


En un any tan complex, des d'un punt de vista sociosanitari, pel 

COVID 19, les dones encara hem patit i patim més tot tipus de 
violències pel simple fet d'haver nascut dones.

La precarització laboral és d'una magnitud difícil d'explicar. La crisi 
i la pobresa que d'elles deriven porten nom de dona. A més, les 
dones estan en primera línia de lluita contra el COVID 19, siga com a 
cuidadores formals o informals, siga com a netejadores, metgesses, 
infermeres, caixeres, … Això està suposant un esforç d'una 
envergadura mai vista en estes últimes dècades. I, per descomptat, 
implica major risc de contagi, de malaltia, de mort.

Una ocupació de qualitat és base fonamental per a poder dur a 
terme un projecte de vida independent en igualtat i en llibertat. Això 
és més difícil d'aconseguir per a les dones, donat que, si analitzem 
les bretxes que patim en el mercat laboral independentment de 
l'indicador que prenguem, comprovem que la situació d'autèntica 
discriminació que venim suportant dècada darrere dècada, s'ha 
accentuat més amb la crisi sociosanitària. 

Com deia SIMONE DE BEAUVOIR “No oblideu mai que només caldrà 
una crisi política, econòmica o religiosa perquè els drets de les dones 
es qüestionen. Estos drets mai són adquirits. Haureu d’estar alerta 
durant tota la vostra vida”

Pilar Mora Martínez
Secretària de Formació, Ocupació i Igualtat de Gènere UGT-PV



"100 xifres, 100 bretxes inacceptables" és una compilació 

d'indicadors que mostra quina és la situació actual de les dones en els 
àmbits laborals i socials de les comarques de la Ribera, la Safor, la Vall 
d’Albaida, la Costera i la Canal de Navarrés.

"100 xifres, 100 bretxes inacceptables" confirma que l’objectiu de la 
igualtat entre dones i homes queda encara molt lluny de la realitat actual i 
que, pel contrari, la desigualtat en perjuí de les dones s’imposa i es 
predominant des de qualsevol perspectiva amb que mirem el 
funcionament del mercat de treball. Amb 100 xifres podem vore que la 
desigualtat laboral que afecta les dones es dóna en tots els territoris, 
afectant totes les variables i també totes les generacions, ja que la 
discriminació és visible en les pensions de les dones jubilades però també 
en la diferència del present per accedir als llocs de treball més estables i 
millor remunerats. 

"100 xifres, 100 bretxes inacceptables" és també una proposta d'acció 
sindical feminista que vol donar visibilitat a un fet inapel·lable: el món del 
treball és especialment hostil per a les dones. Per a la UGT la situació 
actual és inacceptable. Remoure totes les dificultats que pateixen les dones 
i construir una realitat igualitària del treball ha de ser una prioritat 
absoluta. I per això pretenem fer la nostra aportació a la commemoració 
reivindicativa del 8 de març, tan marcada enguany per la pandèmia en tots 
els sentits, i contribuir amb una campanya de sensibilització perquè es 
conega bé la desigualtat laboral de gènere. Comptem amb la valuosa ajuda 
i mobilització de 100 delegades i delegats de la UGT. Si bé la situació 
sanitària no fa recomanable grans mobilitzacions al carrer, no renunciem 
de cap manera a exigir amb tota la intensitat mesures per a avançar cap a 
la igualtat.

Raül Roselló Gregori Reme González Marín
Secretari Territorial Intercomarcal Responsable Intercomarcal d’Igualtat
UGT-PV la Ribera – Safor – Costera – Canal – Vall
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INDICADORS PER COMARQUES

1
6

11
16
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26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96

Taxa d'activitat
Taxa d'ocupació
Taxa de desocupació
Nombre de persones ocupades
Nombre de persones desocupades 
Afiliació règim general Seguretat Social
Afiliació Seguretat Social sector industrial
Afiliació Seguretat Social: Persones amb contractes indefinits
Afiliació Seguretat Social: Persones amb contracte a temps complet
Afiliació Seguretat Social: Persones amb contractes a temps parcial
Afiliació Seguretat Social: Persones amb contractes fixos discontinus
Pensionistes seguretat social: Import mitjà
Pensionistes seguretat social: Import mediana
Risc de pobresa i/o exclusió social AROPE
Pobresa: taxa de privació material
Mitjana anual atur registrat 2020
Total anual contractes 2020
Total anual contractes de direcció i gerència 2020
Mitjana anual persones aturades més de 2 anys
Total anual contractes indefinits

NOMBRE INDICADOR

L A  S A F O R

Taxa d'activitat
Taxa d'ocupació
Taxa de desocupació
Nombre de persones ocupades
Nombre de persones desocupades 
Afiliació règim general Seguretat Social
Afiliació Seguretat Social sector industrial
Afiliació Seguretat Social: Persones amb contractes indefinits
Afiliació Seguretat Social: Persones amb contracte a temps complet
Afiliació Seguretat Social: Persones amb contractes a temps parcial
Afiliació Seguretat Social: Persones amb contractes fixos discontinus
Pensionistes seguretat social: Import mitjà
Pensionistes seguretat social: Import mediana
Risc de pobresa i/o exclusió social AROPE
Pobresa: taxa de privació material
Mitjana anual atur registrat 2020
Total anual contractes 2020
Total anual contractes de direcció i gerència 2020
Mitjana anual persones aturades més de 2 anys
Total anual contractes indefinits

