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RESUM  

Afavorir a la conciliació laboral, familiar i personal des de les organitzacions resulta un element 
clau a l’hora de gestionar el talent. Aquest fet és àmpliament conegut per les empreses malgrat 
a Espanya existeixi un teixit empresarial, predominantment, compost per PIMES que pot 
dificultar-ne l’aplicació i execució de mesures capaces de generar una major satisfacció laboral 
en els empleats/des, reduir-ne el conflicte treball-família que puguin experimentar i augmentar-
ne el seu enriquiment degut a presentar menys recursos que una empresa gran. A la vegada, el 
resultat d’estar immersos en un sistema patriarcal que marca diferències entre gèneres en quant 
a la dedicació del treball no remunerat generant, en moltes ocasions, una doble càrrega en les 
dones molt més elevada que en els homes els quals acostumen a complir el rol sustentador en 
detriment de les tasques domèstiques i de cura, també pot generar que es produeixin diferències 
entre gèneres en relació a les mateixes variables.  

Degut a aquestes dues situacions, l’objectiu principal de la present investigació ha estat 
determinar si hi ha diferències significatives entre homes i dones i entre persones treballadores 
de PIMES i d’empreses grans en relació a la satisfacció laboral i a la interacció positiva/negativa 
treball-família i família-treball a través de recollir les dades amb el qüestionari de Satisfacció 
Laboral de Melià i Peiró (1989) i el qüestionari SWING de Moreno, Sanz, Rodríguez i Geurts 
(2009). A la vegada, s’ha tingut en compte el grau en que els participants perceben que poden 
adoptar les 11 Pràctiques Flexibles Familiarment Responsables proposades per Pérez, Vela, 
Abella i Martínez (2015) que estan relacionades directament amb la conciliació per a determinar 
les diferències entre mides empresarials i, també, s’ha tingut en compte la dedicació del treball 
no remunerat per determinar si hi ha diferències entre gèneres. Finalment, s’ha pretès evidenciar 
si en general i després d’estar experimentant una pandèmia mundial i de tots els beneficis que 
comporta afavorir a la conciliació, ens estem encaminant cap a empreses sensibilitzades amb la 
temàtica o si, pel contrari, segueix essent una assignatura pendent. Amb els resultats obtinguts, 
es conclou que no hi ha diferències significatives entre gèneres en relació a les variables 
analitzades degut a l’observació de força corresponsabilitat entre homes i dones. Tampoc hi ha 
diferències entre mides empresarials tret pel que fa a la interacció positiva treball-família que, en 
el cas de persones que treballen en empreses grans, és més elevada que en treballadors de 
PIMES. Finalment, les mesures de conciliació no acaben de satisfer en general als treballadors i 
treballadores d’oficines a Espanya obtenint l’evidència de que la meitat de la mostra les considera 
insuficients independentment del gènere i de la mida empresarial a la que es pertanyi.  

Paraules clau: mesures per a la conciliació laboral, familiar i personal; interacció treball-família i 
família-treball; satisfacció laboral; gènere; mida empresarial.  

ABSTRACT 

Encouraging work-life balance from organizations, is an important element in managing talent. 

This fact is widely known by companies although in Spain could be complicated due to the 

business tissue that presents that is made, mainly, by small and medium organizations (SMEs) 

that can make it difficult to apply and implement measures capable to impact in greater job 

satisfaction in employees, reducing the work-family conflict and increasing the enrichment due to 

presenting fewer resources than a big company. At the same time, the result of living into a 

patriarchal system that marks differences between genders in terms of the dedication of unpaid 

work driving, in many cases, a much higher double burden on women than in men who usually 

dedicate much more time in his paid work instead of domestic and care tasks, it can also lead to 

gender differences in the same variables.  

Due to these two situations, the main objective of the present research has been to determine 

whether there are significant differences between men and women and between people working 

in SMEs and big companies in relation to job satisfaction and the positive/negative work-family 

and family-work interaction through collecting data with the Job Satisfaction questionnaire of Melià 

& Peiró (1989) and the SWING questionnaire of Moreno, Sanz, Rodríguez & Geurts (2009). At 

the same time, the degree that participants perceive that they can adopt the 11 Flexible Family 

Responsible Practices proposed by Pérez, Vela, Abella & Martínez (2015) that are directly linked 

to reconciliation to determine differences in sizes has been taken into account and, also has been 

taken to account the dedication of unpaid work to determinate whether there are gender 
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differences. Finally, this research tries to determinate if, in general and after experiencing a global 

pandemic and taking account of all the benefits that have promoting reconciliation, Spain presents 

companies that are applying enough measures or, on the contrary, it remains a pending subject. 

The results obtained conclude that there are no significant differences between genders in these 

variables due to observing strong co-responsibility between men and women. There are also no 

differences between business sizes except for the positive work-family interaction in the case of 

people working in big companies which is higher than in SME workers. Finally, the reconciliation 

measures do not end up satisfying Spanish office workers, obtaining the evidence that half of the 

sample considers them insufficient independently of the gender and the business size to which 

they belong. 

Key words: measures for work, family and personal reconciliation; work-family and family-work 
interaction; work satisfaction; size business.  
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INTRODUCCIÓ 

Justificació 

En l’actualitat, la conciliació laboral, familiar i personal ha pres especial rellevància a nivell 
europeu i, per suposat, a nivell nacional i és quelcom que genera interès tant en l’àmbit social, 
com en l’àmbit empresarial i personal. Persones de totes les edats, gènere i situacions laborals, 
demanden cada cop més poder obtenir un equilibri òptim entre l’àmbit laboral, familiar i personal 
per tal de poder assolir un nivell adequat de satisfacció en totes les àrees que conformen 
l’individu i, conseqüentment, augmentar el seu benestar i qualitat de vida. Poder obtenir els 
beneficis d’aplicar mesures que afavoreixin a la conciliació i evitar les conseqüències negatives 
de no aplicar-les, pot comportar la clau de l’èxit o del fracàs en la gestió dels recursos humans.  

Aquest equilibri es pot obtenir aplicant mesures adequades (no qualsevols) que es puguin 
plasmar en la realitat diària de l’empresa (Chinchilla, León, Hernández i Grau-Grau, 2009) i 
siguin recolzades per l’equip directiu (Jiménez i Aravena, 2015) amb la construcció d’una cultura 
sensibilitzada i que prioritzi la reducció del conflicte treball-família (Del Castillo, Fuchs, Vera, 
Arizkuren, Agarwala, 2011). No només donarà beneficis al treballador/a sinó que també afectarà 
positivament al seu entorn més proper i a les organitzacions podent succeir el contrari si resulten 
insuficients o inadequades. D’una banda, estudis com el de Pérez, Vela, Abella i Martínez (2015) 
demostren que l’òptima aplicació de mesures de conciliació genera una menor experimentació 
de conflicte treball-família i una major experimentació d’enriquiment treball-família i, com a 
conseqüència, també generen una major satisfacció laboral en els empleats. La satisfacció 
laboral ha estat també relacionada per diversos autors (Anderson, Coffey i Byerly, 2002; 
Chinchilla et al., 2009; Moccia, 2011; Rico, 2012; Amedna, 2014) amb els efectes principals de 
l’aplicació adequada de mesures de conciliació així com també ho demostren Besarez, Jiménez 
i Riquelme (2014) en el seu estudi on les persones que pertanyien a empreses que aplicaven 
òptimes mesures experimentaven major satisfacció laboral que les que no optaven a aquestes. 
D’altra banda, Martinez-Pampliega, Ugart, Merino i Herrero (2019) van observar en la seva 
investigació que, experimentar dificultats per conciliar per part dels progenitors, deriva a una 
menor comunicació i supervisió d’aquests generant pitjors conductes en els adolescents.  

Així doncs, que des de les empreses s’apliquin mesures de conciliació capaces de satisfer 
les necessitats i reduir-ne el conflicte treball-família/vida personal (Anderson et al., 2002; Sanz, 
2011; Del Castillo et al., 2011), comportarà que tant l’empleat/da com el seu entorn més pròxim 
i l’empresa a la que pertany guanyin impulsant entorns més saludables, persones més felices 
(Moccia, 2011; Sanz, 2011) i amb un major benestar. La lluita pel talent tant competitiva i tant 
present en l’actualitat, fa necessari que les organitzacions destaquin positivament per algun 
motiu i puguin suposar un gran lloc per treballar-hi. Per tant, fomentar la conciliació és una arma 
potent que les empreses presenten per gestionar el talent (Chinchilla et al., 2009; Moccia, 2011; 
Amedna, 2014; Pérez et al., 2015; Molina-Hermosilla, 2016) i destacar de forma positiva i 
atractiva millorant així l’employer branding (Moccia, 2011; Amedna, 2014).  

Malgrat les estadístiques mostrin que, segons dades del 2018, un 63,4% de persones 
amb responsabilitats de cura de la UE no tenen problemes per conciliar i Espanya superi 
lleument aquest percentatge (Eurostat, 2020), dades més recents mostren que un 70% 
d’espanyols/es declaren tenir problemes per fer-ho essent encara un percentatge major en les 
dones (81,2%) (RRHHDigital, 2019). Són dades poc encoratjadores si es considera un objectiu 
principal dotar a les persones d’iniciatives per afavorir a la conciliació de forma que la satisfacció 
en aquesta matèria sigui més generalitzada i, segons l’OECD (2020), al nostre país s’han de 
millorar les polítiques dirigides a la conciliació.  

Aquestes dades podrien evidenciar que ens trobem davant d’un país amb dificultats per 
afavorir a la conciliació degut, principalment, al teixit empresarial, majoritàriament, compost per 
PIMES, les quals dificulten l’aplicació d’algunes mesures per la conciliació (Amedna, 2014; Cruz, 
2014; Molina-Hermosilla, 2016) tot i que, en ocasions, aquestes característiques empresarials 
potenciïn mesures més personalitzades esdevenint un possible augment de la satisfacció en 
aquesta matèria (Amedna, 2014). Segons MITES (2020), Espanya a l’any 2019 estava formada 
per 1.335.544 PIMES i 4.871 empreses grans havent-hi quasi el doble de persones assalariades 
en PIMES (8.585.059) que en empreses grans (4.717.914). Per la importància que tenen 
l’aplicació de mesures de conciliació en la disminució del conflicte treball-família permetent 
compaginar millor els diferents àmbits de la persona i generant major satisfacció en l’individu, 
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resulta d’especial interès determinar si en l’actualitat les mesures aplicades en les empreses 
espanyoles són o no suficientment òptimes per obtenir els beneficis desitjats i evitar-ne les 
conseqüències negatives de no fer-ho i conèixer si hi ha diferències segons la mida empresarial.  

Tot i la realitat del teixit empresarial no desmereix atenció la implicació del gènere. Malgrat 
parlar de conciliació ens deriva, inconscientment, a tenir en compte a la dona com a principal 
destinatària de les mesures per afavorir-la i així hagi esdevingut històricament (Merino, 2015; 
Molina-Hermosilla, 2016), la realitat és que s’estan duent esforços importants per a que es tingui 
en consideració que són mesures dirigides a la població general per tal d’aconseguir major 
corresponsabilitat entre gèneres en l’àmbit privat i assolir la igualtat en l’entorn laboral (Merino, 
2015; Molina-Hermosilla, 2016). Tot i aquesta apreciació, no és d’estranyar que ens queda molt 
camí per recórrer i que encara és el gènere femení qui rep major pes en l’esfera privada tenint, 
a la vegada, que dedicar-se al treball remunerat i a la seva progressió professional. Per tant, 
són elles qui presenten en major proporció la “doble càrrega” i, a més a més, qui en moltes 
ocasions sacrifiquen l’evolució de la seva carrera professional i adopten mesures per conciliar 
per a cuidar de l’esfera privada (Molina-Hermosilla, 2016). Degut a aquesta realitat, pot generar 
que la satisfacció laboral d’aquestes sigui menor que la dels homes així com també experimentin 
major conflicte treball-família que aquests. 

Objectiu i abast  

Per tot el que s’ha descrit, durant el present estudi es pretén donar una visió general de 
com es troba el fenomen de la conciliació laboral a l’Estat espanyol i determinar si existeixen 
diferències entre homes i dones i entre treballadors de PIMES i d’empreses grans en relació a 
la satisfacció laboral, a la interacció treball-família i el grau en que les seves respectives 
empreses apliquen mesures directament relacionades amb poder conciliar. Per fer-ho, s’ha 
realitzat una investigació durant el mes de novembre i de desembre del 2020 recollint les dades 
a una mostra de 90 participants que treballen en contextos d’oficina a Espanya. En un marc 
contextual de crisi sanitària on s’han hagut de fer esforços per redactar millores per la conciliació, 
resulta interessant comprovar fins a quin punt ens trobem davant de treballadors/es que se’ls 
permet conciliar amb facilitat o si, d’altra banda, resulten mesures insuficients o inadequades no 
generant els efectes positius desitjats tot i estar travessant per un moment on conciliar resulta 
imprescindible, sobretot, en els casos on es disposa de persones dependents al càrrec. 

Per tal de donar resposta als objectius plantejats i procedir amb l’anàlisi comparatiu, s’ha 
utilitzat el qüestionari de Satisfacció Laboral S20/23 (Melià i Peiró, 1989), la versió espanyola 
del qüestionari SWING (Moreno, Sanz, Rodríguez i Geurts, 2009) sobre la interacció treball-
família i viceversa i preguntes generals sobre la utilització del temps i sobre mesures concretes 
de conciliació basades en part de l’enquesta d’Eustat (2010). Addicionalment, s’ha demanat als 
participants que exposin algunes dades generals i, també, que estableixin fins a quin grau les 
seves respectives empreses apliquen les “11 Pràctiques Flexibles Familiarment Responsables” 
proposades per Pérez et al. (2015), ja que aquestes tenen una relació directa amb la conciliació. 
La recollida de dades s’ha dut a terme a través de Google Forms i són analitzades amb el 
programa estadístic SPSS. Com que el més rellevant recau en com els empleats/des perceben 
la qualitat i transcendència de les mesures de conciliació aplicades per les seves respectives 
empreses i no les descrites formalment, el present estudi se centrarà amb les respostes basades 
en les vivències personals i percepcions individuals dels participants.  

En definitiva, el propòsit és comprovar si els resultats dels diferents estudis que tracten 
sobre satisfacció laboral, interacció positiva/negativa treball-família i família-treball i sobre 
conciliació, es plasmen també en la realitat pràctica actual dels empleats/des d’oficina, poder 
observar fins a quin punt estem lluny o a prop d’aconseguir la corresponsabilitat social anhelada 
i fins a quin punt presentem empreses sensibilitzades amb la importància que té la conciliació 
atenent, sobretot, que ens trobem en una crisi sanitària que fa necessari que l’equilibri entre tots 
els àmbits sigui encara més òptim. Depenent dels resultats, la investigació serà útil per aportar 
una fotografia de la realitat actual de les empreses a Espanya segons la seva mida i sobre les 
diferències entre gèneres la qual pot beneficiar a aconseguir la igualtat desitjada si s’apliquen 
les mesures o es modifiquen adientment aquestes. A la vegada, pot ser útil per evidenciar si ens 
trobem pel camí de presentar empreses a Espanya sensibilitzades i conscienciades amb la 
temàtica que pugui suposar una arma poderosa per la gestió de talent o si, d’altra banda, estem 
lluny d’aquest pensament podent afectar a la competitivitat empresarial del nostre país.  
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Els apartats del present treball comencen definint el concepte de conciliació, la seva 
evolució històrica, els canvis que han generat que li atorguem tanta importància en l’actualitat 
conjuntament amb la contextualització de la temàtica a l’UE i a Espanya. Seguidament, s’exposa 
el rol de les empreses en la conciliació, el tipus de mesures, els beneficis i conseqüències de no 
aplicar-les per, finalment, destacar estudis relacionats entre la conciliació i la satisfacció laboral 
i amb la interacció treball-família i família-treball i les diferències existents entre gèneres i entre 
mides empresarials detalladament en relació a la conciliació per donar pas a l’estudi i resultats. 

1 QUÈ ÉS LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR I 
PERSONAL? 

Per comprendre la dimensió del fenomen i començar a endinsar-nos amb la temàtica, vegem-
ne què significa poder conciliar la vida laboral amb la familiar i la personal, quina ha estat la seva 
evolució històrica i quins han estat els canvis succeïts que han derivat a atorgar-li la importància 
que li donem en l’actualitat. Posteriorment, es descriu la situació actual tant del context europeu 
com d’Espanya en relació a la conciliació.   

1.1 Evolució històrica de la conciliació laboral, familiar i personal 

1.1.1 Com ha sorgit el concepte de conciliació laboral, familiar i personal?  

La consciència que tenim actualment de que la possibilitat de conciliar la vida laboral, familiar i 
personal genera un gruix de beneficis transcendents en diversos àmbits no és quelcom que 
compti amb una llarga història sinó que, més ben dit, és quelcom relativament recent. Gràcies a 
la diversitat de canvis socials, econòmics i demogràfics generats durant el transcurs del temps i 
les conseqüències dels diferents fenòmens esdevinguts durant aquest, la conciliació laboral, 
familiar i personal ha pres el protagonisme i la importància que li donem en l’actualitat.  

Per començar, cal definir què significa conceptualment la conciliació laboral, familiar i 
personal (d’ara en endavant, conciliació). Conciliar significa poder obtenir un degut equilibri entre 
el rol a desenvolupar a la feina amb el rol a desenvolupar en l’àmbit privat, és a dir, poder trobar 
l’ajust òptim entre les exigències laborals i les familiars i personals a través d’optar a diferents 
recursos (temps, serveis i prestacions) per a poder compaginar totes les àrees de la persona 
(UNAF, 2019). Resulta imprescindible recalcar que parlar de conciliació no només implica 
emmarcar-la en relació a la vida laboral i familiar sinó que, també, és necessari incorporar-hi la 
vida personal (Amedna, 2014; Merino, 2015). Aquesta puntualització és important tenir-la present 
ja que, gràcies a que es parli de la dimensió personal dels subjectes i no només de la dimensió 
laboral i familiar, genera que el camí per aconseguir la igualtat real entre homes i dones en 
aquesta temàtica resulti més factible i que no només sigui un rol de la dona demanar mesures 
per a conciliar (Merino, 2015; Molina-Hermosilla, 2016). Tal consideració, va ser detallada per la 
CE passant d’anomenar-se “mesures per conciliar la vida laboral i familiar” a “mesures per la 
conciliació de la vida laboral, familiar i personal” quedant en constància que no és un terme per 
només referir-nos a progenitors que treballen sinó que també engloba la vida privada en general 
de les persones (Amedna, 2014; p.12). D’acord amb aquesta afirmació, les mesures de 
conciliació no només s’han de dirigir al gènere femení sinó a tota la societat ja que les dificultats 
per compaginar la vida laboral i la personal l’experimenten (o així hauria de ser) ambdós gèneres 
per igual (Moccia, 2011). Amb tot això, la conciliació és un dret que té tothom en qualsevol 
moment de la vida i que genera beneficis a totes les generacions (UNAF, 2019). 

Malgrat que aquest equilibri sigui quelcom cercat, actualment, per la població en general, 
antigament gairebé no es parlava de conciliació degut, principalment, a les diferències atribuïdes 
al gènere pel sistema patriarcal on la dona romania a l’esfera privada cuidant de les persones 
més properes i la llar i, l’home, a l’esfera pública atenent, principalment, a l’obtenció de recursos 
econòmics per viure i, per tant, no hi havia debat sobre la temàtica (Merino, 2015) degut a aquesta 
divisió sexual del treball posteriorment truncada, principalment, amb la incorporació massiva de 
la dona al mercat laboral (Alcañiz, 2015). Però, actualment, atenent al despertar general sobre 
la igualtat de gènere evitant qualsevol abisme de discriminació, el terme de la conciliació ha pres 
molta rellevància i notorietat social. A la vegada, segons Grueso i Antón (2011) i Cruz (2014), els 
canvis en la vida quotidiana i també en les empreses han impulsat, finalment, que la conciliació 
cobri especial rellevància. Ja no és una opció a tenir en compte, sinó que es fa necessari poder 
atendre a la globalitat de la persona en totes les seves dimensions i vivències i anar en 
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concordança amb els objectius i les possibilitats estructurals de l’organització per tal de mantenir 
competitivitat dins del món extremadament globalitzat en el que vivim (Chinchilla et al., 2009). 

Arribats a aquest punt i per entendre en quin estat ens trobem actualment en la matèria, 
vegem-ne l’evolució del concepte de conciliació a nivell europeu i nacional des de la dècada dels 
anys 50 fins a l’actualitat. Per a conèixer com hem arribat comprendre-la d’aquesta manera, en 
la ‘Taula 1’ s’exposa breument la seva història atenent, principalment, a les quatre fases que 
destaquen Caracciolo de Torella i Massellot (2010, citades a Amedna, 2014; pp.9-10): 

Taula 1. Evolució històrica del fenomen de la conciliació en el context europeu i nacional.  

Del tractat de Roma 1957 a principis dels anys 70 

En aquest període es cercava, bàsicament, un Mercat Comú Europeu i les institucions 
europees no tenien tant en compte aspectes més socials de la població aplicant només 
mesures bàsiques per a la igualtat de gènere (per exemple, la igualtat de salaris) però no es 
tenien en compte mesures de conciliació pròpiament dites (Caracciolo de Torella i Massellot, 
2010 a Amedna, 2014; Merino, 2015). 

Del 1974 a finals dels anys 80 

L’any 1974 és d’especial importància ja que neix el concepte de conciliació oficialment al Social 
Action Program i és quan es comença a parlar de la necessitat de dur-la a terme per tal 
d’equilibrar la dedicació entre homes i dones en relació a les tasques de cura de la família i a 
les tasques laborals i, en definitiva, fomentar la igualtat de gènere en el treball (Caracciolo de 
Torella i Massellot, 2010 a Amedna, 2014).  

De principis dels anys 90 a finals dels anys 90 

És la dècada on les polítiques europees sobre conciliació prenen major rellevància. Per 
començar, les polítiques de conciliació deixen de formar part de les recomanacions de la UE 
per a passar a ser quelcom destacat en l’agenda política (Alcañiz, 2015; UNAF, 2019). En 
segon lloc, el paper del tractat de Maastrich de l’any 1993, va permetre que persones 
qualificades apliquessin mesures en relació a la igualtat d’oportunitats (UNAF, 2019). En 
aquest, la UE comença a tenir domini de qüestions socials i no només econòmiques i es 
considera obligatori que les mesures de conciliació s’apliquin tenint en compte el principi de 
paritat (Alcañiz, 2015). I, en tercer lloc, la incorporació a la UE de països on les polítiques 
igualtat eren quelcom que comptava amb un llarg recorregut (Suècia, Finlàndia i Àustria) 
també van fer que la conciliació prengués major interès (UNAF, 2019). Al 1997, al Tractat 
d’Amsterdam, s’exposa que les accions que es facin comunitàriament es basaran en el principi 
d’igualtat d’oportunitats i la no discriminació per qualsevol raó (sexe, ètnia, etc.) (Merino, 2015). 
A Espanya, al 1999 sorgeix el RDL 39/1999, per promoure la conciliació de les persones 
treballadores seguint els objectius europeus envers aquest fenomen (Alcañiz, 2015). 

Des de Finals dels 90 a l’actualitat 

En aquesta fase, sorgeix el Tractat de Lisboa de l’any 2007 en el que la conciliació passa de 
ser considerada per qüestions econòmiques o d’igualtat de gènere a ser entesa com un dret 
fonamental (Caracciolo de Torella i Massellot, 2010 a Amedna, 2014). Nacionalment, han 
sorgit diverses lleis que impulsen la igualtat efectiva de gèneres tals com la Llei orgànica 
3/2007, del 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones, en la qual se cerca la 
igualtat d’oportunitats en el món laboral entre ambdós i es destaquen mesures relacionades 
amb la conciliació (Merino, 2015). Actualment, s’ha modificat part d’aquesta llei donant pas al 
RDL 6/2019, d’1 de març, sobre mesures urgents per la garantia d’igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre homes i dones en la feina i l’ocupació, on es pretén que tant homes com 
dones disposin d’igualtat, sobretot, en relació a la paternitat i a la maternitat. 

Font: Taula d’elaboració pròpia a partir, principalment, del que s’exposa a Amedna (2014) i, també, a Merino (2015), 
Alcañiz (2015), UNAF (2019) i al RDL 6/2019, d’1 de març, sobre mesures urgents per la garantia d’igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre homes i dones en la feina i l’ocupació. 

Com s’ha exposat, el comprendre el fenomen de la conciliació com a un dret fonamental 
en la vida de les persones no compta amb un llarg recorregut històric ni tampoc ho té en la realitat 
pràctica de les empreses la garantia d’igualtat d’oportunitats i de tracte entre gèneres en termes 
relatius a l’ocupació, malgrat la consciència social sobre tal desequilibri sí que hi fos present. Tot 
i així, o potser precisament per ser quelcom més visiblement ‘nou’ que altres temàtiques, la 
conciliació pren rellevància en l’actualitat i, segons Moccia (2011), és quelcom que preocupa a 
les empreses esdevenint un repte que moltes organitzacions volen assolir per tal de recollir tots 
els beneficis que aquesta comporta.  
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1.1.2 Canvis demogràfics, socials i econòmics que han incrementat la preocupació per 
la conciliació laboral, familiar i personal 

Després de la breu revisió històrica de com la conciliació ha anat evolucionant i prenent 
rellevància social, vegem-ne quins canvis concrets s’han produït en la societat, l’economia i la 
demografia per impulsar l’interès de les empreses per aquest fenomen. 

Segons Moccia (2011), els canvis socials, demogràfics i econòmics que han succeït durant 
els últims anys en les societats més avançades, han generat canvis en la percepció que tenen 
les empreses de com organitzar i compatibilitzar el treball i la vida familiar/personal. Alguns 
d’aquests canvis descrits pel mateix autor, s’han donat per la globalització, pel fet d’ocupar cada 
cop més els sectors industrial o de serveis en detriment del sector primari generant que gran part 
de la població es concentri a les ciutats, per l’abandonament de la família d’origen i l’establiment 
a altres indrets de forma independent, per l’expansió econòmica, per l’augment considerable 
d’escolarització de la població i per la incorporació de la dona al mercat laboral, entre d’altres.  

Recuperant aquest últim canvi mencionat, segons defensen Amedna (2014), Cruz (2014), 
Alcañiz (2015), Merino (2015) i UNAF (2019), un dels factors que destaquen com a més rellevants 
és, precisament, el fet de que la dona ja no romangui en l’esfera privada sinó que, la seva 
incorporació en l’esfera pública (anys enrere només ocupada pels homes), ha generat major 
preocupació per l’equilibri entre el treball remunerat i no remunerat. De fet, segons Alcañiz (2015), 
el que va impulsar a Espanya i a la UE a regular la conciliació va ser tant per anar en concordança 
amb la Declaració Universal de Drets Humans del 1948 amb l’objectiu que es va establir de 
garantir la igualtat entre homes i dones com, per suposat, per la incorporació de la dona al mercat 
laboral, fet que va trencar amb la divisió sexual del treball tal i com estava entesa fins aleshores. 
Cal recalcar que cada cop hi ha més famílies on ambdós progenitors treballen i el fet de no 
disposar en la seva totalitat del rol que complia, anteriorment, de forma exclusiva la dona, ha 
generat afectacions en el clima familiar fet que crida l’atenció als investigadors per conèixer 
l’impacte que es produeix en el sí d’aquestes famílies atenent, sobretot, en com concilien la vida 
laboral, familiar i personal (Martínez-Pampliega, Ugart, Merino i Herrero, 2019).  

Tot i que visquem en un cert despertar en matèria d’igualtat i de la necessitat de conciliació 
en la població en general, és cert que la incorporació de la dona al mercat laboral es va produir 
sense haver experimentat canvis socials en altres àmbits (perpetuació dels rols estereotipats de 
gènere comportant que la dona segueixi ocupant el paper de cura de fills/es o persones 
dependents a diferència de l’home o la incompleta reorganització de l’espai públic). Això ha 
generat que, en moltes ocasions, la dona presenti una “doble càrrega de treball” comportant que 
el gènere femení utilitzi més mesures que afavoreixen al poder compaginar els diversos àmbits 
quedant sovint minvada la seva carrera professional a diferència del masculí que no sent tal 
obligació provocant que no experimenti aquestes conseqüències (Merino, 2015). A la vegada, 
genera que, per aquest risc psicosocial anomenat també “doble presència”, la salut entre homes 
i dones no quedi minvada de la mateixa manera, essent les dones qui major en pateixen les 
conseqüències perjudicials (Estevan, Rodríguez, Romero, Rodríguez i Romo, 2014).  

Atenent a aquests últims aspectes, si observem les dades de 2018 d’Eurostat (2020), dels 
90 milions de persones de la UE que cuiden a menors de 15 anys, un 52,2% són dones i un 
47,8% són homes. Tot i no ser percentatges gaire diferents en quant a obligacions de cura, cal 
tenir en compte que l’ús del temps entre homes i dones o l’adopció de segons quines mesures 
de conciliació no és tant equilibrat entre gèneres, fet que manté als homes en una situació de 
privilegi enfront a les dones. Per exemple, segons Eurostat (2020), si tenim en compte la bretxa 
entre homes i dones en relació a si han hagut o no d’interrompre les seves respectives carreres 
laborals o demanar una reducció de jornada per a cuidar de persones dependents durant més 
d’un mes (veure ‘Fig.1’), es pot comprovar que la mitjana de la UE-28 situa als homes en un 2,5% 
a diferència de les dones que representen un 5,9%, essent una diferència de 3,4 punts. Aquesta 
situació es plasma en tots i cadascun dels països de la UE situant a Espanya dins de la mitjana 
de la UE (encara que les dones superin aquest percentatge lleument). Per tant, la realitat és que 
en el context europeu i de forma generalitzada, existeixen diferències entre gèneres en quant a 
la possible afectació que té el fet de cuidar a persones dependents deixant les dones en un clar 
desavantatge respecte als homes, podent quedar afectada la seva salut si no s’apliquen mesures 
de conciliació adequades que garanteixin la corresponsabilitat real i efectiva. 
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Figura 1. Bretxa entre homes i dones als països de la UE en relació a la interrupció laboral 
o reducció de jornada durant més d’un mes per a cuidar de persones dependents en 
persones d’edats compreses entre 18-64 anys (dades del 2018). 

 

Font: Gràfic extret directament d’Eurostat (2020) de l’apartat “Reconciliation of work and family life-statistics”. 

En relació al percentatge d’homes i dones que han interromput les seves carreres 
professionals durant els últims 6 mesos per a cuidar, específicament, dels fills/es, la bretxa és 
força notòria en tots els països europeus, sempre situant-se la dona en proporcions més altes 
que els homes (veure ‘Fig.2’) (Eurostat, 2020). Particularment, Espanya presenta una bretxa de 
13,6 punts percentuals i, en el cas de la UE-28 en general, aquest percentatge augmenta 
superant els 30 punts. Aquestes dades mostren que un terç de les dones va interrompre en els 
últims mesos la seva carrera professional per a cuidar dels fills/es a diferència del 1,3% dels 
homes. Suècia, per la seva banda, presenta un 10% d’homes (essent un percentatge molt més 
elevat que en la resta de països on els homes no arriben ni al 5%) tot i que el de les dones superi 
la mitjana de la UE-28 també. Els països de l’Europa de l’Est són els que major bretxa presenten. 
Amb tot això, sembla ser que la cultura de cada regió i el recolzament cap a les organitzacions 
per permetre conciliar millor, intervé en les diferències presentades entre països. 

Figura 2. Bretxa entre homes i dones d’entre 18-64 anys als països de la UE en relació a la 
interrupció laboral durant més de 6 mesos per a cuidar de fills/es (dades del 2018). 

