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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El nostre treball parteix de la constatació de l'existència d'una bretxa salarial a favor dels treballadors que afavoreix als 
treballadors amb contracte indefinit, àmpliament identificada en la literatura, i dels estudis precedents centrats en el la 
comparança entre individus representatius per a cada col•lectiu, indefinit i temporal. Així, vam plantejar, en primer lloc, 
la idea que el diferencial salarial, i els seves causes, poden ser distintes segons el nivell retributiu. Aquesta hipòtesi ens 
ha dut a estendre l'estudi de la possible existència de discriminació salarial contra els treballadors temporals al conjunt 
de la distribució salarial, seguint l’aproximació metodològica suggerida per Jenkins (1994) i amb els extensions a 
aquestes de Favaro i Magrini (2003) i Del Rio et al. (2004). En vista dels resultats, es planteja la hipòtesi de la 
rellevància del tipus de contracte com factor explicatiu dels canvis en la distribució salarial durant el període 1995-2002. 
Durant aquest període és destacable la situació d'estabilitat salarial així com un canvi en la forma externa de la 
distribució. Una anàlisi més detallada d'aquestes distribucions distingint per tipus de contracte, revela com l'evolució 
retributiva és molt diferent per al col•lectiu temporal i per al col•lectiu indefinit. La metodologia semiparemètrica proposta 
per Dinardo et al. (1996) ens va permetre l'estudi de les causes de les discrepàncies en l'evolució salarial entre 1995 al 
2002 per als treballadors indefinits i temporals, permetent-nos distingir si les mateixes eren conseqüències del canvi en 
les característiques d'aquests grups o pel canvi en la seva estructura retributiva.  

Paral•lelament, s'ha realitzat durant aquest període d'investigació, una proposta de descomposició detallada de les 
diferències salarials mitjanes entre dos grups d'interès en presència d'un procés de selecció relacionat amb el de 
determinació dels salaris. La no linialitat de la funció que incorpora la informació del procés de selecció en l'equació 
salarial impedeix l'aplicació de la descomposició tradicional. El mètode proposat permet obtenir una descomposició 
detallada en aquest tipus de models al derivar els pesos que permeten distribuir l'efecte total corresponent a les 
diferències en característiques i a discriminació entre les diferents variables del model. El mètode s'il•lustra amb una 
aplicació a les diferències salarials per tipus de contracte i per a l'anàlisi de la discriminació salarial per gènere a 
Espanya. 



Resum en anglès(màxim 300 paraules) 

Our study builds on the wide evidence that supports a wage gap that favours workers with indefinite contracts. The 
preceding studies focus on the comparison between representative workers of both groups, that is the average wage for 
permanent and temporary workers. Instead, we focus our analysis on the whole distribution of wages given that our 
hypothesis is that the wage gap and its causesmight not be homogeneous throughout the whole range of wages. For 
this reason we apply the  methodology suggested by Jenkins (1994) and extensions made by Favaro and Magrini 
(2003) and Del Rio et al. (2004). Initial inspection of Spanish data lead us to suggest the hypothesis of the relevance of 
the type of contract as a key factor to explain the change in the wage distribution in Spain between 1995 and 2002. Over 
this period, the distribution of real wages remained rather stable, while the only striking change has to do with the shape 
of the distribution. A deeper analysis reveals that the evolution of the wage distribution of temporary and permanent 
workers clearly differs. Actually, the change in the shape of the entire distribution seems to be related to changes in the 
distribution of permanent workers. The semi-paremetric approach proposed by Dinardo et al. (1996) allows us to study 
the causes of the changes in the wage distribution between 1995 and 2002, both for permanent and temporary workers. 
This analysis makes possible to distinguish if the observed changes are caused by changes in worker’s characteristics 
of these groups or by changes in their wage structure.  

In addition, a detailed decomposition of the average wage differences between two groups in the presence of sample 
selection has been developed. The non-linearity of the selectivity function ,that incorporates the information of the 
selection in the wage equation avoids applying the traditional Oaxaca-Blinder decomposition. The method that I propose 
allows obtaining a detailed decomposition for distributing the total effect corresponding to differences in characteristics 
and discrimination. The method has been applied to the study of the wage differential by type of contract, and to the 
wage gender gap in Spain. 
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Infome de l’estada per a la recerca fora de Catalunya 

1. Introducción 

L'estada d'investigació realitzada en la Universitat d'Alcalá tenia com objectiu 

desenvolupar part de la tesi doctoral en curs dintre d'un àmbit especialitzat en el tòpic 

sobre el qual tracta la mateixa, la temporalitat en el mercat de treball.  

La citada estada es va iniciar amb un seminari davant el grup d'investigació per a poder 

exposar el treball realitzat. De la discussió amb els(les) experts(tes) del grup receptor es 

va validar l'anàlisi efectuat fins al moment, fet que va permetre matisar els objectius 

plantejats i poder avaluar la idoneïtat científica del procés d'investigació desenvolupat. 