NOMBRE INDICADOR

2
7

12
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27
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57
62
67
72
77
82
87
92
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NOMBRE INDICADOR

L A  R I B E R A



3
8
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Taxa d'activitat
Taxa d'ocupació
Taxa de desocupació
Nombre de persones ocupades
Nombre de persones desocupades 
Afiliació règim general Seguretat Social
Afiliació Seguretat Social sector industrial
Afiliació Seguretat Social: Persones amb contractes indefinits
Afiliació Seguretat Social: Persones amb contracte a temps complet
Afiliació Seguretat Social: Persones amb contractes a temps parcial
Afiliació Seguretat Social: Persones amb contractes fixos discontinus
Pensionistes seguretat social: Import mitjà
Pensionistes seguretat social: Import mediana
Risc de pobresa i/o exclusió social AROPE
Pobresa: taxa de privació material
Mitjana anual atur registrat 2020
Total anual contractes 2020
Total anual contractes de direcció i gerència 2020
Mitjana anual persones aturades més de 2 anys
Total anual contractes indefinits
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74
79
84
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99

Taxa d'activitat
Taxa d'ocupació
Taxa de desocupació
Nombre de persones ocupades
Nombre de persones desocupades 
Afiliació règim general Seguretat Social
Afiliació Seguretat Social sector industrial
Afiliació Seguretat Social: Persones amb contractes indefinits
Afiliació Seguretat Social: Persones amb contracte a temps complet
Afiliació Seguretat Social: Persones amb contractes a temps parcial
Afiliació Seguretat Social: Persones amb contractes fixos discontinus
Pensionistes seguretat social: Import mitjà
Pensionistes seguretat social: Import mediana
Risc de pobresa i/o exclusió social AROPE
Pobresa: taxa de privació material
Mitjana anual atur registrat 2020
Total anual contractes 2020
Total anual contractes de direcció i gerència 2020
Mitjana anual persones aturades més de 2 anys
Total anual contractes indefinits

L A  C O S T E R A L A  C A N A L  D E  N AVA R R É S
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30
35
40
45
50

Taxa d'activitat
Taxa d'ocupació
Taxa de desocupació
Nombre de persones ocupades
Nombre de persones desocupades 
Afiliació règim general Seguretat Social
Afiliació Seguretat Social sector industrial
Afiliació Seguretat Social: Persones amb contractes indefinits
Afiliació Seguretat Social: Persones amb contracte a temps complet
Afiliació Seguretat Social: Persones amb contractes a temps parcial

55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

Afiliació Seguretat Social: Persones amb contractes fixos discontinus
Pensionistes seguretat social: Import mitjà
Pensionistes seguretat social: Import mediana
Risc de pobresa i/o exclusió social AROPE
Pobresa: taxa de privació material
Mitjana anual atur registrat 2020
Total anual contractes 2020
Total anual contractes de direcció i gerència 2020
Mitjana anual persones aturades més de 2 anys
Total anual contractes indefinits

L A  VA L L  D ’A L B A I D A

NOMBRE INDICADOR NOMBRE INDICADOR

NOMBRE INDICADOR NOMBRE INDICADOR



Taxa
d’Activitat



1 /100

Taxa d’Activitat
en la Safor

-6’79 pp
Bretxa p.percentual 
entre dones i homes

 La taxa d’activitat (persones treballant o buscant 
ocupació) de les dones en la Safor és del 70’07% 

mentre que la dels homes és del 76’86%

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



2 /100

Taxa d’Activitat
en la Ribera

-8’32 pp
Bretxa p.percentual 
entre dones i homes

 La taxa d’activitat (persones treballant o buscant 
ocupació) de les dones en la Ribera és del 70’03% 

mentre que la dels homes és del 78’35%

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



3 /100

Taxa d’Activitat
en la Costera

-7’10 pp
Bretxa p.percentual 
entre dones i homes

 La taxa d’activitat (persones treballant o buscant 
ocupació) de les dones en la Costera és del 
70’08% mentre que la dels homes és del 

77’18%

Font:  PE GV (4t Trimestre 2020)



4 /100

Taxa d’Activitat
en la Canal de 

Navarrés

-7’73 pp
Bretxa p.percentual 
entre dones i homes

 La taxa d’activitat (persones treballant o buscant 
ocupació) de les dones en la Canal de Navarrés és 

del 68’90% mentre que la dels homes és del 
76’63%

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



5 /100

Taxa d’Activitat
en la Vall d’Albaida

-7’86 pp
Bretxa p.percentual 
entre dones i homes

 La taxa d’activitat (persones treballant o buscant 
ocupació) de les dones en la Vall d’Albaida és del 

70’20% mentre que la dels homes és del 
78’06%

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



Taxa
d’Ocupació



6 /100

Taxa d’Ocupació
en la Safor

-9’03 pp
Bretxa p.percentual 
entre dones i homes

 La taxa d’Ocupació (persones treballant) de les 
dones en la Safor és del 57’84% mentre que la 

dels homes és del 66’87%

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



7 /100

Taxa d’Ocupació
en la Ribera

-10’99 pp
Bretxa p.percentual 
entre dones i homes

 La taxa d’Ocupació (persones treballant) de les 
dones en la Ribera és del 58’26% mentre que la 

dels homes és del 69’25%

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



8 /100

Taxa d’Ocupació
en la Costera

- 9’81 pp
Bretxa p.percentual 
entre dones i homes

 La taxa d’Ocupació (persones treballant) de les 
dones en la Costera és del 57’86% mentre que 

