió i temps lliure 21,1% i altres 30,8%— (24,3%).

La important proporció de desplaçaments per a la tornada a casa (47,7%) confir-
ma la tendència pendular de la mobilitat: la major part dels desplaçaments
tenen origen o destí en el mateix domicili.
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AAnnnneexx 1100.. DDiissttrriibbuucciióó hhoorrààrriiaa ddee llaa mmoobbiilliittaatt sseettmmaannaall eenn ll’’RRMMBB

Font: Enquesta de mobilitat quotidiana 2001 d’ATM. (elaboració pròpia.)

AAnnnneexx 1111.. HHaabbiittaattggeess nnoouuss

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. (elaboració pròpia.)
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AAnnnneexx 1122.. EEvvoolluucciióó ii ccoommppoossiicciióó ddeell ppaassssiiuu ddee lleess llllaarrss eessppaannyyoolleess

Font: Banc d’Espanya.

http://www.bde.es/informes/be/docs/dt0228.pdf
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AAnnnneexx 1133.. 
EEnnddeeuuttaammeenntt ddee lleess llllaarrss eessppaannyyoolleess:: DDeessgglloossssaammeenntt ppeerr ttiippuuss ddee ccrrèèddiitt

Font: Banc d’Espanya.

http://www.bde.es/informes/be/docs/dt0228.pdf

83

La conciliació de la vida Laboral, familiar i personal

5. Conclusions

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

60

50

40

30

20

10

0

% RBD

inversió en habitatge      consum      resta

        



AAnnnneexx 1144.. RRààttiioo dd’’eennddeeuuttaammeenntt ddee lleess llllaarrss eessppaannyyoolleess

Font: Banc d’Espanya.

http://www.bde.es/informes/be/docs/dt0228.pdf
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AAnnnneexx 1155.. EEvvoolluucciióó ddeell pprreeuu ddee ll’’hhaabbiittaattggee,, ll’’ooccuuppaacciióó ii eell ccrrèèddiitt

Fonts: INE, Ministeri de Foment i Banc d’Espanya.

http://www.bde.es/informes/be/docs/dt0228.pdf 
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AAnnnneexx 1166.. PPeerrssoonneess ppeerr hhaabbiittaattggee

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. (elaboració pròpia.)

AAnnnneexx 1177.. TTaaxxaa ddee ddeessooccuuppaacciióó:: 22000011

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. (elaboració pròpia.)
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AAnnnneexx 1188.. BBeenneeffiicciiss ddee llaa ccoonncciilliiaacciióó eenn ll’’iinnddiivviidduu

1. La reducció de la probabilitat de malalties per estrès, ansietat i depressió.
2. La millora de les relacions personals d’amistat, veïnat, etc.
3. L’enriquiment personal en altres àmbits:

temps per a la pràctica esportiva
temps per a la cultura
temps per a la formació contínua
temps per al voluntariat

4. L’increment de la creativitat
5. L’augment de la motivació personal
6. La millora de l’autoestima
7. La clarificació de prioritats
8. El major equilibri i felicitat

AAnnnneexx 1199.. BBeenneeffiicciiss ddee llaa ccoonncciilliiaacciióó eenn llaa ffaammíílliiaa

1. Increment quantitatiu i qualitatiu del temps en família
2. Desenvolupament complet del rol de família unida
3. Reducció de la distància psicològica generacional
4. Major solidaritat intergeneracional
5. Educació personal dels fills
6. Major qualitat de la cura de persones grans i dependents
7. Major grau de satisfacció mútua
8. Reducció del nombre de trastorns de conducta dels adolescents
9. Millora de la relació conjugal

10. Reducció del nombre de ruptures matrimonials
11. Consideració positiva de la maternitat-paternitat
12. Repartiment de les responsabilitats domèstiques i familiars
13. Reducció de l’estrès i dels conflictes familiars
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AAnnnneexx 2200.. BBeenneeffiicciiss ddee llaa ccoonncciilliiaacciióó eenn llaa ssoocciieettaatt

1. Augment de la natalitat
2. Garantia del sistema de pensions
3. Garantia de l’Estat del benestar
4. Millora de l’educació
5. Augment de la qualitat de vida
6. Reducció de la discriminació sexual
7. Millor tracte a les persones grans i dependents
8. Major reconeixement del treball domèstic
9. Major reconeixement de la cura de nens, ancians i malalts

10. Menor materialisme i major solidaritat
11. Desenvolupament de competències necessàries per a l’empresa
12. Desenvolupament de competències necessàries per a la societat
13. Prevenció del fracàs escolar
14. Prevenció de la delinqüència
15. Prevenció del consum de drogues
16. Prevenció d’embarassos no desitjats i d’avortaments
17. Solidaritat intergeneracional
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AAnnnneexx 2211.. BBeenneeffiicciiss ddee llaa ccoonncciilliiaacciióó aa ll’’eemmpprreessaa

1. Major equitat entre els treballadors
2. Major satisfacció dels empleats68

3. Una adequada motivació de la plantilla69

4. La lleialtat dels empleats70

5. La vinculació afectiva amb l’empresa71

6. La reducció de les intencions de canviar de feina72

7. La retenció dels empleats73

8. La retenció de talents
9. La reducció dels costos de la rotació laboral74

10. L’absentisme laboral
11. L’augment de la productivitat75

12. La imatge d’empresa familiarment responsable
13. L’augment del preu de les accions de l’empresa76

14. La supervivència
15. La disminució del conflicte família-feina
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77. Fast Company. The hippest city in the USA . 2003. Online. Internet. 
Disponible: http://www.fastcompany.com/magazine/75/desmoines.html

AAppèènnddiixx II.. DDeess MMooiinneess,, llaa cciiuuttaatt ddee mmooddaa aallss EEssttaattss UUnniittss77

Emily Snavely té onze anys i explica que els seus pares sempre són amb ella. El
seu pare, que és dentista, va sovint al col·legi. Va començar ara fa cinc anys aju-
dant la seva filla i alguns companys a rentar els plats els divendres al migdia.
També els hi ha llegit i els ha vigilat durant l’hora del pati. La seva mare, vicepre-
sidenta de Wells Fargo, ajuda en la fira anual del llibre i, de tant en tant, dóna un
cop de mà a la cafeteria a les hores de menjar. Els Snavely resideixen a Des
Moines, Iowa.

Treballar a Des Moines està més de moda que fer-ho a Califòrnia o a Nova York.
Els pares del 68% dels nens menors de sis anys treballen tots dos fora de casa
pel 53% a Chicago, 51% a Nova York, 49% a Houston i 46% a Los Angeles. A més,
mentre que les xifres de desocupació de Nova York i San Francisco són de dos
dígits, a Des Moines la taxa de desocupació és del 3,5%. Segons la Societat de
Direcció de Recursos Humans, les empreses americanes que ofereixen mesures
de flexibilitat en el temps va baixar de 64% a 55% i el percentatge d’empreses
amb pràctiques de teletreball va caure del 23% al 17%. No obstant això, a Des
Moines han augmentat.

El fet de tenir una economia local pròspera és determinant per a la conciliació de
la vida laboral, familiar i personal. Importants empreses financeres s’han assen-
tat a la ciutat atretes per la seva alta qualitat de vida, mercat immobiliari, bones
escoles públiques, desplaçaments curts a la feina i baixos costos laborals. L’abril
de 2003 Wells Fargo va incorporar 1.500 treballadors a la seva plantilla de Des
Moines. ING va tancar les oficines que tenia a Phoenix i Houston l’any 2000, i va
recol·locar 400 dels seus empleats a Des Moines. Una estructura impositiva
favorable i un bon accés a autopistes han atret grans empreses distribuïdores. El
2003 Firestone va obrir un nou centre de distribució de pneumàtics als afores de
la ciutat.
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L’empresa d’assegurances Principal ofereix als seus empleats assessorament
financer gratuït, centres de lactància per a mares, aparcament gratuït o parcial-
ment subvencionat, una habitació d’oració musulmana, classes preparatòries
per al part i cursos per a futurs pares, en els quals aprenen a canviar bolquers i
preparar biberons. Cada mes 3.500 empleats utilitzen les instal·lacions esporti-
ves de l’empresa.

El director de recursos humans de Kevin Industries contracta professionals de
tot el país i aporta als candidats informació sobre tot allò (activitats esportives,
culturals, etc., comparant preus i facilitat per aconseguir entrades) que, segons
diuen, trobaran a faltar a Des Moines.

Des de 1946 Townsend Engineering ofereix cada dos o tres anys un cap de set-
mana per als seus empleats i marits/mullers a Puerto Rico, Hawaii, Florida, Las
Vegas, Palm Springs, Les Bahames, etc. Els empleats disposen d’una plaça d’a-
parcament. Un cop a l’any, poden enviar flors a algú especial a l’empresa.
L’empresa també proporciona assessoria anònima pastoral i serveis de taxi gra-
tuïts després de les sortides nocturnes. No totes les empreses poden motivar els
empleats d’aquesta forma. És per això que recomanem començar amb coses
petites per fidelitzar els seus empleats.