A partir de les propostes per a poder millorar l'estudi presentat es van tancar les línies 

d'investigació obertes en els tres primers anys d'execució de la beca (discriminació en 

l'accés a la contractació indefinida contra col·lectius específics –joves, dones i individus 

amb nivell educatiu baix— i discriminació salarial contra els treballadors temporals, ).  

Després de la finalització de les línies d'investigació, i que van ocupar els dos primers 

mesos de l'estada, es van plantejar les següents línies d'estudi derivades de les primeres. 

Així es va abordar dos nous projectes, el primer l'estudi de l'evolució de la dispersió 

salarial entre els anys 1995 i 2002, i l'impacte del tipus de contracte en la mateixa. El 

segon, la proposta d'una nova metodologia que permeti l'anàlisi detallada de la 

descomposició salarial en presència de biaix de selecció. En aquest últim estudi es va 

il·lustrar sobre la diferència salarial per tipus de contracte i sobre la diferència salarial 

per gènere, ambdós per al cas espanyol. Les noves línies d'investigació abordades van 

ocupar els dos últims mesos de l'estada d'investigació. 

2. Línies d’investigació tancades 

2.1. Discriminació en l’accés a la contractació indefinida 

El sistema vigent de relacions laborals a Espanya es caracteritza per prevaler la 

contractació temporal com estratègia flexibilizadora del mercat de treball, fenomen que 

podem incloure en el que s'ha donat a denominar “flexibilitat en el marge”. Encara que 

diversos estudis han analitzat l'existència de discriminació salarial segons el tipus de 
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contracte, no es disposa d'evidència robusta sobre l'existència de discriminació en 

l'accés a una ocupació mitjançant contracte de caràcter indefinit, ni tampoc de quines 

són les característiques relacionades amb major intensitat amb aquest fenomen. En 

aquest sentit, i davant l'evidència que apunta que existeixen col·lectius amb una 

proporció de contractes temporals significativament superior a la mitjana (com ara 

dones, joves i persones amb nivell d’estudis baix), la recerca realitzada aporta evidència 

empírica sobre els factors que determinen les diferències en la probabilitat d'accedir a 

un contracte de tipus indefinit entre treballadors de diferent gènere, de diferent edat o de 

diferent nivell educatiu. En concret s'ha aplicat una adaptació de la descomposició de 

Oaxaca-Blinder para funcions no lineals, proposada recentment en la literatura, per a 

determinar si són les diferències en les característiques de treballadors, del lloc de 

treball i de l'empresa les quals permeten explicar els diferencials en probabilitat o si, per 

contra, és la diferència en l'efecte de tals característiques la causant de les diferències.  

2.2. Discriminació salarial per tipus de contracte. Efectes en el conjunt de la 

distribució 

L'evidència empírica disponible per al mercat de treball espanyol mostra l'existència 

d'un diferencial salarial a favor dels individus amb contracte indefinit. Diversos treballs 

han analitzat la contribució de les diferències en característiques i en les seves 

retribucions al citat gap salarial, mitjançant l'aplicació de la descomposició de Oaxaca-

Blinder a supòsits treballadors representatius de cada col·lectiu. Aquest treball pretén 

aprofundir en aquesta qüestió no limitant l'anàlisi a la descomposició de les diferències 

en primers moments, sinó analitzant l'existència de discriminació per tipus de contracte 

en el conjunt de la distribució salarial, seguint l’aproximació metodològica suggerida 

per Jenkins (1994) i amb les extensions a aquestes de Favaro i Magrini (2003) i Del Rio 

et al. (2004). Els resultats obtinguts per a l'any 1995 i 2002 , revelen la presència de 

diferències (no homogènies) en el conjunt de la distribució salarial i l'existència de 

discriminació atribuïble a diferències en les taxes de tornada de les característiques dels 

treballadors i del lloc de treball que ocupen, que no afecta per igual a tots els nivells 

salarials. Destaca que la pràctica totalitat de la discriminació observada deriva de la 

menor retribució del capital humà dels empleats temporals. De fet, no s'apreciarien 

diferències importants entre la distribució salarial dels treballadors amb contracte de 
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durada determinada i indefinits en el cas que el capital humà tingués la mateixa 

retribució en ambdós col·lectius.  

3. Línies d’investigació iniciades 

3.1. Una proposta de descomposició detallada de diferències salarials en presència 

de selecció. 

Les anàlisis de discriminació en el mercat laboral per motius de genero, raça, tipus de 

contractació, etc. han emprat el mètode proposat per Oaxaca (1973) i Blinder (1973), 

amb desenvolupaments posteriors en, per exemple, Neumark (1988), Oaxaca i Ransom 

(1994) i Juhn et al (1993), per a descompondre la diferència en la mitjana salarial entre 

els grup d'interès en una component atribuïble a diferències en les característiques que 

determinen el salari i en altra corresponent a les diferències en el rendiment d'aquestes.  