la dels homes és del 67’67%

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



9 /100

Taxa d’Ocupació
en la Canal de 

Navarrés

-9’87 pp
Bretxa p.percentual 
entre dones i homes

 La taxa d’Ocupació (persones treballant) de les 
dones en la Canal de Navarrés és del 57’75% 

mentre que la dels homes és del 67’62%

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



10 /100

Taxa d’Ocupació
en la Vall d’Albaida

-10’68 pp
Bretxa p.percentual 
entre dones i homes

 La taxa d’Ocupació (persones treballant) de les 
dones en la Vall d’Albaida és del 57’89% mentre 

que la dels homes és del 68’57%

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



Taxa
De 

desocupació



11 /100

Taxa de Desocupació
en la Safor

4’46 pp
Bretxa p.percentual 
entre dones i homes

 La taxa de desocupació (persones aturades) de les 
dones en la Safor és del 17’46% mentre que la 

dels homes és del 13%

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



12 /100

Taxa de Desocupació
en la Ribera

5’18 pp
Bretxa p.percentual 
entre dones i homes

 La taxa de desocupació (persones aturades) de les 
dones en la Ribera és del 16’8% mentre que la 

dels homes és del 11’62%

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



13 /100

Taxa de Desocupació
en la Costera

5’12 pp
Bretxa p.percentual 
entre dones i homes

 La taxa de desocupació (persones aturades) de les 
dones en la Costera és del 17’44% mentre que 

la dels homes és del 12’32%

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



14 /100

Taxa de Desocupació
en la Canal de 

Navarrés

4’42 pp
Bretxa p.percentual 
entre dones i homes

 La taxa de desocupació (persones aturades) de les 
dones en la Canal de Navarrés és del 16’18% 

mentre que la dels homes és del 11’76%

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



15 /100

Taxa de Desocupació
en la Vall d’Albaida

5’38 pp
Bretxa p.percentual 
entre dones i homes

 La taxa de desocupació (persones aturades) de les 
dones en la Vall d’Albaida és del 17’54% mentre 

que la dels homes és del 12’16%

Font:  PE GV (4t Trimestre 2020)



Persones 
ocupades



16 /100

Persones 
OCUPADES 
en la Safor

 El 45’22 % 
 són dones

De les 67870 persones treballant en la Safor, 
30690 són dones i 37180 són homes.

Hi ha una bretxa de -9’56 pp

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



17 /100

Persones 
OCUPADES 
en la Ribera

 El 44’31 % 
 són dones

De les 122420 persones treballant en la Ribera, 
54240 són dones i 68180 són homes.

Hi ha una bretxa de -11’39 pp

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



18 /100

Persones 
OCUPADES 

en la Costera

 El 44’85 % 
 són dones

De les 28740 persones treballant en la Costera, 
12890 són dones i 15860 són homes.

Hi ha una bretxa de -10’33 pp

Font:  GVA (4t rimestre 2020)



19 /100

Persones 
OCUPADES 

en la Canal de 
Navarrés

 El 43’97 % 
 són dones

De les 5890 persones treballant en la Canal de 
Navarrés, 2590 són dones i 3300 són homes.

Hi ha una bretxa de -12’05 pp

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



20 /100

Persones 
OCUPADES 

en la Vall d’Albaida

 El 44’27 % 
 són dones

De les 35280 persones treballant en la Vall 
d’Albaida, 15620 són dones i 19660 són homes.

Hi ha una bretxa de -11’45 pp

Font:  PE GV (4t Trimestre 2020)



Persones 
desocupades



21 /100

ATUR 
en la Safor

 53’86 % 
de les persones 

aturades són dones

Dels 14050 de les persones aturades de la 
Safor, 6490 són dones i 5560 són homes.

Hi ha una bretxa de 7’72 pp

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



22 /100

ATUR 
en la Ribera

 54’96 % 
de les persones 

aturades són dones

Dels 19940 de les persones aturades de la 
Ribera, 10960 són dones i 8980 són homes.

Hi ha una bretxa de 9’93 pp

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



23 /100

ATUR 
en la Costera

 54’95 % 
de les persones 

aturades són dones

Dels 4950 de les persones aturades de la 
Costera, 2720 són dones i 2230 són homes.

Hi ha una bretxa de 9’90 pp

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



24 /100

ATUR 
en la Canal de 

Navarrés

 53’19 % 
de les persones 

aturades són dones
Dels 940 de les persones aturades de la Canal 
de Navarrés, 500 són dones i 440 són homes.

Hi ha una bretxa de 6’38 pp

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



25 /100

ATUR 
en la Vall d’Albaida

 54’97 % 
de les persones 

aturades són dones
Dels 6040 de les persones aturades de la Vall 
d’Albaida, 3320 són dones i 2720 són homes.