91

La conciliació de la vida Laboral, familiar i personal

5. Conclusions

   



L’escola pública és un element clau per a la comunitat empresarial de Des
Moines perquè constitueix un nexe d’unió entre els empleats i la seva vida
domèstica. Els col·legis públics col·laboren amb l’Alianza Empresa/Educación
creada amb aquest propòsit. Dinou empreses van començar donant material als
col·legis. En l’actualitat, alguns col·legis i oficines estan connectats a través de
passadissos elevats, cosa que facilita la recollida dels nens i la participació dels
pares en les activitats escolars a l’hora de dinar.

DDeess MMooiinneess NNoovvaa YYoorrkk SSaann FFrraanncciissccoo
Desocupació 3,5% 8% 7% 
Desplaçaments a 
/de la feina (minuts) 19 35 29 
Preu mitjà de domicili $131,200 $350,900 $560,200 
Lloguer pis (pis d’1 dormitori) $605 $1396 $1379 
Lloguer d’oficines 
(per peu quadrat) $19,66 $55.40 $40.32 
Lloc en el rànquing nacional 
de col·legis públics 5è 47è 28è 
Ingressos mitjos per llar $39,408 $47,030 $55,221 

AAppèènnddiixx IIII.. FFeettss,, ccoonnsseeqqüüèènncciieess,, mmiilllloorrss pprrààccttiiqquueess,, rreeccoommaannaacciioonnss ii ààmmbbiitt ddee
ccoommppeettèènncciieess

I. Demografia i entorn familiar
II. Disposició urbanística

III. Transports i comunicacions
IV. Accés a l’habitatge
V. Marc legislatiu

VI. Mercat laboral
VII. Àmbit empresarial
VIII. Percepció social
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II.. DDeemmooggrraaffiiaa ii eennttoorrnn ffaammiilliiaarr

Fet rellevant Envelliment de la població. El 20,7% de la població de
Barcelona té més de 64 anys. Únicament l’1% de les
persones grans reben assistència domiciliària a
Barcelona. El nombre de persones dependents aug-
mentarà en el futur.

Conseqüència Sobrecàrrega de responsabilitat als familiars.
Major risc d’exclusió social i aïllament. 
Manca de solidaritat intergeneracional.

Millors pràctiques A Dinamarca el 24% de les persones majors de 64 anys
tenen accés a serveis públics d’atenció domiciliària. 
“Amics de la llar”, iniciativa promoguda per la
Generalitat d’intercanvi intergeneracional d’habitatge
per companyia.
Empreses Familiarment Responsables (EFR).

Recomanacions Incloure en el sistema de la Seguretat Social els ser-
veis socials d’atenció domiciliària a persones grans i
dependents. 
Augmentar l’oferta pública de serveis a persones
grans i dependents, així com als seus vetlladors,
posant èmfasi en l’assistència domiciliària.
Formació amb titulació de vetlladors. 
Suport als vetlladors a través de cursos de gerontolo-
gia, programes formatius de TV, teleassistència en
casos extrems i una guia pràctica per a la cura de
persones grans i dependents. 
Deducció en la declaració de la renda de les despeses
per assistència domiciliària per a la cura de persones
grans i dependents. 
Informació des de l’empresa sobre centres i serveis
per a la cura de persones grans i dependents fora de
l’empresa.

Àmbit de competències UE, Estat, Generalitat, Diputació de Barcelona, con-
sells comarcals i ajuntaments.
Empresa.
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II.. DDeemmooggrraaffiiaa ii eennttoorrnn ffaammiilliiaarr

Fet rellevant Gran dèficit de places de guarderies públiques i pri-
vades. Únicament el 9% dels catalans menors de 3
anys té plaça en una escola pública contra el 50%
d’Alemanya i 48% de Dinamarca.

Conseqüència Major dificultat de la dona per integrar-se al món
laboral.

Millors pràctiques Els nens suecs tenen garantit l’accés a l’educació
infantil pública a partir dels 0 anys d’edat. 
A Finlàndia s’ofereix la possibilitat d’escollir entre
guarderia pública i privada a través dels tiquets guar-
deria. 
Com a alternativa a les guarderies públiques, França
ofereix l’assistència diürna domiciliària.
Empreses Familiarment Responsables (FER).

Recomanacions Major dotació de places escolars públiques o priva-
des amb dotació de tiquets guarderia per garantir l’e-
lecció de centre. 
Ampliar els horaris d’obertura. 
Assistència diürna domiciliària a nens.
Desenvolupar polítiques de serveis més enllà de
l’àmbit de l’empresa: informació sobre guarderies
dins i fora de l’empresa, ajuda econòmica per sufra-
gar les despeses ordinàries de guarderia, la provisió
o pagament dels serveis de guarderies o cangur
durant els viatges de treball o hores extres i la reser-
va de places escolars en col·legis locals.

Àmbit de competències Estat, Generalitat, Diputació de Barcelona, consells
comarcals, ajuntaments, així com totes les adminis-
tracions i organismes públics (respecte a les presta-
cions dels seus propis empleats).
Empresa.
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II.. DDeemmooggrraaffiiaa ii eennttoorrnn ffaammiilliiaarr

Fet rellevant L’any 2002 Catalunya tenia un índex de natalitat
d’1,33%.

Conseqüència No s’assoleix la taxa de reposició de la població.
Impossibilitat de garantir l’activitat econòmica.

Millors pràctiques L’Estat austríac ofereix una prestació universal de 436
euros per fill a càrrec fins als 30 o 36 mesos d’edat, a
condició que els dos progenitors comparteixin la cura
del bebè. 
EFR: Baixa per maternitat, paternitat i lactància més
enllà del que estipula la Llei. Excedència per a la cura
dels fills. Oferta de cursos prenatal, nutrició i d’orien-
tació familiar. 
Utilitzar el superàvit de la Seguretat Social en despe-
ses socials 

Recomanacions Una major prestació per fill a càrrec. 
Elaboració d’una guia pràctica per a la cura de nens. 
Desgravació a EFR.

Àmbit de competències Estat, Generalitat i ajuntaments.
Empresa.
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II.. DDeemmooggrraaffiiaa ii eennttoorrnn ffaammiilliiaarr

Fet rellevant En el període que va de 1996 a 2000, el ritme de crei-
xement de separacions i divorcis a Espanya va ser del
26%, mentre que el de matrimonis va ser del 7%.

Conseqüència Falta d’estabilitat familiar. 
Desintegració de la unitat familiar com a agent edu-
cador i socialitzador.

Millors pràctiques Facilitar el temps en parella a través de la reducció
de les llargues jornades laborals. 
EFR: Cursos i assessorament sobre conciliació tre-
ball-família, gestió del temps, de l’estrès i de conflic-
tes.

Recomanacions Foment de la utilització d’un horari europeu.
Donar suport a les empreses que el tinguin o que
l’implantin. 
Facilitar el coneixement i l’accés dels mediadors
familiars.

Àmbit de competències Estat, Generalitat i ajuntaments.
Empresa.
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II.. DDeemmooggrraaffiiaa ii eennttoorrnn ffaammiilliiaarr

Fet rellevant A Catalunya actualment el 25% dels bebès neixen de
mares solteres, respecte al 12% de 1995.

Conseqüència Empobriment de la família i major dificultat per con-
ciliar vida laboral i familiar.

Millors pràctiques A França les famílies monoparentals tenen dret a un
subsidi universal de suport familiar i a un subsidi per
al progenitor amb escassos recursos econòmics.

Recomanacions Prestacions econòmiques especials per a famílies
monoparentals. 
Educació en els col·legis de l’afectivitat i de la com-
plementarietat d’home i dona en els diferents àmbits
de la vida.

Àmbit de competències Estat, Generalitat i ajuntaments.

IIII.. DDiissppoossiicciióó uurrbbaannííssttiiccaa

Fet rellevant Creació de polígons industrials mancats de serveis
bàsics.

Conseqüència Difícil conciliació de la vida laboral i familiar.
Millors pràctiques En el polígon Campezo i en el polígon de Tres Cantos

de la Comunitat de Madrid, diverses empreses com-
parteixen guarderia. Aquest tipus de guarderies
tenen tradició a Londres i Liverpool.

Recomanacions Oferta de guarderies, col·legis, centres de dia, cen-
tres mèdics i comercials dins de o prop dels polígons
industrials.

Àmbit de competències Generalitat, ajuntaments, Cambra de comerç, Con-
sorci Zona Franca, Mancomunitat de Municipis de
Barcelona, Pacte Industrial Metropolità, Pla Estratè-
gic Metropolità de Barcelona.
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IIIIII.. TTrraannssppoorrttss ii ccoommuunniiccaacciioonnss

Fet rellevant El 19% dels polígons industrials de l’RMB té un dèfi-
cit greu d’accessibilitat en transport públic col·lectiu.

Conseqüència Deficiències quantitatives i qualitatives en transports
públics col·lectius.

Millors pràctiques L’Ajuntament de Barcelona, l’Associació per a la
Promoció del Transport Públic, CCOO i el Consorci de
la Zona Franca estan treballant per promoure l’accés
sostenible a les empreses d’aquest gran centre de
treball. Una línia regular ha substituït una línia d’au-
tobusos d’una empresa del polígon.

Recomanacions Nous serveis de transport públic col·lectiu.
Increment de les freqüències de pas en zones amb
accés deficitari, amb especial atenció al servei noc-
turn. 
Ampliació de les línies de transport públic existents. 
Promoció del carril bus en els principals accessos
d’àrees d’activitat. 
Fomentar els transports llançadora. 
Elaboració de guies de serveis de transport públic per
als polígons.

