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1. Introducció 
 
A conseqüència de la pandèmia mundial de la COVID-19, el 14 de març de 2020 l’Estat espanyol decretava l’estat 

d’alarma com a mecanisme per a contenir la malaltia i preservar la salut de la ciutadania. Aquesta necessària decisió 

va comportar la restricció en les mobilitats i llibertats de les persones, el tancament de negocis considerats no 

essencials, l’aplicació, a milers de persones, de la situació d’ERTO/ ERO i un augment considerable de l’atur. 

 

L’economia va caure dràsticament degut als efectes de la pandèmia i de les mesures de contenció i, avui dia, encara 

no s’ha pogut recuperar plenament perquè se segueixen aplicant mesures en funció de l’afectació a la població de 

les diferents onades de coronavirus. 

 

Però no només l’economia s’ha vist afectada. La societat també ha experimentat un canvi molt important en la seva 

forma de vida. Per exemple, la implementació quasi obligatòria del teletreball, les classes online i l’obligació de 

realitzar tràmits o assessorament per vies telemàtiques han deixat al descobert la bretxa digital que hi ha entre la 

societat; el creixement de persones amb afectacions psicològiques derivades del confinament i la saturació del 

servei sanitari públic ha fet evident que es necessita modernitzar i invertir en sanitat. D’altra banda, el creixement 

del personal voluntari per fer front als efectes pandèmics i la implicació de les persones ha demostrat que som una 

societat responsable i amb capacitat de resposta.  

 

El present estudi pretén recollir l’afectació de la COVID-19 a la comarca del Vallès Oriental des d’una perspectiva 

econòmica i social, mitjançant una comparativa de dades dels anys 2019 i 2020. 

 

L’estudi es dividirà en dues parts. Aquesta primera part, presentada amb l’informe de conjuntura de l’Observatori 

- Centre d’estudis del Vallès Oriental, pretén fer una aproximació de les dades econòmiques més rellevants que 

s’han utilitzat per fer el seguiment de la COVID-19. La segona part, que es presentarà a la tardor, recollirà dades de 

caràcter social i l’experiència viscuda dels diferents agents socials de la comarca durant l’any 2020. 

 

La primera part de l’estudi presenta les dades de nombre d’afiliacions a la Seguretat Social, nombre de persones 

afiliades a la Seguretat Social, atur, contractació i estructura productiva. També s’incorpora un apartat de 

conclusions globals. 

 

El mapeig de la COVID-19 s’inicia com a acció dintre del Pla de Reactivació Econòmica i Social del Vallès Oriental, 

desenvolupat pel Consell Comarcal. Aquest Pla neix del consens dels agents implicats a la Taula Vallès Oriental 

Avança: la taula de concertació territorial on es reuneixen les administracions públiques locals i els agents 

econòmics i socials de la comarca. Es tracta d’un pla estratègic dissenyat per a sufocar l’impacte produït per la 

COVID-19 a l’economia i a la societat. Dintre d’aquest pla, es recullen 12 línies de treball desenvolupades a través 

de diverses accions. La proposta del mapeig s’emmarca dintre de la línia de treball número 2. 
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2. Anàlisi de les dades econòmiques 
 
2.1. Afiliacions a la Seguretat Social1 
 

La comparativa de dades dels anys 2019 i 2020 del nombre d’afiliacions a la Seguretat Social mostra que s’ha produït 

una disminució en el nombre d’afiliacions. La variació interanual més significativa està situada en el segon trimestre 

(juny) amb 7.482 punts menys, passant de les 187.336 afiliacions el 2019 a les 179.854 el 2020. El següent trimestre 

on hi ha més disminucions del nombre d’afiliacions és en el primer (març), on la variació interanual té una davallada 

de 5.133 punts, situant-se el 2020 amb 180.826 afiliacions. En el tercer trimestre (setembre) es comença a produir 

una recuperació en el nombre d’afiliacions. La davallada és de 2.617 punts, arribant a tenir el 2020 183.036 

afiliacions. Finalment, el quart trimestre (desembre) tanca amb una reducció notable en la pèrdua d’afiliacions, on 

la disminució es concreta en 1.645 punts, finalitzant l’any amb 183.845 afiliacions. 

 

Taula 1. Nombre total d’afiliacions a la Seguretat Social. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

La distribució de les afiliacions a la Seguretat Social per sexe mostra una reducció del nombre d’aquestes tant en el 

sector masculí com en el femení. La disminució més rellevant d’ambdós sectors està en el segon trimestre, on el 

sector masculí disminueix el 2020 a 96.957 afiliacions (amb 3.827 punts menys que el 2019) i el sector femení, 

redueix les afiliacions a 3.655 punts, tenint el 2020 82.897. 

 

Taula 2. Afiliacions a la Seguretat Social per sexe 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

Les dades d’afiliacions distribuïdes per grups d’edat assenyalen que les persones més afectades són les de 30 a 44 

anys, situant-se la variació interanual més rellevant en el segon trimestre, on passen les afiliacions de 72.119, el 

2019, a 66.995, el 2020 (5.124 punts menys). Aquesta variació interanual també és força elevada en el primer 

trimestre, on les afiliacions disminueixen 4.670 punts menys, tenint el 2020 67.834 afiliacions. 

 

                                                           
1 L’afiliació a la Seguretat Social és el reconeixement per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social de la inclusió  de les persones en el sistema de Seguretat Social. Les 

dades fan referencia a la població treballadora afiliada i en situació d’alta o assimilada a l’alta.  

Les dades d’afiliacions recopilen la informació d’una mateixa persona tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents. 

 

2019 2020
Variació 

2019 - 2020

Març 185.959 180.826 -5.133

Juny 187.336 179.854 -7.482

Setembre 185.653 183.036 -2.617

Desembre 185.490 183.845 -1.645

2019 2020
Variació 2019 - 

2020

Home 99.299 96.080 -3.219

Dona 86.660 84.746 -1.914

Total 185.959 180.826 -5.133

Home 100.784 96.957 -3.827

Dona 86.552 82.897 -3.655

Total 187.336 179.854 -7.482

Home 99.351 97.709 -1.642

Dona 86.302 85.327 -975

Total 185.653 183.036 -2.617

Home 98.552 97.553 -999

Dona 86.938 86.292 -646

Total 185.490 183.845 -1.645

Març

Juny

Setembre

Desembre
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Entre la població menor de 30 anys també es registra  una disminució important en el nombre d’afiliacions. La 

davallada més rellevant ha sigut en el segon trimestre, on es passa de les 29.806 afiliacions el 2019 a les 2.954 el 

2020 (3.852 menys). 

 

En canvi, les persones de 45 a 54 anys i de 55 anys i més, presenten un augment en el nombre d’afiliacions en els 

quatre trimestres. El primer grup, recull el creixement més important en el quart trimestre, on les afiliacions 

augmenten 1.115 punts, posicionant-se el 2020 amb 56.117. El segon grup, té l’augment més important en el tercer 

trimestre, on la variació interanual creix 1.673 punts, arribant el 2020 a les 33.288 afiliacions.  

 

Taula 3. Afiliacions a la Seguretat Social per grups d’edat 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

El nombre d’afiliacions per compte d’altri i distribuïdes per sexe i modalitat de contracte, mostren que les afiliacions 

produïdes per contractes temporals han sigut les més afectades. La xifra que, negativament, més destaca quant a 

la variació interanual està situada en el segon trimestre, on es produeix una disminució de 7.542 punts, passant a 

ser el nombre d’afiliacions el 2020 de 34.267. 

 

En canvi, les afiliacions produïdes pels contractes indefinits incrementen a cada trimestre. L’increment més alt s’ha 

produït en el primer trimestre de 2020 amb 1.180 punts de més, arribant a tenir en aquest any 110.861 afiliacions. 

 

Respecte a les afiliacions produïdes pels contractes no classificables, es produeixen una variació negativa en el 

segon i tercer trimestre i una variació positiva en el  primer i quart trimestre. 