Hi ha una bretxa de 9’93 pp

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



Afiliació règim 
general 

Seguretat 
Social



26 /100
AFILIACIÓ 

Règim General a la 
Seguretat Social 

en la Safor

 El 48’79% 
de les persones 

cotitzants són dones
Dels 36940 de les persones afiliades en la 
Seguretat Social en el Règim General de la 

Safor, 18022 són dones i 18918 són homes.
Hi ha una bretxa de -2’43 pp

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



27 /100
AFILIACIÓ 

Règim General a la 
Seguretat Social 

en la Ribera

 El 39’51% 
de les persones 

cotitzants són dones
Dels 75721 de les persones afiliades en la 
Seguretat Social en el Règim General de la 

Ribera, 29914 són dones i 45807 són homes.
Hi ha una bretxa de -20’99 pp

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



28 /100
AFILIACIÓ 

Règim General a la 
Seguretat Social 

en la Costera

 El 46’29% 
de les persones 

cotitzants són dones
Dels 14164 de les persones afiliades en la 
Seguretat Social en el Règim General de la 

Costera, 6556 són dones i 7608 són homes.
Hi ha una bretxa de -7’43 pp

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



29 /100
AFILIACIÓ 

Règim General a la 
Seguretat Social 

en la Canal de Navarrés

 El 48’05% 
de les persones 

cotitzants són dones
Dels 2795 de les persones afiliades en la 

Seguretat Social en el Règim General de la 
Canal de Navarrés, 1343 són dones i 1452 són 

homes.
Hi ha una bretxa de -3’90 pp

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



30 /100
AFILIACIÓ 

Règim General a la 
Seguretat Social 
en la Vall d’Albaida

 El 42’03% 
de les persones 

cotitzants són dones
Dels 23048 de les persones afiliades en la 

Seguretat Social en el Règim General de la Vall 
d’Albaida, 9687 són dones i 13361 són homes.

Hi ha una bretxa de -15’94 pp

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



Afiliació 
Seguretat 

Social sector 
industrial



31 /100
Afiliació a la 

Seguretat Social en 
el sector industrial

en la Safor

 el 31’05 % 
 són dones

De les 6573 persones afiliades en la Seguretat 
Social en el sector industrial de la Safor, 2041 

són dones(31’05%) i 4532 són homes (68’95%). 
Hi ha una bretxa de -37’90 pp.

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



32 /100
Afiliació a la 

Seguretat Social en 
el sector industrial

en la Ribera

 el 26’05 % 
 són dones

De les 26121 persones afiliades en la Seguretat 
Social en el sector industrial de la Ribera, 6805 

són dones(26’05%) i 19316 són homes 
(73’95%). 

Hi ha una bretxa de -47’90 pp.

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



33 /100
Afiliació a la 

Seguretat Social en 
el sector industrial

en la Costera

 el 33’41 % 
 són dones

De les 3664 persones afiliades en la Seguretat 
Social en el sector industrial de la Costera, 1224 
són dones(33’41%) i 2440 són homes (66’59%). 

Hi ha una bretxa de -33’19 pp.

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



34 /100
Afiliació a la 

Seguretat Social en 
el sector industrial

en la Canal de Navarrés

 el 44’16 % 
 són dones

De les 1096 persones afiliades en la Seguretat 
Social en el sector industrial de la Canal de 
Navarrés, 484 són dones(44’16%) i 612 són 

homes (55’84%). 
Hi ha una bretxa de -11’68 pp.

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



35 /100
Afiliació a la 

Seguretat Social en 
el sector industrial
en la Vall d’Albaida

 el 31’28 % 
 són dones

De les 10541 persones afiliades en la Seguretat 
Social en el sector industrial de la Vall d’Albaida, 

3297 són dones(31’28%) i 7244 són homes 
(68’72%). 

Hi ha una bretxa de -37’44 pp.

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



Afiliació 
S. Social:  
contractes 
indefinits



36 /100

Afiliació S. Social: 
persones amb 

contracte indefinit
en la Safor

 el 48’82 % 
són dones

De les 26072 persones amb contracte indefinit 
en la Safor, 12728 són a les dones i 13344  

homes (51’18%).
Hi ha una bretxa de -2’36 pp

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



37 /100

Afiliació S. Social: 
persones amb 

contracte indefinit
en la Ribera

 el 38 % 
són dones

De les 55270  persones amb contracte indefinit 
en la Ribera, 21002 són dones i 

34268  homes (51’18%).
Hi ha una bretxa de -24 pp

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



38 /100

Afiliació S. Social: 
persones amb 

contracte indefinit
en la Costera

 el 45’66 % 
són dones

De les 9321  persones amb contracte indefinit 
en la Costera, 4256 són dones i 

5065  homes (51’18%).
Hi ha una bretxa de -8’68 pp

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



39 /100

Afiliació S. Social: 
persones amb 

contracte indefinit
en la Canal de Navarrés

 el 47’98 % 
són dones

De les 1957  persones amb contracte indefinit 
en la Canal de Navarrés, 939 són dones i 

1018  homes (52’02%).
Hi ha una bretxa de -4’04 pp

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



40 /100

Afiliació S. Social: 
persones amb 

contracte indefinit
en la Vall d’Albaida

 el 39’90 % 
són dones

De les 16853  persones amb contracte indefinit 
en la Vall d’Albaida, 6724 són dones i 

10129  homes (60’10%).
Hi ha una bretxa de -4’04 pp

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



Afiliació 
S. Social:  

contractes a 
temps complet



41 /100

Afiliació S. Social: 
Persones amb 

contracte a temps 
complet 

en la Safor

 el 39’26 % 
 són dones

De les 24163 persones amb contracte a temps 
complet en la Safor, 9487 són dones i 14676  

homes. 
Hi ha una bretxa de -21’47 pp. 

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



42 /100

Afiliació S. Social: 
Persones amb 

contracte a temps 
complet 

en la Ribera

 el 29’93 % 
 són dones

De les 56571 persones amb contracte a temps 
complet en la Ribera, 16931 són dones i 39640 

homes. 
Hi ha una bretxa de -40’14 pp. 