Àmbit de competències Estat, Generalitat, ajuntaments, Autoritat Metropoli-
tana del Transport i Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona. 
Empreses.
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IIIIII.. TTrraannssppoorrttss ii ccoommuunniiccaacciioonnss

Fet rellevant L’any 2000 la mobilitat total metropolitana va aug-
mentar entre el 5,7% i el 7% (la utilització del trans-
port públic ho va fer un 2,9%, mentre que el del vehi-
cle privat ho va fer un 4,1%).

Conseqüència Augment i allargament dels desplaçaments en l’àrea
metropolitana de Barcelona. 
Augmenta el temps destinat al treball. 
Generació d’estrès.

Millors pràctiques Diferents ajuntaments de l’AMB: punt de trobada entre
conductors i tripulants en les seves pàgines web.
L’ Ajuntament de Vitòria: entre els seus empleats, una
xarxa de conductors i tripulants (carpooling), que
poden utilitzar el carril taxi-bus. 
A Viena i Hannover: estacionaments de dissuasió
(park & rail) a l’entrada de les ciutats. 
Car-sharing o ús compartit d’automòbils que pertan-
yen a la col·lectivitat a Suècia, Bremen, Londres, Torí,
Gènova i Palerm. 
Pagament de peatge a l’entrada de Londres.
Roma i Amsterdam: accés al centre de les ciutats
limitat a vianants, ciclistes, autobusos i tramvies. 
Teletreball.
Empresa Familiarment Responsable (EFR):
Flexibilització d’horaris d’entrada i sortida.

Recomanacions Fomentar la utilització del transport col·lectiu, aug-
mentant l’oferta quantitativa i qualitativa, facilitant
hostesses de suport per a nens, ancians i persones
amb minusvalideses. 
Oferir descomptes a famílies i persones que realitzin
trajectes llargs i augmentar l’oferta de transport
públic, especialment el ferroviari i el transversal. 
Reduir la utilització del transport privat mitjançant el
Park & Rail i el carpooling. 
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Foment del teletreball i de la flexibilització d’horaris
d’entrada i sortida a col·legis i empreses.

Àmbit de competències Estat, Generalitat, ajuntaments, Autoritat Metropoli-
tana del Transport i Mancomunitat de Municipis. 
Empreses.

IIVV.. AAccccééss aa ll’’hhaabbiittaattggee

Fet rellevant Augment del preu de l’habitatge. El 1996 el preu mitjà
del m2 de l’habitatge mitjà a Barcelona era de 1.484
euros i l’any 2003 és de 2.726 euros.

Conseqüència Abandonament del centre de les ciutats. 
El nombre d’habitants baixa a Barcelona.
Creixement caòtic de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
Major endeutament de les famílies i necessitat de
doble ingrés. 
Major dificultat per conciliar.

Millors pràctiques Deducció fiscal del lloguer de l’habitatge.
Recomanacions Major oferta d’habitatges de protecció oficial.

Major control en la requalificació dels terrenys.
Suprimir impostos de donacions de pares a fills per
accedir al primer habitatge. 
Ampliació de la xarxa de transport a la segona i ter-
cera corona. 
Creació de comunitats autosuficients amb centres de
treball, ensenyament i habitatges.
Dissenyar i augmentar l’espai públic per al temps
d’oci, incloent-hi instal·lacions esportives, passeigs,
zones verdes, de joc, ludoteques i locals familiars de
trobada.

Àmbit de competències Estat, Generalitat, Diputació de Barcelona, ajunta-
ments, Mancomunitat de Municipis de Barcelona.
Caixes d’estalvis.
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IIVV.. AAccccééss aa ll’’hhaabbiittaattggee

Fet rellevant: Reducció de les dimensions de l’habitatge. Els habi-
tatges de 60 i 90 m2 representen el 35% i el 60% del
total d’habitatges espanyols.

Conseqüència: Reducció del nucli familiar. L’any 2001 el 21,4% de les
llars catalanes les composaven una persona, el
27,9% dues, el 22,3% tres, el 21,1% quatre, el 5,8%
cinc i 2,6% sis o més.

Millors pràctiques -
Recomanacions Conscienciar constructors i arquitectes del fet que les

reduïdes dimensions de l’habitatge actual són incom-
patibles amb la convivència natural. 
Les dimensions de l’habitatge de protecció oficial hau-
rien de dependre del nombre de membres de la família. 
Afegir el nombre de membres de la família com a criteri
preferencial per optar a un habitatge de protecció oficial.
Més mobilitat hipotecària.

Àmbit de competències Estat, Generalitat, Diputació de Barcelona, ajunta-
ments i Mancomunitat de Municipis.

IIVV.. AAccccééss aa ll’’hhaabbiittaattggee

Fet rellevant El preu del lloguer de l’habitatge va augmentar un
15,4% a Barcelona entre 2001 i juliol del 2002.

Conseqüència Amuntegament (d’immigrants) en pisos de lloguer
amb qualitats precàries.

Millors pràctiques A Àustria, els jutges limiten les rendes abusives.
Recomanacions Regulació dels preus de lloguer. 

Deducció fiscal pel lloguer d’habitatge. 
Major dotació de pisos de protecció oficial.

Àmbit de competències Estat, Generalitat, Diputació de Barcelona, ajunta-
ments i Mancomunitat de Municipis.
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VV.. MMaarrcc lleeggiissllaattiiuu

Fet rellevant Incompatibilitat horària:
Horari laboral de jornada completa de 8.00 o 9.00 a
13.30 o 14 i de 15.00 o 16.00 a 18.00 o 19.00 h.
Horari laboral intensiu de 8:00 a 15:00 h.
Horaris comercials de 10.00 a 13.30 i de 16.00 a 20.00 h.
Horari escolar de 9.00 a 13.30 i de 15.30 a 17.30 h.
Horari de restaurants de 13.30 o 14.00 a 16.00 i de
20.30 o 21.00 a 24.00 h.
Horaris d’atenció en l’Administració pública de 9:00 a
14:00 h.

Conseqüència Incompatibilitat d’horaris laborals, escolars, comer-
cials, de restaurants i d’atenció al públic en
l’Administració pública.

Millors pràctiques Experiència pilot al barri de Sants de Barcelona.
Recomanacions Reformar els horaris laborals, escolars, Administra-

ció pública i comercial. Experiència pilot en un dis-
tricte de Barcelona i un municipi de l’AMB. 
Dia de l’horari europeu.

Àmbit de competències Estat, Generalitat, ajuntaments, així com totes les
administracions públiques en relació amb els seus
horaris i les seves empreses i ens autònoms.
Hostaleria i petit comerç.
Sindicats, patronals i col·legis professionals.
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VV.. MMaarrcc lleeggiissllaattiiuu

Fet rellevant La conciliació de la vida laboral i familiar és un tema
transversal que afecta diversos àmbits de competència.

Conseqüència Manca d’experts en conciliació de la vida laboral i
familiar.

Millors pràctiques -
Recomanacions Designar equips que poden formar tècnics i inspec-

tors de conciliació. 
Crear un departament supervisor dels diferents
àmbits relacionats amb la conciliació i guardonador
de certificats a les administracions i empreses fami-
liarment responsables, les quals es tindran compte a
l’hora de la contractació pública.

Àmbit de competències Estat, Generalitat, Diputació de Barcelona, ajuntaments. 
Escoles de negocis, sindicats, patronals i empreses.

VVII.. MMeerrccaatt llaabboorraall

Fet rellevant Alta desocupació juvenil.
Conseqüència Ajornament de l’edat de maternitat fins als 30 anys.
Millors pràctiques A Suècia i Noruega els joves reben beques d’emanci-

pació a fi de poder aconseguir una autonomia econò-
mica. Algunes entitats financeres ofereixen habitat-
ges per a joves.

Recomanacions Dotació de beques per a joves. 
Major dotació d’habitatges de protecció oficial.
Foment de l’ocupació juvenil. 
Facilitar als joves pràctiques de treball mentre estu-
dien.

Àmbit de competències Estat, Generalitat, Diputació de Barcelona, ajunta-
ments i Mancomunitat de Municipis.
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VVII.. MMeerrccaatt llaabboorraall

Fet rellevant La jornada partida a temps complet és la més habi-
tual. 
Escassa jornada intensiva o a temps parcial.

Conseqüència Doble jornada completa. 
Hi ha més baixes femenines per estrès somatitzat
que per maternitat.

Millors pràctiques Holanda, amb un 41,1% de treball a temps parcial i
alta productivitat.

Recomanacions Tractar l’estrès com a malaltia laboral i la manca de
conciliació de la vida laboral i familiar com a risc per
a la salut pública. 
Premiar les empreses que utilitzin jornada intensiva i
els temps parcials. 
Discriminar positivament els contractes de dones
mares a través de la reducció de les cotitzacions
socials

Àmbit de competències Estat, Generalitat i ajuntaments.
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VVII.. MMeerrccaatt llaabboorraall

Fet rellevant Taxa de temporalitat a Espanya del 31,2% contra el
13,1% de la UE.

Conseqüència Precarietat en l’ocupació. 
Major dificultat per rebre mesures de conciliació.

