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PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Els resultats presenten la situació de la 
dona en les universitats i permeten 
dissenyar polítiques per corregir els 

desequilibris existents

«El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les 
universitats (informe 2019)» realitza una anàlisi sobre el biaix de gènere en la 
carrera professional i acadèmica dels diferents col·lectius de les comunitats 
universitàries de la Xarxa Vives; alumnat, personal docent i investigador (PDI) i 

personal d’administració i serveis (PAS). 
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RESULTATS

01.   

Les estudiantes 
són majoria a la 
universitat, 
aproven més i 
presenten menors 
taxes 
d’abandonament 
dels estudis

02.   

L’elecció dels 
estudis 
universitaris 
reprodueix els 
estereotips de 
gènere

03.   

A mesura que 
augmenta el rang 
acadèmic, la 
presència de la 
dona a la 
universitat es 
redueix

04.   

Els òrgans de 
govern 
universitaris estan 
masculinitzats i les 
dones ocupen 
llocs amb menys 
poder de decisió

05.   

El personal 
d’administració i 
serveis universitari 
és un col·lectiu 
feminitzat, però el 
70% dels alts 
càrrecs estan 
ocupats per 
homes

06.   

Propostes i 
reivindicacions
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1. L’ESTUDIANTAT

Les estudiantes són majoria: 54% als graus, 54% als màsters i 51% als doctorats.

Matrícula en estudis de grau segons àmbit de coneixement, per sexe

25%
75%

Enginyeria i 
Arquitectura

59%
41%

Ciències socials i 
jurídiques

50%
50%

Ciències
experimentals

64%
36%

Arts i humanitats

68%
32%

Ciències de la salut

HomesDones

Les estudiantes són 
majoria a la 

universitat, aproven 
més i presenten 

menors taxes 
d’abandonament 

dels estudis

Tanmateix, la seua presència és encara minoritària en àrees com l’Enginyeria i 
Arquitectura, on només una de cada quatre matrícules és d’una dona. La 

proporció de dones és major en les àrees de Ciències de la Salut (68%), Arts i 

Humanitats (64%) i Ciències Socials i Jurídiques (59%). En Ciències 

Experimentals, es manté l’equilibri respecte als homes.

Alumnat matriculat de grau, màster i doctorat segons sexe

54%

46%

GRAU

54%

46%

MÀSTERS

51%

49%

DOCTORATS

HomesDones
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1. L’ESTUDIANTAT

L’elecció d’estudis universitaris reafirma la tradicional segregació en les carreres 

acadèmiques i respon als rols i estereotips de gènere adquirits en el procés de 

socialització. 

Les titulacions vinculades a la cura i atenció d’altres són les més feminitzades, 
com és el cas d’Educació infantil i Infermeria, on les dones són més del 75% de 

l’estudiantat.

Les dones aproven en major proporció (85,2%) que els homes (80%) en totes les 
disciplines. A més, la taxa d’abandonament és major entre els homes (20%) que 

entre les dones (17%). Aquesta tendència es manté també en les branques més 

masculinitzades, com és el cas d’Enginyeria i Arquitectura.

L’elecció dels 
estudis universitaris 

reprodueix els 
estereotips de 

gènere

Rendiment acadèmic en estudis de grau segons branca de coneixement

ARTS I HUMANITATS

CIÈNCIES

CIÈNCIES DE LA SALUT

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

Dones Homes

86%

84%

89%

87%

80%

83%

79%

84%

80%

74%

Taxa de rendiment  

Dones Homes

17%

18%

12%

16%

21%

22%

18%

13%

20%

26%

Taxa d’abandonament  
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2. EL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR (PDI)

Si bé a les categories laborals inicials d’entrada a la universitat no hi ha 

pràcticament diferències entre sexes, a mesura que es progressa i augmenta el 

rang acadèmic les desigualtats s’accentuen, i la presència femenina es redueix 
en les categories superiors de la trajectòria acadèmica. Així, les categories 

superiors estan dominades pels homes, mentre que les dones es concentren en 
la base de la piràmide jeràrquica.

Entre el professorat titular d’universitat i el professorat d’escola universitària, la 

proporció d’homes és de 6 de cada 10. En el cas de catedràtics d’universitat, 

augmenta fins a 8 de cada 10.