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



43 /100

Afiliació S. Social: 
Persones amb 

contracte a temps 
complet 

en la Costera

 el 37’25 % 
 són dones

De les 9925 persones amb contracte a temps 
complet en la Costera, 3697 són dones i 6228 

homes. 
Hi ha una bretxa de -25’50 pp. 

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



44 /100

Afiliació S. Social: 
Persones amb 

contracte a temps 
complet 

en la Canal de Navarrés

 el 41’64 % 
 són dones

De les 1919 persones amb contracte a temps 
complet en la Canal de Navarrés, 799 són 

dones i 1120 homes. 
Hi ha una bretxa de -16’73 pp. 

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



45 /100

Afiliació S. Social: 
Persones amb 

contracte a temps 
complet 

en la Vall d’Albaida

 el 34’39 % 
 són dones

De les 17976 persones amb contracte a temps 
complet en la Vall d’Albaida, 6182 són dones i 

11794 homes. 
Hi ha una bretxa de -31’22 pp. 

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



Afiliació 
S. Social:  

contractes a 
temps parcial



46 /100

Afiliació S. Social: 
contractes a temps 

parcial 
en la Safor

 el 67’35 % 
 són dones

Dels 7841 persones amb contractes a temps 
parcial en la Safor, 5281 són dones i 2560  

homes (32’65%). 
Hi ha una bretxa de 34’70 pp

La parcialitat és sinònim de precarietat i 
desigualtat salarial

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



47 /100

Afiliació S. Social: 
contractes a temps 

parcial 
en la Ribera

 el 67’97 % 
 són dones

Dels 11585 persones amb contractes a temps 
parcial en la Ribera, 7874 són dones i 3711 

homes (32’03%). 
Hi ha una bretxa de 35’93 pp

La parcialitat és sinònim de precarietat i 
desigualtat salarial

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



48 /100

Afiliació S. Social: 
contractes a temps 

parcial 
en la Costera

 el 68’32 % 
 són dones

Dels 3362 persones amb contractes a temps 
parcial en la Costera, 2297 són dones i 1065 

homes (31’68%). 
Hi ha una bretxa de 36’64 pp

La parcialitat és sinònim de precarietat i 
desigualtat salarial

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



49 /100

Afiliació S. Social: 
contractes a temps 

parcial 
en la Canal de Navarrés

 el 64’37 % 
 són dones

De les 727 persones amb contractes a temps 
parcial en la Canal de Navarrés, 468 són dones i 

259 homes (35’63%). 
Hi ha una bretxa de 28’75 pp

La parcialitat és sinònim de precarietat i 
desigualtat salarial

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



50 /100

Afiliació S. Social: 
contractes a temps 

parcial 
en la Vall d’Albaida

 el 71’26 % 
 són dones

De les 3974 persones amb contractes a temps 
parcial en la Vall d’Albaida, 2832 són dones i 

1142 homes (28’74%). 
Hi ha una bretxa de 42’53 pp

La parcialitat és sinònim de precarietat i 
desigualtat salarial

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



Afiliació S. 
Social:  

contractes 
fixos 

discontinus



51 /100

Afiliació S. Social: 
contractes 

Fixos discontinuos
en la Safor

 el 66’89 % 
 són dones

De les 4705 persones amb contractes fitxos 
discontinuos en la Safor, 3147 són dones i 

1589 homes (33’10%). 
Hi ha una bretxa de 33’77 pp

Esta modalitat de contracte porta a augmentar 
la bretxa salarial (menys dies de treball, menys 

salari)

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



52 /100

Afiliació S. Social: 
contractes 

Fixos discontinuos
en la Ribera

 el 69’20 % 
 són dones

De les 7118 persones amb contractes fitxos 
discontinuos en la Ribera, 4926 són dones i 

2192 homes (30’80%). 
Hi ha una bretxa de 38’41 pp

Esta modalitat de contracte porta a augmentar 
la bretxa salarial (menys dies de treball, menys 

salari)

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



53 /100

Afiliació S. Social: 
contractes 

Fixos discontinuos
en la Costera

 el 68’99 % 
 són dones

De les 761 persones amb contractes fitxos 
discontinuos en la Costera, 525 són dones i 

236 homes (31’01%). 
Hi ha una bretxa de 37’98 pp

Esta modalitat de contracte porta a augmentar 
la bretxa salarial (menys dies de treball, menys 

salari)

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



54 /100

Afiliació S. Social: 
contractes 

Fixos discontinuos
en la Canal de Navarrés

 el 51’94 % 
 són dones

De les 129 persones amb contractes fitxos 
discontinuos en la Canal de Navarrés, 62 són 

dones i 5 homes (48’06%). 
Hi ha una bretxa de 3’88 pp

Esta modalitat de contracte porta a augmentar 
la bretxa salarial (menys dies de treball, menys 

salari)

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



55 /100

Afiliació S. Social: 
contractes 

Fixos discontinuos
en la Vall d’Albaida

 el 63’45 % 
 són dones

De les 996 persones amb contractes fitxos 
discontinuos en la Vall d’Albaida, 632 són dones 

i 364 homes (36’55%). 
Hi ha una bretxa de 26’91 pp

Esta modalitat de contracte porta a augmentar 
la bretxa salarial (menys dies de treball, menys 

salari)

Font:  GVA (4t Trimestre 2020)



Pensionistes 
seguretat 

social: 
Import mitjà



56 /100

PENSIONISTES 
IMPORT MITJÀ
en la Safor

-268 €/mes 
menys que els 

homes

A la Safor l'import mensual de la pensió de les 
dones és de 806€ de mitjana, mentre que la de 

l'home és de 1074€. 
Hi ha una bretxa salarial de 268 € al mes.