Millors pràctiques Països escandinaus amb polítiques de qualitat i esta-
bilitat del treball.

Recomanacions Prioritzar els contractes indefinits. 
Cenyir els contractes temporals a necessitats objec-
tives de producció. 
Realitzar inspeccions de treball per controlar els con-
tractes temporals encadenats. 
Incentivar el treball a temps parcial permetent que es
compagini la flexibilitat de les empreses amb la con-
ciliació de la vida laboral i familiar.

Àmbit de competències Estat, Generalitat, ajuntaments, totes les administra-
cions i ens públics en relació amb ells mateixos, els
seus proveïdors i els contractistes.
Sindicats i patronal.
Empresa.
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VVII.. MMeerrccaatt llaabboorraall

Fet rellevant Cultura de llargues jornades laborals. A Espanya es
treballa una mitjana de 39,3 hores setmanals efecti-
ves per les 36,4 de Dinamarca i les 37,3 de la UE. La
productivitat per hora de treball a la UE l’any 2003 és
del 100% i a Espanya del 81,7%.

Conseqüència Espanya té un dels nivells de productivitat més baixos
de la UE.

Millors pràctiques Àustria i Alemanya, països on la competitivitat es
basa en una alta productivitat laboral i no en jornades
llargues de feina.

Recomanacions Facilitar la formació de quadres directius en la direc-
ció per objectius i flexibilitzar a fi de derogar la creen-
ça que major permanència equival a major producti-
vitat.

Àmbit de competències Estat, Generalitat, Diputació de Barcelona, ajunta-
ments i Àrea Metropolitana de Barcelona.
Empresa, escoles de direcció.
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VVIIII.. ÀÀmmbbiitt eemmpprreessaarriiaall

Fet rellevant La rigidesa dels horaris provoca estrès i repercuteix
negativament en la feina.

Conseqüència Per reduir el nombre de conflictes i tensions entre
feina i família cal certa flexibilitat en el temps.

Millors pràctiques EFR (Empresa Familiarment Responsable).
Recomanacions Flexibilitat en el temps: dies de permís, absència per

emergència familiar, temps lliure per a formació,
excedència per cuidar els fills petits, treball a temps
parcial, horari flexible, excedència per cuidar malalts
i discapacitats, jornada reduïda, lloc de treball garan-
tit després del permís i les polítiques de substitució. 

Àmbit de competències Administracions públiques, ens autònoms i empresa-
rials de l’Administració. 
Empresa.
Sindicats i patronal.

VVIIII.. ÀÀmmbbiitt eemmpprreessaarriiaall

Fet rellevant Existeixen moments puntuals en els quals la vida
laboral i familiar no es pot conciliar.

Conseqüència En alguns casos pot ser necessari un període més llarg
per equilibrar les exigències del treball i la vida familiar.

Millors pràctiques EFR (Empresa Familiarment Responsable).
Recomanacions Excedències: Permís per maternitat més enllà del que

estipula la Llei, permís de paternitat més enllà del que
estipula la Llei, excedència per a la cura de fills petits,
permís de lactància més enllà del que estipula la Llei,
excedència per a la cura dels progenitors o fills
malalts o discapacitats i el període sabàtic.

Àmbit de competències Administracions públiques, ens autònoms i empresa-
rials de l’Administració. 
Empresa.
Sindicats i patronal.

107

La conciliació de la vida Laboral, familiar i personal

5. Conclusions

            



VVIIII.. ÀÀmmbbiitt eemmpprreessaarriiaall

Fet rellevant Catalunya lidera el procés d’incorporació a la societat
de la informació des del principi de l’era Internet a
Espanya.

Conseqüència La societat de la informació ens proporciona la possi-
bilitat de trencar la barrera de l’espai i treballar des
de qualsevol lloc.

Millors pràctiques EFR (Empresa Familiarment Responsable).
Recomanacions Flexibilitat en l’espai: internet a casa, treball a casa,

flexibilitat en el lloc de treball, teledespatxos, video-
conferències.

Àmbit de competències Administracions públiques, ens autònoms i empresa-
rials de l’Administració. 
Empresa.
Sindicats i patronal.

VVIIII.. ÀÀmmbbiitt eemmpprreessaarriiaall

Fet rellevant Assessorament escàs sobre la trajectòria professional.
Conseqüència Manca d’adaptació del lloc de treball a la situació pri-

vada. La manca d’adaptació de la vida laboral i pro-
fessional produeix conflictes entre la feina i la família.

Millors pràctiques EFR (Empresa Familiarment Responsable).
Recomanacions Suport professional: formació de personal en matèria

de conciliació, gestió de l’estrès, gestió del temps i
gestió de conflictes. 
Assessorament de trajectòria professional, psicolò-
gic/familiar i financer/fiscal.

Àmbit de competències Administracions públiques, ens autònoms i empresa-
rials de l’Administració. 
Empresa.
Sindicats i patronal.
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VVIIII.. ÀÀmmbbiitt eemmpprreessaarriiaall

Fet rellevant Necessitat de suport extra per a la família en dife-
rents àmbits (sanitari, legal, etc.).

Conseqüència Com més petita sigui la càrrega de treball fora de
l’empresa, menor serà la preocupació i més treballa-
rà l’empleat. 
La política salarial és més eficaç, quan ve acompan-
yada d’una política de serveis.

Millors pràctiques EFR (Empresa Familiarment Responsable).
Recomanacions Beneficis extrajurídics: assegurança mèdica del còn-

juge, fills, discapacitats, pla de jubilació, assegurança
de vida, font mèdica de l’empresa, cotxe de l’empre-
sa, reembossament de costos de transport en hores
no laborals, tiquet restaurant, activitats lúdiques en
família i retribució a la carta. 
Bonificacions mitjançant subvencions a l’assistència
domiciliària, centres de dia i guarderia. 
Oferta de guarderies i centres de dia propers al cen-
tre de treball.

Àmbit de competències Administracions públiques, ens autònoms i empresa-
rials de l’Administració. 
Empresa.
Sindicats i patronal.
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VVIIII.. ÀÀmmbbiitt eemmpprreessaarriiaall

Fet rellevant El 40% de les parelles catalanes de doble ingrés
pateixen conflictes feina-família.

Conseqüència L’estrès provoca una manca de qualitat de temps en
família i una reducció del rendiment a la feina, menor
satisfacció i baixes laborals. 
L’estrès és una causa i conseqüència important del
conflicte de la vida laboral i familiar.

Millors pràctiques EFR (Empresa Familiarment Responsable).
Recomanacions Assessorament personal: cursos sobre el paper com

a pares, educació infantil prenatal, nutrició, el con-
flicte feina-família i formació en les diferències entre
homes i dones.

Àmbit de competències Administracions públiques, ens autònoms i empresa-
rials de l’Administració. 
Empresa.
Sindicats i patronal.
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VVIIIIII.. PPeerrcceeppcciióó ssoocciiaall

Fet rellevant A Catalunya el 72% de les feines de casa recauen en
la dona, mentre que l’home assumeix un 28% d’a-
questa funció.

Conseqüència Mantenim els rols tradicionals en els quals la major
part de les responsabilitats familiars les assumeix la
dona, fet que dificulta la conciliació de la vida familiar
i laboral i l’accés de la dona al món laboral sense
necessitat de renunciar a formar una família.

Millors pràctiques En col·legis de Gran Bretanya i Holanda, els escolars
reben formació en matèria de feines domèstiques.

Recomanacions Ensenyar des de la infantesa a responsabilitzar-se de
les feines de casa i a conciliar a través de programes
educatius i incloure en les agendes, juntament a l’es-
pai per als encàrrecs de casa, la resta de tasques que
tenen a veure amb l’àmbit familiar.

Àmbit de competències Estat, Generalitat, Diputació de Barcelona i ajuntaments.

VVIIIIII.. PPeerrcceeppcciióó ssoocciiaall

Fet rellevant Les dones assumeixen en solitari la cura dels fills i de
les persones grans i dependents.

Conseqüència La dona d’entre 35 i 55 anys té més malalties causa-
des per l’estrès que el ciutadà mitjà. Es concedeixen
més baixes per estrès que no pas per maternitat.

Millors pràctiques Suècia ofereix 450 dies de permís laboral als pares.
420 es poden repartir, mentre que els 30 dies res-
tants constitueixen l’anomenat “mes del papa” i no es
poden transferir del pare a la mare.

Recomanacions Obligatorietat i major durada de la baixa per paterni-
tat, independent de la baixa per maternitat.

Àmbit de competències Administracions públiques i els seus ens autònoms i
empresarials.
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VVIIIIII.. PPeerrcceeppcciióó ssoocciiaall

Fet rellevant El treball remunerat ha esdevingut la pauta que defi-
neix els ciutadans.

Conseqüència Manca de reconeixement de les feines domèstiques. 
Demanar una reducció de jornada o una excedència
per motius familiars no està ben vist.

Millors pràctiques La química en la cocina de la Prof. Nuria Solsona. Un
acord entre la Generalitat valenciana, caixes d’estal-
vis i la Federació de Mestresses de Casa proporciona
a aquestes mestresses una àmplia cobertura social a
partir dels 65 anys, així com una assegurança per
accident. 
La feina d’una mestressa de casa val uns 21.00 euros
a l’any, segons un estudi del Grup d’Entitats
Catalanes i l’Enquesta de l’Eurostat. Bancs de temps
en la UE i l’AMB.