L’estimació per mínims quadrats en les quals es dóna suport la descomposició pot estar 

contaminada per biaix en el cas en el qual estigui present un procés de selecció muestral 

(com per exemple en el cas d'estimar els efectes dels determinants salarials amb 

informació muestral d'individus que efectivament treballen, existint relació entre ells i 

els quals afecten a la decisió de treballar), o de classificació (com en el cas d'analitzar el 

diferencial salarial entre treballadors afiliats i no afiliats a un sindicat, quan els 

determinants salarials i els de la decisió d'afiliació es trobin vinculats). La solució més 

comunament adoptada per la literatura en aquests casos per a obtenir estimacions 

consistents dels paràmetres d'interès en les equacions salarials ha estat la d'implementar 

el mètode d'estimació bietàpic proposat en Heckman (1979), el denominat com 

estimació Heckit. Encara que l'estimació de màxima versemblança del model conjunt 

proporciona estimacions eficients, el mètode bietàpic és preferit per la seva simplicitat 

de càlcul i per garantir que la regressió creua la mitjana de la variable depenent, el que 

constitueix un requeriment de la descomposició en la mitjana, i per no requerir de 

supòsits distribucional determinats.  

En el mètode Heckit, després d'estimar un model probabilístic, s'estimen per mínims 

quadrats ordinaris les equacions salarials incloent com un regressor addicional la 

inversa del ràti de Mills. Però en aquest cas, la no linealitat d'aquest terme complica 

l'obtenció de la descomposició. El tractament donat fins al moment en la literatura ha 
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consistit a considerar la contribució de la selecció o classificació de forma aïllada a la 

contribució dels efectes de les característiques i dels rendiments. De fet, en molts 

exercicis empírics destaca l'elevada contribució del component associat a la selecció a 

les diferències salarials entre els grups, i com aquesta sol compensar-se amb també 

elevades contribucions de les característiques i/o els rendiments. 

En qualsevol cas, aquesta consideració aïllada de la contribució associada al terme de 

selecció no ha tingut en compte que el propi procés de selecció depèn de 

característiques dels individus de cada grup i del rendiment de les mateixes en el procés, 

i que ambdues poden diferir entre grups. De fet, és habitual que gran part de les 

variables que intervenen directament en l'equació de determinació salarial intervinguin 

indirectament també a través del procés de selecció (siguin un element de l'argument de 

la funció no lineal de la inversa del ràti de Mills). Aquesta podria ser la situació del 

capital humà a l'influir en la probabilitat d'estar empleat i per a aquells empleats 

directament en la determinació del seu nivell salarial. La descomposició tradicional 

considera exclusivament l'últim dels efectes, obviant l'indirecte a l'agrupar-lo en el 

terme associat a la selecció.  

Per contra, nosaltres proposem una nova metodologia que permet una descomposició 

conjunta i detallada de l'efecte total de característiques i rendiments dels determinants 

que influeixen en el conjunt del sistema analitzat. Mentre que la descomposició 

conjunta o global de tots ells és immediata, la detallada resulta més complexa donada la 

dificultat d'imputar les diferències totals entre els grups a cadascun dels determinants 

com a conseqüència de la no linealitat de la inversa del ràti de Mills. Per a solucionar 

aquest inconvenient la nostra proposta es basa en l'aplicació de la idea del mètode 

proposat en Yun (2004) per a obtenir la descomposició detallada de les diferències 

salarials en presència d'un mecanisme de selecció. Per a això es deriven els pesos 

associats a cada variable per a imputar la contribució de les diferències en 

característiques i en rendiments entre els dos grups de treballadors.  

El mètode proposat s'il·lustra sobre dues anàlisi. El primer d'ells sobre l'estudi de la 

discriminació salarial per tipus de contracte a Espanya, en 1995 i 2002, i sota el supòsit 

que el procés classificatori mitjançant el qual a un treballador se li assigna un contracte 

indefinit o temporal no és independent del mecanisme de determinació del seu nivell 
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salarial. Per a això s'han emprat les dades facilitades per l'Enquesta d'Estructura Salarial 

per als anys referits. La segona aplicació ha estat realitzat sobre la discriminació salarial 

per gènere a Espanya. Per a aquesta última aplicació s'han emprat les dades de la mostra 

ampliada del Panel de Hogares de la UE per a 2000. Aquest fet va suposar la 

familiarització amb aquesta base de dades no emprada fins al moment, amb la 

consegüent lectura de dades, anàlisis i estudi del contingut, filtració i depuració de la 

informació, i posterior construcció de la mostra final sobre la qual es realitzaria 

l'exercici.  

