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LES BALEARS OCUPEN LA QUARTA POSICIÓ MÉS FAVORABLE EN EL 

RÀNQUING AUTONÒMIC DE DESIGUALTAT DE GÈNERE 
 

IMPULSA BALEARS assenyala la necessitat que la reducció de les desigualtats de gènere  

eres derivi en resultats més igualitaris 

 

PALMA · ènere, 

proposta metodològica de Nacions Unides,  

rànquing autonòmic que apel·la a l apoderament de la dona en qüestions relacionades amb la salut, 

altat màxima), marca per a les Balears una 

puntuació (0,044) que retalla la del passat exercici (0,090). Amb aquest resultat, les illes milloren la 

puntuació nacional (0,053) territori on només son superades pel País Basc (0,030), Galícia (0,036) 

i Canàries (0,043)  i, així mateix  

 

els avanços 

 de la societat. No obstant 

això, tal com polsa el monitor de vigilància continua i|global, les illes presenten importants àrees de 

millora perquè aquests avanços derivin en resultats més igualitaris. Cal tenir en compte, doncs, que 

els 

matèria de formació superior i aprenentatge al llarg de la vida, no tenen continuïtat 

tant en termes de participació, com de condicions contractuals i oportunitats de carrera professional 

per a les dones.  

 

, les darreres dades disponibles constaten una menor incidència de 

 de les illes (21,7% vs 27,0%, homes), fet que es 

tradueix no tan sols en un major percentatge de dones amb estudis superiors (33,7% vs 25,8%, 

homes), sinó també en una predisposició a la formació permanent més elevada (11,3% vs 8,9%, 

homes).  

 

Tot i així, la taxa de participació de les dones en el mercat de treball (59,4%) segueix presentant un 

diferencial de més de 10 punts percentuals respecte del segment masculí (69,5%), una escletxa que 

 pel que fa a %, dones vs 62,3%, homes) i que també en 

%, dones vs 10,3%, homes).  
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De la mateixa manera, la presència femenina en les categories professionals més elevades segueix 

sent inferior a la masculina. Així, tan sols una tercera part de les posicions de direcció i gerència 

estan ocupades per dones (33,2%), quan en el conjunt del teixit productiu gairebé s assoleix la 

paritat (45,7%). , la presència femenina és també 

relativament reduïda en les activitats avançades relacionade

industrial (35,7%) com dels serveis (27,4%). 

 

un major grau de 

incidència de la parcialitat entre les dones (19,5%) duplica amb escreix la dels homes (7%), de la 

mateixa manera que la temporalitat també presenta una major importància relativa en el col·lectiu 

femení (28,2% vs 26%, homes).  

 

salarial del guany mitjà per 

hora treballada, per bé que se segueix observant un diferencial negatiu dels salaris femenins 

respecte dels masculins (95,2%). En aquest sentit, val a dir que les categories professionals més 

altes conviuen amb un major nivell de desigualtat (91%),  mentre que les categories mitjanes i baixes 

mantenen diferencials negatius més moderats (94,5% i 95%, respectivament).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre IMPULSA BALEARS 
IMPULSA BALEARS és una plataforma de coneixement estratègic i interacció regional que treballa per facilitar la presa de 
decisions dels agents econòmics i socials en els seus processos respectius de reformulació estratègica i garantir, així, 

e la competitivitat global de les Balears. Com a Fundació reconeix al conjunt de la societat balear com a 
principal beneficiari de la labor que desenvolupa de manera rigorosa, sistemàtica i independent dels condicionants específics 
de les institucions públiques i privades que la recolzen. Consulteu-ne el patronat a 
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat 
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