Recomanacions Ensenyar des de la infantesa a valorar el treball
domèstic amb programes educatius, presentats de
manera atractiva, que s’incorporin en el programa
escolar i extraescolar. 
Beneficis per a les mestresses de casa, com una pen-
sió, una assegurança d’accidents i un servei d’assis-
tència sanitària per accident domèstic.
Campanyes informatives, comptabilitzant en termes
econòmics les feines de la casa (repercussió que tin-
dria en el PIB i sou que cobrarien les mestresses de
casa). 
Fomentar els bancs de temps.

Àmbit de competències Estat, Generalitat, Diputació de Barcelona i ajunta-
ments.
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RReessuumm ddee llaa ttaauullaa rrooddoonnaa ““EExxppeerriièènncciieess ccoonnccrreetteess ssoobbrree ccoonnccii--
lliiaacciióó eennttrree llaa vviiddaa llaabboorraall,, ffaammiilliiaarr ii ppeerrssoonnaall””,,
eellaabboorraatt ppeerr RRaammoonn RRuuiizz

El present document és un recull valoratiu elaborat al voltant de les intervencions de
la taula rodona entorn d’experiències concretes sobre la conciliació entre vida labo-
ral i vida personal, en el marc de la 2a Jornada Tècnica del Pla Estratègic Metropolità
de Barcelona, que tingué lloc el dia 15 de desembre de 2003 al World Trade Center, i
en la qual es va presentar l’informe de prospectiva elaborat per la Dra. Nuria
Chinchilla, professora de l’IESE i directora del Centre Internacional Treball i Família. 

La taula rodona va constituir un interessant complement del mateix informe, ja
que s’hi varen exposar diferents visions sobre la conciliació entre la vida laboral
i la personal i que oscil·len entre les grans línies polítiques nacionals, fins al
paper que pot desenvolupar l’Administració local, o bé entre la responsabilitat de
les grans empreses fins a les visions dels agents socials. 

Aquest treball s’ha elaborat, doncs, amb l’objectiu de recollir les opinions i les
aportacions dels diferents participants, identificant, fent èmfasi i ordenant aque-
lles idees-força subjacents en la majoria dels discursos. 

DDiiaaggnnoossii ddee ssiittuuaacciióó:: eellss pprroobblleemmeess ddee ccoonncciilliiaacciióó

Els problemes de conciliació entre la vida laboral i el que podem anomenar vida per-
sonal han esdevingut d’una extensió i magnitud que afecten, d’una manera o altra,
la gran majoria de la nostra societat, tant en els àmbits estrictament personals com
en els empresarials i, fins i tot, en els relacionats amb la pròpia eficiència del nostre
model social. La incorporació massiva de la dona al mercat de treball, l’increment de
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les famílies monoparentals, l’augment de l’esperança de vida, la nova economia,
etcètera, són factors que afecten de diferents maneres aquesta qüestió

El problema s’agreuja encara més amb la càrrega que representa tenir al seu
càrrec persones dependents: fills, gent gran o discapacitats.

Aquesta gran problemàtica de la conciliació afecta més negativament les dones:
encara no s’ha assolit el canvi cultural necessari en tots els sectors socials per
equiparar en la pràctica el paper de la dona i de l’home en la família i en el món
laboral. Les dones tenen més problemes quan volen treballar, assolir un ple
desenvolupament personal i professional, malgrat que, per exemple, actualment
més d’un 50% d’estudiants universitaris són dones. Un altre apunt: la cura de
nens, encara que amb mancances i molts desequilibris, comença a estar més
compartida entre els dos sexes, però les càrregues derivades de la cura de dis-
capacitats o de gent gran continuen recaient en les dones. 

Un altre aspecte que agreuja la situació és el derivat del poc desenvolupament
de l’estat del benestar al nostre país. A l’Estat espanyol existeixen tres sistemes
de prestacions socials universals: el sistema de pensions, el sistema educatiu i
el sistema sanitari. Manca, però, el desenvolupament d’un quart sistema univer-
sal de drets socials: el que comprèn aspectes com ara els complements de pen-
sions, l’assistència domiciliària, l’ajut en la cura de persones dependents, etcè-
tera. La mancança d’aquest quart sistema és fonamental.

Un altre exemple de la problemàtica actual el podem trobar en el món de l’em-
presa. Tal com s’exposà a la taula rodona, un recent estudi d’una escola de nego-
cis sobre els directius espanyols posava en evidència els aspectes següents: 
- un 60% dels directius creuen que un bon equilibri entre la vida professional i

la personal millora el rendiment
- les empreses espanyoles són les menys flexibles
- els directius treballen unes 50 hores setmanals de mitjana
- no més de la meitat creu que l’estrès augmenta
- un 54% renunciaria a una part del treball (i del sou) per augmentar la seva qualitat de vida
- un 80% s’han sentit “cremats” l’últim any.
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En definitiva, aquest escenari preocupant és el que motiva la realització d’un infor-
me de prospectiva orientat a la conciliació. L’informe (anomenat “La conciliació de
la vida laboral, familiar i personal” i elaborat per la Dra. Nuria Chinchilla) exposa,
en primer lloc, un diagnòstic de situació, en segon lloc n’identifica les causes i,
finalment, s’enuncien les propostes de millora d’acord amb l’esquema següent: 

1. Símptomes preocupants que afecten les possibilitats de conciliació: l’individu
–sobrecàrrega de tasques de la dona, estrès, trastorns...–, la família, la socie-
tat i l’empresa.

2. Causes d’aquestes dificultats que radiquen en la família, els transports i
comunicacions, l’habitatge, l’ocupació i la percepció social.

3. Propostes de millora centrades en els transports i comunicacions, l’habitatge,
l’ocupació, les empreses i administracions públiques i la percepció social, fent
menció especial en la necessitat de canviar els horaris.

D’aquesta anàlisi de la situació es poden extreure una sèrie de conclusions:
- manca d’una veritable cultura de la conciliació
- manca de mesures per conciliar
- manca de recursos per conciliar
- manca de serveis per conciliar
- manca d’infraestructures per conciliar.

Podem concloure aquest apartat amb l’afirmació exposada a la jornada que més
que de conciliació hauríem de parlar de reconciliació, perquè en anteriors
models socials aquest problema no emergia i, en l’actualitat, sembla que la con-
ciliació sigui un tema problemàtic en augment. 

IIddeeeess--ffoorrççaa

AA continuació es presenten les idees-força més destacables de la jornada, agru-
pades en les àrees temàtiques següents: 
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- Polítiques públiques i prestacions socials 
- Condicions de treball “conciliadores”
- Nova organització de la ciutat
- Canvi cultural
- Qüestions de mobilitat
- Organització social 
- Necessitat d’un nou estat del benestar 

Finalment, aquest és un àmbit en el qual aprendre d’experiències reeixides en
altres entorns pot ser d’especial interès. En aquest sentit, posarem de relleu una
sèrie de bboonneess pprrààccttiiqquueess, que poden ajudar a afrontar amb millors garanties
d’èxit l’assoliment d’uns nivells més grans de conciliació. 

PPoollííttiiqquueess ppúúbblliiqquueess ii pprreessttaacciioonnss ssoocciiaallss

Les polítiques en favor de la conciliació estan estretament vinculades a les polí-
tiques públiques i prestacions socials incentivadores de la natalitat. Hi ha veus
que afirmen que, si es vol garantir la sostenibilitat de la nostra societat, s’ha
d’augmentar la taxa de natalitat. És evident que bàsicament s’han de posar els
mitjans des de l’Administració per tal que aquelles dones que decideixin tenir
fills no trobin impediments per la seva part o en les regulacions socials enfront
del seu desig i que, per tant, els sigui el més fàcil possible la compatibilització
de la maternitat amb la seva vida professional.

En aquest sentit, i davant de les baixes taxes de natalitat, ens podem preguntar
com potenciar-la, així com el paper de la dona en el treball. 

Les iniciatives que poden donar resposta a aquesta qüestió oscil·len des de llargs
períodes de baixes maternals, passant per xarxes de guarderies públiques, fins
a mesures de discriminació positiva (com pot representar el permís de paterni-
tat obligatori per als pares). No s’ha d’oblidar que la conciliació és una qüestió
que afecta tothom, no tant sols les dones. 
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En definitiva, es tracta d’incentivar la participació activa de la dona en el mercat
de treball al mateix temps que se li permet la compatibilització d’aquesta activi-
tat professional amb la maternitat.

Els exemples més desenvolupats d’aquestes polítiques públiques centrades en
l’afavoriment de la natalitat les trobem en els estats nòrdics, on s’ha produït una
interessant evolució.

A Noruega, per exemple, la participació de les dones en el mercat de treball no
és contínua: quan es tenen fills es vol treballar menys, i més endavant es vol tre-
ballar més. O sigui que es verifica l’existència de diferents fases de desenvolu-
pament personal. La conseqüència és la necessitat de flexibilitat.

En aquest país, el rol de les dones sempre ha estat important i han desenvolu-
pat un paper molt independent (a diferència d’altres països, podien heretar, diri-
gir granges...).