2019 2020
Variació 

2019 - 2020

Menys de 30 anys 28.592 26.252 -2.340

De 30 a 44 anys 72.504 67.834 -4.670

De 45 a 54 anys 54.268 54.722 454

De 55 anys i més 30.595 32.018 1.423

Total 185.959 180.826 -5.133

Menys de 30 anys 29.806 25.954 -3.852

De 30 a 44 anys 72.119 66.995 -5.124

De 45 a 54 anys 54.456 54.628 172

De 55 anys i més 30.955 32.277 1.322

Total 187.336 179.854 -7.482

Menys de 30 anys 27.947 26.310 -1.637

De 30 a 44 anys 71.058 67.371 -3.687

De 45 a 54 anys 55.033 56.067 1.034

De 55 anys i més 31.615 33.288 1.673

Total 185.653 183.036 -2.617

Menys de 30 anys 28.652 27.236 -1.416

De 30 a 44 anys 69.770 66.897 -2.873

De 45 a 54 anys 55.002 56.117 1.115

De 55 anys i més 32.066 33.595 1.529

Total 185.490 183.845 -1.645

Març

Juny

Setembre

Desembre
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Taula 4. Afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri per modalitat de contracte 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 
 

 

2.2. Persones afiliades a la Seguretat Social2 
 

El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social ha disminuït en el 2020. Si es comparen les dades de 2019 i 

2020, es pot veure que la disminució més important està situada en el segon trimestre (juny) provocant una 

reducció de 6.539 punts en el nombre d’afiliades, situant-se el 2020 amb 173.697 persones afiliades. 

 

Aquesta disminució interanual també és força elevada en el primer trimestre (març) on es registraven el 2020 

173.881 persones afiliades, 4.403 menys que el 2019. 

 

En el tercer i quart trimestre (setembre i desembre) no es registren disminucions tan elevades, probablement per 

una recuperació provocada pel desconfinament i per la reobertura dels negocis durant les temporades d’estiu i 

d’hivern. En el tercer trimestre, les persones afiliades decauen, el 2020, a 176.482, 1.964 punts menys que l’any 

anterior. En el quart trimestre, es produeix una disminució de 1.189 punts, posicionant-se la xifra de persones 

afiliades en 176.802.  

 

Les dades indiquen que a mesura que s’apropa la fi del 2020, es va produint una recuperació notable en el nombre 

de persones afiliades.  

 

Taula 5. Nombre total de persones afiliades a la Seguretat Social. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 
 

                                                           
2 Les dades d’afiliats recull la informació de les persones, comptades només una sola vegada amb independència del seu nombre d’afiliacions d’alta. 

2019 2020
Variació 

2019 - 2020

Indefinits 109.051 110.861 1.810

Temporals 39.786 33.255 -6.531

No classificables 6.955 6.959 4

Total 155.792 151.075 -4.717

Indefinits 108.370 109.304 934

Temporals 41.809 34.267 -7.542

No classificables 6.879 6.525 -354

Total 157.058 150.096 -6.962

Indefinits 110.213 111.158 945

Temporals 38.564 35.143 -3.421

No classificables 6.843 6.798 -45

Total 155.620 153.099 -2.521

Indefinits 111.238 111.772 534

Temporals 36.918 34.602 -2.316

No classificables 7.187 7.204 17

Total 155.343 153.578 -1.765

Març

Juny

Setembre

Desembre

2019 2020
Variació 

2.019-2.020

Març 178.284 173.881 -4.403

Juny 180.236 173.697 -6.539

Setembre 178.446 176.482 -1.964

Decembre 177.991 176.802 -1.189
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La desagregació de les dades per sexe situa la davallada més rellevant en el segon trimestre, tant en el sector 

masculí com en el femení. En aquest trimestre, l’any 2019 el sector masculí tenia 97.928 afiliats i el sector femení 

82.308 afiliades. La davallada de les persones afiliades ha fet que en el 2020 es redueixi el nombre a 94.480 en el 

sector masculí i a 79.217 en el sector femení. 

 

En el quart trimestre, en ambdós sectors, es produeix una variació negativa menys elevada. La població masculina 

disminueix el nombre d’afiliats en 820 punts, passant a tenir 95.721 afiliats el 2020, i la població femenina 

disminueix en 369, consolidant el 2020 la xifra de 81.901 afiliades.   

 

Taula 6. Persones afiliades a la Seguretat Social per sexe 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 
 

Les dades per grups d’edat identifica a les persones menors de 30 anys i de 30 a 44 anys com els dos grups d’edat 

on més ha disminuït el nombre d’afiliats. Els menors de 30 anys tenen la davallada més alta el primer trimestre amb 

una variació interanual negativa de 2.906 punts, tenint el 2020 25.088 afiliats. Les persones de 30 a 44 anys tenen 

la davallada més important en el segon trimestre, amb una variació interanual de 4.716 punts negatius, arribant el 

2020 als 64.807 afiliats. 

 

Les persones de 45 a 54 anys i de 55 anys i més han incrementat el nombre d’afiliats durant l’any 2020. Les persones 

afiliades entre 45 i 54 anys tenen l’increment més elevat en el quart trimestre amb 1.172 punts més, i les persones 

de 55 anys i més en el tercer trimestre, amb 1.698 punts més.  

2019 2020
Variació 

2019 - 2020

Home 96.365 93.469 -2.896

Dona 81.919 80.412 -1.507

Total 178.284 173.881 -4.403

Home 97.928 94.480 -3.448

Dona 82.308 79.217 -3.091

Total 180.236 173.697 -6.539

Home 96.549 95.192 -1.357

Dona 81.897 81.290 -607

Total 178.446 176.482 -1.964

Home 95.721 94.901 -820

Dona 82.270 81.901 -369

Total 177.991 176.802 -1.189

Març

Juny

Setembre

Desembre
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Taula 7. Persones afiliades a la Seguretat Social per grups d’edat 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

 

 

2.3. Atur 
 

L’any 2020 registra un increment de l’atur en quasi tots els mesos de l’any. L’única excepció on es produeix una 

davallada de persones aturades és en el mes de gener. 

 

El mes de juny registra la xifra més elevada d’atur, amb una variació de 6.202 punts de més. La xifra de persones 

aturades l’any 2019 era de 20.493 i, en canvi, el 2020 es registraven 26.695 persones. 

 

A partir del mes de març de 2020 (mes en el qual es va confinar a la població) es pot observar com comença a 

augmentar l’atur més significativament. El febrer de 2020, l’atur de la comarca havia augmentat fins a 21.777 

persones (41 punts més en comparació amb el 2019) i, de sobte, el mes de març les persones aturades augmenten 

fins a 22.813, 1.070 punts més que el 2019.  

 

Al mes de juliol de 2020, l’atur comença a decréixer progressivament fins al desembre, on es torna a produir un 

increment de les dades.  

2019 2020
Variació 

2019 - 2020

Menys de 30 anys 27.184 25.088 -2.096

De 30 a 44 anys 69.669 65.396 -4.273

De 45 a 54 anys 52.096 52.606 510

De 55 anys i més 29.335 30.791 1.456

Total 178.284 173.881 -4.403

Menys de 30 anys 28.540 25.037 -3.503

De 30 a 44 anys 69.523 64.807 -4.716

De 45 a 54 anys 52.434 52.729 295

De 55 anys i més 29.739 31.124 1.385

Total 180.236 173.697 -6.539

Menys de 30 anys 26.814 25.336 -1.478

De 30 a 44 anys 68.417 65.100 -3.317

De 45 a 54 anys 52.876 54.009 1.133

De 55 anys i més 30.339 32.037 1.698

Total 178.446 176.482 -1.964

Menys de 30 anys 27.302 25.990 -1.312

De 30 a 44 anys 67.071 64.487 -2.584

De 45 a 54 anys 52.869 54.041 1.172

De 55 anys i més 30.749 32.284 1.535

Total 177.991 176.802 -1.189

Març

Juny

Setembre

Desembre
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Taula 8. Nombre total de persones en situació d’atur. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
 

 

Gràfic 1. Evolució de l’atur 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
 

Per sexe, les dades d’atur més altes es registren en la població masculina. La xifra més alta d’atur, tant en el sector 

masculí com en el femení, està situada el mes de juny. L’any 2019 el sector masculí tenia 8.170 aturats, 

incrementant la xifra el 2020 a 11.384 (3.214 persones més). El sector femení tenia l’any 2019 12.323 aturades, 

incrementant el 2020 a 15.311 (2.988 persones més). 

 

Tant en el sector masculí com en el femení es produeix una disminució en el nombre de persones aturades. Aquesta 

disminució es recull, en el sector masculí, en el mes de gener i, en el sector femení, es produeix en els mesos de 

gener i febrer.  