 

 

Font: Gràfic extret directament d’Eurostat (2020) de l’apartat “Reconciliation of work and family life-statistics”. 

Amb l’objectiu d’acabar d’evidenciar les diferències entre gèneres en relació a la cura de 
persones dependents malgrat presentin obligacions intrínseques idèntiques, dades d’Eurostat 
(2020) demostren que el 82% de les persones que van accedir a una reducció de jornada per a 
cuidar de fills/es l’any 2018 a la UE van ser dones (veure ‘Fig.3’) situant-se, en el cas espanyol 
en un percentatge similar i essent els països escandinaus els qui major equilibri de proporcions 
hi ha entre gèneres. Per exemple, Finlàndia no arriba ni al 60% de dones o Dinamarca i Suècia 
tot just superen el 60%. No només això, sinó que de les persones que se’ls va preguntar fins a 
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quin punt la cura de fills/es impactava en la seva feina actual, el 83% dels homes van expressar 
que no tenia cap afectació a diferència de les dones que aquest percentatge disminueix en 22 
punts percentuals (61%). A més a més, d’aquestes persones, un 18% de dones havia optat per 
una reducció de jornada esdevenint només el 3% dels homes que procedia a fer el mateix. 
Aquesta dada evidencia una diferència de gènere molt notòria en tota l’UE i sembla com si les 
carreres professionals dels homes requereixin d’una major cura i conservació que les de les 
dones les quals romanen en un segon pla perpetuant-los el pes de la “cura dels altres”.  

Figura 3. Percentatge de dones entre 18-64 anys que han reduït les seves jornades laborals 
per la cura de fills/es a la UE (dades del 2018). 

Font: Gràfic extret directament d’Eurostat (2020) de l’apartat “Reconciliation of work and family life-statistics”. 

Seguint exposant els diversos canvis experimentats que han generat que li atorguem tanta 
importància al fet de poder conciliar és, segons Cruz (2014) i Merino (2015), l’augment de 
l’esperança de vida ja que cada cop les persones viuen més anys i necessiten més de la cura de 
persones del voltant encara que, en moltes ocasions, acaben essent les dones qui, altre cop, 
s’encarreguen d’aquesta funció (Merino, 2015) o les persones de mitjana edat (Cruz, 2014). 
Segons Eurostat (2020), l’any 2018 més de 12 milions de persones de la UE tenien 
responsabilitats de cura de persones amb discapacitat, malalties o vellesa, essent les dones que 
tenen més de 45 anys, les persones que no es troben treballant de forma remunerada i les 
persones que no viuen amb fills/es, les que efectuen majoritàriament les tasques de cura. A més 
a més, no només són elles qui es dediquen en major part a les persones dependents properes 
(Jiménez i Aravena, 2015; Merino, 2015) sinó que també són les principals persones que 
planifiquen i prenen decisions sobre els assumptes de cura de la casa, tasques domèstiques i de 
les persones dependents al càrrec (Vera i Martin, 2009).  

Atenent al conjunt de persones dependents, segons les dades d’Eurostat (2020) de l’any 
2018, una de cada tres persones europees d’entre 18-64 anys (34,4%) tenien al càrrec 
responsabilitats de cura de persones dependents en detriment del 65,6% que no en presentaven 
cap. En relació a la comparativa amb altres països europeus (veure ‘Fig.4’), Espanya no destaca 
per tenir-ne ni més ni menys sinó que sembla ser una tendència general. Aquestes dades 
demostrarien que la necessitat de les persones de poder adoptar mesures que afavoreixin a 
l’equilibri entre el treball i l’àmbit privat és notòria i, sobretot, en el cas espanyol pot resultar 
encara més transcendent ja que vivim en un país mediterrani amb una cultura de cura del nucli 
familiar i de la família extensa que pot suposar una inversió de temps i esforç important per dur 
a terme aquestes tasques (Naldini, 2006). Malgrat Espanya estigui patint transformacions 
transcendents en aquesta qüestió, atenent a que les dones cada cop estan més presents al 
mercat laboral i, també, estan augmentant els serveis per l’educació infantil i per a persones 
dependents, no resulten iniciatives suficients degut a la manca de finançament d’aquests serveis 
o a les poques prestacions per recolzar a les famílies, entre d’altres motius, generant que sigui 
difícil que Espanya abandoni aquest familiarisme (UNAF, 2019). Així doncs, aquest seria un dels 
factors que diferenciaria la UE en general de l’Estat espanyol i altres països mediterranis. 
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Figura 4. Gràfic dels països de la UE (U-28) amb els percentatges en relació a les activitats 
de cura de persones dependents de persones entre 18-64 anys (dades del 2018). 

Font: Gràfic extret directament d’Eurostat (2020) de l’apartat “Reconciliation of work and family life-statistics”. 

Altres canvis en el context europeu que han impulsat major interès per la conciliació són 
l’augment quantitatiu de famílies monoparentals (Cruz, 2014; Martínez-Pampliega et al., 2019; 
UNAF, 2019) o l’augment d’habitatges unipersonals (Cruz, 2014; UNAF, 2019) fet que genera 
que conciliar no esdevingui una opció sinó una necessitat. 

Tots els canvis produïts en la societat, en l’economia o en la demografia han generat que 
la realitat diària de les famílies també hagi canviat. Que la dona s’incorpori al mercat laboral i a 
causa de que, en moltes ocasions, no estigui la família d’origen a prop, genera que no es disposin 
de cuidadors informals (avis, àvies o altres familiars) amb tanta facilitat com abans. A més a més, 
es produeix la necessitat d’haver de cuidar de persones grans i, també, de disposar de temps 
suficient per traslladar-se de la feina a casa i viceversa (Moccia, 2011). Per aquest motiu i segons 
el mateix autor, les empreses han d’esforçar-se per incorporar en la seva cultura la idea de que 
el recurs humà pot esdevenir un avantatge competitiu important i, com a tal, ha de ser considerat 
com un recurs clau i central en les estratègies empresarials. Per la seva part Molina-Hermosilla 
(2016), apunta la importància de definir bones pràctiques de conciliació i que, aquestes, es 
dissenyin segons el principi de corresponsabilitat.  

Malgrat tots els canvis mencionats han estat molt transcendents, la situació actual de 
pandèmia ha marcat un punt d’inflexió important en matèria de conciliació la qual fa necessari 
que les empreses s’adaptin. Segons el RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, es regulen algunes 
mesures de conciliació com el treball a distància com a quelcom prioritari (Art. 5; capítol III), 
l’adaptació de jornada i a la reducció d’aquesta (amb la conseqüent disminució del salari de forma 
proporcional) (Art, 6; Capítol III) sempre garantint al treballador o treballadora que no quedarà 
afectada la seva situació laboral si adopta mesures per cuidar de persones dependents sempre 
i quan duri el COVID-19. Tal i com s’exposa en aquest RDL, es té en compte que s’han hagut de 
tancar diversos centres escolars, residències de gent gran o centres de dia i, com a tal, calen 
regulacions que protegeixin a l’empleat si adopta mesures per conciliar atenent a aquest context 
quedant, d’altra banda, com una norma efímera que, quan ja no visquem amb el virus, pot fer 
retrocedir en matèria de conciliació a empreses que no disposaven prèviament de facilitats 
similars si no estan degudament sensibilitzades en la matèria. En el RDL 8/2020, també 
s’especifica que adoptar aquestes mesures és un dret dels cuidadors i que cal atendre al principi 
de corresponsabilitat recalcant la premissa de que les obligacions de cura han de ser equitatives 
per ambdós gèneres. Malgrat existeixin aquestes regulacions, això només afecta a persones 
assalariades per compta aliena quedant desemparats altres tipus de treballadors que, 
independentment del seu treball, també tenen necessitats de conciliació. 

1.2 La situació actual de la conciliació laboral, familiar i personal a la UE i a 
Espanya 

La pregunta clau que genera l’evolució històrica i els canvis esdevinguts en el transcurs del 
temps, és si Espanya i la UE en general es troben en una situació favorable per permetre 
compaginar el temps dedicat al treball amb el temps dedicat a la família i a la cura personal d’una 
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manera equilibrada. Malgrat existeixin esforços per a que així esdevingui, la realitat és que no 
existeix un clar èxit assolit en relació a aquesta matèria. 

Segons les últimes dades d’Eurostat (2020), l’any 2018 un 63,4% de les persones de la 
UE van declarar no presentar problemes per conciliar (essent un percentatge una mica més 
elevat en el cas d’Espanya, no arribant al 70%). Malgrat no semblin dades preocupants, la realitat 
és que aquest percentatge només suposa poc més de la meitat de la població que considera 
aquesta situació, podent-se convertir en un percentatge més elevat si optéssim per aplicar 
mesures de conciliació adequades a la realitat que vivim. Per exemple, observant les dades 
d’Eurostat (2020) en relació a la possibilitat d’utilitzar mesures de flexibilitat horària d’entrada i 
sortida o disposar de dies sencers per a cuidar de persones dependents (veure ‘Fig.5’), es pot 
comprovar com els països nòrdics són els que major disposen d’aquesta flexibilitat situant-se 
Espanya entre un 30-40% de persones que expressen poder optar a ambdues mesures. Tot i 
superar a la mitjana dels UE-28 (24,9%), les dades mostren que no existeixen tantes facilitats 
com haurien entenent la realitat social que presentem i que s’ha tractat de definir anteriorment. 

Figura 5. Percentatges de treballadors dels països de la UE que poden adoptar mesures 
de flexibilitat horària o disposar d’un dia sencer per la cura de persones dependents 
(dades del 2018). 

Font: Gràfic extret directament d’Eurostat (2020) de l’apartat “Reconciliation of work and family life-statistics”. 

Tenint en compte concretament el cas d’Espanya, a la possibilitat dels assalariats (18-64 
anys) que al 2018 van expressar si era possible optar per organitzar la jornada laboral de forma 
que puguin disposar d’un dia lliure per poder realitzar tasques de cura a persones dependents, 
un 47,63% van afirmar que poder-ho fer és generalment possible enfront d’un 6,61% que van 
expressar que casi sempre és possible i un 41,47% que van mencionar que no és possible (INE, 
2020). Davant d’aquestes dades, no resulta encoratjador ni sembla que assolir la conciliació sigui 
un objectiu marcat en les empreses ja que ni un 50% de persones expressen poder adoptar una 
mesura tant dirigida a poder conciliar com aquesta.  

Tenint en compte les respostes de l’EWCS del 2015 (INE, 2020) en relació a si tant homes 
com dones han sentit la necessitat de dedicar més temps a la família en els últims 12 mesos 
(veure ‘Graf.1’), ambdós gèneres han expressat, majoritàriament, que “mai” (32,7% els homes i 
33,2% les dones) i, en segona opció, “de vegades” (27,4% els homes i 27,8% les dones) essent, 
doncs, percentatges força similars. Tot i que, majoritàriament, mostrin força conformitat amb el 
temps que dediquen a la família, si sumem els percentatges referents a que “rarament” o “mai” 
han sentit aquesta necessitat, els homes hi són representats en un 53,4% i les dones en un 
51,6%. Aquestes dades exemplifiquen que la meitat de població tant d’homes com de dones es 
mostren conformes amb el temps dedicat a la família però, a la vegada, gairebé la meitat de la 
població ha sentit “de vegades”, “quasi sempre” o “sempre” que el treball ha impedit dedicar major 
temps a l’àmbit familiar tal i com els hagués agradat.  

Aquestes són dades que podrien indicar-nos que tant homes com dones anhelen poder 
compaginar millor la vida laboral, personal i familiar i, per tant, que les mesures han d’anar 
dirigides a tota la societat per igual tal i com ho afirma Moccia (2011) i que no és qüestió o no 
hauria de ser que el gènere femení se’l sobrerepresenti en empreses que disposen de majors 
mesures per conciliar a diferència del gènere masculí que estan representats, majoritàriament, 
segons Cruz (2014), a empreses que requereixen de major disponibilitat. 
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Gràfic 1. Percentatges d’homes i dones en relació a la dificultat de dedicar més temps del 
que desitgen a les seves respectives famílies degut a la feina (dades del 2015). 

 

Font: Gràfic d’elaboració pròpia a partir de les dades extretes de l’EWCS del 2015 exposades a l’INE (2020). Dades 
extretes de l’apartat “Utilització del temps, conciliació treball i família”. 

Enfocant-nos en les opinions dels espanyols i espanyoles amb dades més actuals, una 
enquesta realitzada per Adecco a més de 1.000 persones sobre l’experiència de la conciliació en 
l’actualitat i recollida per una notícia de RRHHDigital (2019), rebel·la que un 70% d’espanyols 
van declarar tenir problemes per a conciliar esdevenint un percentatge encara major en el cas 
concret de les dones (81,2%). Aquests resultats també van mostrar que 2 de cada 3 enquestats 
presenten problemes per a conciliar amb més freqüència del que els agradaria. A més a més, 
només el 27,4% de treballadors adopten mesures per conciliar (68,7% són dones i un 31,3% 
homes) deixant la resta de percentatge en una situació de disconformitat ja que no adopten 
mesures perquè expressen no resultar suficients per equilibrar el treball amb la vida personal. 
Per acabar, els enquestats afirmen que les mesures que valoren més positivament són les de 
flexibilitat horària (41,9%), fer jornada intensiva (31,6%), teletreballar (15%) o disposar de 
mesures fetes a mida (11,5%) i, també, que la possibilitat de conciliació és un dels factors més 
valorats pels empleats per damunt del salari o els beneficis socials a rebre. 

Malgrat aquestes dades, si fem referència a l’índex actual de l’OECD (2020), el qual 
mesura diversos temes relacionats amb el benestar i la qualitat de vida de les regions, essent 
l’equilibri entre la vida laboral i personal un dels factors mesurats, Espanya presenta una 
puntuació de 8.8 punts sobre 10 en relació a aquest equilibri. Tot i ser una puntuació elevada i 
que situa a Espanya només per darrera de Dinamarca, Itàlia o Països Baixos, la realitat és que 
la OECD recomana al nostre país que millorem les polítiques que permetin compaginar millor la 
vida laboral amb la personal. Segons UNAF (2019), aquestes polítiques s’han de definir d’acord 
amb el context social de cada regió atenent a les necessitats de les persones de la zona i poden 
anar dirigides a atorgar 3 tipus de recursos: de temps (permisos, excedències, flexibilitat del 
temps de treball, etc.), de serveis (atenció domiciliària, centres de dia, residències, cuidadors de 
persones dependents, etc.) i prestacions econòmiques (beneficis fiscals, prestacions de la SS). 

Segons l’Eurostat (2020) i l’INE (2020), el principal problema a Espanya que concorda amb 
la mitjana dels UE-28 per compaginar l’àmbit laboral i el personal, recau en els llargs horaris 
laborals i en els horaris impredictibles. Segons dades del 2018 (INE, 2020), l’11,95% de 
treballadors que cuiden a persones dependents, el principal motiu que expressen que els dificulta 
la conciliació a Espanya és per la llarga jornada laboral i un 10,69% especifica que el principal 
motiu és pels horaris imprevisibles o difícils, els quals no resulta sorprenent ja que el país es 
caracteritza per tenir horaris força pautats i que es valora més el temps a la feina que els resultats 
en sí. Cal recalcar que, segons UNAF (2019), la jornada laboral de 40 hores a Espanya es va 
instaurar l’any 1919 i, tot i que les dones s’incorporessin al mercat laboral i quedessin les tasques 
de cura menys cobertes, aquests horaris s’han mantingut fins al dia d’avui generant que assolir 
l’equilibri entre la vida laboral i la personal i familiar sigui difícilment sostenible, sobretot, en el 
cas de que persones que són pares i mares agreujant-se encara més en famílies monoparentals. 
Segons Lewis (1999), la cultura empresarial que es basa en treballar llargues hores genera que 
la percepció de poder compaginar equilibradament el treball amb la família sigui menor podent 
generar una major experimentació del conflicte treball-família.  
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Alguns motius que destaca Amedna (2014) que justifiquen l’aplicació de mesures per la 
conciliació són, d’una banda, per garantir que les necessitats de les persones es prenguin en 
consideració i generar que controlin millor el seu temps de treball augmentant així el seu índex 
de satisfacció i, conseqüentment, la productivitat de l’empresa. D’altra banda, per complir la llei i 
els convenis i flexibilitzar el lloc de treball i per garantir la retenció i captació de talent, la reducció 
de rotació o l’absentisme per cuidar a familiars dependents. Tot i així, en destaca alguns motius 
per no aplicar major nombre de mesures de conciliació en els països europeus i és el poc 
recolzament per part de les institucions cap a les empreses i la creença de que els convenis 
col·lectius o la llei són suficients. Atenent a aquestes afirmacions, podríem trobar-nos davant 
d’empreses que es limiten a complir el que es determina legalment i d’altres que, gràcies a la 
consciència dels beneficis que es poden aconseguir afavorint la conciliació, apliquen iniciatives 
entenent que, dins de la seva cultura empresarial, el recurs humà és un dels eixos centrals de 
les seves accions i, a més a més, disposen de l’estructura i els recursos necessaris per aplicar-
les afavorint així que els empleats puguin compaginar la vida laboral amb la personal. Malgrat 
això, segons un estudi realitzat per IESE Business School (2017), la realitat és que, tot i que 
moltes empreses disposen de polítiques per la conciliació, aquestes no resulten del tot efectives 
generant que un terç de les dones i un quart dels homes espanyols les considerin insuficients i 
tinguin la sensació de que la seva adopció els pot perjudicar en la seva carrera professional. 

En conjunt, les dades demostren que la conciliació real i efectiva no és una opinió 
generalitzada sinó, més ben dit, obté opinions dividides al respecte. A més a més, emfatitza que 
les dones són qui major disconformitat presenten podent relacionar-se amb l’enquistat sistema 
patriarcal que presentem com a societat i sumat a la poca corresponsabilitat que sembla ser que 
experimentem. I, finalment, que les mesures de conciliació resulten insuficients o insatisfactòries 
donant peu a que les persones no puguin compaginar efectivament tots els àmbits podent ser 
revocat amb l’aplicació per part de les empreses de mesures adequades a cada realitat. 

2 LA CONCILIACIÓ COM A REPTE PER A LES ORGANITZACIONS 

Un cop contextualitzada de forma general la temàtica central, vegem-ne quin és el poder de les 
empreses a l’hora d’intervenir en la matèria, quines són les mesures de conciliació i els beneficis 
que comporta aplicar-ne destacant també les conseqüències negatives de no fer-ho.  

2.1 El rol de les empreses en la conciliació laboral, familiar i personal 

Com se sap i entenent que, en general, el fet de que les persones disposin de treball remunerat 
ajuda a la formació d’una família i al manteniment d’aquesta, tot el que succeeixi en relació a 
l’àmbit laboral afectarà, indiscutiblement, a l’àmbit familiar més proper com també al seu 
desenvolupament en la societat, podent impactar, doncs, a la qualitat de vida de les persones si 
no s’atén a un adequat equilibri (Jiménez i Aravena, 2015). Atenent a aquesta premissa, es fa 
imprescindible poder comptar amb mesures que fomentin un equilibri adequat entre tots els 
àmbits per tal d’augmentar el benestar personal, social i laboral de l’individu i no afectar 
negativament al seu voltant més pròxim. Per tot això, és una condició sine qua non comptar amb 
una cultura corporativa flexible, una comunicació oberta, que els empleats disposin de temps 
suficient per a realitzar les seves tasques, que el disseny del lloc de treball sigui l’adequat però, 
sobretot, que es recolzin les necessitats familiars per reduir l’estrès i esgotament que es pot 
experimentar degut a la dificultat de compaginar la vida laboral amb la personal esdevenint claus, 
doncs, l’aplicació de mesures de conciliació adequades dins de les organitzacions (Sanz, 2011). 

Aquestes mesures constitueixen un factor estratègic per a poder aconseguir un avantatge 
competitiu sostenible (Chinchilla et al., 2009) però, tot i així, no resulta suficient que les empreses 
disposin de mesures que afavoreixin a la conciliació sinó que ha d’existir coherència entre el que 
es pretén i totes les persones que simbolitzen l’empresa. Amb aquesta afirmació faig referència 
al que Jiménez i Aravena (2015) exposen i és que, tot i definir pràctiques formalment i que puguin 
resultar atractives, no n’hi ha prou en que així sigui sinó que cal, indubtablement, un recolzament 
per part de l’equip directiu per a que garanteixi la consecució real dels objectius de les pràctiques. 
Aquest apunt és també recolzat per Pérez et al. (2015) tot i que afegeixen que no només l’equip 
directiu és qui ha de recolzar-les sinó que també ho han de fer els supervisors directes evitant 
així qualsevol percepció per part dels empleats de que utilitzar-les pugui anar en contra de la 
seva trajectòria en l’empresa. Per la seva banda, Anderson et al. (2002) exposen que, tot i que 
hi hagi empreses que no disposin d’algunes mesures descrites formalment, els gerents poden 
recolzar informalment mesures que garanteixin certa flexibilitat en l’empleat i en redueixin el 
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conflicte treball-família. A la vegada, Sanz (2011) recalca que l’actuació dels supervisors i el 
recolzament que mostrin cap a l’empleat són una variable clau a l’hora de reduir l’experiència 
negativa derivada pel conflicte treball-família. 

Així doncs, els conflictes que es poden experimentar entre el treball i la família, poden ser 
pal·liats amb la presència d’un equip directiu que vetlli, realment, per l’aplicació d’aquestes 
mesures que impulsin a reduir aquests conflictes a través d’una cultura corporativa que ho recolzi 
(Del Castillo et al., 2011) o a través del seu recolzament informal (Anderson et al., 2002). Segons 
Moccia (2011), es fa necessari que les persones que formen part de la direcció de l’empresa 
creguin i potenciïn aquesta cultura de prioritzar al recurs humà i que puguin demostrar-ho en les 
seves accions. A més a més, cal que els comandaments intermedis i la direcció puguin formar-
se en matèria de conciliació i, finalment, cal recalcar que no n’hi ha prou en redactar mesures 
que afavoreixin a tal equilibri sinó que aquestes s’han de plasmar en la realitat diària de l’empresa 
(Chinchilla et al., 2009). Amb tot això, les mesures només podrien arribar a resultar beneficioses 
si realment comporten la possibilitat de conciliar els diversos àmbits essent recolzades i 
reproduïdes pels directius superiors i intermedis. Així doncs, és rellevant identificar i discernir les 
diferències entre les mesures que es pretenen aplicar i la capacitat d’aquestes de tenir un efecte 
positiu en l’equilibri treball-família. També, segons Jiménez i Aravena (2015), cal tenir en compte 
la manera que tenen els individus d’afrontar certes situacions ja que afectarà en la manera de 
percebre positivament o negativament les mesures de conciliació segons cada realitat personal. 

D’entre les recomanacions que des de Fundación Mujeres (2020) fan a les empreses a 
l’hora d’aplicar pràctiques que afavoreixin a la conciliació i que aquestes resultin eficàcies, hi 
entren les següents: conèixer les necessitats de conciliació reals de tots els empleats dissenyant 
mesures que tinguin coherència amb les dificultats que experimenten per compaginar els 
diversos àmbits; avaluar les necessitats de producció de l’organització per determinar si és 
possible compatibilitzar les exigències laborals i familiars; adaptar-se als canvis que generen 
necessitats diferents tals com la situació actual del COVID-19 atenent a les noves dificultats per 
conciliar que s’hagin generat; fomentar que els empleats adoptin mesures de conciliació a través 
d’informar-los i que siguin utilitzades per ambdós gèneres fomentant així la corresponsabilitat i 
que totes les mesures siguin revisades constantment per assegurar que són les més adequades 
segons el context de l’organització, de la plantilla i de la societat actual.  

2.2 Quines són les pràctiques per afavorir a la conciliació aplicables a 
les organitzacions? 

Les mesures de conciliació s’han de descriure sempre atenent al principi de corresponsabilitat 
de gèneres i que l’adopció d’aquestes no recaigui només en el gènere femení (Molina-Hermosilla, 
2016). Tot i així, com hem comprovat i també veurem més endavant, la realitat demostra que no 
existeix igualtat de gèneres en el grau d’adopció d’algunes d’elles. 

Després d’aquesta puntualització, Molina-Hermosilla (2016), destaca 4 grups de mesures 
directament relacionades amb la conciliació i l’afavoriment de la corresponsabilitat. Aquestes van 
dirigides, o bé, a flexibilitzar el lloc de treball (teletreball, ergonomia i flexibilitat organitzativa), a 
aconseguir la igualtat entre homes i dones en l’adopció d’aquestes mesures (per exemple, els 
permisos de paternitat o maternitat), a flexibilitzar l’ús del temps en el treball (flexibilitat horària, 
triar els torns de treball, setmana comprimida, jornada intensiva, flexibilitat amb les vacances, 
política de llums apagats i teletreball) o bé, les que van dirigides a atorgar prestacions socials 
(millores col·lectives de la Seguretat Social o obres socials tals com ajudes escolars o ajudes 
familiars i personals de manera extraordinària). Grueso i Antón (2011), per la seva part, també 
en destaquen una classificació d’aquestes segons si van dirigides a la flexibilitat en la jornada i 
horaris de treball (horari flexible, treballar a temps parcial i teletreball), als permisos (paternitat, 
maternitat, de paternitat i maternitat superior al que marca la llei, per cuidar a persones 
dependents) o als recursos (per cuidar a menors o a familiars grans, rebre informació per part de 
l’empresa sobre llocs on poder cuidar a fills/es o persones dependents). 

Totes aquestes mesures estan estretament lligades a la conciliació però, segons Pérez et 
al. (2015), n’hi ha 11 pràctiques que tenen especial pes i importància en aquesta temàtica. 
Aquests autors les denominen “Pràctiques Flexibles Familiarment Responsables” (PFFR, d’ara 
en endavant) i són: “teletreball, contracte fix a temps parcial, compartir un lloc de treball amb un 
altre empleat, possibilitat de reducció de jornada laboral, horari laboral flexible, jornada intensiva 
en qualsevol moment, jornada intensiva en període d’estiu, comprimir la jornada laboral en menys 
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de 5 dies, excedències personals o familiars, vacances curtes/permisos i borsa d’hores” (Pérez 
et al., 2015; pp. 23-24). Tal i com es pot comprovar, les que defineixen aquests últims autors són 
molt similars a les que Molina-Hermosilla (2016) o Grueso i Antón (2011) destaquen. Així doncs, 
podríem considerar-les com les principals interventores en l’afavoriment de la conciliació i, per 
tant, en la disminució del conflicte treball-família. Segons Pérez et al. (2015), aquestes pràctiques 
tenen majors efectes si s’apliquen conjuntament que si s’apliquen soles. 

2.3 Beneficis d’aplicar pràctiques de conciliació  

Com així ho indiquen nombrosos estudis, dissenyar i aplicar òptimes pràctiques que afavoreixin 
a la conciliació, genera una sèrie d’efectes positius tant en l’organització, com en el propi 
treballador/a com, innegablement, al seu voltant més pròxim i a la societat. A part d’això, també 
en redueixen l’estrès laboral i, sobretot i el més important, el conflicte treball-família (Sanz, 2011). 
Per tant, estaríem parlant que els beneficis poden arribar a ser percebuts en més d’un escenari. 

2.3.1 Beneficis personals 

Alguns beneficis que poden experimentar els empleats/des gràcies a mesures òptimes per la 
conciliació són: la disminució d’estrès-distrès (Anderson et al., 2002; Chinchilla et al., 2009; Sanz, 
2011; Moccia, 2011), l’augment de la motivació (Chinchilla et al., 2009; Moccia, 2011), es 
produeix menys rotació (Anderson et al, 2002) i menys baixes laborals i potencien que el 
treballador/a aconsegueixi un major desenvolupament i evolució professional i personal 
comportant en una major ocupabilitat (Chinchilla et al., 2009; Moccia, 2011) ja que, al augmentar 
el seu benestar, genera que aquest es preocupi per a donar el millor de sí, potenciar un bon clima 
laboral, formar-se, etc. (Moccia, 2011). El fet de que el recurs humà percebi que l’empresa dedica 
esforços per reduir el conflicte treball-família, genera una actitud i sentiments més positius cap a 
l’organització i cap al treball en sí (Wayne, Randel i Stevens, 2006). Segons Moccia (2011), poder 
conciliar també afavoreix a l’experimentació d’emocions positives, a l’augment de la il·lusió, a 
l’increment de la lleialtat cap a l’empresa, a una major estabilitat emocional i major felicitat 
generant que es pugui plasmar en un major rendiment en el seu dia a dia gràcies al benestar que 
experimenti i, també, es pot plasmar en l’aparició de conductes extra-rol. A més a més, s’ha 
demostrat que millora l’autoestima de les persones, genera un entorn més còmode on es respira 
compromís, menor experimentació de culpabilitat i es redueixen els costos personals i familiars 
així com també es produeix una millor gestió del temps (Chinchilla et al., 2009). 

No només això sinó que, un dels motius principals que impulsen a les empreses a aplicar 
mesures de conciliació, és per la gran capacitat que tenen d’augmentar la satisfacció laboral i 
que aquesta, a la vegada, repercutirà en una millora en la productivitat empresarial (Anderson et 
al., 2002; Chinchilla et al., 2009; Moccia, 2011; Rico, 2012; Amedna, 2014). D’una banda, 
diversos estudis han demostrat la correlació positiva entre el conflicte treball-família i la 
insatisfacció a la feina (Anderson et al., 2002; Bagger, Li i Utek, 2008) quedant en constància 
que experimentar conflicte entre l’àmbit del treball i de la família pot generar un efecte negatiu en 
la satisfacció laboral podent esdevenir quelcom perillós a l’hora de retenir el talent més qualificat, 
ja que segons Anderson et al. (2002), el conflicte treball-família està relacionat amb major rotació 
del personal a part de ser un generador d’estrès-distrès. D’altra banda, altres estudis recalquen 
a la inversa aquestes evidències demostrant que un equilibri òptim entre la família i el treball és 
generador de satisfacció laboral i evidencien que és necessari aplicar mesures per augmentar la 
satisfacció en la relació treball-família (Behan i Drobnic, 2010). Segons Molina-Hermosilla (2016), 
aplicar aquestes mesures afavoreixen a la qualitat de vida de les persones a través de millorar 
la seva satisfacció o la flexibilitat a la feina fet que genera major rendibilitat empresarial.  

2.3.2 Beneficis per a les empreses 

Per a les empreses, també resulta quelcom positiu i d’on extreure’n molts beneficis. El fet de no 
experimentar un conflicte entre el treball i la família o viceversa, està demostrat que no només 
aboleix els efectes negatius d’aquest sinó que pot generar efectes positius: l’enriquiment treball-
família i l’enriquiment família-treball. Amb aquesta causa-efecte, es poden transmetre, entre el 
rol a desenvolupar a la família i a la feina de forma bidireccional, diversitat de competències i 
recursos tals com habilitats de relacions socials interpersonals, maneres d’afrontament, 
experimentar major autoeficàcia i optimisme o l’augment del capital social (transmissió 
d’informació, treball en xarxa, etc.), entre d’altres (Gabini, 2019).  
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Alguns dels efectes més evidents de l’aplicació de mesures de conciliació són la presència 
d’un major compromís amb l’empresa (Chinchilla et al., 2009; Moccia, 2011; Molina-Hermosilla, 
2016) gràcies a experimentar alts nivells de benestar i a sentir que la companyia es preocupa, 
realment, pel seu dia a dia i per la seva vivència més enllà de l’àmbit laboral generant així major 
productivitat (Chinchilla et al., 2009). A la vegada, aquesta productivitat augmenta gràcies, 
precisament, a reduir-ne l’absentisme, augmentar-ne el compromís amb l’organització, reduir-ne 
les baixes i la rotació de personal i millorar-ne la retenció de talent a través d’aplicar mesures 
corresponsables (Chinchilla et al., 2009; Moccia, 2011; Amedna, 2014; Molina-Hermosilla, 2016) 
generant una millor employer branding, reputació i credibilitat empresarials (Moccia, 2011; 
Amedna, 2014). També, millora les relacions amb els clients ja que treballadors/es satisfets/es 
provoca clients satisfets (Chinchilla et al., 2009; Moccia, 2011; Amedna, 2014; Molina-Hermosilla, 
2016). Segons Biedma (2014), les mesures de conciliació formen part de la RSC de l’empresa, 
són un capital intangible i generen una millor imatge social fora de d’aquesta. 