Els anys 50, les dones varen passar a tenir menys fills a causa de l’extensió de
les tècniques de contracepció i del fet que, des de diverses instàncies, es difonia
el model de família amb només dos fills (quan tradicionalment se n’havien tin-
gut entre cinc i sis).

Però entre els anys 70 i els 90 es produeix un canvi i les dones noruegues desit-
gen tenir novament més fills (entre tres i quatre). Les dones amb una millor edu-
cació són les que volen tenir un major nombre de fills. 

Els anys 70 i 80 els partits socialdemòcrates varen impulsar polítiques adreça-
des a la dona, polítiques feministes que se centraven només en la dona (orienta-
des a compatibilitzar les jornades a temps complert i la maternitat). Es tractava
d’una croada contra el patró burgès d’identificar dona amb mestressa de casa.

A Escandinàvia, entre un 60% i un 70% de les dones treballen a temps complert:
és el resultat d’aquestes polítiques socialdemòcrates que ho havien afavorit amb
la introducció de les baixes per maternitat. Aquestes baixes s’han anat estenent
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fins arribar actualment a una baixa maternal de deu mesos. D’aquesta manera
es permet l’alletament del nen. 

A aquest fet s’hi ha sumat la baixa paternal obligatòria d’un mes, que s’afegeix a
les dues setmanes de permís que el pare gaudeix en el moment del naixement
del seu fill (el pare que no participa en la vida del nen, socialment està conside-
rat com un mal pare).

Una vegada finalitzat el període d’alletament del nen (aquests deu mesos de
baixa maternal) l’Estat ofereix una xarxa de guarderies públiques per a tothom.

Aquesta política té el consens de totes les forces parlamentàries.

Més darrerament aquest model està evolucionant, com s’indicava al principi, vers
un intent d’una flexibilització més gran. L’Estat ofereix 400 euros mensuals per cada
nen menor de tres anys si un dels pares té un treball flexible i té cura del seu fill.

Actualment, la situació planteja un equilibri delicat entre la conciliació de la vida
laboral i personal i els mecanismes de mercat (per exemple, no és fàcil ser sòcia
d’un bufet d’advocats i tenir quatre fills).

Però el resultat d’aquestes polítiques ha permès que la taxa de natalitat fos, jun-
tament amb la d’Islàndia, una de les més altes d’Europa. A continuació se situa-
ria França, on s’està realitzant un gran esforç per augmentar la taxa de natalitat.
De totes maneres, en cap d’aquests països no s’arriba al nivell de substitució.

En definitiva, tenim un bon exemple de polítiques basades en llargues baixes
maternals combinades amb iniciatives de discriminació positiva per permetre i
incentivar la corresponsabilització dels pares. Polítiques complementades amb
potents xarxes de guarderies públiques.

Sobre aquestes polítiques s’afegeix una correcció que tendeix a afavorir la flexi-
bilització: prestacions econòmiques per a les famílies que decideixen tenir cura
directament dels seus fills mitjançant els treballs flexibles.
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La conclusió és que la solució passa per invertir en polítiques d’aquestes carac-
terístiques a llarg termini amb les correccions de la flexibilitat i que des de la
legislació es faci responsables a tots, homes i dones, amb permisos indepen-
dents, per exemple.

Però a Espanya, i a Catalunya, s’ha d’accelerar més l’esforç per recuperar el
retard enfront d’aquests models socials: és evident la diferència existent en ter-
mes de les baixes maternals, disponibilitat de guarderies públiques i altres polí-
tiques complementàries.

CCoonnddiicciioonnss ddee ttrreebbaallll ““ccoonncciilliiaaddoorreess””

És evident que les condicions de treball, per la seva pròpia naturalesa, influeixen
directament en les facilitats o dificultats perquè la conciliació sigui viable. 

En primer lloc, cal centrar la qüestió amb unes consideracions prèvies: la posi-
ció de la dona en el mercat de treball del nostre país i la pròpia realitat d’aquest
mercat de treball:

- Les polítiques d’incentivació del treball de les dones s’han desenvolupat tradi-
cionalment sense tenir en compte les seves necessitats.

- El treball a temps parcial és només una solució si és voluntari per part de la
dona i just en termes de pensions, prestacions d’atur, etcètera. Un gran nom-
bre de contractes no són voluntaris, sinó que no s’ofereix una altra alternativa
al treballador. 

- Aquesta temporalitat és més important en les dones.
- Les dones perceben uns salaris entre un 20% i un 30% menors als dels homes

i suporten, a més, les càrregues familiars. 
- Espanya és un dels països de la UE on es treballen més hores de mitjana.
- Espanya, a més, és un país de salaris baixos.
- Permanència d’una concepció social predominant que converteix les dones en

responsables de les tasques d’atenció o cura social. 
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Enfront d’aquesta realitat, els objectius a assolir pel que fa al mercat de treball
se centren en el fet que les dones puguin optar per continuar amb la doble jor-
nada (laboral i personal o familiar) però en millors condicions.

En segon lloc, convé puntualitzar que, com a proposta en el camp de les condi-
cions de treball, recollim diferents aspectes posats de manifest a la taula rodo-
na, d’entre els quals remarquem:

1. Condicions de treball en sentit estricte: horaris de treball (quantitat i flexibilitat)
- Jornada de 35 hores setmanals.
- Jornades flexibles: possibilitat de treballar, parcialment, des de casa.
- Política respectuosa de l’empresa amb la vida privada dels treballadors.

2. Organització del treball: productivitat
- La política d’incentius de l’empresa s’ha de basar a premiar els resultats i no la

presència, fet que possibilita una flexibilitat horària favorable a la conciliació.
- No es valoren les tasques, sinó els resultats.
- Cura del benestar dels treballadors; el treballador que se sent a gust, asso-

leix una millor productivitat.
- Foment del benestar, les relacions personals, la formació, etcètera, dels tre-

balladors.
- Valoració de la professionalitat. 

3. Regulació de les condicions de treball: negociació col·lectiva
- L’organització del treball s’ha de basar en la necessitat d’establir acords entre

la patronal i els sindicats, acords en el marc de la negociació col·lectiva (com a
conseqüència de la llei actual es pot provocar que els empresaris no contractin
dones). Per tant, s’ha de negociar col·lectivament i no de manera individual. La
negociació col·lectiva ha de convertir la conciliació en una eina per a tothom.

4. Polítiques empresarials: 
- L’empresa ha de pensar, fonamentalment, en les persones que hi treballen. 
- L’objectiu ha de ser sempre la rendibilitat i el benefici.
- Es fomenta la iniciativa i la creativitat.
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- Es proporciona molta llibertat i delegació.
- Es fomenta molt l’esperit de servei.
- Es distingeix entre professionalitat i disponibilitat.
- El lideratge a l’empresa és participatiu i delegatiu.

En definitiva, es tracta de fomentar polítiques de condicions laborals que facilitin
la conciliació, polítiques de condicions de treball, de foment de la productivitat, de
formes de negociació col·lectiva i de polítiques empresarials. En aquest marc, un
exemple de les possibilitats de conciliació les trobem en els exemples següents:

Actualment és possible desenvolupar molts treballs des de casa: per exemple,
dos dies a la setmana a casa i la resta a l’oficina. Les empreses estan interessa-
des a tenir els treballadors més a gust. No es tracta tan sols d’una idea romàn-
tica, sinó d’una opció de futur. El salari no és el factor més important, sinó el
contingut de la feina i el poder trobar-se a gust amb si mateix.

Algunes empreses comencen a fomentar que es treballi des de casa. S’exposà
un exemple d’una nova oficina de l’empresa TELENOR on ningú no té ni un des-
patx assignat ni una secretària, només existeixen ordinadors personals i tothom
canvia d’estació cada dos dies. Un altre exemple és el de l’empresa STAROIL, que
realitza totes les comunicacions via intranet i evita així nombrosos desplaça-
ments per a reunions, resolent problemes de mobilitat i de trànsit.

NNoovvaa oorrggaanniittzzaacciióó ddee llaa cciiuuttaatt

Aquest apartat recull els aspectes exposats a la taula rodona relacionats amb el
que podríem anomenar una nova organització de la vida a la ciutat. Es tracta de
“repensar la ciutat”, és a dir, d’analitzar tots els aspectes normatius, organitza-
tius, de prestació de serveis, etcètera, amb la lògica de fer-los més “facilitadors”
de la conciliació. És essencial que la ciutat repensi els seus usos del temps.

En aquest sentit, és evident que des del món local es poden posar en pràctica
millores, i és en aquesta lògica que es produeix la creació d’una nova regidoria a

129

La conciliació de la vida Laboral, familiar i personal

Resum de la taula rodona

        



l’Ajuntament de Barcelona, pionera a l’Estat espanyol i impulsora del Programa
dels nous usos del temps, que respon a una aposta dels grups de l’equip de
govern de l’Ajuntament en una qüestió que s’ha d’abordar integralment.

Aquesta aposta de l’Ajuntament de Barcelona es va concretar en unes primeres
aportacions els anys 1995-1996 des de l’Àrea de Joventut, amb l’elaboració d’un
Estudi sobre l’ús del temps dels joves. Les conclusions demostraren que aquest
ús del temps era dissonant respecte dels serveis oferts des de l’Ajuntament.