 

 

2019 2020 Variació 2019 - 2020

Gener 22.013 21.757 -256

Febrer 21.736 21.777 41

Març 21.743 22.813 1.070

Abril 21.535 25.545 4.010

Maig 21.079 26.771 5.692

Juny 20.493 26.695 6.202

Juliol 20.694 25.800 5.106

Agost 21.549 26.531 4.982

Setembre 21.611 25.779 4.168

Octubre 21.813 25.735 3.922

Novembre 21.613 25.565 3.952

Desembre 21.677 26.537 4.860



 

8 
 

Taula 9. Persones en situació d’atur per sexe 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
 

 

Gràfic 2. Evolució de l’atur per grups d’edat  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

2019 2020
Variació

2019 - 2020
2019 2020

Variació

2019 - 2020

Gener 9.132 9.070 -62 12.881 12.687 -194

Febrer 8.940 9.101 161 12.796 12.676 -120

Març 8.857 9.574 717 12.886 13.239 353

Abril 8.762 10.995 2.233 12.773 14.550 1.777

Maig 8.523 11.561 3.038 12.556 15.210 2.654

Juny 8.170 11.384 3.214 12.323 15.311 2.988

Juliol 8.184 10.771 2.587 12.510 15.029 2.519

Agost 8.583 11.136 2.553 12.966 15.395 2.429

Setembre 8.731 10.841 2.110 12.880 14.938 2.058

Octubre 8.884 10.961 2.077 12.929 14.774 1.845

Novembre 8.784 10.846 2.062 12.829 14.719 1.890

Desembre 8.920 11.394 2.474 12.757 15.143 2.386

Home Dona
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Gràfic 3. Activitats econòmiques amb més atur. Per sexe  

 

Homes 

2.019 2.020 

1. Activitats administratives i auxiliars 
 

1. Activitats administratives i auxiliars 
 

2. Indústries manufactureres 
 

2. Indústries manufactureres 
 

3. Construcció 
 
 

3. Comerç a l'engròs i al detall 
 

4. Comerç a l'engròs i al detall 
 

4. Construcció 
 
 

5. Hostaleria 
 
 
 

5. Hostaleria 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
 

 

Dones 

2.019 2.020 

1. Activitats administratives i auxiliars 
 

1. Activitats administratives i auxiliars 
 

2. Comerç a l'engròs i al detall  2. Comerç a l'engròs i al detall 
 

3. Indústries manufactureres  3. Indústries manufactureres  

4. Sense ocupació anterior  4. Hostaleria 
 

5. Hostaleria  5. Sense ocupació anterior  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
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Gràfic 4. Grans grups d’ocupació amb més atur. Per sexe  

 

Homes 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
 

 

Dones 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
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2.4. Atur de persones d’origen estranger 
 

Les dades d’atur de la població estrangera són molt similars a les dades d’atur presentades anteriorment. A quasi 

tot l’any 2020 s’ha produït un increment de l’atur, exceptuant els mesos de gener i febrer. D’aquest increment, es 

registra la xifra més elevada el mes d’agost on es produeix una variació interanual de 1.012 punts, augmentant el 

2020 les persones en situació d’atur a 3.831. 

 

A partir de l’abril es comença a registrar un increment important de l’atur, tendència que es manté fins a l’agost. A 

partir de setembre, l’atur comença a decréixer, però el mes de desembre es torna a produir un increment de les 

persones en situació d’atur.  

 

Taula 10. Nombre total de persones d’origen estranger en situació d’atur. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 

 

Gràfic 5. Evolució de l’atur  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
 

Per sexe, les dades mostren una concentració més elevada de l’atur en el sector masculí. La xifra més rellevant, tant 

en el sector masculí com en el femení, es troba el mes d’agost, on el sector masculí tancava el mes de 2020 amb 

1.871 aturats, increment de 558 punts respecte del 2019, i el sector femení amb 1.960 aturades, incrementant 454 

punts respecte del 2019. 

 

2019 2020
Variació 

2019 - 2020

Gener 3.221 3.140 -81

Febrer 3.199 3.140 -59

Març 3.187 3.244 57

Abril 3.102 3.634 532

Maig 3.021 3.886 865

Juny 2.927 3.912 985

Juliol 2.847 3.767 920

Agost 2.819 3.831 1.012

Setembre 2.924 3.815 891

Octubre 3.117 3.912 795

Novembre 3.164 3.945 781

Desembre 3.106 4.071 965
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En el sector masculí, l’atur decreix en els mesos de gener i febrer on es produeix una variació interanual de 93 i 53 

punts, respectivament, i en el sector femení decreix en el mes de febrer amb una variació interanual de 6 punts.  

 

Taula 11. Persones d’origen estranger en situació d’atur per sexe 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
 

 

Gràfic 6. Evolució de l’atur de les persones d’origen estranger per grups d’edat 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
 

  

2019 2020
Variació

2019 - 2020
2019 2020

Variació

2019 - 2020

Gener 1.606 1.513 -93 1.615 1.627 12

Febrer 1.564 1.511 -53 1.635 1.629 -6

Març 1.539 1.564 25 1.648 1.680 32

Abril 1.480 1.803 323 1.622 1.831 209

Maig 1.408 1.922 514 1.613 1.964 351

Juny 1.337 1.904 567 1.590 2.008 418

Juliol 1.311 1.835 524 1.536 1.932 396

Agost 1.313 1.871 558 1.506 1.960 454

Setembre 1.318 1.851 533 1.606 1.964 358

Octubre 1.429 1.915 486 1.688 1.997 309

Novembre 1.448 1.927 479 1.716 2.018 302

Desembre 1.455 2.015 560 1.651 2.056 405

Home Dona
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Gràfic 7. Activitats econòmiques amb més atur entre persones d’origen estranger. Per sexe 

 

Homes 

2.019 2.020 

1. Activitats administratives i auxiliars 
 

1. Activitats administratives i auxiliars 
 

2. Construcció  2. Construcció 
 

3. Indústries manufactureres 
 
 

3. Indústries manufactureres 
 

4. Comerç a l'engròs i al detall  4. Comerç a l'engròs i al detall 
 
 

5. Agricultura, ramaderia i pesca 
 
 
 

5. Hostaleria 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
 

Dones 

2.019 2.020 

1. Sense ocupació anterior  1. Sense ocupació anterior 
 

2. Activitats administratives i auxiliars 
 

2. Activitats administratives i auxiliars 
 

3. Hostaleria  3. Hostaleria  

4. Comerç a l'engròs i al detall  4. Comerç a l'engròs i al detall 
 

5. Activitats de les llars  5. Activitats de les llars  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
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Gràfic 8. Grans grups d’ocupació amb més atur entre persones d’origen estranger. Per sexe 

 

Homes 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 

 

Dones 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
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2.5. Contractació 
 

L’any 2020 s’ha produït una reducció de la contractació formalitzada, tant en els contractes indefinits com en els 

temporals. El 2019, els contractes indefinits formalitzats van ser de 18.997, però el 2020 la xifra va disminuir fins 

als 14.448, perdent-se 4.549 contractes. La xifra dels contractes temporals el 2019 va ser de 140.728, reduint 

aquesta xifra el 2020 a 104.206 (36.522 contractes menys). 

 

En total, el 2020 es van formalitzar 118.654 contractes, variant negativament en 41.071 punts en comparació al 

total de l’any 2019. 

 

Taula 12. Nombre total de contractació formalitzada. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 
 

 

Gràfic 9. Evolució de la contractació  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 
Entre els contractes de caràcter indefinit, la disminució més important està situada en els contractes ordinaris de 

temps indefinit. El 2020 es van formalitzar 8.743 contractes, 2.833 menys que l’any 2019. Seguidament, estan els 

contractes convertits en indefinits, que han disminuït en 1.634 punts, formalitzant-se el 2020 només 5.629 

contractes. 

 

En els contractes de caràcter temporal, la disminució que més destaca està situada als contractes eventuals per 

circumstàncies de producció, on l’any 2020 es formalitzaven 54.793 contractes, 23.454 menys que l’any 2019. El 

següent grup de contractes temporals que més destaca és el grup de contractes d’obra o servei, que presenta una 

variació interanual negativa de 10.479 punts, arribant l’any 2020 els 37.810 contractes. 

Els contractes de jubilació parcial i els contractes de relleu, han incrementat durant el 2020, sent aquesta variació 

interanual de 46 i 31 punts, respectivament.  

 

2019 2020
Variació 

2019 - 2020

Indefinits 18.997 14.448 -4.549

Temporals 140.728 104.206 -36.522

Total 159.725 118.654 -41.071
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Taula 13. Contractació per modalitats de contractes 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 
 

La contractació distribuïda per sexe mostra que hi ha una disminució de la contractació més elevada en el sector 

masculí. Per contra, el sector masculí presenta un nombre més elevat de contractes formalitzats en comparació del 

sector femení.  