Els resultats obtinguts en ambdues il·lustracions revelen que els efectes indirectes que es 

manifesten a través del procés classificatori o de selecció poden arribar a ser 

substancials, modificant les conclusions sobre la contribució de les diferències en 

característiques i de la quantia de la discriminació. 

3.2. Evolució de la dispersió salarial a Espanya. Efectes del tipus de contracte 

De l'anàlisi del gap salarial favorable als treballadors amb contracte indefinit, tema que 

constitueix un dels capítols de la futura tesi doctoral i que ha estat àmpliament 

identificat per la literatura, ens plantegem la hipòtesi de la rellevància del tipus de 

contracte com factor explicatiu dels canvis en la distribució salarial durant el període 

1995-2002. Durant aquest període és destacable la situació d'estabilitat salarial així com 

un canvi en la forma externa de la distribució. Una anàlisi més detallada d'aquestes 

distribucions distingint per tipus de contracte, revela com l'evolució retributiva és molt 

diferent per al col·lectiu temporal i per al col·lectiu indefinit. La metodologia 

semiparamètrica proposta per Dinardo et al. (1996) ens va permetre l'estudi de les 

causes de les discrepàncies en l'evolució salarial entre 1995 i 2002 per als treballadors 

indefinits i temporals, permetent-nos distingir si les mateixes eren conseqüències del 

canvi en les característiques d'aquests grups o pel canvi en la seva estructura retributiva.  

Els resultats apunten a una evolució salarial totalment diferent segons el tipus de 

contracte dels individus. Si ens quedem en l'estudi de la mitjana salarial observem com 

la massa salarial dels treballadors espanyols es va incrementar entorn d'un 2%, però 

mentre els treballadors temporals es van incrementar un 8% en termes reals el dels 

treballadors indefinits es va mantenir pràcticament inalterable, que fins i tot va decréixer 

un 0,21%. 
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Per a obtenir una descripció més detallada de les diferències salarials per a ambdós 

grups de treballadors, s'ha procedit a la comparança de la forma externa de les 

distribucions de salaris, per a individus amb contracte fix i individus amb contracte 

temporal, a partir de l'estimació semiparamètrica de la funció de densitat de les 

mateixes. Mereix la pena destacar que l'evolució i la forma externa de la distribució 

salarial per a ambdós col·lectius difereixen notablement, alertant-nos que limitar 

l'anàlisi a la mera comparança de les mitjanes podria ometre elements interessants i 

conduir a conclusions parcials. 

Els resultats assenyalen que el col·lectiu temporal veu incrementar el seu poder 

adquisitiu durant aquest període. La distribució salarial per als treballadors temporals 

manté la seva forma externa i dispersió durant, produint-se únicament un desplaçament 

cap a la dreta de la distribució cap a retribucions més elevades. No obstant això si 

analitzem l'evolució salarial del col·lectiu indefinit vam apreciar com si bé en 1995 la 

seva forma externa apuntava a una certa bimodalitat, en 2002 aquesta característica 

desapareix per l'homogeneïtzació cap a salaris més baixos. Així observem una marcada 

diferència en la forma externa de la distribució salarial però, a diferència amb el 

col·lectiu temporal, no s'aprecia desplaçament de la mateixa. 

A partir de les diferències observades ens plantegem investigar si la diferent evolució 

dels salaris per als col·lectius d’interès és originada per un canvi en les característiques 

dels individus que componen cada grup d'estudi (individus amb contracte indefinit i 

individus amb contracte temporal) o/i si aquesta és originada per un canvi en l'estructura 

de la retribució de cadascun dels col·lectius. En definitiva representa construir la 

distribució salarial “virtual” dels treballadors fixos (temporals) en 2002 si haguessin 

mantingut l'estructura salarial de 1995. Posteriorment, i per agregació d'aquestes 

distribucions “virtuals”, vam analitzar la distribució dels salaris de 2002 si s'haguessin 

mantingut constants les estructures retributives existents en 1995. De la comparança 

d'aquestes distribucions “virtuals” amb les distribucions salarials reals podrem obtenir 

informació sobre els factors que han incidit l'evolució salarial esdevinguda entre 1995 i 

2002 .Els primers resultats indiquen que l'evolució salarial dels treballadors temporals 

es deu, bàsicament, a canvis en les característiques del col·lectiu temporal. Mentre, en 
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l'evolució dels salaris indefinits, intervenen tant canvis en les característiques (que 

ocasionen la desaparició de la bimodalitat observada en 1995) com canvis en 

l'estructura salarial.  

L'anàlisi detallada de l'efecte atribuïble a les distintes variables (capital humà, 

característiques del lloc de treball i de l'empresa) es realitzarà a les pròximes setmanes 

aplicant la metodologia anteriorment descrita.  
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