Aquestes mesures, també impacten positivament en el clima laboral comportant que es 
pugui percebre major entusiasme, cohesió, creativitat, confiança, responsabilitat social (Moccia, 
2011) o satisfacció en els treballadors/es (Anderson et al., 2002; Chinchilla et al., 2009; Moccia, 
2011; Rico, 2012; Amedna, 2014). Aquestes emocions i actituds positives impacten en el clima 
laboral transmetent-se a la resta de treballadors fet que genera que sigui més factible l’obtenció 
de beneficis en l’organització i exprimir al màxim el talent podent comportar una millora en els 
resultats empresarials potenciant la lleialtat, el compromís i l’aflorament de creativitat (Moccia, 
2011). Així doncs, genera que l’acompliment en l’organització augmenti (Moccia, 2011; Biedma, 
2014) conjuntament amb la capacitat productiva, creativa i d’innovació dels empleats, generant 
major eficàcia i eficiència empresarial (Moccia, 2011; Amedna, 2014) i, com a conseqüència, que 
esdevingui una entitat més competitiva (Chinchilla et al., 2009; Amedna, 2014).  

Finalment, segons Moccia (2011), les persones que pertanyen en empreses que apliquen 
òptimes mesures per la conciliació, van més felices a treballar (generant que treballin millor en 
equip, tinguin menys actituds de queixa i solucionin els problemes, pateixen menys problemes 
de salut, presenten més optimisme, tenen més energia, prenen millors decisions, etc.), estan 
més obertes a donar el millor de sí i són molt més productives. Tals beneficis són extensament 
coneguts per les organitzacions i, atenent que ens trobem davant d’una lluita constant per captar 
i retenir el talent més qualificat, les empreses europees inverteixen força en matèria de conciliació 
(Chinchilla et al., 2009) malgrat haguem vist que la satisfacció en aquesta temàtica no és plena.  

2.4 Conseqüències de no aplicar pràctiques de conciliació 

Resulta evident que les conseqüències de no aplicar mesures per afavorir a la conciliació donin 
resultats contraris a l’anterior apartat. Per no estendre’ns ni resultar repetitius, en aquest apartat 
només es destacaran alguns aspectes que no s’han mencionat amb anterioritat o que siguin 
especialment rellevants per la present investigació.   

Per començar, la conseqüència principal que sorgeix de no aplicar mesures adequades és 
l’aparició del conflicte treball-família (Sanz, 2011) tal i com s’ha anat fent referència. De fet, ha 
estat subjecte de múltiples recerques al respecte en els últims anys en les quals s’ha plantejat 
fins a quin punt la dedicació del rol que desenvolupem a la feina genera una disminució de la 
dedicació que en fem a la família generant, doncs, un augment del conflicte treball-família 
(Michel, Kotrba, Mitchelson, Clark i Baltes, 2011) degut a la manca de possibilitat de dedicar-hi 
el temps desitjat en ambdós rols.  

El conflicte treball-família, és un factor generador d’estrès-distrès (Anderson et al., 2002; 
Sanz, 2011) que, com se sap, pot esdevenir un risc psicosocial evitable amb l’aplicació d’òptimes 
mesures de conciliació. Sanz (2011) destaca que és important tenir en compte la possibilitat de 
recuperació de la que es disposa tant en l’àmbit laboral (per exemple, descansos) com en el 
personal/familiar (per exemple, tenir una bona experiència durant les vacances) per mitigar 
l’aparició de l’estrès durant la possible experimentació del conflicte treball-família. A part de 
l’estrès, es poden generar emocions negatives derivades del treball i que aquestes es plasmin 
en l’àmbit familiar i viceversa (Biedma, 2014). Per exemple, en un estudi realitzat per Martínez-
Pampliaga et al. (2019) en el que s’analitzaven els símptomes externalitzants dels adolescents 
relacionats amb les dificultats de conciliació dels progenitors, una de les conclusions més 
destacables que van extreure’n és que, a majors dificultats per conciliar, majors són les 
conductes negatives dels adolescents tals com el trencament de normes o l’experimentació de 
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tensió emocional tenint una correlació més moderada amb les conductes agressives d’aquests. 
També van observar que a major falta de conciliació, menor és la comunicació i la supervisió dels 
progenitors cap als fills/es podent afectar al seu desenvolupament. Atenent a aquests resultats, 
es pot comprovar que la dificultat o no de poder conciliar té efectes importants en el clima familiar 
i en les conductes dels fills/es (si se’n disposen) i, també, que la conciliació juga un paper 
fonamental en la mediació del conflicte treball-família. 

Hi ha diverses teories que es podrien relacionar amb tal fenomen. Per la seva banda, Sanz 
(2011), destaca la teoria de rol com la que més es relaciona amb el conflicte treball-família i té a 
veure amb la dificultat de respondre a les demandes familiars i laborals a través d’haver de 
desenvolupar ambdós rols que, en moltes ocasions, entren en conflicte generant que les 
expectatives en cadascun no es compleixin degut a que sigui complicat compaginar-los o, 
directament, que tinguin un alt nivell d’incompatibilitat. Una altra teoria relacionada amb el 
conflicte treball-família i que destaquen Greenhaus i Beutell (1985) és la teoria del conflicte, la 
qual es basa en considerar que per experimentar satisfacció ha de produir-se un sacrifici d’un 
dels rols a desenvolupar sigui aquest el laboral o el familiar deixant en constància la impossibilitat 
de compatibilitzar-los. Altres autors evidencien la relació positiva que hi ha entre el conflicte 
treball-família i el conflicte família-treball (Anderson et al., 2002). Aquests autors demostren en 
el seu estudi que el conflicte treball-família es pot reduir a través de flexibilitzar els horaris, atorgar 
beneficis per a cuidar de persones dependents i amb un adequat recolzament per part dels 
superiors així com el conflicte família-treball es pot reduir a través de com s’estructuri l’àmbit 
familiar i la possibilitat d’assolir les demandes i exigències que tinguin a veure amb la família i la 
llar. Malgrat que les causes del conflicte en ambdós casos provenen d’àmbits diferents (laboral 
o familiar) estan estretament lligats podent afectar algunes mesures de conciliació que apliquen 
les organitzacions (com, per exemple, la flexibilitat horària), a ambdós tipus de conflictes.  

A part d’afectacions familiars i organitzatives, no disposar de mesures que afavoreixin a la 
conciliació també genera conseqüències en l’àmbit social. Segons Merino (2015), el fet de que 
les mesures no resultin del tot efectives o siguin insuficients, genera profundes transformacions 
socials tals com la disminució de la natalitat, dificultat per l’emancipació dels joves, dificultat per 
mantenir el sistema de protecció social, etc. Un dels efectes d’aquesta situació és que tant en 
homes com en dones no coincideix el nombre de fills desitjats amb la fertilitat real que acaben 
presentant degut a la impossibilitat de compaginar el treball amb la família fet que pot generar 
menor riquesa i sostenibilitat a mitjà i llarg termini (IESE Business School, 2017). Aparentment 
pot semblar quelcom irrellevant a curt termini però, indubtablement, té un efecte al llarg dels anys 
i queda altre cop en constància que totes les àrees que conformen la persona tenen una estreta 
relació i que millorar una d’elles pot tenir efectes positius en les altres així com també l’efecte 
invers.  

No tenir en compte la conciliació per totes les persones independentment del gènere ni 
tampoc fer realment efectiva la corresponsabilitat, genera una possible pèrdua de talent femení, 
disminuint així la competitivitat de l’empresa i, també, dificulta el progrés de l’economia ja que les 
dones presenten major dificultat per a desenvolupar-se professionalment a causa dels rols 
estereotipats de gènere i la discriminació en la que, en moltes ocasions, estan sotmeses (Molina-
Hermosilla, 2016). Per la seva banda UNAF (2019), afirma que no aplicar mesures efectives per 
la conciliació pot generar més pobresa, ja que avoca a més persones a abandonar les seves 
carreres professionals per a realitzar tasques de cura si no poden optar a altres recursos. 

3 INVESTIGACIONS, REVISIONS TEÒRIQUES I ESTUDIS RELACIONATS 
AMB ELS EFECTES DE LA CONCILIACIÓ  

Un cop exposats els efectes positius d’aplicar mesures de conciliació i els efectes negatius de no 
aplicar-ne, vegem-ne investigacions que relacionin l’afavoriment de la conciliació amb l’obtenció 
de majors nivells de satisfacció laboral i d’enriquiment treball-família i, també, vegem-ne la relació 
de la manca de conciliació amb l’aparició de major el conflicte treball-família.  

En un estudi comparatiu realitzat per Besarez et al. (2014) a Xile entre dues empreses les 
quals una disposava de mesures per afavorir a la conciliació i l’altra no, pretenent observar si 
existien o no diferències significatives entre ambdues tipologies d’empresa atenent a les variables 
de corresponsabilitat familiar, satisfacció laboral i recolzament organitzacional cap a la família, 
es van trobar relacions interessants. D’una banda, atenent a la corresponsabilitat familiar no es 
van trobar diferències significatives, tot i que fos una hipòtesi plantejada en primera instància, 
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entre les puntuacions dels subjectes d’ambdues tipologies d’empresa concloent que el fet de 
disposar de mesures de conciliació no afecta a un augment de la corresponsabilitat dels individus. 
Però, d’altra banda, es va determinar que existeix una diferència significativa entre la satisfacció 
laboral general dels subjectes que pertanyien a l’empresa que presentava mesures per afavorir 
a la conciliació i els que pertanyien a l’altra tipologia d’empresa. A més a més, es va observar 
que a major recolzament organitzacional cap a la família, majors nivells de satisfacció laboral 
general, de satisfacció amb la supervisió, de satisfacció intrínseca amb el treball, i, també, de la 
satisfacció amb la participació. 

Per la seva banda, Rico (2012), va concloure en el seu estudi que les persones que tenien 
major estabilitat laboral i disposaven de majors facilitats per la conciliació, presentaven major 
benestar. A la vegada, va concloure que les mesures de conciliació impacten positivament a la 
satisfacció laboral de les persones i, també, que les dones eren qui presentaven major satisfacció 
laboral que els homes. Atenent a l’estudi d’Anderson et al. (2002) per tal de determinar els 
antecedents del conflicte treball-família i la relació amb el conflicte família-treball, van observar 
que el conflicte experimentat en el treball generava menor satisfacció laboral tant en homes com 
en dones. Aquesta troballa, segons aquests autors, va evidenciar que ambdós gèneres poden 
quedar afectats si no es permet una adequada conciliació. A més a més, van recalcar l’estreta 
relació entre el conflicte treball-família i família-treball tal i com també s’ha indicat anteriorment. 

En relació a la interacció negativa entre el treball i la família, un meta-anàlisi realitzat per 
Michel et al. (2011) en el qual s’analitzen els antecedents del conflicte treball-família i, 
conseqüentment, també del conflicte família-treball, va determinar a grans trets les següents 
evidències. Primerament, que els factors estressants en el treball estan relacionats positivament 
amb un augment de l’experimentació del conflicte treball-família i, també, que els factors 
estressants a l’àmbit familiar presenten una relació significativa i positiva amb el conflicte família-
treball. En segon lloc, que la dedicació a la feina està relacionada positivament i significativament 
amb experimentar major conflicte treball-família no extraient resultats significatius a la inversa tot 
i la hipòtesi inicial, és a dir, una major dedicació o participació a la família no té una relació 
significativa amb experimentar un major conflicte família-treball. En tercer lloc, que existeix una 
relació significativament negativa entre el recolzament percebut a la feina (de la pròpia 
organització, del supervisor i dels companys de feina) i a la família amb l’aparició del conflicte 
treball-família i família-treball. Aquests resultats evidencien que, a major recolzament a la feina, 
menor experimentació del conflicte treball-família i, a major recolzament a la família, menor 
conflicte família-treball generant, doncs, menor malestar dels subjectes.  

Per la seva banda, Pérez et al. (2015), van realitzar un estudi a 108 empreses espanyoles 
destacades o premiades per presentar, especialment, pràctiques flexibles que afavoreixen a la 
conciliació dels empleats i empleades i que són anomenades Pràctiques Flexibles Familiarment 
Responsables (d’ara en endavant PFFR). En aquest estudi la intenció va ser comprovar l’efecte 
que tenien 11PFFR concretes sobre la satisfacció laboral, el compromís amb l’organització i, 
sobretot, determinar l’efecte que tenien aquestes pràctiques sobre l’enriquiment treball-família 
(quelcom menys estudiat que el conflicte treball-família). A grans trets, segons Pérez et al. (2015), 
en la mencionada investigació es va determinar que: a major ús de PFFR, major enriquiment 
treball-família i menor experimentació de conflicte treball-família; a major enriquiment treball-
família, major satisfacció laboral i major compromís amb l’organització; a major experimentació 
de conflicte treball-família, menor satisfacció laboral essent una relació estadísticament no 
significativa entre el conflicte treball-família i el compromís organitzacional. 

Pel que fa a l’estudi realitzat per Del Castillo, et al. (2011) sobre la cultura organitzacional, 
el conflicte treball-família i família-treball i la voluntat de permanència en l’empresa en empreses 
grans dels sectors més ocupats al Perú, es va observar que una cultura empresarial 
sensibilitzada amb l’equilibri treball-família i que fa accions al respecte, és una variable que prediu 
l’experimentació d’un menor nivell de conflicte treball-família en els empleats. 

Com es pot comprovar amb els resultats dels diferents estudis i investigacions, hi ha una 
estreta relació positiva entre la satisfacció laboral i l’enriquiment treball-família i una estreta 
relació negativa entre la satisfacció laboral i el conflicte treball-família. A la vegada, a major 
aplicació de mesures per la conciliació, major satisfacció laboral i menor conflicte treball-família i 
a major conflicte treball-família, major conflicte família-treball. 
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4 QUINES DIFERÈNCIES EXISTEIXEN ENTRE GÈNERES EN RELACIÓ A 
LA CONCILIACIÓ? 

Durant al llarg del present TFM, s’ha mencionat en diferents moments que les dones són la part 
de la població que, majoritàriament, es dediquen més a la cura de l’àmbit privat i domèstic 
conjuntament realitzant el treball remunerat i que, pel contrari, els homes dediquen, en termes 
generals, més esforços i temps a l’esfera pública i a la seva carrera professional en detriment de 
les tasques en l’esfera privada quedant així desequilibrat el temps dedicat en cada àmbit. Tot i 
estar progressivament avançant cap a una societat on la corresponsabilitat forma part dels 
objectius principals a assolir, hi ha dades que evidencien que ens queda molt camí per recórrer.  

Per a començar, cal recalcar que al llarg de la història s’ha tendit notòriament a identificar 
els problemes de la conciliació com a un conflicte merament del gènere femení provocant, 
conseqüentment, que les mesures aplicades per combatre aquest problema, anessin dirigides 
exclusivament a les dones (Merino, 2015; Molina-Hermosilla, 2016) quan, realment, és quelcom 
que hauria de preocupar a tota la població tal i com hem anat mencionant. Com expressa Molina-
Hermosilla (2016), això només ha fet que perpetuar els rols estereotipats de gènere aplicats pel 
sistema patriarcal, el qual determina que les dones han de fer-se càrrec de l’àmbit privat, però 
sumant-li, a més a més, la càrrega de tenir que conciliar la vida laboral amb la familiar cosa que 
no s’ha exigit per igual als homes. Aquesta concepció, ha anat evolucionant fins parlar, 
actualment, de corresponsabilitat social la qual estableix que les empreses s’han de mostrar 
sensibilitzades amb aquesta qüestió social que afecta a tota la població i, com a tal, resulta 
imprescindible actuar atenent a aquesta premissa i no dirigir les mesures només a les dones 
(Molina-Hermosilla, 2016). De fet, només aconseguint aquesta corresponsabilitat entre les 
tasques domèstiques i les laborals, s’aconseguirà la igualtat entre homes i dones (Alcañiz, 2015). 

Tot i així, segons Cruz (2014), les dones que tenen la opció d’escollir, segueixen buscant 
feines on se’ls permeti adoptar mesures de conciliació de forma expansiva i especialment 
impulsores d’aquest equilibri entre els diferents àmbits de la persona, a diferència dels homes 
que no contemplen aquesta opció com a quelcom prioritari. Tant és així que són elles qui 
acostumen a ocupar el sector públic en detriment del privat el qual està caracteritzat per facilitar 
més la conciliació i són els homes qui acostumen a treballar en empreses que major disponibilitat 
exigeixen per la seva part (Cruz, 2014). A la vegada, segons Molina-Hermosilla (2016) i UNAF 
(2019), les dones són les que més treballen a temps parcial, principalment, a causa de la 
concepció social de que les dones són les principals persones que han de compaginar la vida 
laboral amb la privada. La realitat és que ens trobem davant d’una descompensació en l’adopció 
d’aquesta mesura ja que, i observem el ‘Graf.2’ on s’exposen les dades de l’INE (2020) des del 
2016 al 2019 que relaciona Espanya amb l’UE-28 en relació als ocupats a temps parcial segons 
el sexe, tant en la UE-28 com a Espanya el percentatge d’homes i dones és abismalment diferent.  

Gràfic 2. Percentatge d’homes i dones entre 25 i 54 anys amb contracte a temps parcial 
des de l’any 2016 al 2019 (esquerre Espanya i dreta UE-28).  

Font: Gràfic d’elaboració pròpia a partir de dades extretes del INE (2020) de l’apartat “Empleo del tiempo, conciliación 
trabajo y familia” a “Ocupados a tiempo parcial por sexo, tipo de hogar y periodo. España, UE-27 y UE-28”. 

Molina-Hermosilla (2016), recalca que també són les dones qui se situen en feines on el 
sou és inferior, interrompen la seva carrera professional més sovint que els homes quedant 
minvats el seu sou i desenvolupament laboral. Per exemple, si tenim en compte el ‘Graf.3’, podem 
observar les diferències tant notòries entre gèneres en relació a les excedències per cuidar a 
familiars o als fills/es els quals, tot i mostrar una tendència decreixent, es mantenen els 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

2016 2017 2018 2019

ESPANYA

Homes Dones

0%

10%

20%

30%

40%

2016 2017 2018 2019

UE-28

Homes Dones



Influència de les mesures de conciliació laboral, familiar i personal a la satisfacció laboral i a la interacció treball-família 

24 

 

MU en Direcció i Gestió de Recursos Humans 
 

 

percentatges des del 2005 fins a les últimes dades disponibles del 2019 pràcticament iguals 
(Instituto de la Mujer, 2020). A la vegada, un estudi de IESE Business School (2017) rebel·la que 
un 20% de dones expressen que no han pogut reincorporar-se a la feina després de la maternitat 
perquè no se’ls ha permès fer-ho evidenciant així la discriminació a la que estan sotmeses i el 
perjudici que poden experimentar pel fet de demanar un permís de maternitat i, també, un 53% 
de dones considera que el fet de ser mares els ha impedit una major projecció professional. Per 
tant i en conjunt, podríem confirmar que segueix havent-hi una manera de funcionar diferent entre 
gèneres quedant les dones sotmeses a poder conciliar i dur a terme el treball remunerat i no 
remunerat de forma que ho puguin compaginar, en detriment dels homes que no ho contemplen 
com a quelcom tant prioritari o no se’ls exigeix amb la mateixa intensitat i, a la vegada, demanar 
certs permisos com els de maternitat pot afectar a la seva trajectòria professional. 

Gràfic 3. Evolució dels percentatges d’homes i de dones que han demanat excedències 
per la cura dels fills/es o per la cura de familiars des de l’any 2005 al 2019. 

Font: Gràfic d’elaboració pròpia a partir de les dades exposades per l’Instituto de la Mujer (2020) en l’apartat “Mujeres en 
cifras-Conciliación-Excedencias, permisos y reducciones de jornadas”. 

Per a seguir evidenciant les diferències de gèneres en relació a la utilització de mesures 
de conciliació, és interessant observar l’estudi que va realitzar Alcañiz (2015) l’any 2010 a 
Espanya on es van entrevistar a 30 dones (dividides en tres grups segons les seves qualificacions 
professionals: treballs sense qualificar, professions de coll blanc i professions altament 
qualificades), per tal de desxifrar les diferents estratègies per conciliar segons cada tipus de grup. 
Els resultats van mostrar que les dones amb treballs sense qualificar, realitzen pràcticament totes 
les tasques de la llar i de cura juntament amb la presència de salaris i condicions laborals 
precàries en el treball remunerat i, també, acostumen a presentar parelles amb treballs poc 
qualificats malgrat elles considerin els propis sous com a quelcom secundari i el de les seves 
parelles com a primordial. Les estratègies per conciliar i realitzar per complet el “doble treball” en 
l’àmbit privat i en el laboral són, principalment, la reducció de jornada i els treballs per torns o, 
inclús, canviar de feina cercant horaris més flexibles. En el cas de les dones amb professions de 
coll blanc, acostumen a tenir parelles amb professions similars i el que més valoren en la feina 
és el disposar d’horaris que els permeti complementar-se amb els de la parella i acostumen a 
comptar amb l’ajuda de familiars propers generant que no hi hagi necessitat reduir la jornada.  El 
sacrifici recau en rebutjar feines que no permetin realitzar horaris compatibles amb la parella 
generant que l’estrès sigui inferior que en el grup anterior i que la corresponsabilitat en les 
tasques domèstiques sigui major. Finalment, en el tercer grup, el 90% de les parelles també 
disposen de treball qualificat i les dones no solen reproduir tant contundentment els rols 
típicament femenins prioritzant altres aspectes com la seva realització personal i emancipació 
econòmica. En relació a la maternitat no tenen intencions de deixar el seu treball i exigeixen 
corresponsabilitat a les parelles. La majoria, opta per contractar ajuda externa per desenvolupar 
el rol típicament femení. Per tant i en mode de conclusió, a mesura que augmenta la qualificació 
en el treball, major corresponsabilitat s’observa o, almenys, s’exigeix. 

Per la seva part, Estevan et al. (2014) van realitzar un estudi a 105 participants on l’objectiu 
principal va ser comprovar si entre homes i dones hi ha diferències en relació a diversos riscos 
psicosocials posant èmfasi en el risc psicosocial “doble presència”, el qual pot comportar 
afectacions importants a la salut de les persones treballadores essent totalment evitable a través 
d’una deguda corresponsabilitat. Els resultats van mostrar que les dones presenten majors 
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puntuacions de doble presència essent sotmeses a altes demandes laborals i domèstiques 
generant en elles major sobrecàrrega, dificultat en la gestió del temps i possibles afectacions de 
salut. Així doncs, seria un altre estudi que recalcaria diferències entre gèneres que es podrien 
evitar amb una deguda redacció de mesures de conciliació dirigides a la corresponsabilitat real. 

Per entendre una mica més sobre la desigualtat existent entre el gènere masculí i el femení 
en quant a les possibilitats de conciliar i exemplificar, doncs, que encara estem lluny d’aconseguir 
la igualtat real i efectiva segons la literatura, vegem-ne dades quantitatives que exposin la 
diferència entre homes i dones en quant a la dedicació de temps al treball remunerat i al treball 
no remunerat. Com que per la situació del Covid-19 no s’ha pogut realitzar el treball de camp de 
l’Enquesta Europea de Condicions de Treball (EWCS) per obtenir els resultats aquest any 2020 
(Eurofound, 2020), ens haurem de basar en l’última versió que data de l’any 2015 (INE, 2020).  

Com es pot observar (‘Graf.4’), les dones dediquen gairebé el doble d’hores que els homes 
al treball no remunerat (26,5 hores i 14 hores, respectivament) el qual, segons l’INE (2020), 
entrarien dins d’aquesta modalitat qualsevol cura a persones dependents, persones grans, 
tasques de la llar, activitats de voluntariat, d’oci, entre d’altres similars. Pel que fa al treball 
remunerat, observem el fenomen contrari essent els homes qui més hores hi dediquen (39,7 
hores a diferència de 33,9 hores) tot i que, cal recalcar, que la diferència no és tan gran com en 
el cas del treball no remunerat. Per tant, és un indicador més que reafirma la idea de que les 
dones presenten una “doble presència” o “doble càrrega” atenent, gairebé per igual, les tasques 
del treball remunerat i no remunerat a diferència dels homes que presenten una major dedicació 
envers la seva carrera professional en detriment de les seves obligacions en l’àmbit privat no 
resultant una dada encoratjadora atenent a la corresponsabilitat desitjada.  

Gràfic 4. Hores setmanals dedicades al treball remunerat (feina principal excloent feines 
remunerades secundàries i temps de desplaçament) i al treball no remunerat pels homes 
i per les dones (dades de l’any 2015). 

Font: Gràfic d’elaboració pròpia amb dades extretes de l’EWCS 2015 exposades al INE (2020). Dades extretes de 
l’apartat “Utilització del temps, conciliació treball i família”. 

Com es pot comprovar en la ‘Taula 2’, els homes dediquen, majoritàriament, almenys entre 
1 i 2 hores a activitats polítiques i sindicals a diferència de les dones que no expressen dedicar-
n’hi cap. En canvi, pel que fa a les activitats de voluntariat o caritatives, un 50,4% de les dones 
hi dediquen, almenys, 1 hora al dia i un 37,4% n’hi dediquen 3 hores a diferència dels homes 
que, majoritàriament, hi dediquen 2 hores (44%) o menys d’1 hora (18,5%). Aquestes dades 
podrien indicar que les dones segueixen dedicant més hores, majoritàriament, a tasques de “cura 
dels altres” (en aquest cas, de forma social i caritativa) que els homes que, per la seva part, 
dediquen més temps a activitats més personals i relacionades amb l’esfera pública com són les 
sindicals o polítiques. Altres dades a destacar serien en relació a activitats esportives, culturals 
o d’oci. Tant homes com dones hi dediquen, majoritàriament, 1 hora al dia (44,7% i 50%, 
respectivament) i s’observa que a mesura que la quantitat d’hores dedicades augmenta, en 
ambdós sexes disminueix el percentatge en aquesta categoria. Malgrat això, el percentatge 
d’homes es manté més elevat que el de dones a mesura que les hores dedicades augmenten 
deixant entreveure, moderadament, que hi ha més homes que dones que dediquen més part del 
seu temps a la seva cura i gaudi personal que les dones que inverteixen temps en altres tasques. 

Malgrat aquestes dades marcades, més o menys, per una tendència similar i no suposant 
una diferència entre gèneres especialment significativa, les que fan referència a la cura i educació 
dels fills o nets i a les hores al dia dedicades a realitzar tasques domèstiques sí que mostren 
diferències importants a destacar. Els homes, majoritàriament, dediquen 1 hora a realitzar 
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tasques domèstiques (42,5%) i, les dones, majoritàriament, n’hi dediquen 2 hores (43,3%). Si 
observem quin és el percentatge que en dedica més de 5 hores en ambdós gèneres, podem 
comprovar que els homes són representats només per un 0,3% a diferència de les dones que en 
representen un 2,5% esdevenint també una diferència notòria amb els homes que hi dediquen 4 
hores (1,7%) i les dones que hi dediquen les mateixes hores (12,2%). Aquestes dades indiquen 
que, en part, la corresponsabilitat en la cura de la llar està lluny de ser una realitat, ja que els 
homes dediquen menys hores com a mitjana a les tasques de cuina o domèstiques. Atenent a la 
cura i educació de fills o nets, els homes, majoritàriament, dediquen 2 hores al dia (36,7%) i les 
dones 4 hores (33,9%). En aquest cas, s’observa que els homes dediquen, en proporció, menys 
hores a la cura i educació dels fills o nets que les dones ja que, si sumem els percentatges que 
s’hi dediquen des de 3 hores al dia fins a 5 o més, les dones hi estan representades en un 61,1% 
a diferència dels homes que hi estarien representats per un 43,3%. Així doncs, en termes 
generals, els homes hi dediquen menys hores que les dones a la cura i educació dels fills o nets.  

Finalment, pel que fa a la cura de familiars ancians o amb discapacitat, els percentatges 
són més equitatius. Majoritàriament, les dones dediquen 2 hores al dia a realitzar aquesta activitat 
(24,8%) i els homes també (28,6%). Tot i així, si observem el percentatge de dones que s’hi 
dediquen més de 5 hores (6,3%) és, moderadament, més elevat que el dels homes (5,3%).  

Taula 2. Percentatge d’homes i de dones en relació a les hores al dia dedicades al treball 
no remunerat l’any 2015. 

HOMES 
Menys 

d’1 
hora 

1 
hora 

2 
hores 

3 
hores 

4 
hores 

5 o més 
hores 

Activitats de voluntariat o  caritatives 18,5 16,2 44 8,3 0 13 

Polítiques o sindicals 0 89,8 10,2 0 0 0 

Cura i educació de fills o nets 1,1 13,8 36,7 19 20,6 3,7 

Cuinar i realitzar tasques domèstiques 6,5 42,5 35,5 9,9 1,7 0,3 

Cura de familiars ancians o amb 
alguna discapacitat 

4,6 25,4 28,6 14,8 16,2 5,3 

Fer un curs o formació 3,4 15,2 34 17,2 14,6 8 

Activitats esportives, culturals o d’oci 6,6 44,7 33,8 7,9 4,3 0,2 

DONES 
Menys 

d’1 
hora 

1 
hora 

2 
hores 

3 
hores 

4 
hores 

5 o més 
hores 

Activitats de voluntariat o  caritatives 12,3 50,4 0 37,4 0 0 

Polítiques o sindicals 0 0 0 0 0 0 

Cura i educació de fills o nets 0,5 8,2 23,1 17,3 33,9 9,7 

Cuinar i realitzar tasques domèstiques 2,6 15,8 43,3 19,5 12,2 2,5 

Cura de familiars ancians o amb 
alguna discapacitat 

1,5 20,3 24,8 13,4 16,6 6,3 

Fer un curs o formació 4,3 15 16,4 7,7 21,9 31,8 

Activitats esportives, culturals o d’oci 12,7 50 24,5 4,6 2,3 0 

Font: Dades extretes de l’EWCS del 2015 exposades a l’INE (2020). Dades extretes de l’apartat “Utilització del temps, 
conciliació treball i família”. 

Una altra informació que podria ajudar-nos a entendre com els homes i les dones senten 
que poden compaginar part de la vida privada amb la vida laboral, és observant si tenen o no 
dificultats per a realitzar les tasques de la llar degut a estar massa cansats o cansades del treball 
remunerat. Pel que fa a les dades exposades a l’INE (2020), tal i com podem observar en la 
‘Graf.5’, tant homes com dones exposen, majoritàriament, que “de vegades” els succeeix. Si 
atenem a la diferència entre ambdós gèneres, es pot observar que el percentatge de dones que 
expressen tenir “sempre” aquesta sensació de cansament és major que els homes en totes les 
franges d’edat. Cal tenir en compte que, tot i que majoritàriament tant homes com dones només 
senten aquest cansament derivat de la feina “de vegades”, es pot observar que les dones com a 
segona resposta més utilitzada ha estat la de “quasi sempre”, no succeint el mateix en els homes 
que, com a segona opció i majoritàriament, han tendit a contestar que “mai” senten aquest 
cansament. Aquestes evidències senyalen que les dones senten major pressió i major exigència 
que els homes a l’hora de compaginar la vida laboral amb les tasques domèstiques i reben el 
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pes social d’haver de realitzar aquestes i repartir-se el temps i l’energia en complir el rol de cura 
de la llar com en l’aportació d’economia derivada del treball remunerat.  