 

Els contractes indefinits del sector masculí han variat en 2.250 punts, formalitzant el 2020 8.130 contractes. En el 

sector femení, la variació ha sigut de 2.299 punts, formalitzant-se 6.318 contractes el 2020. 

 

L’impacte en els contractes de caràcter temporal ha sigut molt més elevat. En el sector masculí es registra el 2020 

57.136 contractes, produint-se una davallada de 19.146 punts, i en el sector femení, aquesta disminució és de 

17.376 punts, formalitzant el 2020 la xifra de 47.070 contractes. 

 

Taula 14. Contractació per modalitat de contractes i sexe  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

Entre els contractes indefinits, les persones de 30 a 44 anys han sigut el sector de la població que més ha vist reduïda 

la contractació, formalitzant el 2020 5.657 contractes, 1.939 punts menys que el 2019. 

 

Les persones de menys de 30 anys són les més afectades en la disminució de la contractació temporal. El 2020 

només arribaven a la xifra de 44.034, 16.508 punts menys que l’any 2019. 

 

2019 2020
Variació 

2019 - 2020

Ordinari temps indefinit 11.576 8.743 -2.833

Foment de la contractació indefinida 60 19 -41

Indefinit persones amb diversitat funcional 98 57 -41

Convertits en indefinits 7.263 5.629 -1.634

TOTAL 18.997 14.448 -4.549

Obra o servei 48.289 37.810 -10.479

Eventuals circumstàncies producció 78.247 54.793 -23.454

Interinitat 13.165 10.754 -2.411

Temporals bonificats persones amb diverstat funcional 96 64 -32

Inserció 12 5 -7

Relleu 44 75 31

Jubilació parcial 235 281 46

Substitució jubilació 64 anys 2 0 -2

Pràctiques 507 336 -171

Formació 61 42 -19

Altres 70 46 -24

TOTAL 140.728 104.206 -36.522

Indefinit

Temporal

2019 2020
Variació 

2019 – 2020
2019 2020

Variació 

2019 – 2020

Indefinit 10.380 8.130 -2.250 Indefinit 8.617 6.318 -2.299

Temporal 76.282 57.136 -19.146 Temporal 64.446 47.070 -17.376

Total 86.662 65.266 -21.396 Total 73.063 53.388 -19.675

Home Dona
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Taula 15. Contractació per modalitat de contractes i grups d’edat 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

A la taula de contractes distribuïts per nivell formatiu, les dades indiquen que les persones amb nivell d’estudis 

d’educació general – estudis secundaris són el grup on més ha decaigut la contractació, tant en els contractes 

indefinits com en els temporals. 

 

Les persones amb contractes indefinits i amb un nivell d’estudis d’educació general – estudis secundaris van 

formalitzar el 2019 8.805 contractes, variant aquesta xifra el 2020 a 6.400 contractes, i les persones amb contractes 

temporals i amb una educació general – estudis secundaris han tingut una variació interanual negativa de 23.739 

punts, formalitzant el 2020 només 52.972 contractes. 

 

Les persones amb estudis primaris complets i amb programes de formació professional – estudis secundaris, també 

tenen una variació interanual negativa rellevant tant en els contractes indefinits i com en els temporals, però molt 

llunyana de les dades d’educació general – estudis secundaris.   

 
Taula 16. Contractació per modalitat de contractes i nivell formatiu 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

2019 2020
Variació 

2019 – 2020
2019 2020

Variació 

2019 – 2020

Menys de 30 

anys
6.302 4.789 -1.513

Menys de 30 

anys
60.542 44.034 -16.508

De 30 a 44 anys 7.596 5.657 -1.939 De 30 a 44 anys 47.131 35.131 -12.000

De 45 a 54 anys 3.782 2.955 -827 De 45 a 54 anys 25.180 19.265 -5.915

De 55 anys i 

més
1.317 1.047 -270

De 55 anys i 

més
7.875 5.776 -2.099

Total 18.997 14.448 -4.549 Total 140.728 104.206 -36.522

TemporalIndefinit

2019 2020
Variació 

2019 – 2020
2019 2020

Variació 

2019 – 2020

Sense estudis 273 251 -22 Sense estudis 1.887 1.563 -324

Estudis primaris 

incomplets
235 166 -69

Estudis primaris 

incomplets
3.089 2.380 -709

Estudis primaris complets 3.927 3.019 -908
Estudis primaris 

complets
27.537 22.347 -5.190

Programes de formació 

professional - Estudis 

secundaris

1.468 1.007 -461

Programes de formació 

professional - Estudis 

secundaris

14.038 10.664 -3.374

Educació general - 

Estudis Secundaris
8.805 6.400 -2.405

Educació general - 

Estudis Secundaris
76.711 52.972 -23.739

Tècnics-professionals 

superiors - Estudis post-

secundaris

1.014 867 -147

Tècnics-professionals 

superiors - Estudis post-

secundaris

6.100 4.794 -1.306

Universitaris primer cicle - 

Estudis post-secundaris
529 448 -81

Universitaris primer cicle 

- Estudis post-secundaris
2.643 2.004 -639

Universitaris segon i 

tercer cicle - Estudis post-

secundaris

2.222 1.902 -320

Universitaris segon i 

tercer cicle - Estudis post-

secundaris

6.635 5.863 -772

Altres estudis post-

secundaris
414 322 -92

Altres estudis post-

secundaris
1.897 1.488 -409

Sense especificar 110 66 -44 Sense especificar 191 131 -60

Total 18.997 14.448 -4.549 Total 140.728 104.206 -36.522

TemporalsIndefinit
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Per grans grups d’ocupació, la disminució més important en els contractes indefinits està situada en el grup de 

treballadors de restauració, personals i venedors. En els contractes temporals, aquesta disminució està situada en 

el grup d’ocupacions elementals. 

 

L’any 2020 també presenta un increment en la contractació formalitzada. En els contractes indefinits l’increment 

s’ha produït en els grups d’empleats d’oficina comptables i administratius i treballadors en activitats agrícoles, 

ramaderes i pesqueres, i en els contractes temporals, l’increment s’ha produït en els grups de directors i gerents i 

ocupacions militars. 

 

Taula 17. Contractació per modalitat de contractes i grans grups d’ocupació 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

 

  

2019 2020
Variació 

2019 – 2020
2019 2020

Variació 

2019 – 2020

00 - Ocupacions militars 1 1 0 00 - Ocupacions militars 6 10 4

01 - Directors i gerents 326 271 -55 01 - Directors i gerents 72 91 19

02 - Professionals 

científics i intel·lectuals
1.786 1.514 -272

02 - Professionals 

científics i intel·lectuals
8.988 7.275 -1.713

03 - Tècnics i 

professionals de suport
2.304 1.570 -734

03 - Tècnics i 

professionals de suport
11.511 7.304 -4.207

04 - Empleats oficina 

comptables i 

administratius

2.301 2.395 94

04 - Empleats oficina 

comptables i 

administratius

7.933 4.663 -3.270

05 - Treballadors 

restauració, personals i 

venedors

4.633 2.827 -1.806

05 - Treballadors 

restauració, personals i 

venedors

25.354 14.966 -10.388

06 - Treballadors act. 

agrícoles, ramaderes i 

pesqueres

39 52 13

06 - Treballadors act. 

agrícoles, ramaderes i 

pesqueres

139 123 -16

07 - Artesans, 

treballadors indústries i 

construcció

1.859 1.390 -469

07 - Artesans, 

treballadors indústries i 

construcció

8.377 7.651 -726

08 - Operadors 

instal·lacions i màquines, 

i muntadors

1.913 1.525 -388

08 - Operadors 

instal·lacions i 

màquines, i muntadors

12.904 8.481 -4.423

09 - Ocupacions 

elementals
3.835 2.903 -932

09 - Ocupacions 

elementals
65.444 53.642 -11.802

Total 18.997 14.448 -4.549 Total 140.728 104.206 -36.522

Indefinit Temporals
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Gràfic 10. Activitats econòmiques amb més contractació, per sexe 

 
Homes 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

Dones 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

 

2.6. Contractació de persones d’origen estranger 
 

La contractació indefinida de la població estrangera va registrar el 2020 la xifra de 2.408 contractes, 709 punts 

menys que el 2019, on es registrava 3.117 contractes. La contractació temporal el 2019 formalitzava 24.513 

contractes, reduint-se aquesta xifra el 2020 en 5.941 punts, arribant a formalitzar-se el total de 18.572 contractes.  