Font:  GVA (any 2019)



57 /100

PENSIONISTES 
IMPORT MITJÀ
en la Ribera

-288 €/mes 
menys que els 

homes

A la Ribera l'import mensual de la pensió de les 
dones és de 793€ de mitjana, mentre que la de 

l'home és de 1081€. 
Hi ha una bretxa salarial de 288 € al mes.

Font:  GVA (any 2019)



58 /100

PENSIONISTES 
IMPORT MITJÀ

en la Costera

-272 €/mes 
menys que els 

homes

A la Costera l'import mensual de la pensió de 
les dones és de 789€ de mitjana, mentre que la 

de l'home és de 1061€. 
Hi ha una bretxa salarial de 272 € al mes.

Font:  GVA (any 2019)



59 /100

PENSIONISTES 
IMPORT MITJÀ

en la Canal de Navarrés

-199 €/mes 
menys que els 

homes

A la Canal de Navarrés l'import mensual de la 
pensió de les dones és de 720€ de mitjana, 

mentre que la de l'home és de 919€. 
Hi ha una bretxa salarial de 199 € al mes.

Font:  GVA (any 2019)



60 /100

PENSIONISTES 
IMPORT MITJÀ

en la Vall d’Albaida

-282 €/mes 
menys que els 

homes

A la Vall d’Albaida l'import mensual de la pensió 
de les dones és de 765€ de mitjana, mentre 

que la de l'home és de 1047€. 
Hi ha una bretxa salarial de 282 € al mes.

Font:  GVA (any 2019)



Pensionistes 
seguretat 

social: Import 
mediana
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La MEITAT de les 
dones pensionistes a 
la Safor NO SUPERA 

els 677 €/mes
Pensió mínima establida pel INSS

 
A la Safor la mediana de les pensions és de  
744€/mes. La de les dones és 677€/mes i la 

dels homes és 884€/mes. 
Hi ha una bretxa salarial de 207€

Font:  GVA (any 2019)



62 /100

La MEITAT de les 
dones pensionistes a 

la Ribera NO 
SUPERA 

els 677 €/mes
Pensió mínima establida pel INSS

 
A la Ribera la mediana de les pensions és de  
737€/mes. La de les dones és 677€/mes i la 

dels homes és 847€/mes. 
Hi ha una bretxa salarial de 170€

Font:  GVA (any 2019)



63 /100

La MEITAT de les 
dones pensionistes a 

la Costera NO 
SUPERA 

els 677 €/mes
Pensió mínima establida pel INSS

 
A la Costera la mediana de les pensions és de  

784€/mes. La de les dones és 677€/mes i la 
dels homes és 889€/mes. 

Hi ha una bretxa salarial de 212€

Font:  GVA (any 2019)



64 /100

La MEITAT de les 
dones pensionistes a 
la Canal de Navarrés 

NO SUPERA 

els 677 €/mes
Pensió mínima establida pel INSS

 
A la Canal de Navarrés la mediana de les 

pensions és de  695€/mes. La de les dones és 
677€/mes i la dels homes és 825€/mes. 

Hi ha una bretxa salarial de 148€

Font:  GVA (any 2019)



65 /100

La MEITAT de les 
dones pensionistes a 
la Vall d’Albaida NO 

SUPERA 

els 677 €/mes
Pensió mínima establida pel INSS

 
A la Canal de Navarrés la mediana de les 

pensions és de  784€/mes. La de les dones és 
677€/mes i la dels homes és 923€/mes. 

Hi ha una bretxa salarial de 246€

Font:  GVA (any 2019)



Risc de 
pobresa i/o 

exclusió social
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Risc de pobresa i/o 
exclusió social 

de les dones
en la Safor

és de 24’5%
  El risc de pobresa i/o exclusió social de les 

dones en la Safor és del 24’5% mentre que la 
dels homes és del 22’6%

Hi ha una bretxa en punts percentuals de 1’9

Font:  AROPE (any 2019)



67 /100

Risc de pobresa i/o 
exclusió social 

de les dones
en la Ribera

és de 22’7%
  El risc de pobresa i/o exclusió social de les 

dones en la Ribera és del 22’7% mentre que la 
dels homes és del 19’4%

Hi ha una bretxa en punts percentuals de 3’3

Font:  AROPE (any 2019)



68 /100

Risc de pobresa i/o 
exclusió social 

de les dones
en la Costera

és de 22’3%
  El risc de pobresa i/o exclusió social de les 

dones en la Costera és del 22’3% mentre que la 
dels homes és del 19’9%

Hi ha una bretxa en punts percentuals de 2’4

Font:  AROPE (any 2019)



69 /100

Risc de pobresa i/o 
exclusió social 

de les dones
en la Canal de Navarrés

és de 22%
  El risc de pobresa i/o exclusió social de les 
dones en la Canal de Navarrés és del 22% 

mentre que la dels homes és del 20’3%
Hi ha una bretxa en punts percentuals de 1’7

Font:  AROPE (any 2019)



70 /100

Risc de pobresa i/o 
exclusió social 

de les dones
en la Vall d’Albaida

és de 19’60%
  El risc de pobresa i/o exclusió social de les 

dones en la Vall d’Albaida és del 19’6% i la dels 
homes és del 20%

Font:  AROPE (any 2019)