Gràfic 5. Percentatges d’homes i de dones en relació a com se senten de cansats degut a 
la feina per a realitzar les tasques de la llar per franges d’edat (dades de l’any 2015).  

 

Font: Gràfic d’elaboració pròpia a partir de les dades extretes de l’EWCS del 2015 exposades a l’INE (2020). Dades 
extretes de l’apartat “Utilització del temps, conciliació treball i família”. 

Cal afegir que les realitats familiars estan canviant molt durant les últimes dècades donant 
peu a tipologies familiars que anys anteriors eren pràcticament inexistents. Per exemple, segons 
les dades del 2019 de l’EPA (2020), hi havia 86.800 famílies monoparentals i 489.600 
monomarentals les quals, tot i que hi hagi una diferència innegable entre homes i dones que 
formen part d’aquestes, la realitat és cada cop n’hi ha més de les dues tipologies. Segons UNAF 
(2019), el fet d’estar modificant el model on l’home tenia el rol de sustentar econòmicament i la 
dona de realitzar les tasques de cura de la llar i la família, sumat a l’augment de nuclis 
unipersonals o que compten amb un únic progenitor, ha generat que les tasques del treball no 
remunerat no estiguin tant cobertes i es necessiti de major equitat entre gèneres. D’aquesta 
manera, es fa imprescindible que des de les empreses es puguin impulsar mesures de conciliació 
òptimes i pensades per ambdós gèneres essent encara més imprescindible en famílies que 
només compten amb un sol progenitor. Amb tot això, les polítiques de conciliació han d’estar 
dissenyades atenent a la multitud de realitats familiars de forma transversal (UNAF, 2019). 

5 QUINES DIFERÈNCIES EN MATÈRIA DE CONCILIACIÓ LABORAL, 
FAMILIAR I PERSONAL HI HA SEGONS LA MIDA EMPRESARIAL? 

Com hem mencionat amb anterioritat, Espanya presenta un teixit empresarial poc favorable per 
l’aplicació de mesures de conciliació capaces de satisfer a la població i generar-li major qualitat 
de vida o benestar en aquest aspecte. Majoritàriament, està compost per PIMES i, segons una 
notícia de RRHHDigital del 2018, en un estudi que va fer la consultora “Mente y vida”, es va 
determinar que només un 20% d’empreses espanyoles poden ser caracteritzades com a 
impulsores d’una conciliació real en els seus empleats essent quelcom encara més difícil per les 
PIMES degut a la disposició de menys recursos. A més a més, malgrat un 80% d’aquesta mida 
empresarial anhelin aplicar mesures per la conciliació tal i com ho fan en altres països, un 15% 
considera que pot afectar negativament a la productivitat, fet que no concorda amb els efectes 
reals que genera la conciliació. Per tant, ens trobem en un país on les PIMES abunden i, algunes, 
segueixen presentant certes reticències per esdevenir “pro-conciliadores”. En tot cas, anem a 
revisar les dades actuals que evidencien aquesta realitat en el teixit empresarial espanyol i alguns 
punts que defineixin aquesta situació. 

5.1 Estadístiques sobre la mida empresarial a l’Estat espanyol en l’actualitat 

Si observem les dades anuals del 2019 exposades a continuació en la ‘Taula 3’, es pot determinar 
que Espanya es caracteritza per tenir un nombre més elevat de PIMES (1.335.544) que 
d’empreses grans (4.871) tal i com mostren les dades de MITES (2020) de l’any 2019. Segons 
l’article 2 de l’Annex I del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió Europea, de 17 de juny del 
2014, pel qual es declaren determinades ajudes compatibles amb el mercat interior en l’aplicació 
dels articles 107 i 108 del tractat, les PIMES són aquelles empreses fins a 249 treballadors (sumat 
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a que el volum de negoci anual no superi els 50 milions d’euros i el balanç general no superi als 
43 milions). Així doncs, podem afirmar que el teixit empresarial d’Espanya es compon, 
significativament, per moltes més PIMES que empreses grans. No només això sinó que hi ha 
1.153.277 empreses de 1 a 9 treballadors a diferència de les 187.138 empreses de 10 a més de 
499 treballadors. Per tant, hi ha un nombre més elevat de microempreses (de 1 a 9 treballadors) 
que de petites empreses (10-49 treballadors), mitjanes empreses (50-249 treballadors) i grans 
empreses (més de 250 treballadors). A tot això, cal sumar-li la gran quantitat de persones 
autònomes que treballen al nostre país, el qual ascendeix a 1.569.992 empreses (MITES, 2020). 

Taula 3. Número d’empreses amb assalariats que estan inscrites a la Seguretat Social 
durant l’any 2019 (últimes dades disponibles) segons la mida de l’empresa. 

Mida de l’empresa Nombre d’empreses 

De 1 a 2 treballadors/es 714.284 

De 3 a 5 treballadors/es 301.576 

De 6 a 9 treballadors/es 137.417 

De 10 a 49 treballadors/es 157.113 

De 50 a 249 treballadors/es 25.154 

De 250 a 499 treballadors/es 2.633 

Més de 499 treballadors/es 2.238 

TOTAL 1.340.415 

Font: Dades del 31 de desembre del 2019 extretes del Ministeri de Treball i Economia Social (MITES, 2020) en l’apartat 
anuari d’estadístiques de l’any 2019 (últimes dades disponibles) referent al mercat de treball (Empreses Inscrites en la 
Seguretat Social).  

D’altra banda, si fem referència al nombre de persones assalariades que treballen segons 
la mida de l’empresa, tal i com podem observar en la ‘Taula 4’ (MITES, 2020), podem comprovar 
que la majoria dels assalariats i assalariades treballen en empreses grans (4.717.914) si tenim 
en compte tot el desglossament que s’exposa essent la menor xifra en empreses entre 250 i 499 
treballadors. Realitzant el sumatori del tipus d’empresa PIME i del tipus d’empresa gran, es pot 
concloure que 8.585.059 de persones assalariades treballen en PIMES a diferència dels 
5.622.756 que ho fan a empreses grans. Així doncs, hi ha gairebé el doble de persones 
assalariades que treballen en PIMES que en empreses grans a l’Estat espanyol. 

Taula 4. Número total de treballadors/es d’empreses amb assalariats que estan inscrites a 
la Seguretat Social durant l’any 2019 (últimes dades disponibles) segons la mida de 
l’empresa. 

Mida de l’empresa Nombre de treballadors/es 

De 1 a 2 treballadors/es 949.095 

De 3 a 5 treballadors/es 1.131.741 

De 6 a 9 treballadors/es 989.171 

De 10 a 49 treballadors/es 3.049.109 

De 50 a 249 treballadors/es 2.465.943 

De 250 a 499 treballadors/es 904.842 

Més de 499 treballadors/es 4.717.914 

TOTAL 14.207.815 

Font: Dades del 31 de desembre del 2019 extretes del Ministeri de Treball i Economia Social (MITES, 2020) en l’apartat 
anuari d’estadístiques de l’any 2019 (últimes dades disponibles) referent al mercat de treball (Empreses Inscrites en la 
Seguretat Social).  

5.2 Quin impacte té la mida empresarial en la conciliació laboral, familiar i 
personal? 

Un cop visualitzades les dades més quantitatives publicades per les diferents bases de dades 
que ens han permès fer-nos una idea del teixit empresarial espanyol, anem a veure què és el 
que la literatura expressa sobre la conciliació segons la mida de l’empresa.  

Hi ha diversos articles que exposen les diferències existents en quant a la conciliació 
segons la mida empresarial generant diversitat d’anàlisi en relació a aquest fenomen. Part de la 
literatura que tracta sobre el tema, defensa que el fet de pertànyer a una PIME representa un 
avantatge a l’hora de percebre pràctiques que afavoreixen a la conciliació, ja que es poden aplicar 
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mesures personalitzades a cada treballador degut al tracte proper amb els empresaris i, també, 
perquè ambdues parts (treballador i empresari) coneixen amb més profunditat tant la situació en 
que es troba l’empresa (organització del treball, situació econòmica, etc.) com la situació personal 
o familiar de cada empleat generant, doncs, major facilitat de comunicació i de poder arribar a 
certs acords de forma individual per aconseguir una adequada conciliació (Amedna, 2014) capaç 
de generar satisfacció en ambdues parts. Malgrat aquesta apreciació, també és cert que les 
PIMES presenten major dificultat per presentar una estratègia formal de RSC dirigida a la 
corresponsabilitat (Molina-Hermosilla, 2016) podent generar que, socialment, es perpetuï amb 
major proporció la desigualtat de gènere. Seguint en la mateixa línia, segons Amedna (2014), en 
una PIME és complicat que hi hagi algun treballador dedicat específicament en matèria de 
conciliació degut a presentar menys recursos que una empresa gran. Així dons, ens trobem 
davant d’avantatges i inconvenients depenent de si es pertany en una PIME o en una empresa 
gran en relació a la conciliació. 

Per seguir entenent la realitat de les PIMES al nostre país cal recalcar que, malgrat tenen, 
d’una banda, moltes característiques que poden ajudar a fomentar la conciliació, també 
presenten, d’altra banda, grans dificultats tècniques per a que així esdevingui (Amedna, 2014; 
Cruz, 2014; Molina-Hermosilla, 2016). Segons Amedna (2014), acostumen a ser organitzacions 
menys flexibles, que compten amb pocs treballadors i que, només que un no acudeixi a treballar, 
pot suposar que la capacitat productiva es redueixi essent molt més notori en empreses que 
compten amb molt pocs treballadors o que, inclús, sigui difícil de substituir a un empleat que 
demani una reducció de jornada molt petita i que cap treballador existent pugui suplir les hores i 
que, finalment, sigui el propi empresari qui cobreixi les seves funcions de manera temporal 
generant que quedi minvada la seva pròpia possibilitat de conciliar. Segons Cruz (2014), la 
situació empitjora quan es parla de microempreses essent difícil aplicar mesures de conciliació 
en aquestes degut a que no compten amb la flexibilitat suficient per les seves dimensions quedant 
en evidència que les pràctiques de conciliació s’adeqüen a la realitat experimentada en 
organitzacions que compten amb un nombre més significatiu de treballadors podent ser més fàcil 
d’establir tals pràctiques en mitjanes-grans empreses. Com hem vist anteriorment amb 
l’exposició de dades estadístiques, les microempreses són les que més abunden a Espanya 
podent generar que les persones que hi treballin presentin menor satisfacció degut a la dificultat 
per compaginar l’àmbit laboral, familiar i personal.  

Finalment, Amedna (2014) recalca també que, en moltes ocasions, els llocs de treball en 
les PIMES són multifuncionals generant que sigui difícil trobar una persona capaç de substituir a 
un empleat temporalment degut a la dificultat cobrir a algú amb aquestes característiques. 

6 FINALITAT I OBJECTIUS 

Amb tot el que s’ha descrit i tenint en compte que el teixit empresarial espanyol pot dificultar 
l’aplicació de mesures de conciliació òptimes ja que està majoritàriament compost per 
organitzacions fins a 249 treballadors que puguin ocasionar davallades en la satisfacció laboral 
a causa d’experimentar un major conflicte treball-família, la present investigació tracta de 
descobrir si existeixen o no diferències estadísticament significatives en l’actualitat entre 
persones que treballen en PIMES i en empreses grans en relació a la variable satisfacció laboral 
i a la variable interacció treball-família o, si pel contrari, ens trobem davant d’organitzacions que, 
malgrat disposin de mides diferents, presenten empleats similarment satisfets i amb el tipus 
d’interaccions similars i deixant entreveure que no és qüestió de la mida que es pertanyi sinó que 
el pes recau en altres aspectes. També, es tractarà de determinar fins a quin punt existeixen 
diferències entre el grau de percepció de les persones que treballen en PIMES i els que ho fan 
en empreses grans en relació a les mesures de conciliació que apliquen les seves respectives 
empreses per a verificar aquesta tendència de que les PIMES, realment, apliquen en menys 
proporció mesures de conciliació per tot el que s’ha descrit anteriorment. 

A la vegada, al haver observat que entre homes i dones la corresponsabilitat no és una 
realitat assolida, podent generar diferències en l’experimentació del conflicte treball-família entre 
gèneres i, com a conseqüència, que les dones presentin menor satisfacció laboral, en la present 
investigació es tractarà de comprovar si existeixen també diferències estadísticament 
significatives entre homes i dones en relació a aquestes variables. 

Finalment i de forma general, es pretén observar si ens trobem davant d’empreses que, 
independentment de la seva mida, apliquen mesures de conciliació potencialment satisfactòries 
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o si, pel contrari, ens seguim trobant davant d’empreses amb poca sensibilització amb la temàtica 
generant disconformitat en la població tot i trobar-nos en situació de pandèmia. 

En resumides comptes, tenint en compte els objectius generals que s’han descrit, la 
finalitat o propòsit de la present investigació és: 

Realitzar un anàlisi comparatiu sobre la satisfacció laboral i la interacció treball-família i 
família-treball dels treballadors i treballadores d’Espanya en contextos d’oficina segons les 

variables gènere i mida empresarial a la que pertanyen els participants. 

Els objectius específics i les hipòtesis plantejades per assolir el propòsit són: 

- Determinar la influència de les variables gènere i mida empresarial a la que pertanyen 
els participants, en la satisfacció laboral que experimenten els subjectes i el grau de 
felicitat: 

o H1: Les dones presenten menor satisfacció laboral que els homes. 
o H2: Les persones que treballen en empreses grans presenten major satisfacció laboral 

que les que treballen en PIMES. 
o H3: En general, els participants amb persones dependents al càrrec presenten menor 

satisfacció laboral que els que no en tenen.  
o H4: A major grau de percepció per part dels participants de que les respectives 

empreses apliquen mesures per la conciliació, major grau de felicitat.  
o H5: Les persones que treballen en empreses grans, van més felices a treballar que 

les que treballen en PIMES i consideren en major proporció que les mesures de 
conciliació aplicades en les seves respectives empreses són suficients. 

o H6: A major grau de percepció de que les respectives empreses apliquen mesures de 
conciliació, major grau de consideració de que les pràctiques que apliquen les seves 
respectives empreses són suficients. 

o H7: Les persones que van més felices a treballar són les que perceben en major grau 
que les mesures de conciliació aplicades per les seves respectives empreses són 
suficients. 

- Determinar la influència de les variables gènere i mida empresarial a la que pertanyen 
els participants, en la interacció treball-família i família-treball que experimenten els 
subjectes: 

o H8: Les dones presenten major interacció negativa treball-família que els homes. 
o H9: En general, els participants amb persones dependents al càrrec presenten major 

interacció negativa treball-família que els que no en tenen. 
o H10: Com major sigui la mida empresarial a la que pertanyin els subjectes, menor és 

la interacció negativa treball-família i major és la interacció positiva treball-família. 
o H11: En general, a major interacció positiva treball-família, major interacció positiva 

família-treball. 
o H12: En general, a major interacció negativa treball-família, major interacció negativa 

família-treball. 
o H13: En general, les persones que presenten major interacció negativa treball-família, 

presenten una menor interacció positiva treball-família. 

- Comprovar l’efecte que tenen les mesures de conciliació en la interacció treball-família 
i família-treball i en la satisfacció laboral dels participants segons la mida empresarial: 

o H14: Els participants que pertanyen en empreses que apliquen en major proporció 
mesures per afavorir a la conciliació, presenten major satisfacció laboral general, 
satisfacció amb la supervisió, amb la participació i amb la satisfacció intrínseca. 

o H15: Els participants que pertanyen a empreses que apliquen en major proporció 
mesures per afavorir a la conciliació, presenten menor interacció negativa treball-
família i major interacció positiva treball-família. 

o H16: Les persones que pertanyen a empreses grans, perceben que les seves 
respectives empreses apliquen en major grau pràctiques per afavorir la conciliació que 
les que treballen en PIMES. 
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- Relacionar els resultats de la satisfacció laboral i interacció positiva/negativa treball-
família i família-treball: 

o H17: Les persones que presenten major satisfacció laboral general, experimenten 
major interacció positiva treball-família. 

o H18: Les persones que presenten major satisfacció laboral general, experimenten 
menor interacció negativa treball-família. 

o H19: Les persones que presenten major satisfacció amb la supervisió, presenten 
menor interacció negativa treball-família. 

- Identificar si els subjectes de la present investigació tendeixen a la corresponsabilitat 
i conèixer la diferència de percepcions dels participants segons el gènere en relació al 
perjudici en la utilització d’excedències i permisos de maternitat/paternitat: 

o H20: Les dones es dediquen en major grau que els homes a tasques relacionades 
amb el manteniment de la llar i a les compres de la casa.  

o H21: Les dones consideren en major grau que demanar un permís maternal pot 
perjudicar o ha perjudicat la seva carrera professional que els homes. 

o H22: Les dones perceben en major grau que demanar una excedència pot perjudicar 
o ha perjudicat la seva carrera professional que els homes. 

o H23: Dels participants que tenen persones dependents al càrrec, les dones hi 
dediquen més hores setmanals que els homes a la seva cura. 

- Comprovar si la situació actual de pandèmia mundial ha generat que les empreses 
apliquin òptimes mesures de conciliació: 

o H24: La majoria dels participants consideren suficients les mesures de conciliació 
aplicades per les seves respectives empreses. 

7 METODOLOGIA 

7.1 Participants 

El nombre mínim de participants requerits en el present estudi va ser de 90 subjectes amb 
l’objectiu de que formessin part de la mostra un nombre equitatiu entre homes i dones i, també, 
que fos bastant equilibrat el nombre de persones que treballen en PIMES i en empreses grans. 
Tal premissa es va tenir en especial consideració degut als objectius principals de la present 
investigació que és analitzar les variables gènere i mida empresarial en relació a la satisfacció 
laboral i a la interacció treball-família i família-treball que es produeix.  

Els criteris d’inclusió per a poder participar en aquesta investigació van ser que l’individu 
fos assalariat/da i estigués actualment treballant de forma remunerada a Espanya (excloent els 
autònoms i les autònomes) i, també, que estigués treballant en feines d’oficina. Aquest últim 
criteri és degut a que hi ha feines que pel context o les característiques del lloc de treball en sí 
no són comparables i, a causa de les dimensions del present estudi, es va considerar necessari 
acotar les característiques o el tipus de subjectes a participar-hi. Així doncs, els criteris d’exclusió 
van ser no ser assalariat/da, no estar treballant de forma remunerada a Espanya en l’actualitat, 
les persones autònomes i les que treballen fora d’un context d’oficines. Finalment, es va 
aconseguir una mostra de 44 homes (48,9%) i 46 dones (51,1%), d’edats compreses entre 25 i 
64 anys. Dels participants, n’hi ha un 43,3% que treballen en empreses que tenen, com a mínim, 
250 treballadors (empreses grans) i un 56,7% en empreses de menys de 250 treballadors 
(PIMES). Tots els i les participants provenen de la Comunitat de Madrid, d’Aragó i de Catalunya. 

7.2 Instruments 

Per tal de procedir amb l’anàlisi comparatiu i poder refutar o verificar les hipòtesis extretes a partir 
de la literatura prèvia, es van utilitzar, principalment, dos instruments: el S20/23 de Melià i Peiró 
(1989) per mesurar la satisfacció laboral dels participants i la versió espanyola del qüestionari 
SWING de Moreno, Sanz, Rodríguez i Geurts (2009) per determinar la interacció positiva i/o 
negativa que es produeix entre el treball i la família i viceversa.  

Addicionalment, també es va demanar als participants que exposessin algunes dades 
generals: el gènere, l’edat, si disposen o no de persones dependents al càrrec, el nombre 
d’aquestes i el nombre d’hores dedicades a la seva cura, el nombre de treballadors de l’empresa 
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a la que pertanyen i el nombre d’anys treballats en aquesta. També, es varen realitzar preguntes 
generals sobre el possible grau d’afectació en la trajectòria professional pel fet de demanar 
permisos de paternitat/maternitat o excedències, sobre el grau en que consideren els subjectes 
que les seves respectives empreses apliquen suficients mesures de conciliació i preguntes 
específiques sobre el repartiment de les tasques domèstiques per a poder determinar si 
existeixen o no diferències entre gèneres. Aquestes últimes qüestions, es basen en part de  
l’enquesta de conciliació que utilitza el govern basc (Eustat, 2010). Com a última pregunta, es 
demana als subjectes que expressin el grau de felicitat en relació al treball (Veure Annex I). 
Finalment, es va demanar als participants que responguessin amb una escala Likert (essent 
1=Mai; 2=De vegades; 3=Sovint; 4=Sempre) en quin grau les seves respectives empreses els 
permeten o no adoptar pràctiques que afavoreixen a la conciliació en la seva realitat diària dins 
l’organització. Atenent que no totes les pràctiques de flexibilitat que s’apliquen estan relacionades 
amb la possibilitat de conciliar, en el present estudi ens basarem en les 11PFFR, que defineixen 
Pérez et al. (2015) les quals tenen una connexió rellevant amb la conciliació (‘Taula 5’): 

Taula 5. Pràctiques Flexibles Familiarment Responsables de Pérez et al. (2015) emprades 
per la recollida de dades. 

Pràctiques Flexibles Familiarment Responsables (PFFR) 
(Pérez et al., 2015) 

Teletreball 

Contracte fix a temps parcial 

Compartir un lloc de treball amb un altre empleat/da 

Possibilitat de reducció de jornada laboral 

Horari laboral flexible 

Jornada intensiva en qualsevol moment 

Jornada intensiva a un període d’estiu 

Comprimir la jornada laboral en almenys 5 dies 

Excedències personals o familiars 

Vacances curtes/permisos 

Borsa d’hores 

Font: Taula d’elaboració pròpia amb dades provinents de l’article “El enriquecimiento trabajo-familia: un nuevo enfoque 
en el estudio de la concilaición y la satisfacción laboral de los empleados” (Pérez et al., 2015). 

Atenent al qüestionari de satisfacció laboral S20/23 (‘Taula 6’), és una versió reduïda del 
S4/82 i compta amb la mateixa validesa i fiabilitat. En aquest cas, està compost per només 23 
ítems que s’agrupen en 5 factors i la forma de resposta d’aquest qüestionari és a través d’una 
escala Likert amb 7 opcions (1=Molt insatisfet; 2=Bastant insatisfet; 3= Quelcom insatisfet; 4= 
Indiferent; 5=Quelcom satisfet; 6=Bastant satisfet; 7=Molt satisfet) (Melià i Peiró, 1989): 

Taula 6. Factors de satisfacció del qüestionari de satisfacció laboral S20/23 de Melià i Peiró 
(1989) i els ítems relacionats en cadascun. 

Qüestionari de Satisfacció Laboral S20/23  
(Melià i Peiró, 1989) 

FACTORS ÍTEMS AVALUABLES  

Factor I: “Satisfacció amb la supervisió” 13, 14, 15, 16, 17 i 18 

Factor II: “Satisfacció amb l’ambient físic de treball” 6, 7, 8, 9 i 10 

Factor III: “Satisfacció amb les prestacions” 4, 11, 12, 22 i 23 

Factor IV: “Satisfacció intrínseca” 1, 2, 3 i 5 

Factor V: “Satisfacció amb la participació” 19, 20 i 21 

Font: Taula d’elaboració pròpia a partir de dades provinents de l’article “La medida de satisfacción laboral en contextos 
organizacionales: El Cuestionario de Satisfacción S0/23” (Melià i Peiró, 1989). 

La plantilla del qüestionari complet de satisfacció laboral S20/23 ha estat extret de Melià i 
Peiró (1998) el qual es pot trobar en l’Annex II del present treball. 

Pel que fa al qüestionari SWING (‘Taula 7’), en la present investigació s’ha utilitzat la versió 
espanyola que presenten Moreno, Sanz, Rodríguez i Geurts (2009) la qual, segons els mateixos 
autors, manté la mateixa validesa i fiabilitat que el qüestionari precedent que s’anomena Survey 



Influència de les mesures de conciliació laboral, familiar i personal a la satisfacció laboral i a la interacció treball-família 

33 

 

MU en Direcció i Gestió de Recursos Humans 
 

 

Work-Home Interaction-Nijmegen (SWING). Aquest qüestionari compta amb 22 ítems en total i 
s’agrupen en 4 subescales (Moreno, et al., 2009) (Veure Annex III): 

Taula 7. Subescales de la versió espanyola del qüestionari SWING de Moreno, Sanz, 
Rodríguez i Geurts (2009) i els ítems relacionats en cadascuna. 

Versió espanyola del qüestionari SWING 
(Moreno, Sanz, Rodríguez i Geurts, 2009) 

SUBESCALES ÍTEMS AVALUABLES 

Interacció negativa treball-família  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 

Interacció negativa família-treball 9, 10, 11 i 12 

Interacció positiva treball-família 13, 14, 15, 16 i 17 

Interacció positiva família-treball 18, 19, 20, 21 i 22 

Font: Taula d’elaboració pròpia a partir de les dades extretes de l’article: “Propiedades psicométricas de la versión 
española del Cuestionario de Interacción Trabajo-Familia (SWING)” (Moreno, Sanz, Rodríguez i Geurts, 2009). 

El qüestionari SWING va ser definitivament l’escollit per fer la recollida de dades i avaluar 
la possible interacció positiva o negativa entre el treball i la família i viceversa perquè, segons 
Moreno et al. (2009), és dels pocs qüestionaris validats que no només avaluen el conflicte treball-
família i família-treball sinó que també té en compte l’enriquiment treball-família i família-treball i 
pot ser aplicat en el context espanyol ja que hi ha altres qüestionaris que s’han elaborat a EEUU 
però n’hi ha pocs que tinguin en compte el context europeu. A més a més, és un instrument que 
s’adequa plenament als objectius de la present investigació ja que ens permet obtenir resultats 
en relació als possibles conflictes entre treball-família i viceversa i, també, l’enriquiment dels 
mateixos constructes tenint especial relació amb la conciliació. No només això sinó que, també i 
és un qüestionari apte per ser contestat per a qualsevol persona independentment de que disposi 
o no de família ja que té en compte la vida personal dels subjectes (Moreno et al., 2009) essent, 
doncs, un instrument que concorda, especialment, amb el que es pretén en el present estudi. 

Originàriament, les puntuacions que es donen en cada ítem són de 0 a 3 (essent 0=Mai; 
1=De vegades; 2=Sovint; 3=Sempre) però, en la present investigació, s’ha optat per a que les 
puntuacions s’estableixin entre 1 i 4  per tal de facilitar l’anàlisi (essent 1=Mai; 2=De vegades; 
3=Sovint; 4=Sempre). 

Tenint en compte que hi ha persones que només són de parla castellana, es van elaborar 
dues versions dels instruments (català i castellà). La duració aproximada per a respondre a la 
totalitat dels instruments és de 10-15 minuts complint així amb un dels requisits de la present 
investigació que era que fos una recollida de dades força àgil.  

7.3 Procediment 

Abans de començar amb l’estudi, es va comprovar amb 10 participants la comprensió de les 
preguntes dels dos qüestionaris emprats així com també de les dades generals que es demanen 
el dia 29 de novembre del 2020. Un cop comprovat el bon funcionament dels instruments i haver 
fet les degudes modificacions, es va procedir a passar els qüestionaris i les preguntes als 
participants finals de la present investigació essent iniciat al mateix dia de la proba pilot. Les 
dades de tots els subjectes van ser totalment recollides el dia 9 de desembre del 2020. 

Per tal de poder recollir les dades de forma eficaç, anònima i que no suposés una dedicació 
elevada de temps i esforç pels subjectes d’estudi, es va utilitzar l’eina que Google Drive ofereix 
per la realització d’enquestes: Google Forms. Aquesta eina, va facilitar l’obtenció de les dades 
de manera online i, també, que les dades poguessin traslladar-se directament a una base de 
dades com l’Excel. Un cop detallades a l’Excel, es va procedir a transformar-les en puntuacions 
directes (puntuació en cada factor de satisfacció, puntuació en cada una de les subescales 
referents a la interacció treball-família i família-treball i, també, de les PFFR) per tal de poder fer, 
posteriorment, les associacions i correlacions necessàries entre les variables.  

Un cop obtingudes les puntuacions, es va disposar a utilitzar el programa estadístic SPSS 
per l’anàlisi comparatiu. Les probes estadístiques emprades varen ser taules de contingència per 
fer l’anàlisi descriptiu, el Chi-Quadrat per determinar l’associació entre variables categòriques, la 
proba no paramètrica d’U de Mann-Whitney per associar dades categòriques amb variables 
dependents quantitatives quan no compleix la normalitat en el comportament de les dades i la T-
Student quan la distribució és normal. Les correlacions s’han efectuat amb la proba no 
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paramètrica de Spearman quan no es compleix normalitat en el comportament de les dades o 
entre variables categòriques. Addicionalment, per conèixer la causa-efecte entre algunes de les 
variables que presenten correlació, es va procedir a realitzar una regressió lineal amb ANOVA. 

8 RESULTATS 

Com observarem al llarg d’aquest apartat, els resultats obtinguts de la present investigació no 
han estat, majoritàriament, estadísticament significatius en relació a l’existència de possibles 
diferències en quant a la satisfacció laboral i a la interacció treball-família i família-treball segons 
la variable gènere i mida empresarial. Concretament, no s’han trobat diferències entre homes i 
dones en relació a aquestes variables i només se n’han trobat algunes entre persones que 
treballen en PIMES i les que ho fan en empreses grans en relació a la interacció positiva treball-
família i família-treball. Per la resta, no s’han trobat diferències significatives entre PIMES i 
empreses grans en relació a la satisfacció laboral, ni a la interacció negativa treball-família, ni al 
grau general de percepció per part dels participants de poder utilitzar les 11PFFR proposades.  

Atenent específicament al gènere, els homes no presenten major satisfacció laboral que 
les dones, tampoc hi ha diferències entre ells en relació a la interacció positiva ni negativa treball-
família, ni existeixen diferències significatives en quant al manteniment de la llar ni a les compres 
de la casa, ni en les opinions respecte si consideren que les mesures de conciliació aplicades en 
les seves respectives empreses són suficients, ni tampoc hi ha diferències en relació a si una 
excedència creuen que els podria o no perjudicar en la seva carrera professional. On sí que 
mostren diferències estadísticament significatives és en les opinions relatives al perjudici 
relacionat amb el permís de paternitat o maternitat i en a les hores setmanals dedicades a 
persones dependents, essent les dones qui més hores hi inverteixen i qui en major grau 
consideren que les seves carreres professionals poden quedar afectades pel fet de ser mares.  

En termes generals, no existeix una correlació estadísticament significativa entre 
satisfacció laboral general dels subjectes i la interacció treball-família ni negativa ni positiva. La 
hipòtesi de que a major interacció negativa treball-família, menor satisfacció laboral queda 
refutada de la mateixa manera que a major interacció positiva treball-família, no es produeix 
major satisfacció laboral. Tenint en compte el gènere, tant en homes com en dones existeix una 
correlació estadísticament significativa entre la interacció positiva treball-família i família-treball i 
entre la interacció negativa treball-família i família-treball donant els mateixos resultats tenint en 
compte al conjunt de persones que treballen en PIMES i al conjunt de persones que treballen en 
empreses grans. Només en el cas de persones que treballen en empreses grans es produeix 
una correlació negativa estadísticament significativa entre la satisfacció laboral general i la 
interacció negativa treball-família.  