 

En general, la contractació va ser més elevada el 2019 amb la formalització de 27.630 contractes, variant aquesta 

xifra el 2020 a 20.980 contractes (6.650 punts menys).  

 

Taula 18. Nombre total de contractació de persones d’origen estranger. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

2019 2020
Variació 

2019 - 2020

Indefinits 3.117 2.408 -709

Temporals 24.513 18.572 -5.941

Total 27.630 20.980 -6.650
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Gràfic 11. Evolució de la contractació de persones d’origen estranger 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

Entre els contractes de caràcter indefinit, els ordinaris temps indefinits són els que més s’han reduït. Amb una 

variació interanual de 462 punts negatius, es van formalitzar el 2020 1.529 contractes. Els contractes convertits en 

indefinits són els següents que més han variat negativament, passant dels 1.114 el 2019 als 876 el 2020. 

 

De la modalitat temporal, els contractes eventuals per circumstàncies de producció són els que més han reduït, 

arribant el 2020 als 9.074 contractes (3.825 menys), seguidament dels contractes d’obra i servei, on s’ha reduït la 

contractació el 2020 fins als 8.272 (1.918 punts menys). 

 

Els contractes de relleu han incrementat en 2 punts la contractació, formalitzant el 2020 el total de 8 contractes. 

 

Taula 19. Contractació de persones d’origen estranger per modalitat de contractes 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

2019 2020
Variació 

2019 - 2020

Ordinari temps indefinit 1.991 1.529 -462

Foment de la contractació indefinida 4 1 -3

Indefinit persones amb diversitat funcional 8 2 -6

Convertits en indefinits 1.114 876 -238

TOTAL 3.117 2.408 -709

Obra o servei 10.190 8.272 -1.918

Eventuals circumstàncies producció 12.899 9.074 -3.825

Interinitat 1.363 1.189 -174

Temporals bonificats persones amb diverstat funcional 5 4 -1

Inserció 5 1 -4

Relleu 6 8 2

Jubilació parcial 1 0 -1

Substitució jubilació 64 anys 1 0 -1

Pràctiques 30 20 -10

Formació 4 2 -2

Altres 9 2 -7

TOTAL 24.513 18.572 -5.941

Indefinit

Temporal
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Tant en el sector masculí com en el femení, la variació interanual dels contractes indefinits és molt més baixa que 

la variació interanual dels contractes temporals. Però, la disminució de contractes temporals en el sector masculí 

és molt més elevada que en el sector femení. El sector masculí recull una variació interanual negativa de 4.152 

contractes, formalitzant el 2020 el total de 12.261, i el sector femení disminueix la contractació en 1.789 punts, 

arribant el total de 6.311 contractes el 2020. 

 

Taula 20. Contractació de persones d’origen estranger per modalitat de contractes i sexe 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

Les persones de 30 a 44 anys, tant amb contractes indefinits com amb contractes temporals, han sigut les més 

afectades en quant formalització contractual. De prop, estan les persones de menys de 30 anys. 

 

Taula 21. Contractació de persones d’origen estranger per modalitat de contractes i grups d’edat 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

Les persones amb un nivell d’estudis d’educació general – estudis secundaris han sigut les que han presentat més 

reduccions de la contractació, seguidament de les persones amb estudis primaris complets. 

 

L’any 2020, els contractes de les persones amb estudis universitaris de primer cicle - estudis post-secundaris han 

incrementat amb 9 punts més, formalitzant el 2020 el total de 37 contractes.  

 

 

2019 2020
Variació 

2019 – 2020
2019 2020

Variació 

2019 – 2020

Indefinit 1.841 1.479 -362 Indefinit 1.276 929 -347

Temporal 16.413 12.261 -4.152 Temporal 8.100 6.311 -1.789

Total 18.254 13.740 -4.514 Total 9.376 7.240 -2.136

Home Dona

2019 2020
Variació 

2019 – 2020
2019 2020

Variació 

2019 – 2020

Menys de 30 anys 826 665 -161 Menys de 30 anys 8.211 6.049 -2.162

De 30 a 44 anys 1.566 1.183 -383 De 30 a 44 anys 11.404 8.597 -2.807

De 45 a 54 anys 547 432 -115 De 45 a 54 anys 3.954 3.157 -797

De 55 anys i més 178 128 -50 De 55 anys i més 944 769 -175

Total 3.117 2.408 -709 Total 24.513 18.572 -5.941

Indefinit Temporal
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Taula 22. Contractació de persones d’origen estranger per modalitat de contractes i nivell formatiu 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

L’any 2020, la contractació indefinida ha incrementat entre les persones que formen part de grups d’empleats 

d’oficina comptables i administratius, directors i gerents i treballadors d’activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres. 

La reducció més rellevant s’ha produït en els grups de les ocupacions elementals i els treballadors de restauració, 

personals i venedors. 

 

Entre els contractes temporals, l’increment s’ha produït entre les persones que s’ubiquen en els grups d’artesans, 

treballadors indústries i construcció, ocupacions militars, directors i gerents i treballadors d’activitats agrícoles, 

ramaderes i pesqueres. Les ocupacions que més reduccions han registrat en la variació interanual han sigut les 

ocupacions elementals i els treballadors de restauració, personals i venedors. 

 

2019 2020
Variació 

2019 – 2020
2019 2020

Variació 

2019 – 2020

Sense estudis 94 80 -14 Sense estudis 684 567 -117

Estudis primaris incomplets 96 77 -19 Estudis primaris incomplets 1.499 1.115 -384

Estudis primaris complets 966 773 -193 Estudis primaris complets 6.196 5.349 -847

Programes de formació 

professional - Estudis 

secundaris

84 75 -9
Programes de formació 

professional - Estudis secundaris
1.058 745 -313

Educació general - Estudis 

Secundaris
1.371 997 -374

Educació general - Estudis 

Secundaris
13.474 9.473 -4.001

Tècnics-professionals 

superiors - Estudis post-

secundaris

59 47 -12
Tècnics-professionals superiors - 

Estudis post-secundaris
313 215 -98

Universitaris primer cicle - 

Estudis post-secundaris
28 37 9

Universitaris primer cicle - 

Estudis post-secundaris
169 140 -29

Universitaris segon i tercer 

cicle - Estudis post-secundaris
285 238 -47

Universitaris segon i tercer cicle - 

Estudis post-secundaris
743 700 -43

Altres estudis post-secundaris 57 39 -18 Altres estudis post-secundaris 216 162 -54

Sense especificar 77 45 -32 Sense especificar 161 106 -55

Total 3.117 2.408 -709 Total 24.513 18.572 -5.941

Indefinit Temporals
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Taula 23. Contractació de persones d’origen estranger per modalitat de contractes i grans grups d’ocupació 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

Gràfic 12. Activitats econòmiques amb més contractació, per sexe 
Homes 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

Dones 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

2019 2020
Variació 

2019 – 2020
2019 2020

Variació 

2019 – 2020

00 - Ocupacions militars 1 1 0 00 - Ocupacions militars 0 5 5

01 - Directors i gerents 29 34 5 01 - Directors i gerents 6 8 2

02 - Professionals científics i 

intel·lectuals
203 153 -50

02 - Professionals científics i 

intel·lectuals
706 676 -30

03 - Tècnics i professionals de 

suport
148 119 -29

03 - Tècnics i professionals de 

suport
1.069 551 -518

04 - Empleats oficina comptables i 

administratius
189 227 38

04 - Empleats oficina comptables i 

administratius
1.013 430 -583

05 - Treballadors restauració, 

personals i venedors
809 570 -239

05 - Treballadors restauració, 

personals i venedors
3.429 1.841 -1.588

06 - Treballadors act. agrícoles, 

ramaderes i pesqueres
8 10 2

06 - Treballadors act. agrícoles, 

ramaderes i pesqueres
27 28 1

07 - Artesans, treballadors 

indústries i construcció
316 240 -76

07 - Artesans, treballadors 

indústries i construcció
1.648 1.696 48

08 - Operadors instal·lacions i 

màquines, i muntadors
265 259 -6

08 - Operadors instal·lacions i 

màquines, i muntadors
1.519 1.485 -34

09 - Ocupacions elementals 1.149 795 -354 09 - Ocupacions elementals 15.096 11.852 -3.244

Total 3.117 2.408 -709 Total 24.513 18.572 -5.941

Indefinit Temporals
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2.5. Contractació per ETT 
 

Els contractes temporals formalitzats per les ETTs van arribar l’any 2019 a la xifra de 68.121. L’any 2020 la xifra 

decreixia a 51.574, perdent 3.944 contractes. 