Pobresa:taxa
de privació 
material 



71 /100

Pobresa: la taxa de 
privació material

de les dones
en la Safor

és de 12’8%
  El 12’8 % de dones de la Safor tenen dificultat 

d'accedir a béns i serveis bàsics i essencials 
mentre que els homes són un 10’5%

Hi ha una bretxa en punts percentuals de 2’3

Font:  AROPE (any 2019)



72 /100

Pobresa: la taxa de 
privació material

de les dones
en la Ribera

és de 11’3%
  El 11’3 % de dones de la Ribera tenen 

dificultat d'accedir a béns i serveis bàsics i 
essencials mentre que els homes són un 9’20%
Hi ha una bretxa en punts percentuals de 2’1

Font:  AROPE (any 2019)



73 /100

Pobresa: la taxa de 
privació material

de les dones
en la Costera

és de 11’9%
  El 11’9 % de dones de la Costera tenen 

dificultat d'accedir a béns i serveis bàsics i 
essencials mentre que els homes són un 10’4%
Hi ha una bretxa en punts percentuals de 1’5

Font:  AROPE (any 2019)



74 /100

Pobresa: la taxa de 
privació material

de les dones
en la Canal de Navarrés

és de 11’8%
  El 11’8 % de dones de la Canal de Navarrés 

tenen dificultat d'accedir a béns i serveis bàsics 
i essencials mentre que els homes són un 

9’50%
Hi ha una bretxa en punts percentuals de 2’3

Font:  AROPE (any 2019)



75 /100

Pobresa: la taxa de 
privació material

de les dones
en la Vall d’Albaida

és de 11’7%
  El 11’7 % de dones de la Vall d’Albaida tenen 

dificultat d'accedir a béns i serveis bàsics i 
essencials mentre que els homes són un 8’70%

Hi ha una bretxa en punts percentuals de 3

Font:  AROPE (any 2019)



Mitjana anual 
d’atur
2020



76 /100

De la Mitjana anual 
d'atur en la Safor,

el 58 %
eren dones

 
A la Safor la mitjana mensual de dones 

desocupades durant l'any 2020 ha sigut de 
8669 (58%) mentre que de l'home ha sigut 

6279 desocupats (42%). 
Hi ha una bretxa en punts percentuals de 16

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



77 /100

De la Mitjana anual 
d'atur en la Ribera,

el 59’93 %
eren dones

 
A la Ribera la mitjana mensual de dones 

desocupades durant l'any 2020 ha sigut de 
13470 (59’93%) mentre que de l'home ha sigut 

4464 desocupats (40’07%). 
Hi ha una bretxa en punts percentuals de 

19’86

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



78 /100

De la Mitjana anual 
d'atur en la 

Costera,

el 60’41 %
eren dones

 A la Costera la mitjana mensual de dones 
desocupades durant l'any 2020 ha sigut de 

3513 (60’41%) mentre que de l'home ha sigut 
2302 desocupats (39’59%). 

Hi ha una bretxa en punts percentuals de 
20’83

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



79 /100

De la Mitjana anual 
d'atur en 

la Canal de Navarrés,

el 54’97 %
eren dones

 A la Canal de Navarrés la mitjana mensual de 
dones desocupades durant l'any 2020 ha sigut 

de 647 (54’97%) mentre que de l'home ha sigut 
530 desocupats (45’03%). 

Hi ha una bretxa en punts percentuals de 9’94

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



80 /100

De la Mitjana anual 
d'atur en 

la Vall d’Albaida,

el 60’65 %
eren dones

 A la Vall d’Albaida la mitjana mensual de 
dones desocupades durant l'any 2020 ha sigut 

de 3881 (60’65%) mentre que de l'home ha 
sigut 2518 desocupats (39’35%). 

Hi ha una bretxa en punts percentuals de 
21’30

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



Contractació 
anual 
 2020  



81 /100

CONTRACTACIÓ 
ANUAL en la Safor,

el 41’06 %
es fan a les dones

 
Durant l'any 2020 s'han realitzat 24710 

contractes a les dones (41'06%) i 35473 als 
homes (59'04%). Hi ha una bretxa en punts 

percentuals de -17'98.

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



82 /100

CONTRACTACIÓ 
ANUAL 

en la Ribera,

el 34’20 %
es fan a les dones

 
Durant l'any 2020 s'han realitzat 49361 

contractes a les dones (34’20%) i 94976 als 
homes (65’80%). Hi ha una bretxa en punts 

percentuals de -31’60.

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



83 /100

CONTRACTACIÓ 
ANUAL 

en la Costera,

el 45’07 %
es fan a les dones

 
Durant l'any 2020 s'han realitzat 6159 

contractes a les dones (45’07%) i 7505 als 
homes (54’93%). Hi ha una bretxa en punts 

percentuals de -9’85.

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



84 /100

CONTRACTACIÓ 
ANUAL 

en la Canal de 
Navarrés,

el 55’64 %
es fan a les dones

 
Durant l'any 2020 s'han realitzat 3878 

contractes a les dones (55’64%) i 3092 als 
homes (44’36%). 

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



85 /100

CONTRACTACIÓ 
ANUAL 

en la Vall d’Albaida,

el 41’87 %
es fan a les dones

 
Durant l'any 2020 s'han realitzat 11081 

contractes a les dones (41’87%) i 15385 als 
homes (58’13%). Hi ha una bretxa en punts 

percentuals de -16’26.