Hipòtesis relacionades amb la possibilitat de poder adoptar en major o menor grau les 
11PFFR i la satisfacció laboral han estat verificades donant lloc a resultats significatius en relació 
a la correlació d’aquests dos constructes indicant-nos que a major percepció per part dels 
participants de la mostra que les seves respectives empreses apliquen tals mesures, major 
satisfacció laboral, major satisfacció amb la supervisió, major satisfacció amb la participació i 
major satisfacció intrínseca. Tot i així, correlacionant el grau en que les empreses apliquen les 
11PFFR i la interacció positiva i negativa treball-família, s’han obtingut, parcialment, resultats 
estadísticament significatius indicant-nos que a major percepció de poder adoptar aquestes 
mesures per part dels participants, major interacció positiva treball-família encara que no 
correlaciona inversament i estadísticament de forma significativa amb la interacció negativa 
treball-família. També es refuta la hipòtesi de que, a major mida empresarial es pertanyi, major 
percepció de poder adoptar tals pràctiques. 

Tot i que a major grau de percepció de que les 11PFFR poden ser adoptades en les seves 
respectives empreses generi major satisfacció laboral general i major interacció positiva treball-
família, no s’han trobat resultats estadísticament significatius que plasmin diferències entre 
homes i dones i entre persones que treballen en PIMES i en empreses grans quedant, doncs, 
refutades la majoria de les hipòtesis relacionades amb l’existència de diferències en quant a la 
satisfacció laboral i la interacció treball-família. Finalment, recalcar que existeix una correlació 
entre el grau de felicitat i la percepció dels participants de poder utilitzar les 11PFFR afirmant que 
a major grau de percepció de poder optar a les 11PFFR, major grau de felicitat s’observa i, també, 
a major grau de percepció de poder utilitzar aquestes pràctiques major percepció de que les 
mesures que s’apliquen en les seves respectives empreses són suficients. A la vegada, a major 
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percepció de que són suficients, major grau de felicitat experimenten. Tot i així, en general, els 
resultats demostren que la meitat dels participants no consideren que les mesures aplicades per 
les seves respectives empreses siguin suficients per dur una òptima conciliació. 

Un cop exposats els resultats en termes generals, durant els següents punts s’analitzen 
comparativament totes les variables referents a la satisfacció laboral, a la interacció treball-família 
i família-treball i a les 11PFFR en relació al gènere i a la mida empresarial. Abans de presentar 
l’anàlisi comparatiu de forma detallada, vegem-ne algunes dades descriptives sobre la mostra 
que s’ha analitzat a través d’elaborar les taules de contingència corresponents. En els apartats 
posteriors, s’exposen de manera més detallada les associacions i correlacions entre les diferents 
variables destacant en negreta els resultats més importants per tal de facilitar-ne la lectura. 

8.1 Dades descriptives generals  

Tal i com s’indica en la ‘Taula 8’, el nombre d’homes (N=44) i de dones (N=46) és força 
equilibrat en termes generals (48,9% i 51,1%, respectivament). Tot i així, si observem més 
específicament els intervals d’edat, podem comprovar que la mostra es compon, principalment, 
per persones de 25 a 34 anys (N=60) essent representat pel mateix nombre d’homes (N=30) 
que de dones (N=30). Els altres intervals consten de 30 participants repartits en edats compreses 
entre 35 i 64 anys. 

Taula 8. Nombre de participants segons l’interval d’edat i al gènere al que pertanyen. 

  Gènere  

  Home Dona Total 

Intervals 

Entre 25-34 anys 30 30 60 

Entre 35-44 anys 6 2 9 

Entre 45-54 anys 5 4 9 

Entre 55-64 anys 3 9 12 

  44 46 90 

Si tenim en compte la mida empresarial establerta segons el número de treballadors, 
podem observar que també existeix força equilibri entre el nombre de participants que 
treballen en PIMES (56,7%) i en empreses grans (43,3%) (‘Graf.6’). Pel que fa al gènere, un 
28,7% de la mostra són dones que treballen en PIMES essent un 27,8% en el cas dels homes. 
En el cas de les empreses grans, un 22,2% de la mostra són dones que treballen en aquesta 
mida empresarial essent un 21,1% en el cas dels homes. Així doncs, les dades són força 
equilibrades tant pel que fa al gènere com pel que fa al gènere i mida empresarial conjuntament 
podent ser d’utilitat per tal de realitzar un anàlisi estadísticament significatiu.  

Gràfic 6. Percentatge d’homes, de dones i el total que treballen en empreses PIMES i en 
empreses grans.  

Font: Gràfic d’elaboració pròpia realitzat a través de l’Excel amb dades extretes de la present investigació. 

Si desgranem en categories més detallades (‘Taula 9’), es pot comprovar que ambdós 
gèneres estan representats força equitativament en les microempreses (N=6 homes i N=5 dones) 
i en les empreses grans (N=19 homes i N=20 dones) no essent tant equilibrat el nombre d’homes 
i dones que treballen en empreses petites (N=5 homes i N=14 dones) i en empreses mitjanes 
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(N=14 homes i N=7 dones). Entre tots els subjectes, un 12,2% formen part de microempreses, 
un 21,1% d’empreses petites, un 23,3% d’empreses mitjanes i un 43,3% d’empreses grans 
(veure ‘Graf.7’). 

Taula 9. Número de participants que treballen en microempreses, empreses petites, 
empreses mitjanes i empreses grans dividit per gènere.  

Font: Taula d’elaboració pròpia a partir de dades extretes de la present investigació.  

Gràfic 7. Percentatges totals dels subjectes que pertanyen segons la mida empresarial.  

Font: Gràfic d’elaboració pròpia realitzat amb l’Excel a partir de les dades extretes de la present investigació.  

8.2 Diferències en satisfacció laboral i en interacció treball-família i família-
treball segons el gènere i la mida empresarial 

En aquest apartat tractarem d’analitzar els resultats del qüestionari de satisfacció laboral de Melià 
i Peiró (1989) i de la versió espanyola del qüestionari SWING de Moreno et al. (2009) en relació 
al gènere i a la mida empresarial. Per fer-ho, s’han passat a puntuacions directes cadascun dels 
factors de satisfacció i de la satisfacció en general així com també de les diferents subescales 
d’interacció treball-família i família-treball.  

Com que les dades de la mostra no presenten una distribució normal, s’ha utilitzat la proba 
d’U de Mann-Whitney per a mostres independents per determinar la possible associació de la 
variable independent categòrica “gènere” amb les diferents variables dependents quantitatives 
que tenen a veure amb cadascun dels factors de satisfacció, amb l’escala general de satisfacció 
laboral i amb cadascuna de les possibles interaccions positiva/negativa treball-família i família- 
treball. També, s’ha utilitzat la mateixa proba estadística per la possible associació de la variable 
independent “nombre de treballadors” de les empreses dels participants (categoritzat per “PIME” 
i “Empresa gran”) amb les mateixes variables dependents quantitatives. Aquest càlcul, ens 
permet determinar si existeixen o no diferències estadísticament significatives entre els homes i 
les dones i entre persones que treballen en PIMES i en empreses grans en relació a la satisfacció 
laboral i a la interacció treball-família i família-treball. 

Malgrat trobar aquestes diferències fos un dels eixos centrals de la present investigació, 
tal i com es pot comprovar en la ‘Taula 10’, no existeix cap diferència estadísticament significativa 
entre homes i dones en relació a cap tipus d’interacció treball-família ni família-treball ni, tampoc, 
en cap factor de satisfacció ni en la satisfacció laboral general, ja que tots els valors de ‘p’ són 
majors a 0,05. Per tant, rebutgem la hipòtesi de que hi ha diferències entre gèneres en 
relació a la satisfacció laboral i a la interacció treball-família i família-treball i acceptem la 
hipòtesi nul·la que determina que la distribució d’ambdós grups de la mostra és la mateixa. 

  Gènere  

  Home Dona Total 

Mida 
empresarial 

Microempresa 6 5 11 

Empresa petita 5 14 19 

Empresa mitjana 14 7 21 

Empresa gran 19 20 39 

  44 46 90 
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Taula 10. Graus de significació de cada factor de satisfacció, de la satisfacció laboral 
general i de les 4 possibles interaccions treball-família i família-treball en relació al gènere. 

HI HA DIFERÈNCIES SIGNIFICATIVES SEGONS EL GÈNERE? 

VARIABLES DEPENDENTS GRAU DE SIGNIFICACIÓ 

SATISFACCIÓ AMB LA SUPEVISIÓ p=0,926 

SATISFACCIÓ AMB L’AMBIENT FÍSIC p=0,656 

SATISFACCIÓ AMB LES PRESTACIONS p=0,728 

SATISFACCIÓ INTRÍNSECA p=0,549 

SATISFACCIÓ AMB LA PARTICIPACIÓ p=0,964 

SATISFACCIÓ LABORAL GENERAL p=0,840 

INTERACCIÓ NEGATIVA TREBALL-FAMÍLIA p=0,875 

INTERACCIÓ NEGATIVA FAMÍLIA-TREBALL p=0,089 

INTERACCIÓ POSITIVA TREBALL-FAMÍLIA p=0,624 

INTERACCIÓ POSITIVA FAMÍLIA-TREBALL p=0,964 

Font: Taula d’elaboració pròpia a partir de les dades extretes del SPSS amb la proba estadística no paramètrica per a 
mostres independents d’U de Mann-Whitney. 

Atenent a la mida empresarial (‘Taula 11’), no existeixen diferències estadísticament 
significatives entre les persones que pertanyen a PIMES i les que pertanyen a empreses grans 
en general en cap factor de satisfacció o subescala d’interaccions tret de la interacció 
positiva treball-família (p=0,02) i de la interacció positiva família-treball (p=0,033), ja que el 
valor ‘p’ és inferior a 0,05. Degut a aquest resultat, rebutgem la hipòtesi nul·la que determina que 
les proporcions d’ambdós grups és igual acceptant, doncs, la hipòtesi alternativa de que sí que 
les proporcions d’ambdós grups és diferent no generant diferències significatives amb la resta de 
factors o subescales en els quals acceptem la hipòtesi nul·la de que la distribució entre ambdós 
grups és la mateixa. Al no haver diferencies significatives en relació a la satisfacció laboral 
segons la mida empresarial, la correlació d’ambdues variables quantitatives amb la proba no 
paramètrica d’Spearman no genera resultats significatius (p=0,805) succeint el mateix amb la 
interacció negativa treball-família i mida empresarial (p=0,287). 

Descrivint de forma general les puntuacions, si tenim en compte, concretament, la de 
satisfacció laboral general, dels 161 punts possibles a obtenir, els treballadors/es de PIMES han 
puntuat 107,43 punts i, els d’empreses grans, 106,12 punts (4,67 punts i 4,61 punts de mitjana 
sobre els 7 possibles, respectivament).  

En relació a les diferents interaccions: en quant a la interacció negativa treball-família, els 
empleats de PIMES han puntuat 16,54 i, els d’empreses grans, un 15,48 sobre 32 punts (2,06 i 
1,93 punts de mitjana sobre els 4 punts possibles, respectivament); en relació a la interacció 
negativa família-treball, els de PIMES han puntuat 6,47 i, els d’empreses grans, 5,89 sobre 16 
punts (1,61 i 1,47 punts de mitjana sobre els 4 possibles, respectivament); en relació a la 
interacció positiva treball-família, els treballadors de PIMES han puntuat 10,56 i els 
d’empreses grans, 12,26 sobre 20 (2,11 i 2,45 punts de mitjana sobre els 4 possibles, 
respectivament); en relació a la interacció positiva família-treball, els de PIMES han puntuat 
12,60 i, els d’empreses grans, 14,43 sobre 20 possibles punts (2,52 i 2,88 punts de mitjana 
sobre els 4 possibles, respectivament. 

Taula 11. Graus de significació de cada factor de satisfacció, de la satisfacció laboral 
general i de les 4 possibles interaccions treball-família i família-treball en relació al nombre 
de treballadors (mida empresarial). 

HI HA DIFERÈNCIES SIGNIFICATIVES SEGONS LA MIDA EMPRESARIAL? 

VARIABLES DEPENDENTS GRAU DE SIGNIFICACIÓ 

SATISFACCIÓ AMB LA SUPEVISIÓ p=0,867 

SATISFACCIÓ AMB L’AMBIENT FÍSIC p=0,915 

SATISFACCIÓ AMB LES PRESTACIONS p=0,399 

SATISFACCIÓ INTRÍNSECA p=0,613 

SATISFACCIÓ AMB LA PARTICIPACIÓ p=0,148 

SATISFACCIÓ LABORAL GENERAL p=0,804 

INTERACCIÓ NEGATIVA TREBALL-FAMÍLIA p=0,285 

INTERACCIÓ NEGATIVA FAMÍLIA-TREBALL p=0,286 
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INTERACCIÓ POSITIVA TREBALL-FAMÍLIA p=0,02* 

INTERACCIÓ POSITIVA FAMÍLIA-TREBALL p=0,033* 

Font: Taula d’elaboració pròpia a partir de les dades extretes del SPSS amb la proba d’U de Mann-Whitney. 

Al conèixer que en relació a la mida empresarial existeixen diferències estadísticament 
significatives en relació a la interacció positiva treball-família i família-treball, procedim a 
comprovar la correlació entre aquestes variables quantitatives dependents amb el nombre de 
treballadors de les empreses les quals pertanyen els participants de la mostra. Per fer aquesta 
correlació, s’ha realitzat la proba de correlació no paramètrica de Spearman degut a que les 
dades no presenten una distribució normal. Aquesta correlació ens permetrà determinar si 
existeix una relació positiva o negativa i, també, si aquesta és dèbil, moderada o forta.  

En aquest cas, la correlació entre el nombre de treballadors i la interacció positiva treball-
família, ens mostra que és positiva i baixa (r=0,246) i és estadísticament significativa (p=0,019) 
i, pel que fa a la interacció positiva família-treball, també és una correlació positiva i baixa 
(r=0,225) i és estadísticament significativa (p=0,033). Per tant, es podria afirmar que a major 
nombre de treballadors presenti l’empresa a la que es pertany, major interacció positiva 
treball-família i família-treball presenten els participants.  

En resum, a major número d’empleats tingui l’empresa a la que pertanyen els participants, 
major experimentació d’una interacció positiva treball-família i família-treball. Per tant, la mida 
empresarial sí que afecta a aquestes dues subescales malgrat el gènere no sigui determinant en 
l’experimentació de major o menor satisfacció laboral o d’interacció treball-família i família-treball. 

8.3 Diferències segons la mida empresarial en relació a la possibilitat 
d’utilitzar les 11PFFR 

Un cop determinat si hi ha diferències entre els diferents grups independents de la mostra en 
relació a la satisfacció laboral i els diferents tipus d’interacció treball-família i família-treball, anem 
a comprovar si hi ha diferències significatives entre les empreses grans i les PIMES en relació al 
grau en que els participants perceben que les seves respectives empreses apliquen les 11PFFR 
que afavoreixen a la conciliació. Observant el resultat d’aquesta relació, es podrà verificar si entre 
PIMES i empreses grans hi ha diferències en relació al grau en que apliquen aquestes mesures 
segons la percepció individual de cada participant. 

Per tal d’analitzar si existeix o no relació entre les 11PFFR que estan associades a afavorir 
la conciliació amb la mida empresarial, s’ha procedit a realitzar la proba estadística no 
paramètrica d’U de Mann-Whitney, ja que les dades no presenten un comportament normal i la 
variable dependent és quantitativa (puntuació directa amb el sumatori de totes les puntuacions 
de les mesures de conciliació). El resultat mostra que no existeixen diferències estadísticament 
significatives entre PIMES i empreses grans en relació a la puntuació directa dels participants 
en quant al grau en que les seves empreses permeten adoptar les 11PFFR (p=0,453).  

Al no haver-hi diferències significatives entre ambdues tipologies empresarials, de la 
correlació realitzada amb la proba no paramètrica de Spearman entre la puntuació directa del 
sumatori de les 11PFFR amb el nombre de treballadors, tampoc se n’extreu un resultat 
estadísticament significatiu (p=0,456) podent doncs refutar la hipòtesi de que a que a major 
mida empresarial pertanyin els subjectes, major grau de percepció per part dels 
participants de poder adoptar aquestes pràctiques.  

De forma descriptiva, si observem la puntuació directa en relació al grau de percepció que 
els participants tenen en quant a la possibilitat d’utilitzar les 11PFFR en la mostra en general, 
la mitjana és de 29,8 punts sobre els 44 punts possibles, esdevenint un 67,72% de possibilitat 
d’adoptar les 11PFFR. Si observem més detingudament les diferències entre PIMES i empreses 
grans, els percentatges són força similars entre ells essent un 68,76% en el cas de les PIMES 
(30,25 punts/44) i un 66,37% en el cas de les empreses grans (29,20 punts/44). 

8.4 Correlacions entre les 11PFFR i la satisfacció laboral 

Per tal de seguir procedint amb l’anàlisi comparatiu, s’han realitzat correlacions amb la proba no 
paramètrica de Spearman de cadascuna de les 11PFFR amb la puntuació directa de satisfacció 
laboral general dels participants per conèixer si a mesura que la percepció de poder utilitzar tals 
pràctiques augmenta, també n’augmenta la satisfacció laboral general dels participants. Com 
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hem anat descrivint al llarg del treball, a major mesures de conciliació, major satisfacció laboral 
i, per tant, es vol comprovar si a major grau de poder aplicar cadascuna de les pràctiques 
s’observa major satisfacció laboral en els participants i, com a conseqüència, conèixer el pes de 
cada pràctica en l’augment de la satisfacció laboral.  

Realitzant aquestes correlacions, es pot determinar que hi ha 6 pràctiques que no 
presenten una correlació significativa amb la satisfacció laboral. Aquestes són: el teletreball 
(p=0,159); el compartir un lloc de treball amb un altre empleat (p=0,749); el poder tenir un horari 
laboral flexible (p=0,414); poder fer jornada intensiva en qualsevol moment (p=0,359); poder fer 
jornada intensiva en períodes d’estiu (p=0,205); i tenir disponible una borsa d’hores (p=0,621).  

En canvi, n’hi ha d’altres que sí que presenten una correlació significativa amb la 
satisfacció laboral general, tal i com podem observar en la ‘Taula 12’, presentant totes una 
correlació positiva baixa o moderada. Per tant, a major grau de percepció de que les respectives 
empreses els permeten adoptar aquestes mesures, major satisfacció laboral presenten encara 
que no puguem determinar una causalitat absoluta ja que hi ha diversos factors que poden influir 
en els resultats fora dels que tenen a veure amb la conciliació.  

Per acotar millor aquesta correlació, s’ha procedit a realitzar-ne una altra entre la suma de 
la puntuació de totes les pràctiques per cada subjecte i la satisfacció laboral general amb la 
mateixa proba estadística de Spearman. Tal i com s’observa en la mateixa taula (‘Taula 12’), els 
resultats mostren que una major percepció de que les respectives empreses permeten adoptar 
aquestes mesures en conjunt, s’observa una major experimentació de satisfacció laboral general 
amb una probabilitat d’equivocar-nos amb aquesta afirmació molt baixa (p=0,001). El coeficient 
de correlació mostra que és una correlació positiva baixa (r=0,360).  

Així doncs, es pot afirmar que a major percepció general de poder utilitzar mesures de 
conciliació aplicades en les empreses, major satisfacció laboral, acceptant, doncs, la 
hipòtesi plantejada en un inici. Realitzant una regressió lineal amb ANOVA entre la variable 
independent (predictora) “puntuacions directes de totes les mesures sumades” i la variable 
dependent de “satisfacció laboral general”, ens mostra que és possible establir una predicció de 
la satisfacció laboral en funció del grau en que els empleats perceben que poden adoptar les 
11PFFR (p=<0,001). Per tant, una major percepció de poder adoptar aquestes pràctiques per la 
conciliació generarà major satisfacció laboral en els empleats tot i que, com hem vist 
anteriorment, no hi hagi diferències entre mides empresarials en relació a la satisfacció laboral 
ni en el grau que els participants tenen en la possibilitat d’utilitzar aquestes mesures.  

Taula 12. Correlacions significatives entre les 11 PFFR i la satisfacció laboral general. 

Mesures de conciliació 
Grau de 

significació 
Coeficient de 

correlació 

Contracte fix a temps parcial p=0,003 r=0,307 (baixa) 

Reducció de jornada laboral p=0,002 r=0,317 (baixa) 

Comprimir jornada laboral en, almenys, 5 dies p=0,001 r=0,545 (moderada) 

Excedències p=0,001 r=0,411 (moderada) 

Vacances curtes/permisos p=0,007 r=0,284 (baixa) 

11PFFR en conjunt p=0,001 r=0,360 (baixa) 
Font: Taula d’elaboració pròpia a partir dels resultats de les correlacions realitzades amb la proba estadística no 
paramètrica de Spearman extretes del programa estadístic SPSS. 

Per tal de verificar o refutar la hipòtesi de que a major puntuació en la percepció per part 
dels treballadors de poder adoptar pràctiques de conciliació major satisfacció amb la supervisió, 
amb la participació i satisfacció intrínseca, s’ha procedit al mateix mètode de Spearman obtenint 
que a major puntuació en cadascun dels 3 factors, major puntuació directa en la percepció de 
mesures per a la conciliació laboral, familiar i personal que apliquen les empreses.  

Com es pot observar (‘Taula 13’), la correlació entre la supervisió i la puntuació total 
de les 11PFFR, és estadísticament significativa (p=0,011) i positiva-baixa (r=0,266), amb la 
satisfacció intrínseca també és significativa (p=0,008) i positiva-baixa (r=0,277) i, amb la 
participació, també és estadísticament significativa (p=0,006) i positiva-baixa (r=0,286). Així 
doncs, verifiquem la hipòtesi inicialment plantejada.  
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Taula 13. Correlacions significatives entre la satisfacció amb la supervisió, la satisfacció 
intrínseca i la satisfacció amb la participació, amb la puntuació directa de les 11PFFR de 
cada participant. 

Factor de satisfacció 
Grau de 

significació 
Coeficient de 

correlació 

Satisfacció amb la supervisió p=0,011 r=0,266 (baixa) 

Satisfacció intrínseca p=0,008 r=0,277 (baixa) 

Satisfacció amb la participació p=0,006 r=0,286 (baixa) 

Satisfacció amb l’ambient físic p=0,010 r=0,270 (baixa) 

Satisfacció amb les prestacions p=<0,001 r=0,427 (moderada) 

Font: Taula d’elaboració pròpia a partir dels resultats obtinguts realitzant la correlació de Spearman de cada factor amb 
la puntuació directa de les 11PFFR. 

8.5 Correlacions entre les 11PFFR i la interacció treball-família 

Per a poder determinar si a major percepció per part dels subjectes d’estudi de poder adoptar les 
mesures de conciliació per part de les seves respectives empreses, menor interacció negativa 
treball-família i major interacció positiva treball-família, es va dur a terme la mateixa proba 
estadística no paramètrica d’Spearman. En aquest cas, degut a que aquestes mesures impacten, 
bàsicament, en la interacció treball-família i no en la de família-treball, només s’han tingut en 
compte aquests dos tipus d’interacció per fer la correlació, ja que en la interacció família-treball 
el pes recau en dinàmiques i vivències en l’àmbit privat no tenint les empreses el poder total de 
canviar una vivència conflictiva o enriquidora en l’àmbit més íntim.  

Tenint en compte la possibilitat que tenen les empreses de que aplicant les mesures de 
conciliació corresponents poder intervenir positivament o negativament en la interacció treball-
família, s’ha tingut en compte la correlació entre la puntuació directa de les mesures per cada 
participant i de la interacció positiva i negativa treball-família. Els resultats demostren que no 
existeix correlació entre a major percepció de tals mesures menor interacció negativa 
treball-família (p=0,13 i r=(-)0,161) però sí que correlaciona amb una major interacció 
positiva treball-família (p=0,015 i r=0,257) essent aquesta una correlació baixa i positiva. Així 
doncs, es verifica la hipòtesi de que a major percepció per part dels empleats de que poden 
utilitzar mesures per conciliar, major interacció positiva treball-família però no suposa una menor 
experimentació d’interacció negativa treball-família. Per tant, s’accepta la hipòtesi parcialment. 
Realitzant una regressió lineal de causa-efecte a través de l’ANOVA, es corrobora que es pot 
predir la interacció positiva treball-família a través de generar una major percepció en els 
empleats de poder adoptar les 11PFFR (p=0,024). 

8.6 Correlacions entre satisfacció laboral i interacció treball-família i 
família-treball 

Després d’analitzar l’impacte de les 11PFFR segons la mida empresarial, la satisfacció laboral i 
la interacció treball-família, vegem-ne quins resultats donen les correlacions entre la satisfacció 
laboral i la interacció positiva o negativa treball-família i família-treball ja que, com s’ha mostrat 
en un inici, són variables que estan, teòricament, estretament relacionades.  

Com hem vist al llarg de la investigació, disposar de mesures de conciliació òptimes 
genera, en principi, major satisfacció laboral i, a la vegada, intervé en una menor experimentació 
de conflicte treball-família i a una major interacció positiva treball-família. Per tant, anem a 
comprovar si a major satisfacció laboral, es produeix o no menor interacció negativa treball-
família i major interacció positiva treball-família tant en la població general com, concretament en 
homes i dones i, també, específicament, en treballadors de PIMES i d’empreses grans. 
Posteriorment, també es tenen en compte si existeixen correlacions entre la interacció negativa 
treball-família i família-treball, entre la interacció positiva treball-família i família-treball i, 
finalment, entre la interacció negativa treball-família i la interacció positiva treball-família. 

Tenint en compte la correlació entre la satisfacció laboral dels subjectes i la interacció 
treball-família tant positiva com negativa en la mostra en general, no s’obtenen resultats 
estadísticament significatius malgrat fos una de les hipòtesis principals de la present investigació. 
En primer lloc, tal i com es presenta a la ‘Taula 14’, la correlació entre la interacció positiva treball-
família i la satisfacció laboral dels subjectes, no és significativa (p=0,674) podent afirmar que a 



Influència de les mesures de conciliació laboral, familiar i personal a la satisfacció laboral i a la interacció treball-família 

41 

 

MU en Direcció i Gestió de Recursos Humans 
 

 

major satisfacció laboral dels subjectes en general, no es produeix una major interacció 
positiva treball-família encara que, a major interacció positiva treball-família, sí que 
s’observa una correlació positiva moderada (r=0,463) significativa (p=<0,001) amb la 
interacció positiva família-treball i, a major interacció negativa treball-família, major 
interacció negativa família-treball ja que s’observa una correlació positiva (r=0,370) 
significativa (p=<0,001) però, aquesta, és baixa. Aquestes dades corroborarien que existeix una 
estreta relació entre el fet d’experimentar un conflicte en l’àmbit familiar i personal derivat pel 
treball i el fet d’experimentar un conflicte en l’àmbit laboral derivat per l’àmbit familiar o personal 
però una menor interacció negativa entre el treball i la família no genera una major satisfacció 
laboral. En relació, específicament, de la satisfacció amb la supervisió i la possible menor 
experimentació negativa de la interacció treball-família, tal i com en un inici es plantejava que 
hi podia haver una relació degut al pes que tenen els superiors per comprendre, donar contenció 
i intentar que les persones puguin disposar d’un òptim equilibri entre la vida laboral, familiar i 
personal, no s’ha trobat una correlació estadísticament significativa (p=0,133). 

Atenent específicament a la situació de les dones, només s’observa una correlació positiva 
moderada (r=0,439) significativa (p=0,002) entre la interacció positiva treball-família i la interacció 
positiva família-treball i una correlació positiva baixa (r=0,336) significativa (p=0,023) entre la 
interacció negativa treball-família i interacció negativa família-treball. Tals resultats es plasmen 
pràcticament de la mateixa manera en el gènere masculí presentant una correlació positiva 
moderada (r=0,500) significativa (p=<0,001) entre la interacció positiva treball-família i família-
treball i una correlació baixa (r=0,380) significativa (p=0,011) entre la interacció negativa treball-
família i família-treball. Per tant, es podria determinar que en cap dels gèneres a major 
satisfacció laboral, major interacció positiva treball-família, ni tampoc que a major 
interacció negativa treball-família, menor satisfacció laboral, quedant refutada la hipòtesi de 
que els treballadors que presenten major satisfacció laboral presenten menor interacció negativa 
treball-família o presenten una major interacció positiva treball-família. Tot i així, s’accepta la 
hipòtesi de que, a major interacció positiva treball-família major interacció positiva família-treball 
i a major interacció negativa treball-família, major interacció negativa família-treball. 

Atenent a la mida empresarial en concret, es pot observar que succeeix quelcom similar 
donant, únicament, resultats significatius en les correlacions entre la interacció negativa treball-
família i família-treball i entre interacció positiva treball-família i família-treball tant en persones 
que treballen en PIMES com en empreses grans. En les PIMES, s’observa una correlació positiva 
moderada-alta (r=0,638) significativa (p=<0,001) entre la interacció positiva treball-família i 
família-treball i una correlació positiva baixa (r=0,294) significativa (p=0,036) entre la interacció 
negativa treball-família i família-treball. Quelcom que no ha succeït fins ara s’observa en el cas 
de les empreses grans. Segons els resultats, els subjectes que pertanyen en aquestes 
empreses sí que presenten una correlació entre satisfacció laboral general i la interacció 
negativa treball-família. En aquest cas, es tracta d’una correlació negativa baixa (r=(-)0,332) 
significativa (p>0,039). Així doncs, en el cas d’aquest grup de subjectes, sí que es verificaria la 
hipòtesi de que la satisfacció laboral té relació amb la menor experimentació del conflicte 
treball-família, quelcom que no s‘observa de la mateixa manera en el cas de les PIMES. 
Per acabar de descriure els resultats provinents de la ‘Taula 14’, els participants que treballen en 
empreses grans, presenten una correlació positiva moderada (r=0,411) significativa (p=0,009) 
entre la interacció negativa treball-família i la interacció negativa família-treball no mostrant un 
resultat significatiu en la correlació entre les dues interaccions positives. Finalment, en cap dels 
casos es produeix cap correlació estadísticament significativa entre la interacció negativa treball-
família i la interacció positiva treball-família. 

Taula 14. Correlacions entre satisfacció laboral i interacció treball-família i família-treball. 

empresarial. 

 Correlacions efectuades 
Grau de 

significació 
Coeficient de 

correlació 

P
o

b
la

c
ió

 

g
e
n

e
ra

l Satisfacció laboral 
(total) 

Interacció positiva treball-família p=0,674 r=0,045 

Interacció negativa treball-
família 

p=0,086 r=(-)0,182 

Interacció positiva 
treball-família 

Interacció positiva família-treball p=<0,001 r=0,463 
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Interacció negativa 
treball-família 

Interacció negativa família-
treball 

p=<0,001 r=0,370 

Interacció negativa 
treball-família 

Interacció positiva treball-família p=0,68 r=0,044 
D

o
n

e
s

 

Satisfacció laboral 
(total) 

Interacció positiva treball-família p=0,287 r=(-)0,161 

Interacció negativa treball-
família 

p=0,246 r=(-)0,175 

Interacció positiva 
treball-família 

Interacció positiva família-treball p=0,002 r=0,439 

Interacció negativa 
treball-família 

Interacció negativa família-
treball 

p=0,023 r=0,336 

Interacció negativa 
treball-família 

Interacció positiva treball-família p=0,258 r=0,170 

H
o

m
e
s

 

Satisfacció laboral 
(total) 

Interacció positiva treball-família p=0,085 r=0,263 

Interacció negativa treball-
família 

p=0,258 r=(-)0,174 

Interacció positiva 
treball-família 

Interacció positiva família-treball p=<0,001 r=0,500 

Interacció negativa 
treball-família 

Interacció negativa família-
treball 

p=0,011 r=0,380 

Interacció negativa 
treball-família 

Interacció positiva treball-família p=0,566 r=(-)0,089 

P
IM

E
S

 

Satisfacció laboral 
(total) 

Interacció positiva treball-família p=0,908 r=0,017 

Interacció negativa treball-
família 

p=0,487 r=(-)0,100 

Interacció positiva 
treball-família 

Interacció positiva família-treball p=<0,001 r=0,638 

Interacció negativa 
treball-família 

Interacció negativa família-
treball 

p=0,036 r=0,294 

Interacció negativa 
treball-família 

Interacció positiva treball-família p=0,149 r=0,205 

E
m

p
re

s
e
s

 g
ra

n
s

 Satisfacció laboral 
(total) 

Interacció positiva treball-família p=0,742 r=0,054 

Interacció negativa treball-
família 

p=0,039 r=(-)0,332 

Interacció positiva 
treball-família 

Interacció positiva família-treball p=0,220 r=0,201 

Interacció negativa 
treball-família 

Interacció negativa família-
treball 

p=0,009 r=0,411 

Interacció negativa 
treball-família 

Interacció positiva treball-família p=0,417 r=(-)0,134 

Font: Taula d’elaboració pròpia a partir de dades extretes d’efectuar la prova no paramètrica de Spearman a l’SPSS.  