 

Els contractes eventuals per circumstàncies de producció són la modalitat de contractació temporal que més ha 

disminuït en el 2020, passant dels 41.258 als 28.879 (12.379 menys). Els contractes d’obra o servei són els següents 

on més reduccions s’han registrat, formalitzant el 2020 21.837 (3.944 menys). Per últim, estan els contractes 

d’interinitat on només s’ha registrat una reducció de 225, formalitzant el 2020 la xifra de 853 contractes. 

 

Els contractes de formació i pràctiques han incrementat en 1 punt, tenint el total de 5 contractes el 2020.  

 

Taula 24. Nombre total de contractes formalitzats per ETTs. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

 

Gràfic 13. Evolució per mesos de la contractació d’ETTs per modalitat de contracte 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

2019 2020
Variació 

2019 - 2020

Obra o servei 25.781 21.837 -3.944

Eventuals 

circumstàncies 

producció

41.258 28.879 -12.379

Interinitat 1.078 853 -225

Formació i pràctiques 4 5 1

Total 68.121 51.574 -16.547
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El 2020, el sector masculí ha perdut 8.914 contractes, arribant a formalitzar-se al final d’any els 31.217 contractes. 

El sector femení ha formalitzat a final d’any 20.357 contractes, perdent la quantitat de 7.633 contractes respecte 

al 2019. 

 

La pèrdua més rellevant de la contractació, tant en el sector masculí com en el femení, es concentra en els 

contractes eventuals per circumstàncies de producció.  

 

Els contractes de formació i pràctiques del sector femení han incrementat en 2 punts, formalitzant el total de 4 

contractes el 2020.  

 
Taula 25. Contractes d’ETT per modalitat de contracte i sexe 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

Les persones de 30 a 44 anys han sigut les més afectades per la disminució de la contractació en el 2020 en els 

contractes d’obra o servei i els eventuals per circumstàncies de producció. Les persones menors de 30 anys han 

sigut les més afectades en la reducció de contractes d’interinitat. 

 

Entre les persones de 30 a 44 anys s’ha incrementat el nombre de contractació en els contractes de formació i 

pràctiques, passant de cap l’any 2019 a 1 el 2020. 

 

Taula 26. Contractes d’ETT per modalitat de contracte i grups d’edat 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

Les persones amb un nivell d’estudis d’educació general - estudis secundaris són les més afectades pel que fa a la 

disminució contractual entre les modalitats d’obra o servei, eventuals per circumstàncies de producció i interinitat. 

 

2019 2020
Variació 

2019 – 2020
2019 2020

Variació 

2019 – 2020

Obra o servei 14.835 12.742 -2.093 Obra o servei 10.946 9.095 -1.851

Eventuals 

circumstàncies 

producció

24.583 17.934 -6.649

Eventuals 

circumstàncies 

producció

16.675 10.945 -5.730

Interinitat 711 540 -171 Interinitat 367 313 -54

Formació i 

pràctiques
2 1 -1

Formació i 

pràctiques
2 4 2

Total 40.131 31.217 -8.914 Total 27.990 20.357 -7.633

Home Dona

2019 2020
Variació 

2019 – 2020
2019 2020

Variació 

2019 – 2020

Menys de 30 anys 9.909 8.895 -1.014 Menys de 30 anys 17.216 12.390 -4.826

De 30 a 44 anys 9.757 7.952 -1.805 De 30 a 44 anys 13.866 9.781 -4.085

De 45 a 54 anys 4.807 3.968 -839 De 45 a 54 anys 8.258 5.609 -2.649

De 55 anys i més 1.308 1.022 -286 De 55 anys i més 1.918 1.099 -819

Total 25.781 21.837 -3.944 Total 41.258 28.879 -12.379

2019 2020
Variació 

2019 – 2020
2019 2020

Variació 

2019 – 2020

Menys de 30 anys 385 297 -88 Menys de 30 anys 4 4 0

De 30 a 44 anys 457 337 -120 De 30 a 44 anys 0 1 1

De 45 a 54 anys 193 177 -16 De 45 a 54 anys 0 0 0

De 55 anys i més 43 42 -1 De 55 anys i més 0 0 0

Total 1.078 853 -225 Total 4 5 1

Obra o servei Eventuals circumstàncies producció

Interinitat Formació i pràctiques
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Les persones amb estudis primaris complets han incrementat la contractació en la modalitat obra o servei el 2020, 

passant dels 5.873 als 6.126. Les persones amb altres estudis post-secundaris han incrementat la contractació en 

els contractes eventuals per circumstàncies de producció, passant dels 70 als 76. 

 

L’augment també s’ha produït entre les persones sense estudis i estudis primaris incomplets en els contractes 

d’interinitat, i en contractes de formació i pràctiques entre les persones amb un nivell educatiu de programes de 

formació professional – estudis secundaris i tècnics professionals superiors – estudis post-secundaris.  

 

Taula 27. Contractes d’ETT per modalitat de contracte i nivell d’estudis 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

Entre els contractes d’obra i servei, les ocupacions que més han disminuït la contractació són les ocupacions 

elementals, les de tècnics i professionals de suport i els empleats d’oficina comptables i administratius. En aquesta 

modalitat de contractes, les ocupacions militars han incrementat.  

 

Entre els contractes eventuals per circumstàncies de producció les ocupacions que més contractes han perdut són 

les ocupacions elementals, seguidament dels empleats d’oficina comptables i administratius i els tècnics i 

professionals de suport. 

 

Entre els contractes d’interinitat les disminucions més importants se situen en les ocupacions elementals, els 

operadors d’instal·lacions i màquines i muntadors i els tècnics i professionals de suport. Les ocupacions militars han 

incrementat en 1 punt.  

 

Els contractes de formació i pràctiques han incrementat la contractació en les ocupacions d’operadors 

d’instal·lacions i màquines i muntadors i de tècnics i professionals de suport. 

 

2019 2020
Variació 

2019 – 2020
2019 2020

Variació 

2019 – 2020
2019 2020

Variació 

2019 – 2020
2019 2020

Variació 

2019 – 2020

Sense estudis 331 181 -150 219 202 -17 2 7 5 0 0 0

Estudis primaris 

incomplets
1.505 1.196 -309 865 346 -519 18 32 14 0 0 0

Estudis primaris 

complets
5.873 6.126 253 6.526 4.830 -1.696 142 64 -78 0 0 0

Programes de 

formació 

professional - 

Estudis secundaris

1.911 1.515 -396 4.131 2.654 -1.477 132 107 -25 0 1 1

Educació general - 

Estudis Secundaris
14.487 11.537 -2.950 26.232 18.311 -7.921 580 479 -101 0 0 0

Tècnics-

professionals 

superiors - Estudis 

post-secundaris

808 671 -137 1.310 1.025 -285 68 61 -7 0 3 3

Universitaris primer 

cicle - Estudis post-

secundaris

169 130 -39 456 331 -125 17 16 -1 0 0 0

Universitaris segon i 

tercer cicle - Estudis 

post-secundaris

437 336 -101 1.449 1.104 -345 112 84 -28 4 1 -3

Altres estudis post-

secundaris
260 145 -115 70 76 6 7 3 -4 0 0 0

Total 25.781 21.837 -3.944 41.258 28.879 -12.379 1.078 853 -225 4 5 1

Obra o servei Eventuals circumstàncies producció Interinitat Formació i pràctiques
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Taula 28. Contractes d’ETT per modalitat de contracte i grans grups d’ocupació 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

 

 

2.7. Estructura productiva3,4 
 

Els llocs de treball en el primer trimestre van decréixer 4.954 punts, recollint la xifra de 148.231 el 2019 i variant, el 

2020, a 143.277. D’aquests 4.954 llocs de treball, 4.612 corresponen a persones assalariades i 342 a persones 

autònomes, arribant a la xifra total el 2020 de 114.080 d’assalariats i 29.197 d’autònoms. Les empreses van passar 

de 12.635 el 2019, a 11.396 el 2020. 

 

En el segon trimestre, s’incrementa la reducció dels llocs de treball amb una variació interanual negativa de 6.025 

punts, arribant el 2020 a situar-se als 142.558. D’aquesta variació, 5.573 són assalariats i 29.188 autònoms. Els 

assalariats el 2020 van arribar a 113.370 i els autònoms a 29.188. De cara a les empreses, la variació interanual va 

ser de 1.073 punts negatius, arribant a la quantitat de 11.509 empreses presents a la comarca.  