A mesura que 
augmenta el rang 

acadèmic, la 
presència de la dona 

a la universitat es 
redueix

La subrepresentació 
de les dones

a la universitat 
amenaça l’objectiu 
d’excel·lència de la 

ciència

Dones
Homes

Presència de dones i homes en les categories de la carrera acadèmica

Professorat 
emèrit

CU, CCTU, TEU, 
CEU

Agregat/da 
contractat 
Dr./Dra.

Personal 
investigador

Lector/a, 
ajudant 
Dr./Dra,.

col·laborador/a

Investigador/a
en formació

Professorat 
associat

55% 52% 53%
54% 55%

61%

78% 76%

45% 48% 54%
46% 45%

39%

22% 24%

Les dones professores i investigadores són minoria a la universitat (42%). La 

diferència es reprodueix en tots els camps d’especialització, i s’accentua en els 
àmbits d’Enginyeria i Arquitectura i Ciències Experimentals, que esdevenen els 
més masculinitzats, amb un 76% i un 64% d’homes professors i investigadors, 

respectivament.

 

Personal docent i investigador segons sexe i àmbit de coneixement

Ciències
Experimentals

Ciències 
de la Salut

Ciències 
Socials i 

Jurídiques

Arts i  
Humanitats

Enginyeria i 
Arquitectura

Sense dades

36% 49% 45% 47% 24% 50%

64% 51% 55% 53% 76% 50%

HomesDones

Nota. TU: titular d’universitat; TEU: titular d’escola universitària; CEU: catedràtic d’escola universitària;  
CU: catedràtic d’universitat; CC: catedràtic contractat.
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2. EL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR (PDI)

La presència de la dona com a investigadora principal en projectes de recerca 

està subrepresentada en tant que el percentatge es troba per sota del nombre de 

dones al PDI (42%), i la masculina sobrerepresentada un 9%. En els projectes 

europeus, la proporció de dones com a investigadores principals cau fins al 24%.

La participació de 
les dones com a 

investigadores 
principals en 

projectes de recerca 
és del 31% front al 

69% d’homes

La causa d’aquesta realitat pot venir explicada per la càrrega docent. Com 

demostren alguns estudis (Madariaga et al., 20111), com més temps laboral es 
dedica a la docència, menor és la probabilitat de dirigir una tesi. I segons dades 

de l’Enquesta sobre Recursos Humans en Ciència i Tecnologia (2006) de l’Institut 

Nacional d’Estadística d’Espanya, les dones tenen una major càrrega lectiva. En 

concret, el 33% de les dones del PDI dediquen entre 50% i 75% del seu temps de 

treball a la docència, davant d’un 24% dels homes.

Només una tercera 
part de les tesis 
doctorals estan 

dirigides per dones

Projectes de recerca competitius dirigits per dones i homes

ESTATAL

CCAA

EUROPEU

ALTRES

31%

33%

24%

35%

Dirigits per 
 Investigadores  

Principals  
DONES

TOTAL 31%

Dirigits per 
 Investigadors  

Principals  
HOMES

69%

67%

76%

65%

69%

1 SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Inés; RICA, Sara i DOLADO, José Juan. (2011):
Libro Blanco. Situación de las mujeres en la ciencia española. Madrid:
Unidad de Mujeres y Ciencia, Ministerio de Ciencia e Innovación.
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2. EL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR (PDI)

De cada 10 reconeixements doctor honoris causa atorgats al curs 2016-2017, en 

només 2 d’ells es tractava de dones (19%). També hi ha menys dones que reben el 

reconeixement de ‘professorat distingit’ (28%) i de ‘professor/a emèrit/a’ (31%) a 

les universitats. La invitació a les lliçons inaugurals del curs acadèmic presenta un 

balanç més positiu: del total de lliçons, el 44% van ser impartides per dones.