8.7 Igualtat i corresponsabilitat en relació al gènere 

Com s’ha exposat al marc teòric, homes i dones presenten encara diferències en quant a la 
dedicació del treball no remunerat. Aquestes diferències poden generar que existeixin, doncs, 
diferències en relació a la satisfacció laboral segons el gènere i que també en presentin en relació 
a la interacció treball-família i família-treball. Tot i així, com hem comprovat en anteriors apartats, 
els resultats extrets de la present investigació demostren que aquestes diferències no es 
produeixen de manera estadísticament significativa. Com a conseqüència, en aquest apartat 
s’analitzen les característiques dels participants en relació a la dedicació del manteniment de la 
llar, a les compres de la casa i a la cura de persones dependents per intentar trobar una resposta 
del perquè aquestes diferències no s’han produït i, a la vegada, determinar si ens trobem lluny o 
a prop d’aconseguir la corresponsabilitat d’ambdós gèneres en el treball no remunerat. 

Així doncs, per a poder determinar si la corresponsabilitat s’està aconseguint en l’actualitat 
segons la mostra analitzada, s’han relacionat dues dades categòriques (nominal i ordinal) 
utilitzant, doncs, la proba estadística del Chi-Quadrat. Es pretén observar si entre homes i dones 
presenten diferències significatives en quant al grau de dedicació del manteniment de la llar i de 
les compres de la casa. Tenint en compte el grau de significació i contràriament al que s’esperava 
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en un inici, homes i dones no presenten diferències estadísticament significatives en relació 
al manteniment de la llar (p=0,158) ni a les compres de la casa (p=0,196). Tot i així, si atenem 
més descriptivament als percentatges de resposta en ambdues variables dependents (‘Graf.8’), 
podem observar que cap dona ha contestat que “mai” realitzi les tasques domèstiques en qüestió 
a diferència del 9,1% dels homes que han respòs d’aquesta manera en ambdós casos. També, 
si observem les dones que “sempre” realitzen tals tasques podem observar que en ambdós casos 
és del 33% a diferència dels homes que n’hi representen un 25%. Certament, no són resultats 
estadísticament significatius ni tampoc mostren que ambdós grups presentin respostes gaire 
diferents però, tot i que poc a poc sembla que avancem a una corresponsabilitat relativa, 
segueixen havent homes que mai realitzen tals tasques a diferència de les dones que en aquest 
cas han representat un 0% en ambdós casos. 

Gràfic 8. Percentatges d’homes i dones segons la resposta en els ítems “manteniment de 
la llar” i “fer compres per la casa”. 

 Font: Gràfic d’elaboració pròpia a través de l’Excel a partir de les dades extretes de les taules de contingència del SPSS. 

A la vegada, per seguir analitzant diferències entre homes i dones, en aquest cas en relació 
a la creença de si la maternitat o paternitat creuen que els podria perjudicar laboralment així com 
també el fet de demanar excedències, s’ha realitzat un Chi-Quadrat ja que les variables 
analitzades són, ambdues, categòriques. Els resultats demostren que entre homes i dones 
existeixen diferències significatives en relació a la creença de que la maternitat/paternitat 
els afectaria (p=0,001) no succeint el mateix amb les excedències (p=0,072). Si observem la 
‘Graf.9’, podem comprovar que les dones que creuen que parcialment o totalment els afectaria 
la maternitat, representen un 63% del total de dones de la mostra a diferència dels homes que hi 
estan representats en un 15,9%.  

Gràfic 9. Percentatge d’homes i dones segons les respostes en els ítems “prejudici 
maternitat/paternitat” i “prejudici demanar excedències”. 

Font: Gràfic d’elaboració pròpia a través de l’Excel a partir de taules de contingència elaborades al SPSS. 
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En relació als i a les participants que presenten persones dependents al càrrec, s’ha 
realitzat la proba paramètrica T-Student (ja que s’observa una distribució normal en aquesta part 
de la mostra) per conèixer si hi ha diferències significatives entre homes i dones en relació a les 
hores dedicades a aquestes. En aquest cas, la diferència entre ambdós gèneres és 
estadísticament significativa (p=0,003). Si observem les mitjanes d’hores/setmana que homes 
i dones dediquen a les persones dependents, les dones n’hi dediquen 26,71 h/setmanals i els 
homes 14,45 h/setmanals. Aquesta dada podria ser irrellevant si no coneguéssim quantes 
persones dependents tenen cada gènere. En aquest cas, tal i com es pot observar en la ‘Taula 
15’, el nombre de persones dependents per cada gènere és força equitatiu i, inclús, els homes 
en tenen més que les dones. Per tant, si s’haguessin mesurat el nombre d’hores setmanals 
dedicades a persones dependents amb un nombre equilibrat per a cada gènere, probablement, 
la diferència hagués estat encara major. 

Taula 15. Número de persones dependents al càrrec segons el gènere. 

 Gènere 

Nº de persones dependents Home Dona 

1 6 8 

2 3 5 

3 4 0 

4 0 1 

 13 14 

Font: Taula d’elaboració pròpia a partir de la taula de contingència entre gènere i número de persones dependents al 
càrrec amb el programa estadístic SPSS: 

Com hem observat durant el present treball, hi ha persones que tenen persones 
dependents al càrrec i, com a tal, en ocasions els és difícil poder conciliar si les seves respectives 
empreses no apliquen mesures òptimes que afavoreixin al poder compaginar la seva cura amb 
el treball. Per descobrir si estem encaminats com a societat a una millora en la conciliació a 
través de més inversió i esforç en definir mesures òptimes, anem a comprovar si un dels grups 
amb majors necessitats o dificultats per compaginar l’esfera laboral de la personal i familiar com 
és el cas de persones que cuiden a persones dependents, presenten diferències estadísticament 
significatives amb el grup de persones que no en tenen en relació a la satisfacció laboral i a la 
interacció negativa treball-família. 

Per tal de conèixer si hi ha diferències significatives entre la satisfacció laboral de les 
persones que tenen persones dependents al càrrec i les que no i fer-ho, també, amb la interacció 
negativa treball-família, al ser una comparació de dades quantitatives entre dos grups 
independents i no complir-se el criteri de normalitat, es va utilitzar la U de Mann de Whitney. Els 
resultats mostren que no existeixen diferències significatives en quant a la satisfacció 
laboral entre empleats que tenen persones dependents al càrrec i persones que no en tenen 
(p=0,805) ni tampoc en relació a la interacció negativa treball-família (p=0,394). Per tant, 
podríem afirmar que el fet de presentar persones dependents al càrrec no suposa una 
experimentació de menor satisfacció laboral ni de major interacció negativa treball-família. 

8.8 Grau de felicitat i opinions sobre si les mesures de conciliació són o no 
suficients segons mida empresarial 

Per tal de finalitzar amb l’anàlisi, ha resultat interessant determinar si les persones que treballen 
en empreses grans van o no més o menys felices a treballar que les persones en PIMES i, també, 
conèixer si les mesures de conciliació que apliquen les seves respectives empreses són adients 
o suficients segons el criteri personal de cadascun dels participants.  

Comparant ambdós grups independents (persones que treballen a PIMES i les que ho fan 
a empreses grans) a través de la proba estadística Chi-Quadrat per variables categòriques, no 
es van trobar diferències significatives en relació al grau de felicitat (p=0,526) ni tampoc en relació 
a si les mesures de conciliació les consideren o no suficients (p=0,847). Per tant, es podria afirmar 
que el grau de felicitat i la percepció de si són suficients les mesures de conciliació no 
depèn de la mida empresarial a la que es pertanyi.  

En relació al gènere, tampoc hi ha diferències estadísticament significatives en 
relació a si creuen que les mesures de conciliació són o no suficients (p=0,482). Tot i 
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aquests resultats, si observem els percentatges de resposta sobre la pregunta de si es 
consideren suficients les mesures de conciliació de les respectives empreses (‘Graf.10’), es pot 
comprovar com un 43,2% dels homes consideren que aquestes són totalment insuficients 
o parcialment insuficients essent un 50% en el cas de les dones. No són percentatges massa 
encoratjadors atenent a que vivim en una societat que valora, especialment, el poder equilibrar i 
compaginar l’esfera laboral amb la personal i, observant que al voltant de la meitat de la mostra 
consideren les mesures de conciliació insuficients, és quelcom que ens pot indicar que encara 
ens trobem en una fase molt primerenca de conscienciació i utilització de mesures que realment 
puguin suposar una millora en la qualitat de vida i en el benestar dels individus i que el tipus 
d’empresa al que es pertanyi o el gènere que es tingui no hauria d’afectar en l’adopció de tals 
mesures.   

Gràfic 10. Percentatge d’homes i dones segons les respostes en l’ítem “grau en que 
consideres que les mesures de conciliació que aplica la teva empresa són suficients?” 

 
Font: Gràfic d’elaboració pròpia a través de l’Excel a partir de la taula de contingència elaborada a l’SPSS. 

Correlacionant, però, la puntuació directa de les 11PFFR i el grau de felicitat, s’obté una 
correlació positiva baixa (r=0,321) estadísticament significativa (p=0,002) indicant-nos que les 
persones que major percepció tenen de que les seves respectives empreses apliquen tals 
pràctiques, major és el seu grau de felicitat general. Per tant, aquest resultat pot mostrar-nos que 
hi ha una relació entre l’aplicació de pràctiques que afavoreixin a la conciliació en 
l’experimentació de major felicitat i, per tant, possible benestar. 

Si correlacionem la puntuació directa que obtenen els participants amb el sumatori de les 
puntuacions en la possibilitat d’adoptar o no les 11PFFR i el ventall de respostes possibles en 
quant a considerar si les mesures de conciliació aplicades són o no suficients, corroborem que 
es produeix una correlació positiva moderada (r=0,597) i estadísticament significativa (p=0,001). 
Per tant, a major percepció de poder aplicar les mesures de conciliació exposades, major 
sensació per part dels participants que aquestes són suficients i, per tant, que tenen un pes 
en la consciència dels subjectes en relació a la seva utilitat.  

Finalment, la correlació entre el grau de felicitat i el grau en que consideren que les seves 
respectives empreses apliquen suficientment mesures de conciliació, s’ha trobat una correlació 
positiva moderada (r=0,649) i estadísticament significativa (p=<0,001) indicant-nos que, a major 
percepció de que les mesures de conciliació són suficientment adequades, és un potencial 
generador de felicitat en l’individuo que, a la vegada, pot repercutir en el seu benestar i qualitat 
de vida. 

20,50%
13%

22,70% 37%

36,40%
32,60%

20,50% 17,40%

H O M E S D O N E S

TOTALMENT INSUFICIENTS PARCIALMENT INSUFICIENTS

PARCIALMENT SUFICIENTS TOTALMENT SUFICIENTS



Influència de les mesures de conciliació laboral, familiar i personal a la satisfacció laboral i a la interacció treball-família 

46 

 

MU en Direcció i Gestió de Recursos Humans 
 

 

9 DISCUSSIÓ  

El propòsit general de la present investigació ha estat determinar la influència del gènere i de la 
mida empresarial en la satisfacció laboral i en la interacció treball-família a través de realitzar una 
comparativa de la puntuació en cada escala o factor i, també, tenint en compte el grau en que 
les respectives empreses dels participants permeten l’adopció de les 11PFFR proposades per 
Pérez et al. (2015). Comptant amb una descripció més detallada dels objectius, la present 
investigació ha consistit en fer una comparativa atenent a aquestes variables per poder verificar 
si realment estem en un país on existeixen problemes per oferir majors facilitats per una òptima 
conciliació a causa del teixit empresarial predominant que presenta (les PIMES) o si, d’altra 
banda, no existeixen diferències significatives entre mides empresarials. A la vegada, ha consistit 
en conèixer fins a quin punt homes i dones es troben en una corresponsabilitat real que no generi 
diferències entre gèneres en relació a la satisfacció laboral i a la interacció treball-família que es 
produeixi degut al lligam d’aquestes variables amb la conciliació. Finalment i de forma general, 
aconseguir verificar si l’estat social en el que ens trobem en general (pandèmia, el despertar en 
perspectiva de gènere, canvis en la demografia, l’economia i la societat, etc.) està impulsant 
empreses més sensibilitzades amb la temàtica atenent a tots els beneficis que comporta la 
possibilitat de conciliar o si, d’altra banda, seguim en el camí de presentar a treballadors i 
treballadores aquí a Espanya poc satisfets en aquest aspecte.  

Començant analitzant els resultats relatius al gènere, malgrat el repartiment desigual de 
tasques en l’àmbit privat i l’adopció desigual de pràctiques per conciliar entre homes i dones sigui 
vigent, evident i recolzat per nombrosos articles (Cruz, 2014; Estevan et al., 2014; Merino, 2015; 
Molina-Hermosilla, 2016; UNAF, 2019) i per diverses dades quantitatives (Eurostat, 2020; INE, 
2020; Instituto de la Mujer, 2020) i els objectius del present estudi estiguessin marcats, en primer 
lloc, en conèixer si hi ha diferències de gènere en les variables de satisfacció i d’interacció 
treball-família derivat d’aquesta desigualtat, la realitat és que no existeixen diferències 
significatives en relació a aquestes variables i al gènere (refutant H1 i H8, respectivament). Així 
doncs, segons els resultats del present estudi i malgrat s’esperava el contrari en un inici, el 
gènere no influeix en la major o menor experimentació d’aquestes variables. 

Seguint analitzant-ho amb més detall, segons els resultats observables de la present 
investigació, els motius que explicarien aquesta absència de diferències en relació a la satisfacció 
laboral i a la interacció treball-família podrien estar relacionats amb els resultats que els i les 
participants han extret en relació a la dedicació del manteniment de la llar i a les compres de la 
casa. Com s’ha pogut comprovar, entre homes i dones no existeixen diferències en la 
dedicació a les dues primeres tasques del treball no remunerat (p=0,158 en el manteniment 
de la llar i p=0,196 en les compres de la casa) tot i que fos una de les hipòtesis plantejades en 
un inici (H20) i malgrat els resultats mostrin que segueixen existint homes que “mai” realitzen 
aquestes tasques si analitzem en més detall el percentatge d’homes i dones en cada categoria 
(“mai”, “de vegades”, “sovint” i “sempre”) essent representat en un 0% en les dones en la mateixa 
categoria. Per tant, sembla ser que aquest resultat ens mostraria que, tot i que les últimes dades 
disponibles de l’EWCS del 2015 (INE, 2020) exposin una clara desigualtat entre homes i dones 
en relació a la dedicació del treball no remunerat (les dones dediquen 26,5 hores/setmana i els 
homes 14 hores/setmana) i, específicament, a les tasques de cuina i domèstiques en general 
essent les dones qui hi dediquen més hores com a mitjana (més de 5 hores, els homes són 
representats per un 0,3% i les dones per un 12,2%), observant els resultats obtinguts en la 
present investigació es pot comprovar que no es compleix amb aquesta tendència i, per tant, no 
concorda amb la literatura prèvia en aquest aspecte.  

Cal recalar, però, que la majoria de la mostra analitzada són persones joves d’entre 25-
34 anys (66,6% de la mostra total), sense persones dependents al càrrec i en contextos 
laborals on es requereixen d’estudis formatius superiors podent impactar notòriament amb 
aquests resultats. Per exemplificar aquest últim aspecte, si atenem a l’estudi realitzat per Alcañiz 
(2015), les dones que treballaven en feines qualificades també presentaven, majoritàriament, 
parelles amb les mateixes característiques i no se solien reproduir els rols estereotipats de 
gènere en les seves llars generant que elles estiguessin més preocupades per la seva 
autorealització i emancipació econòmica així com també optar per contractar ajuda externa per 
a poder compaginar ambdós àmbits esdevenint parelles amb major presència de 
corresponsabilitat que les dones que treballaven en feines de coll blanc o en treballs que 
requereixen de menor qualificació. Malgrat podria ser una explicació dels resultats de la present 
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investigació, també és cert que Rico (2012) en el seu estudi mostra que les persones amb estudis 
superiors presenten menor satisfacció laboral que els que presenten un nivell d’estudis inferior 
degut, principalment, a l’incompliment d’expectatives laborals. Com en el nostre estudi no s’ha 
realitzat una comparativa en relació al nivell d’estudis i tenim constància de que les persones 
enquestades presenten un nivell d’estudis superiors i similars entre ells i entenent, també, que el 
fet de no disposar de persones dependents impacta positivament a la satisfacció laboral tal i com 
ho determina Rico (2012), podria ser una de les explicacions de la manca de diferències entre 
gèneres. Així doncs, no disposar de persones dependents, ser una mostra predominantment 
jove i amb nivells d’estudis superiors i similars, pot haver influenciat en els resultats de la 
present investigació generant que la corresponsabilitat entre homes i dones sigui més o 
menys real i efectiva conduint a una manca de diferències estadísticament significatives en la 
puntuació de satisfacció laboral i en la d’interacció treball-família entre ambdós gèneres.  

Sembla ser, doncs, que el que Merino (2015) exposa sobre que les dones presenten major 
“doble càrrega de treball” que els homes i que és evidenciat en l’estudi realitzat per Estevan et 
al. (2014) on les dones presenten major “doble presència” que els homes podent minvar així la 
seva salut, no és quelcom que es produeixi en el cas de la mostra analitzada. Per tant, podria 
ser un indicador de que ens estem encaminant cap a una societat més corresponsable ja 
que, segons Alcañiz (2015), no estaríem encaminant-nos a la corresponsabilitat real si en les 
tasques domèstiques en l’àmbit privat són desiguals i, en aquest cas, no ho són. A més a més, 
ens indicaria que ens trobem davant d’una societat que presenta major nivell de consciència 
en aquest aspecte i que el despertar feminista globalitzat està aconseguint els passos necessaris 
per fer d’aquesta societat un món més just i més equitatiu on la igualtat d’oportunitats és una 
condició sine qua non per obtenir a persones amb major benestar i entorns més saludables i on 
el treball no remunerat està essent repartit de manera equitativa entre gèneres.  

Tot i disposar de participants que demostren tenir força equilibri en les tasques 
domèstiques de manteniment de la llar i les compres de la casa, cal recalcar que no es produeix 
la mateixa igualtat en relació a la cura de persones dependents al càrrec (si se’n tenen) ni 
al perjudici que creuen que poden experimentar amb la paternitat o maternitat entre homes 
i dones essent una diferència no destacable en relació a les excedències.  

En primer lloc, els resultats mostren diferències estadísticament significatives entre 
gèneres en relació a les hores setmanals de cura de persones dependents (p=0,003) essent 
les dones qui s’hi dediquen en major proporció (26,71 hores) que es homes (14,45 hores) i 
verificant, així, la hipòtesi que s’havia plantejat en un inici (H23). Com hem anat observant al llarg 
del present treball, l’any 2018, un 34,4% de les persones majors d’edat de la UE tenien 
responsabilitat de cura de persones dependents (Eurostat, 2020), conduint a una necessitat real 
de poder compaginar la cura d’aquestes i l’àmbit laboral i un augment de la preocupació per part 
de les empreses europees d’atorgar facilitats per afavorir a la conciliació i invertir en aquesta 
matèria (Chinchilla et al., 2009). Malgrat això, en el cas d’Espanya, un dels problemes que genera 
diferències amb altres països és el poc finançament de serveis dedicats a la seva cura i les 
poques prestacions per recolzar a les famílies generant que sigui difícil abandonar el familiarisme 
(UNAF, 2019) com a país mediterrani que som on la cultura de cuidar del nucli familiar i la família 
extensa pot comportar molta dedicació de temps i esforç (Naldini, 2006). A la vegada, segons 
dades de l’INE (2020), l’any 2018 un 11,95% de treballadors espanyols que cuidaven a persones 
dependents, dels principals motius que destaquen que els dificultava la conciliació és per la llarga 
jornada laboral i els horaris imprevisibles o difícils. A més a més, Chinchilla et al. (2009) també 
destaquen que a Espanya i Catalunya es treballa masses hores essent el 61% d’aquestes 
aprofitades eficaçment i, a la vegada, Lewis (1999) defensa que treballar llargues hores genera 
que la percepció de poder conciliar es redueixi i es pugui experimentar un major conflicte treball-
família. Degut a aquestes evidències prèvies al present estudi, era esperable que entre homes i 
dones existissin diferències en quant a la interacció treball-família i a la satisfacció laboral 
experimentada malgrat, finalment, no hagi resultat així.  

Aquestes dades demostrarien que la necessitat de les persones de poder adoptar mesures 
que afavoreixin a l’equilibri entre el treball i l’àmbit privat és notòria i, sobretot, en el cas espanyol 
pot resultar encara més transcendent ja que, malgrat estigui patint transformacions importants 
en aquesta qüestió, atenent a que les dones cada cop estan més presents al mercat laboral i, 
també, estan augmentant els serveis per l’educació infantil i per a persones dependents, no 
resulten iniciatives suficients (UNAF, 2019). Així doncs, tot i que els resultats de la present 
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investigació determinin que en altres tasques de l’àmbit privat existeix certa equitat entre 
homes i dones, en el cas de la dedicació a la cura de persones dependents no es produeix 
la mateixa igualtat generant que si no es pot optar per serveis externs, la salut de les dones pugui 
quedar minvada així com també la seva ocupabilitat si no s’aconsegueix dur a terme una òptima 
conciliació i una major corresponsabilitat en aquest aspecte.  

Malgrat aquesta última apreciació i no concordant amb el que Rico (2012) determina en el 
seu estudi, en la mostra en general, les persones que tenen persones dependents al càrrec, 
no presenten menor satisfacció laboral que les que no en tenen. A la vegada, tampoc 
presenten major interacció negativa treball-família quedant refutades ambdues hipòtesis (H3 
i H9, respectivament). Per tant, l’absència de diferències significatives en quant a la satisfacció 
laboral i a la interacció treball-família entre homes i dones pot venir també explicada per 
l’absència de correlació entre presentar persones dependents i experimentar menor satisfacció 
laboral o major interacció negativa treball-família, ja que les dones hi dediquen més temps en 
proporció però no suposa un impacte en la seva satisfacció ni en el conflicte que experimenten 
no generant-se, doncs, diferències significatives entre gèneres.  

En segon lloc, un altre aspecte a tenir en compte tal i com s’ha anat destacant al llarg del 
TFM, tot i que les mesures de conciliació s’hagin de definir sense distinció de gèneres i sempre 
atenent al principi de corresponsabilitat (Merino, 2015; Molina-Hermosilla, 2016) la realitat actual 
és que molts cops segueixen essent les dones qui demanen aquestes facilitats per conciliar 
quedant les seves carreres professionals més minvades que la dels homes tal i com ho 
demostren alguns autors (Molina-Hermosilla, 2016) i dades més quantitatives d’Eurostat (2020), 
l’INE (2020) o l’Instituto de la Mujer (2020). A la vegada, tal i com ho indica l’estudi de IESE 
Business School (2017), un 20% de dones declaren no haver-se pogut reincorporar a la feina 
després d’haver estat mares i un 53% de les dones expressen que el fet de ser mares els ha 
impedit una major trajectòria professional. A més a més, segons dades d’Eurostat (2020), el fet 
d’haver de cuidar a fills/es afecta de forma diferencial entre homes i dones en les seves feines 
exposant que el 83% dels homes no perceben cap afectació a diferència de les dones que 
expressen en un 61% aquesta opinió. Concordant amb el que s’ha esmentat i atenent als 
resultats de la present investigació en relació al perjudici que poden tenir els i les participants en 
quant als permisos de paternitat o maternitat, és força rellevant que més d’un 60% de les 
dones (63%) consideri que podria afectar o els ha afectat negativament en la seva carrera 
professional de forma total o parcial a diferència dels homes que només hi són representats per 
un 15,9% establint-se diferències estadísticament significatives entre gèneres amb 
aquestes afirmacions (p=0,001) i podent verificar la hipòtesi plantejada en un inici de que les 
dones perceben en major grau que els homes que demanar un permís de maternitat els ha 
perjudicat o els perjudicaria en la seva trajectòria professional (H21). 

Un motiu que explicaria aquesta diferència de percepció entre gèneres podria venir 
donat per la llarga història de desigualtat entre ambdós a l’hora de disposar de dies per cuidar 
dels fills/es malgrat el RDL 6/2019, d’1 de març, sobre mesures urgents per la garantia d’igualtat 
de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en la feina i l’ocupació, estigui progressivament 
equilibrant aquestes diferències. Gràcies a aquest decret enfocat a la igualtat podrà fer que, en 
un temps no molt llunyà, es puguin equilibrar aquestes opinions entre homes i dones i que, entre 
ambdós, no existeixin diferències significatives en aquesta opinió. Tot i així, sembla que per 
percebre els resultats d’aplicar aquest Real Decret, ha de passar més temps ja que fins al 
2021 no s’igualen del tot les setmanes que ambdós progenitors poden adquirir en el permís de 
paternitat/maternitat. Quan s’aconsegueixi aquesta igualtat realment, és possible que les dones 
no tinguin la percepció de que els perjudica en major proporció però, com s’ha apuntat, tot just 
actualment s’està igualant. Per tant, quan aquesta igualtat sigui efectiva, serà quan es puguin no 
percebre aquestes diferències ja que no serà un element diferencial el fet de ser homes o dones 
i les empreses sabran que quan contractin a un gènere o a l’altre, els drets i obligacions que 
tindran seran els mateixos, no havent estat així durant els últims anys. Aconseguint que ambdós 
exerceixin el mateix dret, s’aconseguirà que per raó de gènere no s’expliquin les diferències.  

Malgrat succeeixi això amb els permisos de maternitat i paternitat, no existeix la mateixa 
opinió respecte a les excedències en les quals no es perceben diferències estadísticament 
significatives entre gèneres (p=0,072) no concordant amb la hipòtesi inicial (H22) on es 
plantejava que les dones creurien en major proporció que els homes que el fet de demanar una 
excedència els perjudicaria també degut a la llarga història per part de les dones de demanar 
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excedències (tal i com ho indiquen les dades de l’Instituto de la Mujer (2020) que des del 2005 
fins a l’actualitat hi ha una bretxa molt elevada entre homes i dones que demanen excedències, 
sobretot, per cuidar a persones dependents essent més d’un 80% de dones i menys d’un 20% 
d’homes). Tot i així, aquesta absència de diferències segons els resultats de la present 
investigació, pot venir explicada degut a que les excedències en general es demanen per motius 
de diversa índole (voler fer un altre pla professional o personal, cuidar a persones dependents, 
realitzar anys sabàtics, etc.) no essent determinant el factor gènere en aquests. Per tant, el 
perjudici percebut en relació a demanar excedències pot no haver generat diferències 
significatives entre gèneres degut a que els motius no es relacionen únicament amb el rol de 
cuidador, molts cops, exercit per les dones tal i com estableix el sistema patriarcal.  

Amb aquestes evidències en conjunt, malgrat les lleis dissenyades per assolir la igualtat 
entre gèneres, sembla ser que la sensació de les dones és que el fet de ser mares encara els 
afectaria en major proporció que el que perceben els homes podent afectar de forma diferent en 
el transcurs del temps i poder afectar de forma notòria, també, socialment. En aquest sentit, tal i 
com afirma Merino (2015), pot generar que degut a aquestes pors o reticències es produeixin 
profundes transformacions socials generant, per exemple, una menor natalitat entre la població 
a causa de la manca efectiva d’igualtat. A la vegada, també pot fer que els fills/es desitjats per 
les persones no es plasmin amb la fertilitat real generant que si no s’apliquen les mesures 
adequades per assolir l’equilibri treball-família es plasmi aquesta tendència en els pròxims anys 
i generi aquesta transformació social (IESE Business School, 2017). Així doncs, malgrat els 
esforços per garantir la corresponsabilitat, sembla ser que encara existeixen diferències en la 
percepció d’ambdós gèneres a l’hora de tenir en compte mesures per conciliar tant bàsiques 
com el fet de demanar un permís de paternitat o maternitat generant-se diferències notòries 
en l’afectació d’aquesta situació entre homes i dones. Una evidència clara d’aquest fenomen, el 
podem observar en que més de la meitat de la mostra són persones menors de 34 anys i 
gairebé cap presenta persones dependents i, per tant, no presenten descendència (a part 
d’altres tipus de persones dependents). Per tant, ens podem estar trobant ja en una realitat que 
plasma el fet de que les dones no volen que les seves respectives carreres quedin minvades pel 
fet de ser mares i que les mesures de conciliació no acaben de ser totalment corresponsables 
no generant seguretat en les persones treballadores malgrat puguin haver altres factors més 
personals que puguin afectar a aquesta tendència. 

Finalment, per acabar de destacar les diferències entre gèneres que han pogut afectar 
més o menys en relació a l’experimentació de major o menor satisfacció laboral o d’interacció 
positiva/negativa treball-família, cal mencionar que no existeixen diferències estadísticament 
rellevants en relació a si homes i dones creuen que les mesures de conciliació són o no 
suficients (p=0,482) malgrat un 43,2% dels homes les considerin parcialment o totalment 
insuficients i augmenti aquest percentatge en les dones en un 50%. Aquest resultat, concordaria 
proporcionalment amb els resultats de l’estudi destacat per RRHHDigital (2019) en que el 70% 
d’espanyols declaren tenir problemes per conciliar essent encara un percentatge més elevat en 
les dones (81,2%) ja que sembla ser que les mesures aplicades per les empreses dels 
participants en general no són massa satisfactòries malgrat la multitud de beneficis que pot 
comportar aplicar-les, ja que només la meitat considera que són parcialment o totalment 
suficients essent les dones qui en major proporció noten la deficiència de la seva aplicació. 
Aquesta petita diferència, pot venir marcada per les diferències de gènere induïdes pel sistema 
patriarcal en el que encara estem sotmesos on, segons Cruz (2014), UNAF (2019) o basant-nos 
en dades de l’INE (2020), expressen que són elles qui tenen més en compte la possibilitat 
d’adoptar-les o qui en major proporció les utilitzen no essent tant notori en el cas dels homes 
malgrat sigui quelcom anhelat per la població en general i s’hagin d’aplicar d’aquesta manera, tal 
i com ho afirma Moccia (2011) o segons ho plasmen els resultats de l’estudi realitzat per 
Anderson et al. (2002) en que s’observa que no disposar de mesures òptimes de conciliació 
genera una reducció de la satisfacció laboral tant en homes com en dones podent interpretar-ho 
com que és un factor que, independentment del gènere, és anhelat per tota la població.  