 

Finalment, en el tercer trimestre els llocs de treball van arribar, el 2020, als 145.532, 1.975 llocs menys que el 2019. 

De la variació, 1.794 són persones assalariades i 18 persones autònomes, formalitzant cada grup el 2020, 116.291 i 

29.241 llocs de treball, respectivament. Les empreses van decréixer en 769 punts, consolidant la xifra de 11.611 

empreses a la comarca. 

 

D’aquesta disminució, la davallada més important entre els llocs de treball està situada en el segon trimestre, i la 

davallada més important del nombre d’empreses presents a la comarca està situada en el primer trimestre.  

                                                           
3 Les dades d’estructura productiva del 4 trimestre de 2020 no estan disponibles. Per tant, no s’ha pogut fer la comparativa de ls anys 2019 i 2020 
4 La classificació de les empreses pel nombre de treballadors és: Empresa micro – de 1 a 10 treballadors, empresa petita – de 11 a 50 treballadors, empresa mitjana – de 51 a 250 
treballadors, empresa gran – més de 250 treballadors  

2019 2020
Variació 

2019 – 2020
2019 2020

Variació 

2019 – 2020
2019 2020

Variació 

2019 – 2020
2019 2020

Variació 

2019 – 2020

00 - Ocupacions 

militars
3 8 5 3 0 -3 0 1 1 0 0 0

01 - Directors i 

gerents
2 1 -1 7 6 -1 2 0 -2 0 0 0

02 - Professionals 

científics i 

intel·lectuals

177 153 -24 489 219 -270 5 5 0 1 0 -1

03 - Tècnics i 

professionals de 

suport

716 455 -261 3.517 2.368 -1.149 71 36 -35 0 1 1

04 - Empleats oficina 

comptables i 

administratius

663 494 -169 2.394 705 -1.689 113 85 -28 3 2 -1

 05 - Treballadors 

restauració, 

personals i venedors

573 428 -145 888 272 -616 5 4 -1 0 0 0

06 - Treballadors act. 

agrícoles, ramaderes 

i pesqueres

8 2 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 - Artesans, 

treballadors 

indústries i 

construcció

703 664 -39 2.301 2.136 -165 22 18 -4 0 0 0

08 - Operadors 

instal·lacions i 

màquines, i 

muntadors

1.567 1.097 -470 5.620 2.904 -2.716 171 96 -75 0 2 2

09 - Ocupacions 

elementals
21.369 18.535 -2.834 26.039 20.269 -5.770 689 608 -81 0 0 0

Total 25.781 21.837 -3.944 41.258 28.879 -12.379 1.078 853 -225 4 5 1

Obra o servei Eventuals circumstàncies producció Interinitat Formació i pràctiques
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Taula 29. Nombre total de llocs de treball i empreses. Anys 2019 i 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
 

Entre els assalariats, el sector que més ha disminuït al llarg del 2020 ha sigut el sector dels serveis. La disminució 

més rellevant està situada al segon trimestre on la variació interanual és de 4.643 punts negatius, passant el 2020 

als 67.951 assalariats. 

 

El sector de la indústria, durant el 2020, va tenint un augment progressiu de pèrdues al nombre d’assalariats, 

situant-se al tercer trimestre amb més pèrdues de persones assalariades. El sector de la construcció, en canvi, al 

llarg del 2020, va tenint una recuperació progressiva pel que fa a les persones assalariades, sent el primer trimestre 

on es concentra la davallada més important. Pel que fa al sector agrícola la disminució més rellevant està situada 

en el segon trimestre. 

 

Les dades dels autònoms són similars a les dels assalariats. El sector que més ha disminuït en els tres trimestres és 

el dels serveis, sent la xifra més significativa al segon trimestre, on passa dels 21.683 el 2019 als 21.395 el 2020, 

disminuint 288 punts. 

 

En aquest cas, els sectors de la indústria, de la construcció i de l’agricultura, van tenint una recuperació progressiva 

al llarg del 2020, tenint la davallada més important en el primer trimestre de l’any.  

 

Les empreses de la comarca han disminuït més en el sector dels serveis, situant-se la davallada més rellevant al 

primer trimestre, on es passa de les 9.024 empreses el 2019 a 8.231 empreses el 2020.  

 

Els sectors de la indústria, de la construcció i de l’agricultura van disminuint la pèrdua d’empreses a mesura que es 

va desenvolupant l’any 2020. El sector de l’agricultura presenta un augment en el nombre d’empreses en el tercer 

trimestre, on l’increment és de 4 punts positius, arribant a tenir el 2020 89 empreses dedicades a aquest sector.  

 

 

 

2019 2020
Variació 

2019 - 2020
2019 2020

Variació 

2019 - 2020

Assalariats 118.692 114.080 -4.612 Assalariats 118.943 113.370 -5.573

Autónoms 29.539 29.197 -342 Autónoms 29.640 29.188 -452

Llocs de 

treball
148.231 143.277 -4.954

Llocs de 

treball
148.583 142.558 -6.025

Empreses 12.635 11.396 -1.239 Empreses 12.582 11.509 -1.073

2019 2020
Variació 

2019 - 2020

Assalariats 118.085 116.291 -1.794

Autónoms 29.422 29.241 -181

Llocs de 

treball
147.507 145.532 -1.975

Empreses 12.380 11.611 -769

1r trimestre 2n trimestre

3r trimestre
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Taula 30. Assalariats, autònoms i empreses per sector d’activitat 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
 

Gràfic 14. Activitats econòmiques amb més disminucions de llocs de treball 

Assalariats 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 

2019 2020
Variació 

2019 - 2020
2019 2020

Variació 2019 - 

2020

Agricultura 269 253 -16 Agricultura 274 253 -21

Indústria 38.917 38.678 -239 Indústria 39.135 38.444 -691

Construcció 6.936 6.288 -648 Construcció 6.940 6.722 -218

Serveis 72.570 68.861 -3.709 Serveis 72.594 67.951 -4.643

Total 118.692 114.080 -4.612 Total 118.943 113.370 -5.573

Agricultura 493 483 -10 Agricultura 490 480 -10

Indústria 3.053 2.915 -138 Indústria 3.011 2.874 -137

Construcció 4.445 4.413 -32 Construcció 4.456 4.439 -17

Serveis 21.548 21.386 -162 Serveis 21.683 21.395 -288

Total 29.539 29.197 -342 Total 29.640 29.188 -452

Agricultura 92 82 -10 Agricultura 90 86 -4

Indústria 2.181 1.877 -304 Indústria 2.146 1.880 -266

Construcció 1.338 1.206 -132 Construcció 1.352 1.266 -86

Serveis 9.024 8.231 -793 Serveis 8.994 8.277 -717

Total 12.635 11.396 -1.239 Total 12.582 11.509 -1.073

2019 2020
Variació 

2019 - 2020

Agricultura 261 251 -10

Indústria 39.206 38.329 -877

Construcció 6.834 6.777 -57

Serveis 71.784 70.934 -850

Total 118.085 116.291 -1.794

Agricultura 483 476 -7

Indústria 2.970 2.884 -86

Construcció 4.437 4.437 0

Serveis 21.532 21.444 -88

Total 29.422 29.241 -181

Agricultura 86 89 3

Indústria 2.127 1.879 -248

Construcció 1.321 1.274 -47

Serveis 8.846 8.369 -477

Total 12.380 11.611 -769

3r trimestre

Empreses

1r trimestre 2n trimestre

Assalariats

Autònoms

Empreses

Autònoms

Assalariats

Assalariats

Autònoms

Empreses
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Autònoms 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
 

Gràfic 15. Activitats econòmiques amb més disminucions del nombre d’empreses 

 

Empreses 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
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En una comparació interanual del nombre d’empreses de la comarca es pot observar que la reducció més important 

recau entre les empreses de mida micro, tenint aquestes la davallada més important en el primer trimestre. A 

mesura que es va desenvolupant el 2020, aquesta davallada va disminuint progressivament.  

 

Les empreses petites també han patit un descens de les dades, especialment en el primer trimestre de l’any 2020.  

 

Les empreses mitjanes i grans no han tingut quasi pèrdues. De fet, al llarg del 2020 aquestes empreses han tingut 

increments en els sectors de la indústria i la construcció.  

 

Totes les tipologies d’empreses han disminuït la presència en la comarca en el sector dels serveis. 