Arrel d’aquestes conclusions, s’emprengueren accions concretes com diversos
estudis pilot a alguns barris, com ara els “Bancs de temps” o com el programa
“Barcelona Bona Nit”, a través del qual es programaren unes 3.000 activitats d’o-
ferta cultural en horari no estàndard.

Altres accions en aquesta línia han consistit en el redisseny d’horaris i de noves
línies de transport públic, en l’oferta a cada districte de la ciutat d’una sala d’es-
tudis nocturna, en el manteniment d’un cert nombre de biblioteques obertes
permanentment, a posar a l’abast dels joves espais per a l’ús de les TIC (garan-
tint-ne un ús més democràtic) o d’obrir els poliesportius i els museus a la nit.

Aquestes iniciatives han demostrat que les dones, la gent gran i les famílies
també estaven utilitzant el temps de manera diferent i això generava unes noves
necessitats: uns nous usos del temps que generen uns desajustos en la convi-
vència ciutadana. 

I és amb aquests antecedents que en el nou mandat l’Ajuntament de Barcelona,
i d’acord amb les premisses anteriors, ha promogut el “Programa dels nous usos
del temps a la ciutat” i s’ha marcat els objectius següents:

1. Reforçar les sinergies entre sector públic i sector privat.
2. Pensar en els departaments de l’Administració.
3. Promoure una xarxa de ciutats europees que treballen en aquest camp (per

exemple, a París s’ha creat un “Bureau du temps”).
4. En definitiva, posar en marxa una política que es preocupi de l’ús del temps de
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les persones, ja sigui el temps personal, el temps d’oci, el temps en parella o
el temps en família.

La finalitat, en definitiva, és repensar la ciutat des de la perspectiva de les per-
sones, en termes de ciutadania, d’usuaris, no tant en termes estrictament tèc-
nics. Algunes actuacions concretes que permetran avançar en aquesta nova con-
cepció es basen en:

1. Posar en marxa projectes pilot en determinats barris de la ciutat, mitjançant
un procés democràtic de taules de concertació entre ciutadans, polítics i ser-
veis.

2. Endegar un procés d’estudi i revisió de les ordenances municipals que afecten
l’ús del temps.

3. Implementar un projecte d’innovació transversal sobre els nous usos del
temps.

4. Revisar el Conveni col·lectiu dels treballadors municipals.
5. Celebrar actuacions conjuntes amb el Consell Econòmic i Social.

Aquesta visió més organitzativa de la ciutat, centrada en l’Administració local, es
complementa amb una visió més estructural relacionada amb el concepte o
model global de ciutat. 

En el marc d’aquesta altra línia, es tracta de defensar un model de ciutat densa
i d’usos múltiples. On convisquin activitats residencials amb serveis a les perso-
nes i a les empreses i amb activitats industrials sostenibles. On es pugui viure,
treballar i gaudir de l’oci. Un model de ciutat no de cases unifamiliars, sinó amb
espais públics de qualitat per a tothom.

L’altre model de ciutat, la ciutat extensa i amb segregació d’activitats, no és sos-
tenible perquè, a part del gran consum de sòl que implica, genera més transport
privat, obliga a realitzar una despesa superior en temps per anar al treball i pro-
voca, per exemple, que la gent gran torni al centre de les grans ciutats perquè
els serveis públics d’elevada qualitat només es poden mantenir a l’entorn de
grans aglomeracions. 
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Com es veu, el model de ciutat també té implicacions amb l’ús del temps i, per
tant, amb la compatibilització entre la vida personal i la professional.

Per tant, organitzar la ciutat des del punt de vista estructural (model de ciutat
densa) i des del punt de vista funcional (organització dels serveis públics d’acord
amb els usos reals del temps) esdevenen elements bàsics per afavorir o, més
ben dit, per permetre la conciliació.

CCaannvvii ccuullttuurraall

Com a aspecte subjacent a tota la política adreçada a facilitar la conciliació entre
la vida laboral i la personal apareix una concepció cultural no gens favorable. En
efecte, la cultura actual encara fa recaure les càrregues socials majoritàriament
a les espatlles de les dones. 

Per tal que la resta de polítiques afavoridores de la conciliació puguin reeixir és
necessari, per tant, un canvi cultural en profunditat. Encara no s’ha canviat la
cultura de la conciliació.

El canvi cultural passa per concebre la conciliació com una qüestió que afecta
tothom: quan es parla de conciliació s’ha de tenir clar que afecta tothom.

Per exemple, socialment només es valora (i amb matisos) la cura de l’home cap
als nens, no envers la gent gran o les persones amb discapacitats.

Al nostre país existeix encara una certa cultura que associa més el paper de l’ho-
me amb les responsabilitats laborals i el de la dona amb les tasques més
domèstiques. I, a l’empresa, el bon professional és el que roman moltes hores al
seu lloc de treball. Als països del nostre entorn, en canvi, està socialment ben
considerat tornar d’hora a casa. Estar al lloc de treball moltes hores no és sinò-
nim de prestigi sinó de desprestigi professional. S’adopta una visió més elabora-
da que la de premiar, simplement, la presència al treball i no els resultats. El
control de presència és ineficient. L’interessant és assolir els objectius. Una visió
més qualitativa, pel que fa al treball, que quantitativa. 
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A més, per assolir el canvi cultural necessari per a no fer recaure únicament les
prestacions socials en les dones són imprescindibles certes mesures de discri-
minació positiva. Un exemple el trobem en el permís de paternitat obligatori
(com ja existeix als estats nòrdics). 

Addicionalment i a una altra escala, també cal remarcar la importància de la res-
ponsabilitat individual. El problema no radica només en les formes d’organitza-
ció de les empreses. Existeix també el problema que alguns professionals no
volen anar cap a casa sinó romandre més hores al seu lloc de treball. Aquí, el
canvi cultural s’ha de produir a l’interior de les persones i no en l’àmbit social,
encara que ambdós àmbits són realment interdependents. En el fons es tracta
que els homes han d’adoptar i adaptar-se a aquestes noves realitats i també han
de reivindicar els seus drets personals i familiars, perquè no es produeixi la
situació que només concilien les dones.

Finalment, només esmentar el fet que la necessitat d’un canvi cultural també es
detecta en alguns tipus d’ajudes que es proporcionen en favor de la conciliació:
les ajudes econòmiques universals per a les mares que treballen no deixen de
ser petites en dimensió, no focalitzades en els sectors socials més necessitats i
substitutives de veritables polítiques conciliadores, com, per exemple, podrien
ser les consistents en l’extensió de les guarderies públiques.  

QQüüeessttiioonnss ddee mmoobbiilliittaatt

La mobilitat (la mobilitat obligatòria per raó de treball o les dificultats relaciona-
des amb la mobilitat) és un factor directament lligat a la conciliació.

El model territorial vigent en l’àmbit metropolità de Barcelona, amb la impor-
tant mobilitat obligada per raó de treball, a part de greus problemes de com-
petitivitat regional (cost en temps i en diners dels transports, col·lapse de la
xarxa viària, sostenibilitat ambiental, etc.) genera també nous factors que difi-
culten la conciliació entre vida laboral i personal: aquestes necessitats de
mobilitat (moltes originades per motius de treball) ocasionen una pèrdua de
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temps molt important. Temps que no estarà disponible per a les activitat per-
sonals de l’individu. 

Segons un recent estudi del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de
Barcelona titulat Transport públic i treball, un 19% dels polígons industrials de la
Regió Metropolitana de Barcelona tenen greus dèficits d’accessibilitat. És a dir, la
distància a la parada més propera de transport públic es troba a més d’1,5 km. 

Enfront d’aquesta situació es fa evident la necessitat de treballar en el foment
del transport públic en els polígons industrials, amb mesures com les proposa-
des en l’esmentat informe (inclusió de nous serveis de transport públic col·lec-
tiu, increment de les freqüències, ampliació de les línies existents, promoció
d’experiències més innovadores, com ara els transports llançadora des d’esta-
cions de ferrocarril, l’optimització dels transports d’empresa, l’elaboració de
guies de serveis de transport públic, la creació de la figura del responsable de
mobilitat dels polígons industrials...)  

En definitiva, cal tenir en compte que els problemes de mobilitat també afecten
la conciliació, i la mobilitat es pot afrontar cercant solucions al transport o
reduint les necessitats de la pròpia mobilitat.

L’altre front de millora és més estructural. En aquest sentit, la defensa d’un
model de ciutat densa i d’usos múltiples hauria de contribuir a no fer tan grans
les necessitats de mobilitat. Com ja s’ha comentat en l’apartat “Nova organitza-
ció de la ciutat”, l’altre model de ciutat no és sostenible i genera més problemes
de conciliació. 

OOrrggaanniittzzaacciióó ssoocciiaall

Aquest punt recull aspectes exposats a la taula rodona relacionats amb els hora-
ris socials del nostre país, el temps dedicat al treball i altres aspectes diversos
relatius a l’organització social que poden ser favorables o dificultadors de la
compatibilització entre vida professional i vida personal.
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Al nostre país es detecta un greu problema d’horaris. Les hores habituals dels
menjars (i d’anar a dormir) estan desfasats a Espanya en relació amb la resta de
països, la qual cosa agreuja els ja importants problemes de conciliació. Des del
punt de vista d’altres països europeus, els horaris espanyols fan impossible la
conciliació.