A la vegada, si observem la  mitjana en la mostra en general sobre el grau de percepció 
de poder adoptar aquestes 11PFFR, és de 29,8 punts sobre els 44 en total essent una dada 
que demostra que aquesta percepció en els participants no és massa elevada i podent suposar 
que les seves respectives empreses no n’apliquen suficientment ja que, tot just, supera la meitat 
de la puntuació total que podrien obtenir. Amb aquests resultats en conjunt, es podria afirmar que 
concorden amb el que Moccia (2011) expressa i és que ambdós gèneres indistintament perceben 
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i opinen que són força insuficients deixant entreveure que és quelcom anhelat per la població en 
general i, també, que les mesures aplicades semblen insuficients per generar una major sensació 
de conformitat amb aquestes. Per tant, evidencia el que l’OECD (2020) defensa i és que, tot i 
que la població en general puntuï força alt l’equilibri entre la vida laboral i personal a Espanya 
(8,8 sobre 10) (per exemple, en el cas de la present investigació la mitjana de conflicte treball-
família és de 1,99 sobre 4 punts suposant que només “de vegades” senten aquest conflicte 
majoritàriament), probablement calguin millores per afavorir a la conciliació tal i com 
s’expressa generant que el resultat de la present mostra analitzada en aquestes opinions pugui 
revertir-se. Amb aquesta informació i atenent que la meitat de la mostra en general es mostra 
disconforme amb les mesures aplicades per les seves respectives empreses, podríem refutar 
la hipòtesi que contemplava que, en la mostra en general, els participants expressarien que les 
mesures aplicades són suficients per les seves necessitats (H24) i, a la vegada, responent a un 
dels objectius de la present investigació, sembla ser que tots els canvis experimentats durant 
el transcurs del temps exposats en la teoria i sumat a la pandèmia que estem experimentant, no 
han suposat una millor utilització de mesures òptimes capaces de satisfer realment als 
empleats ja que, de ser així, les opinions serien més favorables en aquest sentit i, molt 
probablement, el grau de percepció de poder adoptar les 11PFFR també seria major. 

En resumides comptes, ens trobaríem davant de persones que, independentment del 
gènere, segueixen trobant insuficients les mesures que apliquen les seves respectives 
empreses segons la seva vivència personal malgrat les dones segueixen presentant més pors i 
reticències que els homes a l’hora de demanar algunes mesures com, en aquest cas es destaca, 
el permís de maternitat. A la vegada i responent a part dels objectius plantejats en la present 
investigació, sembla ser que l’absència de diferències en relació a la satisfacció laboral i a 
la interacció treball-família entre homes i dones ve determinada per l’experimentació d’una 
major corresponsabilitat en relació a altres dades publicades en anys anteriors. Aquesta major 
corresponsabilitat en l’àmbit privat impacta a la manca de diferències entre gèneres malgrat 
segueixin existint diferències en quant a la dedicació de cura de persones dependents. 

Fent referència a les diferències entre persones que treballen en PIMES i les que ho 
fan en empreses grans i atenent que segons la mida empresarial amb la que es compti pot 
impactar en l’aplicació de mesures de conciliació deixant a les PIMES, d’una banda, amb majors 
facilitats per personalitzar tals mesures però, d’altra banda, amb una menor capacitat de recursos 
per poder aplicar-ne en major proporció que una empresa gran (Amedna, 2014), amb la present 
investigació s’ha volgut comprovar si entre empleats d’oficina que treballen en ambdues mides 
empresarials existeixen o no diferències en relació a la satisfacció laboral i a la interacció treball-
família degut al lligam d’aquestes variables amb l’aplicació de mesures de conciliació. 

Malgrat fos una de les hipòtesis centrals del present estudi, la realitat és que no existeixen 
diferències en relació a la satisfacció laboral ni a la interacció negativa treball-família 
(refutant la H2 i parcialment l’H10). Les diferències que sí que han resultat significatives entre 
persones que treballen en ambdues mides empresarials ha estat en la puntuació en la 
subescala d’interacció positiva treball-família i família-treball (p=0,02 i p=0,033, 
respectivament). Atenent a aquestes diferències entre mides empresarials es va procedir a fer 
una correlació entre aquestes dues últimes variables mencionades i la mida empresarial podent 
afirmar que a major mida empresarial, major interacció positiva treball-família (r=0,246 i 
p=0,019) i família-treball (r=0,255 i p=0,033), malgrat aquesta última relació esmentada hi tingui 
més pes el transcurs vital en l’àmbit privat que en el de les organitzacions ja que el producte que 
es generi en la relació família-treball, hi intervé més l’experiència familiar i personal que no pas 
la laboral malgrat tinguin ambdós una estreta relació.  

Fent referència concretament a aquesta última relació i tal i com ho indiquen els resultats, 
existeix una correlació entre la interacció positiva treball-família i família-treball (p=<0,001 
i r= 0,463) en la mostra en general així com també es produeix entre la interacció negativa 
treball-família i família-treball (p=<0,001 i r=0,370) concordant així amb les hipòtesis inicials 
(H11 i H12, respectivament) i, també, amb el que Anderson et al. (2002) determina en el seu 
estudi sobre el conflicte treball-família i família-treball en que ambdós constructes estan 
estretament relacionats malgrat no tinguem tantes evidències pel que fa a l’enriquiment degut a 
ser quelcom estudiat més recentment (Pérez et al., 2015). Així doncs, seria un resultat que ens 
deixa entreveure que ambdós àmbits estan estretament relacionats i que el que succeeixi en un 
afectarà indiscutiblement al que succeeixi en l’altre (Jiménez i Aravena, 2015) i viceversa podent 
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generar conseqüències negatives en l’entorn més proper tal i com ho demostren Martínez-
Pampliega et al. (2019), fet que si no es cuida suficientment al recurs humà a partir d’una cultura 
empresarial sensibilitzada amb la relació treball-família i que apliqui mesures per afavorir a la 
disminució del conflicte treball-família, pot generar que l’afectació negativa entre aquests àmbits 
sigui notòria (Del Castillo et al., 2011). Tot i aquests resultats, en la mostra en general 
(independentment de la mida empresarial) no existeix una correlació estadísticament 
significativa entre la interacció negativa treball-família i la interacció positiva treball-
família, contràriament al que s’esperava en un inici (H13) tenint en compte els resultats de 
l’estudi de Pérez et al. (2015) en el que una de les conclusions més rellevants va ser que a major 
enriquiment treball-família menor experimentació de conflicte treball-família.  

Així doncs, segons aquests resultats, es pot afirmar que els participants que treballen 
en empreses grans recullen majors beneficis provinents de la feina que els que treballen 
en PIMES. Atenent als ítems que avaluen la interacció positiva treball-família i família-treball del 
qüestionari SWING de Moreno et al. (2009) que s’ha emprat per valorar aquesta relació, es podria 
afirmar que els treballadors d’empreses grans se senten amb millor humor per realitzar activitats 
fora de l’àmbit laboral gràcies a una bona experiència a la feina i utilitzen les habilitats apreses a 
la feina per aplicar-les a l’àmbit privat. A la vegada, els participants que treballen en empreses 
grans també recullen, en major proporció, els beneficis provinents de la família els quals fa 
referència, segons el mateix qüestionari, a que les persones que tenen experiències gratificants 
fora de l’àmbit laboral, repercuteix positivament a la percepció que es té del treball, la forma en 
com es responsabilitza de la vida personal impacta en com es responsabilitza de la feina i les 
habilitats que s’aprenen en l’àmbit privat influeixen en les que s’apliquen en l’àmbit laboral. Amb 
aquesta situació es podria interpretar que les empreses grans presenten empleats on la 
possibilitat de conciliar genera major enriquiment treball-família i família-treball (interacció 
positiva) que, tal i com indica Gabini (2019), pot generar que es puguin desenvolupar habilitats 
socials, maneres d’afrontament, que augmenti el capital social o l’experimentació de major 
optimisme o autoeficàcia per part de les persones treballadores podent generar beneficis en les 
empreses i en l’entorn més pròxim. Tot i així, tal i com s’ha apuntat, la implicació de la interacció 
família-treball no depèn de l’entorn laboral en el que es treballi sinó que depèn de com es visqui 
l’experiència en l’àmbit privat. Per tant, la diferència més notòria entre ambdues parts de la 
mostra i que realment influeix la mida empresarial recau en la interacció positiva treball-família o, 
dit amb altres paraules, en l’enriquiment treball-família, i no tant en l’experimentació de conflicte 
tal i com es plantejava en un inici. 

Aquest resultat, però, es pot explicar a través de pràctiques que no tinguin especial 
relació amb les mesures de conciliació. Aquesta afirmació, contràriament a la hipòtesi 
inicialment plantejada (H16), és deguda a que no hi ha diferències estadísticament 
significatives entre els participants que treballen en PIMES o els que ho fan en empreses grans 
en relació al grau de percepció en que les seves respectives empreses permeten adoptar 
les 11PFFR (p=0,453) proposades per Pérez et al. (2015).  

Malgrat la hipòtesi inicial tingués en compte l’existència d’aquestes diferències degut a que 
és difícil que en una PIME hi hagi algun treballador dedicat, específicament, a afavorir la 
conciliació i també que, en moltes ocasions, presenten menys recursos que una empresa gran 
(Amedna, 2014) i degut també als resultats de l’estudi de “Mente y vida” recollits en la notícia de 
RRHHDigital (2018) en que només un 20% d’empreses espanyoles es podrien considerar 
afavoridores de la conciliació essent quelcom més dificultós per les PIMES i sumat a la reticència 
d’algunes PIMES en aplicar majors mesures per conciliar, la realitat és que no existeixen 
diferències estadísticament significatives entre participants d’ambdues mides empresarials 
segons la present investigació. Per tant, el pes d’obtenir majors puntuacions en la interacció 
positiva treball-família en participants d’empreses grans, no ve determinat per una major 
percepció de poder adoptar aquestes mesures sinó que vindrà determinat per altres factors 
com podrien ser la formació que s’apliqui en l’empresa, la qualitat del clima laboral, per la 
transmissió d’habilitats entre treballadors, etc., ja que no hi ha diferències significatives entre les 
respostes dels participants d’ambdues mides empresarials en relació a la possibilitat d’adopció 
d’aquestes 11 mesures que puguin explicar les diferències en relació a la interacció positiva.  

Així doncs, el fet que els treballadors i les treballadores d’empreses grans presentin major 
enriquiment treball-família, pot venir determinat pel fet de que les empreses grans apliquin unes 
polítiques de RRHH més estructurades, que fomentin més activitats que enriqueixin als 
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equips, que facin més constantment activitats de Team Building, que hi hagi diverses persones 
que es dediquin a dissenyar pràctiques que afectin positivament a aquest enriquiment, etc., fet 
que en les PIMES pot ser més difícil que hi hagi alguna persona o vàries dedicades a aquest 
aspecte degut a la manca de recursos. Aquestes facilitats que tenen les empreses grans, poden 
generar molt enriquiment en les persones comportant que el que aprenguin en el context laboral 
ho puguin aplicar també en l’àmbit privat i creant major sensació de que, tot i que es puguin 
realitzar activitats no relacionades directament amb el treball en el dia a dia, siguin potenciadores 
d’habilitats igualment enriquidores, podent-se explicar així els resultats diferencials obtinguts en 
la present investigació. En definitiva, aquestes diferències es podrien explicar per la manca de 
recursos de les PIMES i per la quantitat de persones que en una empresa gran es puguin 
dedicar, únicament o principalment, a generar aquesta sensació d’enriquiment en els empleats.  

Tot i aquestes apreciacions, és important recalcar que el present estudi es basa, 
únicament, amb la l’autopercepció i vivència dels participants en quant a la proporció que ells 
i elles consideren que poden adoptar aquestes mesures i no en el que les empreses descriuen 
formalment que els permeten adoptar ja que, com afirmen Chinchilla et al. (2009), la rellevància 
de les mesures recau en com es pot plasmar en la realitat diària de l’empresa i, per tant, en com 
els empleats interpreten aquestes segons els permet conciliar serà més transcendent de les que, 
simplement, hi estan descrites. En el cas de la present investigació, el grau de percepció en que 
poden adoptar aquestes mesures és similar entre treballadors d’ambdues mides empresarials 
(68,76% en PIMES i 66,37% en empreses grans) no generant diferències significatives entre 
aquests però, en el cas de les empreses grans, podria ser que aquestes siguin mesures més 
òptimes generant que els efectes positius d’aquestes (l’enriquiment) siguin majors tal i com ho 
plasmen els resultats. Malgrat els resultats indiquin aquesta situació, cal tenir en compte que la 
personalitat dels individus i les possibilitats reals que l’empresa ofereixi per poder conciliar 
atenent a la seva situació personal concreta influeixen, clarament, en aquesta percepció essent 
un factor que en el present estudi no s’ha tingut present malgrat hi hagi autors com Jiménez i 
Aravena (2015) que ja apuntaven en la línia de que la manera que tenen els individus d’afrontar 
certes situacions afecta positivament o negativament en la percepció de les mesures aplicades 
segons cada realitat personal. Així doncs, la personalitat dels individus i les seves estratègies 
d’afrontament poden impactar o esbiaixar els resultats obtinguts.  

Els resultats condueixen a pensar que, probablement, la mida empresarial no influencia 
tant com inicialment s’esperava en l’aplicació d’aquestes mesures però sí en els efectes 
positius que poden derivar d’aquestes o amb la suma d’altres mesures degut a que hi ha més 
persones dedicades a fer dels equips persones més desenvolupades personalment i 
professionalment fet que genera resultats diferencials en l’enriquiment. Malgrat aquest apunt, la 
meitat de la mostra en termes generals expressa que està parcialment o totalment 
disconforme amb les mesures aplicades per les seves respectives empreses (gairebé la 
meitat de la mostra total) no generant-se diferències estadísticament significatives en 
relació a aquestes opinions segons la mida empresarial (p=0,847) tal i com s’ha esmentat. 
Això ens podria indicar que encara estem lluny d’aconseguir aplicar mesures òptimes que 
permetin compaginar millor l’àmbit laboral i el personal independentment de la mida empresarial 
a la que es pertanyi, fet que concorda amb el que l’OECD (2020) expressa de que a Espanya 
calen millores de les polítiques de conciliació malgrat els espanyols considerin que no tenen 
especials dificultats per obtenir un adequat equilibri treball-família tal i com s’exposa. Per tant, 
pot ser que aquestes mesures repercuteixin més positivament en el cas de treballadors 
d’empreses grans però, malgrat això, segueixen essent insuficients segons les opinions generals. 

A la vegada, el fet de que la mida empresarial no influenciï en l’aplicació d’aquestes 
mesures, pot venir explicat per la situació de pandèmia que estem experimentant. Amb aquesta 
afirmació, faig referència a que moltes mesures de conciliació (per exemple, l’adopció del 
teletreball) estan massivament utilitzades per les empreses, independentment de la seva mida, 
malgrat algunes empreses hagin d’haver adoptat segons quines mesures de manera immediata 
i sense preparació prèvia. Aquesta relativa uniformitat de l’aplicació de mesures per conciliar 
derivada per la pandèmia, pot ser una de les explicacions que hagin influenciat en la manca de 
diferències en l’aplicació d’aquestes mesures i pugui indicar-nos que ens trobem en un moment 
clau en com s’entén i s’entendrà la conciliació en els pròxims anys. Amb això, faig referència en 
que la pandèmia pot haver generat que la preocupació per l’òptima conciliació sigui quelcom molt 
generalitzat i necessari en qualsevol tipologia empresarial i forci, necessàriament, a una major 
igualtat entre mides empresarials en quant a la seva aplicació. Amb tot en conjunt, pot ser una 
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de les explicacions del perquè entre mides empresarials tampoc es produeixen diferències en 
quant a la interacció negativa treball-família i en relació a la satisfacció laboral, ja que les mesures 
aplicades entre mides empresarials tampoc presenten diferències. 

Seguint amb aquesta línia, degut a la manca de diferències en relació a la interacció 
negativa treball-família entre persones d’ambdues mides empresarials, ens pot indicar que els 
efectes negatius de no disposar òptimament de mesures de conciliació no venen 
determinats per la mida empresarial sinó que és quelcom que es pot presentar o no en 
qualsevol tipus d’empresa. En aquest sentit, sembla ser que l’experimentació d’interacció positiva 
treball-família i família-treball és l’única variable que marca la diferència entre mides empresarials 
encara que suposi un resultat sorprenent atenent que en la mostra analitzada hi ha força 
persones que treballen en microempreses o empreses petites (33,3% del total) els quals, 
segons Amedna (2014), acostumen a ser molt menys flexibles i amb pocs treballadors els quals 
són difícils de ser substituïts i que si, en algun cas faltés un d’ells, genera que l’experimentació 
del conflicte treball-família sigui major esdevenint encara una pitjor situació si parlem únicament 
de microempreses (Cruz, 2014).  

Malgrat tot el que s’ha detallat i que podria explicar la manca de diferències, també caldria 
afegir que aquesta absència de diferències pot venir marcada per les sensacions, sentiments 
i emocions que pot haver generat la crisi sanitària. Amb aquest apunt faig referència a que 
poden haver-hi participants que hagin percebut en el seu entorn més pròxim i en la societat en 
general que hi ha persones que han perdut els seus treballs degut a la pandèmia conduint a una 
major gratitud pel simple fet de poder seguir mantenint els seus. Aquesta gratitud pot haver influït 
en les respostes dels diferents qüestionaris emprats i ha pogut generar que els participants es 
mostrin menys exigents en relació a les mancances de les seves respectives empreses ja que, 
“almenys”, segueixen mantenint la feina. Per tant, malgrat les resultats mostrin que segueix 
existint certa conscienciació de que les mesures de conciliació aplicades per les empreses són 
insuficients (tal i com s’ha mostrat anteriorment), la situació de pandèmia ha pogut influir en que 
els participants es mostrin menys exigents generant que les respostes puguin no plasmar la 
realitat de forma verídica. 

Atenent a que no hi ha diferències entre treballadors d’ambdues mides empresarials en 
quant a la interacció negativa treball-família ni en la percepció de poder utilitzar les 11PFFR 
proposades per Pérez et al. (2015), són resultats que també poden influir en que la satisfacció 
laboral entre treballadors de PIMES i d’empreses grans tampoc presenti diferències 
estadísticament significatives malgrat fos una de les hipòtesis plantejades en un inici (H2). 
Com hem anat comentant al llarg del present treball, l’òptima aplicació de mesures de conciliació 
impacta positivament a la satisfacció laboral (Anderson et al., 2002; Chinchilla et al., 2009; Behan 
i Drobnic, 2010; Moccia, 2011; Rico, 2012; Amedna, 2014; Molina-Hermosilla, 2016) a part de 
l’obtenció d’altres beneficis i, també, en redueixen el conflicte treball-família (Sanz, 2011; Del 
Castillo et al., 2011; Michel et al., 2011; Biedma, 2014; Pérez et al., 2015) i, per tant, en redueixen 
la interacció negativa que experimentin entre el treball i la família. Així doncs, en la mostra 
analitzada i atenent a aquesta estreta relació, al no presentar diferències estadísticament 
significatives en la interacció negativa treball-família entre treballadors d’ambdues mides 
empresarials ni tampoc en la percepció que tenen els participants d’ambdues mides empresarials 
de poder adoptar les 11PFFR proposades per Pérez et al. (2015), pot haver impactat també en 
la manca de diferències en relació a la satisfacció laboral que, tal i com indiquen Anderson et al. 
(2002) i Bagger et al. (2008), hi ha una correlació positiva entre el conflicte treball-família i la 
insatisfacció a la feina malgrat aquesta última pot venir influenciada per altres variables que 
en la present investigació no s’han contemplat.  

Aquests resultats ens podrien indicar que, malgrat hi hagi estudis que referenciïn que les 
PIMES poden presentar majors facilitats per atorgar mesures personalitzades gràcies al tracte 
proper amb els empleats i al poder arribar a acords satisfactoris tant per l’empleat com per 
l’empresari o, pel contrari, presentar majors dificultats a causa de la manca de recursos (Amedna, 
2014; Cruz, 2014; Molina-Hermosilla, 2016), en el cas de la present investigació no es generen 
diferències entre les vivències dels treballadors d’ambdues mides empresarials podent suposar 
que, depenent de les persones que participin en un estudi d’aquestes característiques, podrà 
generar un tipus de resultats o uns altres o que, d’altra banda, pugui venir explicat per la situació 
de pandèmia actual que, tal i com s’ha exposat, pugui uniformitzar a les organitzacions 
independentment de la mida empresarial que tinguin. Així doncs, gràcies a la present 
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investigació, es determina que la mida empresarial no influencia a la satisfacció laboral, ni a 
la interacció negativa treball-família, ni a l’aplicació de majors mesures de conciliació 
malgrat en certs aspectes, com en la interacció positiva treball-família, sí que influenciï la 
mida empresarial tot i que pot no venir del tot determinat únicament per les mesures aplicades 
en sí sinó per altres estratègies de recursos humans o pel sumatori d’aplicar mesures més 
adequades a les necessitats personals que les aplicades en PIMES i amb l’aplicació d’altres 
mesures potenciadores de l’enriquiment que no s’han contemplat en la present investigació. 

En resumides comptes, depenent de qui formi part de la mostra podrà donar resultats 
diferents i és probable que calgui tenir en compte amb més deteniment la cultura 
empresarial per explicar les possibles diferències en la vivència de les variables analitzades que 
no pas la mida de l’empresa. Per tant, els resultats ens podrien indicar que la cultura empresarial 
té un major impacte que el simple fet de pertànyer a una PIME o a una empresa gran en relació 
a la satisfacció laboral i a la interacció negativa treball-família que s’experimenti. Tal i com 
indiquen Del Castillo et al. (2011), per reduir la possibilitat d’experimentar un conflicte entre el 
treball i la família, cal una cultura corporativa i un equip directiu que ho recolzi. Per tant i en 
la present investigació concretament, podria ser que la cultura que presentin ambdues mides 
empresarials de forma general sigui similar o s’hagin equilibrat els resultats mitjançant molta 
heterogeneïtat en les respostes dels participants de la mostra no generant diferències 
significatives entre mides empresarials a la que es pertanyi en aquest aspecte i només destacant 
la interacció positiva en el cas dels treballadors d’empreses grans. 

Per acabar d’analitzar les diferències entre mides empresarials, per la seva part, Moccia 
(2011) declara que poder conciliar afavoreix a l’experimentació d’emocions positives i a major 
felicitat, entre d’altres beneficis. Atenent al que la literatura expressa de les dificultats que tenen 
les PIMES per aplicar mesures de conciliació a diferència de les grans que presenten majors 
facilitats estructurals, una de les hipòtesis plantejades en la present investigació ha estat 
comprovar si existeixen diferències significatives entre empleats d’ambdues mides 
empresarials en relació al grau de felicitat que experimenten els treballadors segons la seva 
percepció personal. En aquest cas, tampoc s’han trobat diferències significatives en relació 
a aquesta variable generant que quedi refutada la hipòtesi inicial (part de l’H5) i tornant a suposar 
un indicador més de que entre mides empresarials poden no presentar gaires diferències i que, 
per tant, caldria tenir en compte altres variables. Tampoc hi ha diferències entre mides 
empresarials en quant a considerar si són o no suficients les mesures aplicades per les 
seves respectives empreses (part de l’H5). Així doncs, ens permet determinar que no hi ha 
diferències entre mides empresarials en quant a l’experiència laboral segons els resultats de la 
present investigació i que, independentment de la mida, es poden aplicar estratègies per mantenir 
als empleats amb un nivell de benestar òptim malgrat, en aquest cas, els resultats apuntin que 
els treballadors en general no es mostren del tot satisfets amb com se’ls permet conciliar tal i 
com s’ha esmentat amb anterioritat, ja que la meitat de la mostra considera totalment o 
parcialment insuficients les mesures aplicades per les seves respectives empreses.  

Amb tot això i responent a part dels objectius plantejats en la present investigació, podríem 
afirmar que la mida empresarial a la que es pertany, no influencia en l’experimentació de major 
o menor satisfacció laboral, ni en el grau de felicitat, ni en el grau de consideració de si les 
mesures aplicades són o no suficients, ni en el grau de percepció per part dels treballadors de la 
possibilitat d’utilitzar les 11PFFR, ni tampoc en la interacció negativa treball-família però sí que 
influeix en la interacció positiva que s’experimenti entre la vida laboral i la familiar i personal. 

Seguint amb la mateixa línia d’anàlisi del grau de felicitat però, en aquest cas, començant 
a descriure els resultats de la mostra en general de forma detallada (independentment de la 
mida o del gènere), els resultats indiquen que a major grau de percepció, per part dels 
participants, de que les seves respectives empreses apliquen les 11PFFR, major grau de 
felicitat s’observa en els subjectes (r=0,321 i p=0,002). A la vegada, a major grau de 
percepció de poder adoptar aquestes mesures, major sensació de que les mesures 
aplicades són suficients (r=0,597 i p=0,001) i, a major grau de felicitat, major sensació de 
que les mesures aplicades són suficients (r=0,649 i p=<0,001). Els tres resultats suposen 
verificar tres de les hipòtesis plantejades (H4, H6 i H7, respectivament). 

Amb aquests últims resultats, ens corroboraria que a major possibilitat de poder adoptar 
les pràctiques dirigides directament a conciliar, els subjectes senten emocions positives que, tal 
i com ho indica Moccia (2011), es pot plasmar en conductes extra-rol en els empleats en el seu 
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dia a dia generant major rendiment i podent impactar en el clima laboral positivament comportant 
que, en general, es pugui percebre major entusiasme, cohesió, creativitat, etc. en els empleats 
fet que, també, genera un major desenvolupament personal i professional que impacta 
positivament en l’ocupabilitat de les persones (Chinchilla et al., 2009; Moccia, 2011). A la vegada, 
tal i com ho indiquen Wayne et al. (2006), que les empreses es mostrin sensibilitzades amb la 
temàtica i que apliquin mesures per reduir el conflicte treball-família que pot sorgir pel fet de no 
poder compaginar l’àmbit laboral del personal, genera una actitud i sentiments més positius cap 
al treball en sí. Per tant, són resultats que corroboren la importància de poder impactar en les 
vivències positives i no tant tractar de revertir només les negatives podent dur-se a terme a través 
de mesures que en dificultin l’aparició del conflicte treball-família i en beneficiï l’enriquiment 
sempre tenint en compte que aquestes influiran positivament en la sensació de felicitat dels 
treballadors podent generar entorns més saludables i amb una sensació de que l’empresa es 
preocupa, realment, pel seu benestar fet que enforteix el vincle psicològic entre les parts i, tal i 
com ho indiquen Chinchilla et al. (2009), Moccia (2011) i Molina-Hermosilla (2016) repercuteix 
positivament en el compromís així com també a afavoreix a la reducció de la culpabilitat 
(Chinchilla et al., 2009) degut a no experimentar un conflicte de rol elevat. 

Amb l’evidència de que aquestes pràctiques per afavorir a la conciliació impacten 
directament en el grau de felicitat de les persones i en la sensació de que són mesures suficients, 
segons Moccia (2011), genera que es treballi millor en equip, que esdevinguin menys problemes 
de salut, que tinguin menys actituds de queixa, major optimisme, major facilitat per solucionar 
problemes i prendre decisions, entre d’altres conseqüències positives. Per tant, tots aquests 
beneficis que pot comportar el fet de tenir la oportunitat d’optar a un òptim equilibri entre tots els 
àmbits de la persona, repercuteix en el dia a dia de l’organització, al seu voltant laboral més 
pròxim i al vincle psicològic entre l’empleat i l’empresa tenint el poder les mesures de conciliació 
d’impactar en la felicitat i en la sensació per part de l’empleat que l’empresa es preocupa realment 
pel seu equilibri entre la vida laboral i personal generant la sensació en aquest de que, si algun 
dia necessita conciliar, no tindrà problemes per fer-ho. Aquest aspecte pot ser una explicació del 
poder que tenen les mesures de conciliació per reduir l’estrès i l’esgotament en els empleats 
(Sanz, 2011). Per tant, amb aquests resultats es corrobora el poder de les mesures de 
conciliació per generar emocions positives podent generar múltiples beneficis en els 
empleats, en l’organització i en l’entorn més pròxim. 

Seguint analitzant l’impacte de les 11PFFR en la mostra en general, el present estudi 
determina que existeix una correlació estadísticament significativa entre a major grau de 
percepció de poder utilitzar les 11PFFR i la satisfacció laboral general dels subjectes 
(r=360 i p=0,001) i, també, concretament amb la satisfacció amb la supervisió (r=0,266 i 
p=0,011), amb la satisfacció intrínseca (r=0,277 i p=0,008) i la satisfacció amb la participació 
(r=0,286 i p=0,006) essent una de les hipòtesis plantejades en un inici (H14). En primer lloc, 
aquests resultats concorden amb el que Besarez et al. (2014) van concloure en el seu estudi 
entre dues empreses les quals una aplicava mesures per afavorir a la conciliació i a la 
corresponsabilitat i l’altra que no ho feia generant en els participants del primer tipus d’empresa 
major satisfacció en els factors de satisfacció esmentats i la satisfacció en general. A la vegada, 
Rico (2012), també demostra en el seu estudi l’estreta relació entre l’aplicació de mesures de 
conciliació amb la satisfacció laboral dels treballadors/es. Així doncs, es verifica que a major 
percepció de poder utilitzar mesures que afavoreixen a la conciliació, major satisfacció laboral 
general, major satisfacció amb la supervisió, major satisfacció intrínseca amb el treball i major 
satisfacció amb la participació a part de tots els altres beneficis que comporta la seva aplicació 
com augmentar el nivell de felicitat en els empleats o generar la percepció en aquests de que les 
mesures que s’apliquen són suficients per obtenir un adequat equilibri en tots els àmbits. 

Atenent concretament a la satisfacció amb la supervisió concordaria en que, per l’aplicació 
de mesures de conciliació i la seva materialització en la realitat diària de l’empresa, un rol clau 
està en la presència d’un equip directiu que vetlli per l’aplicació d’aquestes mesures (Del Castillo 
et al., 2011; Moccia, 2011) i, també, que els superiors o comandaments intermedis es formin en 
aquesta matèria i ho impulsin en el dia a dia (Chinchilla et al., 2009). En la present investigació, 
es corrobora que les persones més satisfetes amb la supervisió també són aquelles que 
perceben majors mesures aplicades per les respectives empreses i, per tant, que perceben que 
l’organització es preocupa, realment, pel seu benestar. Concordant amb el que afirmen Besarez 
et al. (2014), gràcies al recolzament percebut pels supervisors i gràcies a una cultura que recolzi 
la importància de la conciliació en els treballadors la qual és transmesa per aquests, genera una 
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major satisfacció amb la supervisió a diferència de les empreses que no compten amb aquestes 
característiques i que no atorguen tal rellevància a les mesures de conciliació. Aquest factor de 
satisfacció que correlaciona amb un major grau de percepció per part dels participants de que 
les seves respectives empreses apliquen les 11PFFR, també impacta en la satisfacció del treball 
en sí i, per tant, reafirma, altre cop, la transcendència de la seva aplicació. 

Malgrat totes aquestes relacions que concorden, especialment, amb estudis previs, 
sorprèn i no concorda amb la hipòtesi inicial que a major grau de percepció de poder utilitzar 
aquestes 11PFFR, no suposa una menor experimentació negativa treball-família (p=0,13) 
com així sí que ho demostren Pérez et al. (2015) en el seu estudi i altres autors relacionin 
l’aplicació d’òptimes mesures de conciliació amb la menor experimentació de conflicte treball-
família (Anderson et al., 2002; Sanz, 2011). Així doncs, es refuta la hipòtesi inicial i és quelcom 
important que no concorda amb el que s’expressa en la literatura i que suposa un gir important 
en l’anàlisi ja que apunta a que amb l’aplicació d’aquestes 11 mesures de conciliació no suposa 
una menor experimentació de conflicte treball-família malgrat hi tinguin molt lligam i, per tant, no 
semblen del tot efectives podent concordar en que la meitat dels participants no presentin massa 
conformitat amb les mesures aplicades per les seves respectives empreses. A més a més, es 
refuta la hipòtesi de que a major satisfacció amb la supervisió, suposi una menor 
experimentació d’interacció negativa treball-família (H19) no concordant amb el que Besarez 
et al. (2014) determinen amb el seu estudi i és que, a major recolzament per part de l’organització 
cap a la família (els quals es podria materialitzar en experimentar menor conflicte treball-família) 
suposi una major satisfacció laboral tot i que sí que impactin la possibilitat d’adoptar les 11PFFR 
en la satisfacció laboral tal i com s’acaba d’esmentar.  