 

Taula 31. Empreses per grandària i sector d’activitat 

 

 
 

 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
 

Gràfic 16. Empreses segons la seva grandària. Distribució percentual 

 

Micro Petita Mitjana Gran Total Micro Petita Mitjana Gran Total

Agricultura 88 4 0 0 92 Agricultura 79 3 0 0 82

Indústria 1.488 526 154 13 2.181 Indústria 1.218 488 156 15 1.877

Construcció 1.187 138 13 0 1.338 Construcció 1.079 116 11 0 1.206

Serveis 7.785 1.046 172 21 9.024 Serveis 7.052 989 171 19 8.231

Total 10.548 1.714 339 34 12.635 Total 9.428 1.596 338 34 11.396

1r trimestre 2019 1r trimestre 2020

Micro Petita Mitjana Gran Total Micro Petita Mitjana Gran Total

Agricultura 86 4 0 0 90 Agricultura 83 3 0 0 86

Indústria 1.458 518 157 13 2.146 Indústria 1.223 488 154 15 1.880

Construcció 1.201 139 12 0 1.352 Construcció 1.124 129 13 0 1.266

Serveis 7.758 1.040 177 19 8.994 Serveis 7.109 992 158 18 8.277

Total 10.503 1.701 346 32 12.582 Total 9.539 1.612 325 33 11.509

2n trimestre 2019 2n trimestre 2020

Micro Petita Mitjana Gran Total Micro Petita Mitjana Gran Total

Agricultura 82 4 0 0 86 Agricultura 86 3 0 0 89

Indústria 1.450 505 158 14 2.127 Indústria 1.232 479 152 16 1.879

Construcció 1.173 135 13 0 1.321 Construcció 1.126 134 14 0 1.274

Serveis 7.642 1.013 172 19 8.846 Serveis 7.173 1.012 165 19 8.369

Total 10.347 1.657 343 33 12.380 Total 9.617 1.628 331 35 11.611

3r trimestre 2019 3r trimestre 2020
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
 

La distribució de persones assalariades per tipologia d’empresa i sector d’activitat mostren que, en la variació 

interanual del primer trimestre, han disminuït el nombre total d’assalariats d’empreses micro, petites i grans, però 

que el nombre d’assalariats de les empreses mitjanes ha incrementat. Concretament, van augmentar els assalariats 

dels sectors de la indústria i dels serveis. A més, també s’ha produït un increment de les persones assalariades que 

es dediquen el sector de la indústria i que treballen en grans empreses, i un petit increment de les persones 

assalariades dedicades el sector de l’agricultura de les empreses micro. 

 

En el segon trimestre de 2020 es pot veure com s’ha produït una disminució del nombre d’assalariats en totes les 

tipologies d’empreses, sent el trimestre amb més afectació de pèrdues (5.573 persones assalariades el 2020 en 

comparació el 2019). El sector dels serveis torna a ser el més afectat.  

També s’han produït diversos increments del nombre d’assalariats. Les empreses grans del sector de la indústria, 

les empreses mitjanes del sector de la construcció i les empreses del sector de l’agricultura de mida micro són les 

que han incrementat el nombre d’assalariats. 

 

El tercer trimestre és on menys variacions interanuals de persones assalariades s’han produït. En aquest trimestre, 

la xifra varia només en 1.794 persones. La disminució d’assalariats s’ha produït en les empreses micro, petites i 

mitjanes. Les empreses grans han incrementat el seu nombre d’assalariats. En aquesta tipologia, s’han produït 

increments en el sector de la indústria i en el sector dels serveis. 

 

També han augmentat les persones assalariades en el sector de l’agricultura de les empreses micro i en el sector 

de la construcció de les empreses mitjanes. 
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Taula 32. Assalariats per tipologia d’empresa i sector d’activitat 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
 

 

Gràfic 17. Empreses per sectors d’activitat i nombre d’assalariats, segons grandària (% horitzontal) 

 

 

Micro Petita Mitjana Gran Total Micro Petita Mitjana Gran Total

Agricultura 195 74 0 0 269 Agricultura 197 56 0 0 253

Indústria 4.943 12.129 16.805 5.040 38.917 Indústria 4.574 11.276 16.955 5.873 38.678

Construcció 3.215 2.742 979 0 6.936 Construcció 3.062 2.389 837 0 6.288

Serveis 20.825 22.354 16.159 13.232 72.570 Serveis 19.767 21.313 16.487 11.294 68.861

Total 29.178 37.299 33.943 18.272 118.692 Total 27.600 35.034 34.279 17.167 114.080

1r trimestre 2019 1r trimestre 2020

Micro Petita Mitjana Gran Total Micro Petita Mitjana Gran Total

Agricultura 200 74 0 0 274 Agricultura 203 50 0 0 253

Indústria 4.915 11.957 17.170 5.093 39.135 Indústria 4.524 11.344 16.704 5.872 38.444

Construcció 3.272 2.745 923 0 6.940 Construcció 3.197 2.561 964 0 6.722

Serveis 20.899 22.365 16.435 12.895 72.594 Serveis 19.854 21.453 15.127 11.517 67.951

Total 29.286 37.141 34.528 17.988 118.943 Total 27.778 35.408 32.795 17.389 113.370

2n trimestre 2019 2n trimestre 2020

Micro Petita Mitjana Gran Total Micro Petita Mitjana Gran Total

Agricultura 193 68 0 0 261 Agricultura 205 46 0 0 251

Indústria 4.924 11.659 17.172 5.451 39.206 Indústria 4.583 11.288 16.406 6.052 38.329

Construcció 3.186 2.655 993 0 6.834 Construcció 3.195 2.569 1.013 0 6.777

Serveis 20.616 21.960 16.352 12.856 71.784 Serveis 19.827 21.868 16.283 12.956 70.934

Total 28.919 36.342 34.517 18.307 118.085 Total 27.810 35.771 33.702 19.008 116.291

3r trimestre 2019 3r trimestre 2020
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
 

Gràfic 18. Empreses per grandària i nombre d’assalariats, segons sector d’activitat (% vertical) 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Hermes de Diputació de Barcelona 
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3. Conclusions 
 

- En el segon trimestre de l’any 2020 es produeix l’impacte més fort del coronavirus al mercat laboral del 

Vallès Oriental. En el cas de l’atur, es concentra també un gruix important de persones en situació d’atur 

en el tercer trimestre del mateix any. 

 

- L’impacte de la COVID-19 ha afectat més a la població masculina amb relació a l’activitat econòmica i 

l’ocupació. Les dades també indiquen que predomina la contractació de la població masculina, evidenciant-

se l’existència de la bretxa de gènere a la comarca. 

 

- Les persones de 30 a 44 anys són les més afectades per la COVID-19, pel que fa al mercat laboral. La reducció 

més important de la contractació indefinida s’ha produït entre les persones d’aquest grup d’edat, i la 

reducció més important de la contractació temporal s’ha produït entre els menors de 30 anys. 

 

- A la comarca predomina la contractació temporal. Els contractes temporals formalitzats que més han 

disminuït, tant per part de l’empresa com per part de l’ETT, són els eventuals per circumstàncies de 

producció. 

 

- El descens de la contractació ha afectat més a les persones amb un nivell d’estudis d’educació general – 

estudis secundaris, seguidament de les persones amb estudis primaris complets i estudis primaris 

incomplets. 

 

- Les ocupacions on menys contractes indefinits s’han formalitzat són els treballadors de la restauració, 

personals i venedors i els tècnics i professionals de suport. 

 

- Les ocupacions on menys contractes temporals s’han formalitzat per part de l’empresa són les ocupacions 

elementals i els treballadors de la restauració, personals i venedors i, per part de l’ETT, les ocupacions 

elementals i els operadors d’instal·lacions i màquines i muntadors. Els empleats d’oficina comptables i 

administratius i els tècnics i professionals de suport contractats per l’ETT també han disminuït 

considerablement. 

 

- La pèrdua de llocs de treball més important s’ha produït en el segon trimestre de l’any 2020. El descens 

més important del nombre d’empreses ubicades a la comarca s’ha produït en el primer trimestre del mateix 

any. 

 

- En el sector on s’ha produït el descens més important pel que fa al nombre de llocs de treballs i empreses 

ha sigut el sector dels serveis. L’agricultura és el sector que menys pèrdues ha registrat. 

 

- Les empreses de mida micro són les més repercutides pels efectes del coronavirus. Han sigut les que més 

han reduït la presència a la comarca, seguidament de les empreses petites. La presència de les empreses 

mitjanes i grans no ha estat tan repercutida.  

 

 



 

 

 

 