Les dones són 
menys premiades i 

distingides a la 
universitat

Les dones estan menys presents (38%) i ocupen llocs amb menys poder de 

decisió en els òrgans de govern universitaris. De les 22 universitats de la Xarxa 
Vives, només a quatre hi ha una dona rectora en l’actualitat (Universitat 

Autònoma de Barcelona, Jaume I, Rovira i Virgili, i de València). La categoria de 

secretaria general és l’unica on hi ha més presència de dones (67%) que d’homes 

(33%). La desigualtat de gènere es manifesta tant entre càrrecs electes com 

entre càrrecs de lliure designació

Els òrgans de govern 
universitaris estan 

masculinitzats, i les 
dones ocupen llocs 

amb menys poder 
de decisió

Presència de dones i homes en òrgans de govern i de gestió. Càrrecs electes

SOTSDIRECTORS/ES 
DE DEPARTAMENT

36%

64%

VICEDEGÀ/NA I 
COORDINADORS/ES 

DE GRAU

46%

54%

SECRETARIA 
GENERAL

67%

33%

CAP DE 
DEPARTAMENT

35%

65%

VICERECTOR/A

39%

61%

DEGÀ/NA

29%

71%

RECTOR/A

12,5%

87,5%

Presència de dones i homes en òrgans de govern i de gestió. Càrrecs de lliure designació

18%

82%

DIRECTORS/ES 
D’INSTITUT

23%

77%

SINDICATURA 
DE GREUGES

23%

77%

DIRECTORS/ES 
DE CÀTEDRA

36%

64%

DELEGAT/DA 
DEL RECTOR/A

25%

75%

PRESIDÈNCIA 
DEL CONSELL

HomesDones
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2. EL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR (PDI)

Elles demanen permisos en més del 80% dels casos. Els homes que ho fan, pel 

contrari, són menys del 20%.
L’ús de permisos per 
afavorir la conciliació 

familiar és encara 
desigual

Nombre de permisos maternals i paternals

,
.2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

95% 96%
90% 90% 89% 90% 93% 90%

82%

92%
87%

5% 4%
10% 10% 11% 10%

7% 10%
18%

8%
13%

Reduccions de jornada per maternitat i paternitat

,
.2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dones Homes

86%
94%

82%

94%
87% 85% 82%

87% 84% 85% 87%

14%
6%

18%

6%
13% 15% 18%

13%
16% 15% 13%
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3. EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

Entre el PAS existeix una major concentració femenina, que suposa el 63% del 

col·lectiu i s’estén a la majoria de càrrecs. En casos com el d’administració de 

centre, les dones són el 70% de la plantilla. Tanmateix, les proporcions 
s’inverteixen en arribar a l’extrem superior de l’escala jeràrquica del 

funcionariat, on 7 de cada 10 homes ocupen el càrrec de més alta direcció, la 

gerència.

Entre el PAS laboral (no funcionari), la proporció de dones (53%) i homes (47%) 

està més equilibrada.

El personal d’administració i serveis 
universitari és un col·lectiu feminitzat, 

però el 70% dels alts càrrecs estan 
ocupats per homes

Dones Homes

Presència de dones del PAS en càrrecs de gestió

Gerent/a Vicegerent/a Cap d’àrea Administrador/a
del centre

Cap de servei 
o d’oficina

Cap d’unitat Cap de projectes
i activitats

Cos tècnic
de gestió

Director de servei
o d’oficina

Altres

72%

28%

64%

36%
41%

59%

28%

72%

57%

43%

54%

46%

57%

43%

58%

42%

59%

41%

30%

70%
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3. EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

La totalitat dels permisos sol·licitats per maternitat/paternitat són de dones. 

Pràcticament cap home ha sol·licitat permís de paternitat, i no es detecta cap 

evolució en 10 anys.

Els homes que 
formen part del PAS 

no demanen 
permisos de 

paternitat
Nombre de permisos maternals i paternals

,2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

100% 100% 100% 99% 100% 99% 99%

0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1%

100% 100% 99% 99%

1%

Reduccions de jornada per maternitat i paternitat

Dones Homes

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

99% 98% 99% 98% 98% 97% 97%

1% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 3%

99% 98% 98% 97%

2%
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4. PROPOSTES I REIVINDICACIONS

És necessari avaluar la incidència que tenen en les 
polítiques universitàries els indicadors que diagnostiquen 
la desigualtat de gènere a les universitats.

Cal estudiar la relació que pot haver entre la desigualtat 
de gènere i la qualitat a les universitats.

Calen recerques que quantifiquen les necessitats del 
personal universitari en matèria de conciliació i 
coresponsabilitat.

És necessari anar més enllà de la regulació jurídica i 
revisar l’estructura, dinàmica i sistema d’avaluació 
imperants en cada moment a les universitats, així com els 
processos de selecció, promoció i retenció, per garantir 
institucions científiques no esbiaixades per raó de 
gènere.

01.

02.

03.

04.