Per tant, aquest últim resultat ens podria indicar que presentar a supervisors capaços de 
generar satisfacció en els empleats amb el desenvolupament del seu rol, no implica que tinguin 
el pes suficient per reduir-ne el conflicte que es pot experimentar a l’hora de tenir dificultats per 
compaginar l’àmbit laboral i el personal tot i que el fet d’aplicar mesures dirigides a conciliar sí 
que tingui un efecte clar en experimentar major satisfacció laboral. Per tant, ens trobem davant 
de participants que, tot i disposar d’un bon tracte per part dels supervisors, no suposa que els 
atorguin majors facilitats que impliquin una menor experimentació de les conseqüències 
negatives de no poder conciliar adequadament. Atenent a que Anderson et al. (2002) expressen 
en relació a que el tracte informal amb els supervisors impacta positivament en la reducció del 
conflicte treball-família malgrat no estiguin descrites, formalment, algunes mesures de 
conciliació, es podria entreveure que, en el cas del present estudi, no sembla que tingui el pes 
suficient la satisfacció amb la supervisió en la reducció del conflicte treball-família. En conjunt, es 
podria interpretar que el fet de disposar d’aquestes mesures genera certa satisfacció en els 
empleats donant la tranquil·litat de que si algun dia les necessiten utilitzar, podrien fer-ho. Malgrat 
aquest apunt, estar satisfets amb la supervisió o disposar de les 11PFFR no suposa una menor 
experimentació del conflicte treball-família podent suposar que aquestes són insuficients així com 
també el tracte amb els supervisors no té el pes suficient per reduir-ne el conflicte. 

Així doncs podria ser que, malgrat hi hagi opció d’adoptar aquestes mesures, no 
siguin del tot eficaces per impactar de forma transcendent en la disminució del conflicte 
treball-família i recalcaria la idea de que s’han d’aplicar les mesures adequades a cada realitat 
i no qualsevols tal i com ho indiquen Chinchilla et al. (2009). Malgrat aquest resultat, en el present 
estudi s’observa que sí que suposa una experimentació de major interacció positiva treball-família 
(p=0,015) tal i com Pérez et al. (2015) conclouen i tal i com s’esperava en un inici. Així doncs, 
atenent a ambdós resultats, podríem verificar la hipòtesi plantejada en un inici de forma parcial 
(H15), ja que tot i disposar en major grau de la oportunitat d’utilitzar aquestes mesures no suposa 
que els participants presentin menor conflicte treball-família (malgrat les mesures de conciliació 
impactin en aquest constructe, teòricament, de forma notòria) sí que en repercuteixen en la 
interacció positiva que es pugui experimentar. Lligant aquesta evidència amb les diferències 
anteriorment mencionades entre mides empresarials en quant a la interacció positiva treball-
família, seria un altre indicador que reafirmaria que en el cas de persones que treballen en 
empreses grans aquestes mesures percebudes poden resultar més òptimes generant els efectes 
positius desitjats ja que sí que es produeix una correlació entre l’aplicació d’aquestes mesures i 
l’experimentació d’una major interacció positiva treball-família. 

Un altre punt a destacar de la mostra en general i contràriament al que s’esperava en un 
inici, és que no s’han trobat correlacions significatives entre la satisfacció laboral i la major 
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experimentació d’interacció positiva treball-família i la menor experimentació d’interacció 
negativa treball-família quedant refutades ambdues hipòtesis plantejades en un inici (H17 i H18, 
respectivament). Malgrat Pérez et al. (2015) determinessin en el seu estudi que a major 
enriquiment treball-família, major satisfacció laboral i que a major experimentació de conflicte 
treball-família, menor satisfacció laboral i fos una de les hipòtesis plantejades, aquests resultats 
no concorden amb els recollits en la present investigació. A la vegada, tampoc concorda amb el 
que Anderson et al. (2002) van determinar en el seu estudi i és que a major conflicte treball-
família, menor satisfacció laboral tant en homes com en dones.  

Certament, només en el cas de les persones que treballen en empreses grans 
existeix una correlació negativa baixa (r(-)0,322) i significativa (p=0,039) avocant a la 
confirmació de que la satisfacció laboral presenta aquesta correlació amb una menor 
experimentació de conflicte treball-família. Aquest resultat ens podria indicar que les persones 
que menys presenten aquest conflicte en aquesta mida empresarial presentaran major 
satisfacció laboral que, a l’hora, els podrà conduir a un major compromís (Chinchilla et al., 2009), 
a l’experimentació de majors emocions positives, major il·lusió i estabilitat emocional a part de 
major lleialtat cap a l’empresa (Moccia, 2011). Malgrat aquesta informació, la connexió entre la 
satisfacció laboral i la menor experimentació d’interacció negativa treball-família en el cas dels 
treballadors d’empreses grans, no ve determinat per una major aplicació de les 11PFFR 
proposades ja que, tal i com s’ha mencionat, no n’apliquen en major proporció que les empreses 
PIMES tenint en compte les percepcions personals dels participants, sinó que aquestes poden 
diferir de les aplicades en PIMES només per la seva efectivitat en augmentar la interacció positiva 
treball-família o per l’aplicació d’aquestes conjuntament amb altres mesures no contemplades en 
el present estudi. Tot i així, aquestes mesures no suposen en cap cas una reducció del conflicte 
treball-família. Al no existir diferències significatives en aquest sentit entre persones de PIMES i 
d’empreses grans, és un resultat que s’hauria de prendre amb precaució, ja que no tenim 
informació suficient del perquè es genera aquesta situació a través de la present investigació. 

10 CONCLUSIONS 

Gràcies a la present investigació, en mode de conclusió i responent als objectius plantejats, es 
podria afirmar que el gènere i la mida empresarial no són variables que generin distincions 
en l’experimentació de satisfacció laboral ni d’interacció negativa treball-família tret, 
específicament, de l’experimentació d’interacció positiva treball-família i família-treball en que les 
empreses grans són més generadores d’aquest enriquiment. A la vegada, s’han corroborat les 
relacions entre les mesures de conciliació i la major experimentació de satisfacció laboral 
general, satisfacció amb la supervisió, amb la participació i amb la satisfacció intrínseca del treball 
malgrat aquestes no suposin una menor experimentació de conflicte treball-família. 
Finalment, la meitat dels assalariats d’oficina consideren que les mesures aplicades per les 
seves respectives empreses són insuficients fet que avoca a pensar que s’hauria de replantejar 
l’impacte real que aquestes generen i com es podrien dissenyar mesures més satisfactòries 
atenent a la realitat concreta de cadascú i de cada empresa per tal de millorar aquests índexs.  

Per tant i amb aquesta informació, es podria afirmar que el teixit empresarial espanyol 
malgrat estar predominantment compost per PIMES, no suposa una menor experimentació de 
satisfacció laboral, ni una menor experimentació de felicitat, ni una major experimentació de 
conflicte treball-família, ni tampoc una menor percepció de la possibilitat d’adoptar 
mesures de conciliació ni de que aquestes siguin percebudes com a més insuficients que les 
d’una empresa gran, sinó que, independentment de la mida a la que es pertanyi, les tendències 
són similars. Així doncs, tot i presentar majoritàriament PIMES en l’Estat espanyol, no suposa 
un hàndicap en l’experimentació de satisfacció laboral, conflicte treball família ni en la possibilitat 
d’adoptar aquestes mesures de conciliació sinó que ens trobem davant d’organitzacions que, 
malgrat tinguin mides diferents, presenten empleats i empleades similarment satisfets i feliços, 
amb la possibilitat més o menys similar d’adoptar mesures per conciliar i de la sensació similar 
de que són suficients o insuficients i disposen del mateix grau de conflicte treball-família. Així 
doncs, es conclou que la mida empresarial no impacta en aquestes variables i, amb les que 
sí que genera alguna influència (enriquiment treball-família), és menys intensa que el que 
s’esperava en un inici. Aquesta evidència permet concloure que el fet de pertànyer a una PIME 
o a una empresa gran no determina que es pugui presentar major o menor puntuació en aquests 
ítems. Aquesta manca de diferències pot venir marcada per la situació actual de pandèmia en la 
que encara estem immersos generant que les mesures aplicades per conciliar s’uniformitzin 
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i fent que les PIMES hagin d’esforçar-se i d’aplicar-ne en major proporció que les que, molt 
probablement, n’aplicaven prèviament a la pandèmia i les respostes als diferents qüestionaris 
puguin venir influïts per aquesta no generant diferències significatives entre treballadors 
d’ambdues mides empresarials.  

Tot i així, caldria tenir en compte, especialment, que les mesures de conciliació aplicades 
actualment generen que la meitat de la població presenti disconformitat, fet que hauria de ser un 
indicador recollit per les empreses i per la societat en general per tal de poder aplicar mesures 
que, realment, siguin plenament satisfactòries per les persones treballadores a l’hora de conciliar. 
Per tant podríem afirmar que, tot i que la pandèmia estigui marcant un punt d’inflexió en 
matèria de conciliació, segueixen existint moltes persones que al·leguen estar 
descontentes en com poden conciliar expressant que no són suficients per experimentar major 
benestar. Així doncs, comptant que hi ha estudis en els últims anys que mostren gran part de la 
població disconforme, sembla ser que ens trobem en la mateixa tendència i que la pandèmia no 
ha generat major percepció per part dels empleats de que les seves respectives empreses 
siguin més sensibles amb aquesta temàtica malgrat els problemes per assolir un correcte 
equilibri entre àrees siguin majors. Amb tot això, es conclou que les mesures de conciliació en 
general haurien de millorar-se independentment de la mida empresarial a la que es pertanyi. 

En relació al gènere, malgrat els rols estereotipats pel patriarcat, es pot concloure que ens 
estem encaminant cap a una societat més corresponsable fet que ha pogut equilibrar les 
puntuacions en satisfacció laboral i en interacció treball-família ja que el repartiment de tasques 
domèstiques són equitatives entre homes i dones malgrat algunes, com les hores dedicades a la 
cura de persones dependents, encara siguin una assignatura pendent per assolir la 
corresponsabilitat total. Així doncs, ens trobem davant de persones que presenten un nivell de 
conscienciació més elevat que anys enrere sobre la necessitat d’experimentar igualtat entre 
gèneres en tots els àmbits i evitar que les dones experimentin les conseqüències negatives 
d’haver de presentar un risc psicosocial evitable com seria la “doble càrrega”. En aquest sentit, 
sembla que homes i dones presentin tendències similars i que, tot i que no presentin igualtat en 
les tasques de cura de persones dependents, no seria un resultat a destacar amb contundència 
degut als limitats subjectes de la mostra que cuiden a persones dependents. Per tant, 
aquesta podria ser una de les limitacions destacables dels resultats de la present investigació.  

Tot i aquest últim apunt, el resultat en general sobre satisfacció i interacció treball-família i 
la dedicació de l’àmbit privat, ha pogut venir donat per l’edat dels participants i per la clara 
mobilització del moviment feminista que fa esforços elevats per impactar en totes les àrees de 
les nostres vides a través de la perspectiva de gènere. Gràcies, doncs, a una millor reorganització 
de l’àmbit privat i atenent a la influència bidireccional que es produeix amb l’àmbit laboral, ha 
pogut generar homes i dones amb similituds en els graus de satisfacció així com també exposen 
opinions similars respecte si les mesures que apliquen les seves respectives empreses són o no 
suficients. Precisament per aquests motius, el despertar social de les persones en relació a la 
necessitat de poder obtenir un equilibri entre totes les seves àrees és una qüestió de la població 
general i una demanda global essent erradicada la percepció d’exclusivitat de la utilització 
d’aquestes mesures pel gènere femení ja que, com hem anat comentant al llarg del treball, no 
poder compaginar els diversos àmbits afecta a tota la població treballadora per igual. 

Malgrat aquests resultats, segueixen existint certes pors o maneres de pensar diferents de 
forma estadísticament significativa per part de les dones en relació a que demanar un permís de 
maternitat pot afectar a les seves carreres professionals a diferència dels homes que no 
presenten la mateixa opinió. Aquesta evidència ens pot fer concloure que, tot i que la 
corresponsabilitat és quelcom cada cop més palpable i més reproduït per totes les persones de 
la societat, sobretot en el sector més jove, la desigualtat de gènere ha estat tant contundent i 
penetrant en l’imaginari col·lectiu que encara es troben restes del que ha comportat i 
comporta el sistema patriarcal. Part d’aquestes restes, s’han pogut materialitzar amb les pors 
i reticències per part del gènere femení de demanar una mesura tant dirigida a conciliar com 
aquesta podent provocar que es modifiquin les seves vides per por a les conseqüències d’haver 
de demanar aquests permisos fet que no afecta per igual al gènere masculí que no sent tal 
pressió o necessitat d’adoptar aquesta mesura o, almenys, no sent perillar la seva carrera 
professional perquè no ha experimentat les conseqüències negatives de fer-ho. Amb tot això, 
sembla que caldrà que durant l’any 2021 s’acabin d’igualar els drets en aquest sentit entre homes 
i dones i aquestes diferències en les opinions puguin començar a canviar. 
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Per tant i en general, la present investigació conclou que el gènere al que es pertany no 
influeix en la satisfacció laboral ni en la interacció treball-família però sí en certes 
concepcions de com pot quedar afectada la seva carrera professional en l’empresa a partir 
d’idees profundament vinculades per la vivència durant segles d’un sistema patriarcal enquistat i 
arcaic. A la vegada, la present investigació conclou que estem tendint a la corresponsabilitat 
de gènere malgrat encara quedi camí per enfortir aquesta concepció i, probablement, calgui 
que les noves generacions renovin aquests pensaments i siguin molt més intolerants amb la 
manca d’igualtat de gènere i es puguin dissenyar les polítiques tenint en compte com a una 
condició sine qua non la igualtat efectiva i real entre homes i dones. És probable que renovar les 
generacions i deslligar-nos dels estereotips i de tots els rols tipificats pel sistema patriarcal sigui 
una de les qüestions més senzilles i a la vegada més costoses d’assolir malgrat sigui la base 
d’aquesta construcció social. Realitzant tot aquest treball de conscienciació en tota la població 
en general, podríem disposar d’entorns més igualitaris, més sans i on les persones no puguin 
sentir-se discriminats indirectament o directament per raó de gènere (i, per suposat, per cap altra 
tipus de raó). Gràcies a sentir aquesta seguretat, generaria que les persones se sentissin més 
tranquil·les, amb menys possibilitat de patir estrès, més felices i més disposades a donar el millor 
de sí. Aquesta situació, es podria plasmar en tot tipus d’àmbits i, per suposat, a l’àmbit de les 
organitzacions. Amb aquesta experimentació d’equitat i justícia, es podria disposar del talent en 
plenitud i fer, sobretot, que el talent femení es dotés del mateix valor que el masculí i poder fer 
de l’empresa una entitat més competitiva podent aprofitar tot el que el recurs humà ens ofereix 
sempre a través d’experimentar emocions positives i, sobretot, tenint cura de les seves vides 
privades per igual impulsant que tant homes com dones puguin utilitzar mesures per conciliar 
sense tenir por de que les seves carreres professionals puguin quedar afectades negativament. 

Començant exposant les limitacions de la present investigació, la més destacable ha 
estat, òbviament, el reduït nombre de participants de l’estudi que genera que els resultats 
s’hagin de prendre amb precaució ja que poden no ser del tot generalitzables. Tot i que 90 
participants sigui una mostra considerable, el fet d’analitzar, per exemple, la situació de les 
persones que tenen obligacions de cura de persones dependents, tal i com s’ha mencionat 
anteriorment, genera que els resultats puguin no ser generalitzables ja que el nombre de 
persones analitzades amb aquesta situació no resulta del tot representatiu. Malgrat aquest apunt, 
un punt fort del present estudi és que la mostra presenta força equilibri entre el nombre d’homes 
i dones i entre els participants que treballen en PIMES i els que ho fan en empreses grans fet 
que pot aportar veracitat a la resta de resultats obtinguts. 

Una altra limitació seria que ens trobem en un moment vital en tota la societat que ha 
sacsejat gran part de les nostres vides així com també les realitats quotidianes d’algunes 
empreses. Aquest detall pot haver influït en la situació emocional i mental dels participants i que 
hagin pogut contestar a l’enquesta i als qüestionaris d’una manera esbiaixada, és a dir, que hagin 
contestat des d’una sensació més primària i no tant des de la serenitat. A la vegada, la 
inestabilitat i els canvis continus generats per la pandèmia pot comportar que, depenent del 
moment en que es recullin les dades, puguin donar resultats diversos essent, doncs, una altra 
limitació destacable. 

Una altra limitació de l’estudi és el fet de que la satisfacció laboral, malgrat tingui una 
clara correlació amb l’aplicació de les 11PFFR avalat per aquest estudi i per d’altres previs, pot 
ser influenciada per altres factors laborals o, inclús, per la personalitat dels individus. Podria 
ser que persones que presenten una satisfacció laboral elevada, no disposin de la possibilitat 
d’adoptar gaires pràctiques de conciliació però que, altres factors de la feina o personals, hagin 
impulsat a que presentin elevades puntuacions en satisfacció laboral. Malgrat aquesta possible 
limitació, certament és que les correlacions han seguit demostrant el pes de l’aplicació de les 
mesures de conciliació en aquest constructe. 

Finalment, una altra limitació ha estat recollir únicament dades quantitatives i haver 
dirigit la investigació a la població en general. D’una banda, és cert que un dels objectius ha 
estat poder determinar com es troba l’estat de la qüestió en el nostre país degut a tots els canvis 
esdevinguts fins a l’actualitat i poder conèixer les diferències existents entre gèneres i mides 
empresarials degut a tot el que s’expressa en el marc teòric, fet que es pot realitzar a través del 
present estudi. Però, d’altra banda, per la gestió de RRHH en les empreses no n’hi ha suficient 
en conèixer aquestes mancances en quant a la conciliació i els seus efectes en la satisfacció 
laboral i la interacció treball-família sinó que caldria analitzar, gràcies a conèixer la situació actual 
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de la temàtica, quina és la situació específica de cada organització per dirigir els seus esforços 
en dissenyar mesures concretes a cada realitat. Per tant, la present investigació es podria 
considerar un primer pas per afavorir a la reflexió de la importància d’aconseguir polítiques 
de RRHH realment dirigides a la corresponsabilitat independentment de la mida empresarial 
que es disposi i, atenent a que ens trobem al mig d’una pandèmia mundial, ens permet conèixer 
la direcció que prendrà l’aplicació d’algunes mesures i la conciliació en sí i la tendència 
general que adoptarem. Probablement, un any enrere i prèviament a la pandèmia, els resultats 
de la present investigació haguessin vingut més marcats per les diferències però, degut a trobar-
nos en plena pandèmia, ha pogut generar un major equilibri en els resultats.   

Així doncs, es podria afirmar que una altra contribució important de la present investigació 
és que aporta una informació valuosa de com poden evolucionar en els pròxims mesos i anys 
algunes polítiques de RRHH que cerquin generar major satisfacció en els empleats, ja que el 
concepte de conciliació durant la pandèmia ha provocat alguns passos importants. La present 
investigació apunta a que l’aplicació de certes mesures s’estan accelerant de forma notòria 
independentment de la mida empresarial a la que es pertanyi que, si no hagués existit la 
pandèmia, probablement haguessin tardat anys en produir-se. Per tant, el present treball 
presenta indicadors rellevants que mostren el camí que sembla que seguirem en els pròxims 
anys marcats per una major corresponsabilitat, una major apreciació del talent i de la seva gestió 
a través d’aportar beneficis per compaginar totes les àrees de l’individu i una tendència a una 
major uniformitat en les empreses generant poques diferències entre mides empresarials.  

A la vegada, apunta a que la diversitat de maneres d’assolir la satisfacció en els empleats 
que existia fins al moment s’ha pogut modificar amb la pandèmia generant que els resultats en 
relació a la percepció de si les mesures de conciliació són o no suficients hagin generat força 
disconformitat en els subjectes fet que genera que des de RRHH s’hagin de cercar noves 
estratègies atorgant un pes important a aquesta matèria i intentar que puguin generar major 
conformitat a través d’analitzar i estudiar la realitat actual. També, la present investigació apunta 
a que en la gestió de RRHH s’haurà de potenciar una cultura cohesionada que permeti poder 
obtenir tots els beneficis d’aquesta malgrat la distància entre empleats pugui estar més present 
que en anys anteriors degut a mesures tant aplicades actualment com, per exemple, el teletreball. 
Per tant, és un repte que les empreses tenen i hauran d’adaptar-se si volen gestionar òptimament 
el talent. Amb tot això, la concepció que es tingui des de RRHH sobre la gestió de talent i la 
relació d’aquesta amb la conciliació, és més transcendent que la mida a la que es pertany. 

Amb tot el que s’ha descrit, per a futures investigacions, s’anima als investigadors a tenir 
en compte dades més qualitatives ja que les dades quantitatives presenten el hàndicap de que 
només denoten el problema que pugui existir o plasmen la realitat que presentem d’una forma 
simple però a la vegada amb molta manca d’informació concreta que pugui generar accions més 
especifiques en cada cas. Així doncs, gràcies a investigacions com la que s’ha dut a terme ens 
permet obtenir una idea de com és l’estat actual en matèria de conciliació per poder animar a les 
empreses a seguir invertint en aquesta per aconseguir major competitivitat empresarial a través 
d’una millor gestió del talent encara que calgui atendre a concrecions de cada cas i en cada 
organització per revertir els possibles efectes negatius d’aplicar mesures que no siguin òptimes. 
També, s’anima a futurs estudis a tenir en compte quina ha estat realment l’afectació de la 
pandèmia en relació a la conciliació realitzant un estudi comparatiu de com es trobava en 
aquesta matèria abans de la crisi sanitària i com estarà un cop aquesta passi del tot, ja que pot 
marcar un abans i un després en la importància que se li doni al compaginar els diversos àmbits 
i, en el present treball, s’està tenint en compte només l’estat actual essent impactada plenament 
per la pandèmia i trobant-nos en un moment de transició que ha pogut esbiaixar algun resultat. 
Per tant, seria interessant estudiar com era la situació abans de la pandèmia, durant i després. 

Per acabar, a futurs estudis s’anima a que es tinguin en compte els factors culturals dels 
participants ja que, en aquest cas, només s’han tingut en compte persones que treballen a 
Espanya independentment del seu origen podent afectar en la concepció que es té de la família, 
de la cura d’aquesta i de l’estil de vida que es porti i, per tant, que la necessitat de conciliació 
difereixi per un motiu cultural encara que, com hem esmentat, conciliar sigui quelcom valorat per 
tota la societat en general. 
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13 ANNEX 

ANNEX I: Preguntes generals de l’enquesta 

Com s’ha mencionat en l’apartat d’instruments dins de la metodologia, els participants han hagut 
de contestar preguntes generals així com també algunes preguntes basades en part de 
l’enquesta d’Eustat (2010). Aquestes dades generals són: 

1) Indica el gènere que et defineix: 
▪ Home 
▪ Dona 
▪ Altres 

2) Indica amb una xifra la teva edat: …… 
3) Indica amb una xifra el nombre de treballadors de la teva empresa: …… 
4) Treballes en oficines? (Apunt: en cas de que el participant contestés ‘No’, es descarta de 

la investigació) 
▪ Sí 
▪ No 

5) Quants anys fa que treballes en l’empresa actual? 
▪ Menys d’1 any 
▪ Entre 1-3 anys 
▪ Entre 3-6 anys 
▪ Més de 6 anys 

6) Tens persones dependents al càrrec?  
▪ Sí 
▪ No 

7) En cas afirmatiu a la pregunta anterior, indica el nombre de persones dependents que 
tens amb una xifra:……  

8) I, també, les hores setmanals que hi dediques a la setmana (aproximadament): …… 

Després de les dades més generals, es pregunten sobre el grau en que les 11PFFR de Pérez et 
al. (2015) són aplicades per les seves respectives empreses segons la seva percepció personal. 
Les puntuacions oscil·len entre 1 i 4. 

Mai De vegades Sovint Sempre 

1 2 3 4 

 

Pràctiques Flexibles Familiarment Responsables 

1 Teletreball 

2 Contracte fix a temps parcial 

3 Compartir un lloc de treball amb un altre empleat/da 

4 Possibilitat de reducció de jornada laboral  

5 Horari laboral flexible 

6 Jornada intensiva en qualsevol moment 

7 Jornada intensiva a un període d’estiu 

8 Comprimir la jornada laboral en almenys 5 dies 

9 Excedències personals o familiars 

10 Vacances curtes/permisos 

11 Borsa d’hores 

9) Contesta puntuant del 1 al 4 les següents qüestions: 

Mai De vegades Sovint Sempre 

1 2 3 4 

En quin grau realitzes les següents tasques: 
▪ Manteniment de la llar. 
▪ Tasques domèstiques. 
▪ Vas feliç a treballar. 
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Totalment no 
afectaria 

Parcialment no 
afectaria 

Parcialment 
afectaria 

Totalment afectaria 

1 2 3 4 

En quin grau consideres que: 
▪ La maternitat/paternitat t’ha perjudicat o et podria perjudicar en la teva trajectòria 

professional dins de la teva empresa o organització. 
▪ Sol·licitar una excedència o reducció de jornada per motius familiars afectaria a 

la teva trajectòria professional. 

Totalment 
insuficients 

Parcialment 
insuficients 

Parcialment 
suficients 

Totalment 
suficients 

1 2 3 4 

En quin grau consideres que: 
▪ La teva empresa aplica suficientment mesures de conciliació adequades als 

treballadors/es. 

ANNEX II: Qüestionari de Satisfacció Laboral S20/23 de Melià i Peiró 
(1989) 

Tot i que el qüestionari de Satisfacció Laboral S20/23 de Melià i Peiró dati del 1989, la referència 
bibliogràfica d’on s’ha extret el qüestionari per a poder utilitzar-lo a l’enquesta data del 1998. La 
mencionada referència està col·locada a l’apartat de “Referències bibliogràfiques”. En el present 
Annex III, s’exposa el qüestionari traduït al català tot i que també se’n disposa una en castellà 
per a les persones castellà-parlants. 

 

1 Les satisfaccions que li produeix el seu treball per sí mateix. 

2 Les oportunitats que li ofereix el seu treball de realitzar les coses que vostè desitja.  

3 Les oportunitats que li ofereix el seu treball de fer les coses que li agraden. 

4 El salari que vostè rep. 

5 Els objectius, les metes i les taxes de producció que ha d’assolir. 

6 La neteja, la higiene i salubritat del seu lloc de treball. 

7 L’entorn físic i l’espai de que disposa en el seu lloc de treball. 

8 La il·luminació del seu lloc de treball. 

9 La ventilació del seu lloc de treball. 

10 La temperatura del seu local de treball. 

11 Les oportunitats de formació que li ofereix l’empresa. 

12 Les oportunitats de promoció que té. 

13 Les relacions personals amb els seus superiors. 

14 La supervisió que exerceixen sobre vostè. 

15 La proximitat i freqüència amb la que és supervisat. 

16 La forma en que els seus supervisors jutgen la seva tasca. 

17 La “igualtat” i “justícia” de tracte que rep de la seva empresa. 

18 El recolzament que rep dels seus superiors. 

19 La capacitat per decidir autònomament aspectes relatius al seu treball. 

20 La seva participació en les decisions del seu departament o secció. 

21 La seva participació en les decisions del seu grup de treball relatives a l’empresa. 

22 El grau en que la seva empresa compleix el conveni, les disposicions i les lleis laborals. 

23 La forma en que es dona la negociació en la seva empresa sobre aspectes laborals. 

ANNEX III: Qüestionari SWING de Moreno et al. (2009) 

Pel que fa al qüestionari SWING de Moreno et al. (2009), també s’ha fet una versió en català i 
una altra en castellà. En tot cas, en aquest annex s’exposa la versió en català traduïda 
pròpiament. Com ja s’ha exposat en l’apartat d’instruments dins de la metodologia en el present 
treball, les puntuacions dels ítems oscil·len diferents de la versió original. En aquest cas, s’exposa 

Molt 
insatisfet/a 

Bastant 
insatisfet/a 

Quelcom 
insatisfet/a 

Indiferent 
Quelcom 
satisfet/a 

Bastant 
satisfet/a 

Molt 
satisfet/a 

1 2 3 4 5 6 7 
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tal i com s’ha procedit a passar l’enquesta als subjectes, és a dir, amb les puntuacions atorgades 
diferents de les originals (en comptes de ser puntuacions entre 0 i 3 tal i com és originàriament, 
són entre 1 i 4). 

 Mai De vegades Sovint Sempre 

1 2 3 4 

 

INTERACCIÓ NEGATIVA TREBALL-FAMÍLIA 

1 Estàs irritable a casa perquè el la teva feina és molt esgotadora. 

2 Et resulta complicat atendre a les teves obligacions domèstiques perquè estàs 
constantment pensant en la teva feina. 

3 Has de cancel·lar plans amb la teva parella/família/amics degut als teus compromisos 
laborals. 

4 El teu horari de treball fa que resulti complicat per a tu atendre a les teves obligacions 
domèstiques. 

5 No tens energia suficient per a realitzar activitats d’oci amb la teva parella/família/amics 
degut a la teva feina. 

6 Has de treballar tant que no tens temps pels teus hobbies. 

7 Les teves obligacions laborals fan que et resulti complicat relaxar-te a casa. 

8 La teva feina et treu temps que t’hagués agradat passar amb la teva 
parella/família/amics. 

INTERACCIÓ NEGATIVA FAMÍLIA-TREBALL 

9 La situació a casa et fa sentir tant irritable que descarregues la teva frustració amb els 
teus companys de feina. 

10 Et resulta difícil concentrar-te en la teva feina perquè estàs preocupat per assumptes 
domèstics. 

11 Els problemes amb la teva parella/família/amics afecten al teu rendiment laboral. 

12 Els problemes que tens amb la teva parella/família/amics fan que no tinguis ganes de 
treballar. 

INTERACCIÓ POSITIVA TREBALL-FAMÍLIA 

13 Després d’un dia o una setmana de treball agradable, et sents de millor humor per a 
realitzar activitats amb la teva parella/família/amics. 

14 Exerceixes millor les teves obligacions domèstiques gràcies a habilitats que has après 
en la teva feina. 

15 Compleixes degudament amb les teves responsabilitats a casa perquè en el teu treball 
has adquirit la capacitat de comprometre’t amb les coses. 

16 Al haver d’organitzar el teu temps a la feina ha fet que aprenguis a organitzar millor el 
teu temps a casa. 

17 Ets capaç d’interactuar millor amb la teva parella/família/amics gràcies a les habilitats 
que has après a la feina. 

INTERACCIÓ POSITIVA FAMÍLIA-TREBALL 

18 Després de passar un cap de setmana divertit amb la teva parella/família/amics, la teva 
feina et resulta més agradable. 

19 Et prens les responsabilitats laborals molt seriosament perquè a casa has de fer el 
mateix. 

20 Compleixes degudament amb les teves responsabilitats laborals perquè a casa has 
adquirit la capacitat de comprometre’t amb les coses. 

21 Al haver d’organitzar el teu temps a casa ha fet que aprenguis a organitzar millor el teu 
temps de treball. 

22 Tens més autoconfiança a la feina perquè la teva vida a casa està ben organitzada. 