Sembla que aquests horaris espanyols no estan ni lligats al clima (cap altre país
mediterrani els adopta), ni a la cultura (en això som únics a Europa), ni al caràc-
ter o a l’herència (cap antiga colònia espanyola segueix aquests horaris).
Normalment sempre es menja al voltant del migdia solar i possiblement, tal com
s’afirmà a la jornada, l’adopció de l’horari europeu seria un fet que per si sol faci-
litaria la conciliació. Tal vegada amb la implantació dels usos horaris, l’horari
espanyol no s’adaptà correctament i hauríem de d’haver adoptat l’horari de
Greenwich. 

Un segon aspecte relacionat amb l’organització social és el vinculat al temps de
treball (molt estretament lligat amb l’organització empresarial).

També en comparació amb la resta de països europeus, a Espanya o bé es tre-
balla molt o s’està molt de temps al treball. Però la productivitat a Espanya
només arriba al 75% del nivell de productivitat de la Unió Europea. 

A aquest fet s’hi suma una nova directiva de la UE que estableix que no convé tre-
ballar més de 48 hores a la setmana d'una forma estable. A  més, és evident que
la relació entre hores de treball i productivitat no és mecanicista, i que l’eficièn-
cia i la productivitat no estan lligades al temps de treball.

Finalment, és imprescindible concebre la conciliació amb un caràcter TRANS-
VERSAL i que afecta tots els àmbits. Que és un aspecte que afecta a TOTS. I que,
per tant, les solucions s’han d’adoptar a escala de tota la societat, tota l’organit-
zació social està directament vinculada amb els temes de la conciliació.
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NNeecceessssiittaatt dd’’uunn nnoouu eessttaatt ddeell bbeenneessttaarr

Encara que és una qüestió que ha anat sorgint com a rerefons a la resta d’aspec-
tes destacats fins al moment, és d’interès posar de relleu, com ja s’ha exposat
en la diagnosi de situació, un aspecte que agreuja l’estat de la conciliació entre
la vida laboral i la personal i que és el derivat del poc desenvolupament de l’es-
tat del benestar al nostre país.

Mentre que a altres països europeus el model d’estat del benestar s’estenia,
l’Estat espanyol encara estava sota el règim anterior. I mentre s’està redefinint o
limitant l’extensió de les prestacions socials als països europeus més avançats,
aquí encara no s’han assolit els nivells de desenvolupament de l’estat del benes-
tar normals als països del nostre entorn europeu.

A l’Estat espanyol manca, en especial, el desenvolupament d’un sistema univer-
sal de drets socials: el que comprèn aspectes com ara els complements de pen-
sions, l’assistència domiciliària, l’ajut en la cura de persones dependents, etc. La
mancança d’aquest quart sistema és fonamental (al costat del sistema de pen-
sions, la sanitat i l’ensenyament).

Per tant, cal insistir en la necessitat d’un nou pacte per a l’estat del benestar a
l’Estat espanyol. En la creació d’un veritable estat del benestar amb serveis
públics pròxims i gratuïts per a tothom. Els serveis socials existents són molt
baixos en comparació amb altres països i obliguen que les dones, en la majoria
dels casos, assumeixin un nombre de càrregues més gran.

En definitiva, es tracta que el model de l’estat del benestar contribueixi, i no difi-
culti, la conciliació de la vida laboral i personal.

BBoonneess pprrààccttiiqquueess

Com a darrer apartat, pot ser d’interès remarcar alguns aspectes i propostes
exposades a la taula rodona i que poden ser considerats com a bones pràctiques
en favor de la conciliació. 
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Aquesta possibilitat pot ajudar a avançar cap a models de ciutat, empresarials,
socials, que siguin més amigables enfront de la conciliació.

En concret, es va parlar de la identificació d’algunes bones pràctiques europees.
Es pot identificar una relació d’experiències d’altres estats europeus que poden
qualificar-se com a “facilitadores” de la conciliació:

- Alguns països ofereixen suport econòmic i/o altres infraestructures
- Etiqueta qualificativa com a “Empreses Familiarment Responsables” (EFR)
- Disposicions urbanístiques
- Disposicions relatives als transports i les comunicacions
- Disposicions vinculades a l’habitatge
- Polítiques adreçades al mercat laboral (política de contractes a temps parcial)

Altres aspectes interessants van lligats a les possibilitats de la participació ciu-
tadana, com per exemple l’associacionisme: l’experiència d’una associació de
famílies a Flandes que aplega 500.000 associats (i que pot oferir descomptes,
borsa d’objectes d’ocasió, vacances, cangurs, assessoria ...) o de la  participació
en la vida política: amb l’aparició amb força del concepte de la codecisió des de
la societat civil al marge de les ideologies i dels lobbys. 

Els aspectes ja exposats en el present document, com ara el Programa de nous
usos del temps de l’Ajuntament de Barcelona, les experiències dels estats nòrdics,
les propostes en el camp de la mobilitat, les propostes d’horaris, etcètera consti-
tueixen per se bones pràctiques que es poden exportar a altres indrets o que ja
s’han identificat com a experiències d’interès que cal difondre entre nosaltres. 

CCoonncclluussiioonnss

Com a conclusions de la taula rodona s’ha de posar l’accent en l’existència d’una
sèrie de símptomes preocupants en relació amb el benestar de l’individu a les
nostres societats que, en molts casos i degut a l’herència cultural rebuda, afec-
ten més especialment les dones: sobrecàrrega, estrès, trastorns, etcètera. 

137

La conciliació de la vida Laboral, familiar i personal

Resum de la taula rodona

            



Les causes d’aquests símptomes negatius les trobem en elements diversos com
les estructures familiars actuals, els problemes de mobilitat, l’habitatge, l’ocu-
pació, les llargues jornades laborals, etcètera. 

Les respostes adreçades a la millora de la qualitat de vida passen per una apos-
ta decidida en favor d’una sèrie de propostes concretes sobre transports i comu-
nicacions, habitatge, ocupació, empreses i administracions públiques i, més
genèricament, cap a un canvi cultural en el sentit de fer tothom responsable del
tema de la conciliació.

Com a aspectes clau i a tall de conclusions podem destacar:

LLeess ddeeffiicciièènncciieess ddeell mmooddeell dd’’eessttaatt ddeell bbeenneessttaarr aa EEssppaannyyaa. Deficiències que
agreugen les dificultats de conciliació. En efecte, l’Estat espanyol, a causa del
seu passat històric, no va desenvolupar el seu model d’estat del benestar en el
mateix grau que la majoria de països europeus occidentals. En el moment en què
aquestes societats europees més avançades revisen el seu model de benestar,
Espanya encara està lluny d’assolir el grau al qual havien arribat aquests països.
Aquest menor grau es tradueix directament en menors serveis socials, presta-
cions econòmiques inferiors, menys guarderies públiques, baixes i permisos per
maternitat de les més reduïdes d’Europa, etcètera. 

NNeecceessssiittaatt ddee ccaannvvii ccuullttuurraall.. La responsabilitat d’assumir les càrregues fami-
liars ha recaigut, històricament i essencial, en les dones. Aquest fet és més
accentuat en el cas de la cura de gent gran o de persones amb deficiències.
Culturalment s’ha d’avançar cap a una major conscienciació que la conciliació és
una qüestió que afecta TOTHOM per igual. També a l’Estat espanyol, aquest canvi
cultural és d’importància. Com s’afirmà a la taula rodona “repartim el treball,
compartim la vida”. 

CCoonncciilliiaacciióó rreennddiibbllee ppeerr aa lleess eemmpprreesseess ii ppeerr aallss ttrreebbaallllaaddoorrss.. Per tal que la con-
ciliació sigui realment viable, evidentment hi ha d’haver una voluntat clara de
l’empresa per facilitar-la. En aquest sentit, és interessant la visió exposada que
la conciliació ha de ser rendible tant per a l’empresa com per als treballadors.
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És a dir: l’empresa moderna, en la cerca de l’eficiència, ha de vetllar per garan-
tir els resultats i no la presència dels treballadors i perquè s’hi trobin a gust. La
flexibilitat i l’eficiència són paraules clau. 

DDiiaaggnnòòssttiicc IInntteeggrraall ddee CCoonncciilliiaacciióó: presentació en el marc de l’informe de pros-
pectiva d’un projecte sobre un Diagnòstic Integral de Conciliació (DIC) que s’ha
de desenvolupar seguint les fases de:

- Avantprojecte DIC
- Creació de l’observatori metropolità de la conciliació (OMC)
- Participació de representants de les administracions, de les empreses, dels

sindicats i de les universitats
- Proposta d’un programa de conciliació per als propers 4 anys.
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ccooll··lleecccciióó:: pprroossppeeccttiivvaa

Institucions membres de la Comissió Delegada
del Consell General 

Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament del Papiol
Autoritat Portuària de Barcelona
Cambra de Comerç de Barcelona
Cercle d’Economia
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consell Comarcal del Barcelonès
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Diputació de Barcelona
Entitat Metropolitana del Transport
Entitat Metropolitana del Medi Ambient
Fira de Barcelona
Foment del Treball Nacional
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Unió General de Treballadors de  Catalunya
Universitat de Barcelona

Institució promotora

Amb la col·laboració de

Nuria Chinchilla
Steven Poelmans
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