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



Contractes 
de direcció i 

gerència 
2020



86 /100

Contractes de 
Direcció i Gerència 

en la Safor,

 el 33’33 %
es fan a les dones

 
Durant l'any 2020 s'han realitzat 26 contractes 
d’este tipus a les dones (33’33%) i 52 als homes 

(66’67%). Hi ha una bretxa de -33’33 pp

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



87 /100

Contractes de 
Direcció i Gerència 

en la Ribera,

 el 33’56 %
es fan a les dones

 
Durant l'any 2020 s'han realitzat 49 contractes 
d’este tipus a les dones (33’56%) i 97 als homes 

(66’44%). Hi ha una bretxa de -32’88 pp

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



88 /100

Contractes de 
Direcció i Gerència 

en la Costera,

 el 34’88 %
es fan a les dones

 
Durant l'any 2020 s'han realitzat 15 contractes 
d’este tipus a les dones (34’88%) i 28 als homes 

(65’12%). Hi ha una bretxa de -30’23 pp

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



89 /100

Contractes de 
Direcció i Gerència 

en la Canal de 
Navarrés,

 el 0 %
es fan a les dones

 
Durant l'any 2020 s'han realitzat 0 contractes 

d’este tipus a les dones (0%) i 2 als homes 
(100%). Hi ha una bretxa de -100 pp

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



90 /100

Contractes de 
Direcció i Gerència 
en la Vall d’Albaida,

 el 23’26 %
es fan a les dones

 
Durant l'any 2020 s'han realitzat 10 contractes 
d’este tipus a les dones (23’26%) i 33 als homes 

(76’74%). Hi ha una bretxa de -53’49 pp

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



Mitjana anual 
persones 

aturades més 
de 2 anys



91 /100

De la Mitjana anual 
d’atur de + de 2 anys 

en la Safor,

el 64’47 %
eren dones

 
A la Safor la mitjana mensual de dones 

desocupades de llarga duració durant l'any 
2020 ha sigut de 2052 mentre que de l'home 

ha sigut 1131 desocupats (35’53%). 
Hi ha una bretxa de 28’93 pp

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



92 /100

De la Mitjana anual 
d’atur de + de 2 anys 

en la Ribera,

el 68’46 %
eren dones

 
A la Ribera la mitjana mensual de dones 

desocupades de llarga duració durant l'any 
2020 ha sigut de 2742 mentre que de l'home 

ha sigut 1263 desocupats (31’54%). 
Hi ha una bretxa de 36’93 pp

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



93 /100

De la Mitjana anual 
d’atur de + de 2 anys 

en la Costera,

el 71’04 %
eren dones

 
A la Costera la mitjana mensual de dones 

desocupades de llarga duració durant l'any 
2020 ha sigut de 1084 mentre que de l'home 

ha sigut 443 desocupats (29’03%). 
Hi ha una bretxa de 42’01 pp

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



94 /100

De la Mitjana anual 
d’atur de + de 2 anys 

en la Canal de Navarrés

el 62’27 %
eren dones

 
A la Canal de Navarrés la mitjana mensual de 
dones desocupades de llarga duració durant 

l'any 2020 ha sigut de 185 mentre que de 
l'home ha sigut 89 desocupats (32’36%). 

Hi ha una bretxa de 34’91 pp

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



95 /100

De la Mitjana anual 
d’atur de + de 2 anys 

en la Vall d’Albaida

el 71’84 %
eren dones

 
A la Vall d’Albaida la mitjana mensual de dones 

desocupades de llarga duració durant l'any 
2020 ha sigut de 1240 mentre que de l'home 

ha sigut 486 desocupats (28’16%). 
Hi ha una bretxa de 43’68 pp

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



Total anual 
contractes 
indefinits



96 /100

Contractes 
indefinits en la 

Safor,

 el 36’55 %
es fan a les dones

 
Durant l'any 2020 s'han realitzat 6429 

contractes d’este tipus. 2350 a les dones 
(36’55%) i 4079 als homes (63’45%). Hi ha una 

bretxa de -26’89 pp

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



97 /100

Contractes 
indefinits en la 

Ribera,

 el 37’58 %
es fan a les dones

 
Durant l'any 2020 s'han realitzat 8785 

contractes d’este tipus. 3301 a les dones 
(37’58%) i 5484 als homes (62’42%). Hi ha una 

bretxa de -24’85 pp

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



98 /100

Contractes 
indefinits en la 

Costera,

 el 46’26 %
es fan a les dones

 
Durant l'any 2020 s'han realitzat 1790 

contractes d’este tipus. 828 a les dones 
(46’26%) i 962 als homes (53’74%). Hi ha una 

bretxa de -7’49 pp

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



99 /100

Contractes 
indefinits en la 

Canal de Navarrés,

 el 46’30 %
es fan a les dones

 
Durant l'any 2020 s'han realitzat 257 contractes 
d’este tipus. 119 a les dones (46’30%) i 138 als 
homes (53’70%). Hi ha una bretxa de -7’39 pp

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



100 /100

Contractes 
indefinits 

en la Vall d’Albaida,

 el 43’01 %
es fan a les dones

 
Durant l'any 2020 s'han realitzat 2776 

contractes d’este tipus. 1194 a les dones 
(43’01%) i 1582 als homes (56’99%). Hi ha una 

bretxa de -13’98 pp

Font:  LABORA SEPE (any 2020)



UGT GANDIA  C/ Abat Solà, 69-71 tf. 96 286 29 98

UGT ALZIRA   C/ Curtidors, 27       tf. 96 241 27 51

Març 2021

riberasafor@pv.ugt.org
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