
CODIV19: Reducció dràstica de la contractació, menys al sector agrari 

 

En el mapa que hem publicat en la secció de Mapes en Obert 

(http://www.geosoc.udl.cat/ca/serveiCT/mapes/) del SCT de Cartografia i SIG de la Universitat 

de Lleida, s'aprecia com no hi ha cap comarca catalana que hagi pogut sostenir el ritme de 

creació d'ocupació, si analitzem les dades del mes d’abril de 2020, el que ha sofert una 

afectació plena per la crisi de la COVID-19, i les comparem amb el mateix mes de l’any 

anterior. 

La comarca que ha patit menys la reducció de l’ocupació és el Berguedà, amb una davallada 

d’entorn del 8% de contractacions respecte l’abril de 2019.  Altres comarques amb una 

davallada moderada són la Ribera d’Ebre (-13%), la Segarra (-16%) i el Segrià (-19%). Per 

contra, l’afectació ha estat molt forta en comarques de costa i muntanya amb una economia 

centrada en l’activitat turística, essent el cas més clar el Pallars Sobirà on el volum de 

contractes ha caigut un 96%. El Garraf (-84%), l’Alta Ribagorça (-83%), l’Alt Urgell i el Baix 

Empordà (-82%), l’Alt Urgell i la Cerdanya (-81%) completen el rànquing de comarques més 

castigades per la baixada d’activitat. 

En el conjunt de Catalunya el volum de contractació ha caigut gairebé un 65%. De 268.867 

contractacions l’abril de 2019 hem passat a només 94.855 l’abril de 2020.  

Aquest decrement no s’ha donat de forma homogènia en tots els sectors productius: el més 

afectat ha estat el sector serveis, amb una davallada del 69% del volum de contractes, seguit 

dels sector industrial (-55%) i de la construcció (-46%). Per contra, el sector agrari, considerat 

essencial per mantenir l’abastiment alimentari de la població, ha experimentat un increment 

important, amb un 18% més de contractes, convertint-se en un nínxol important d’ocupació, 

més tenint en compte que l’abril no és pas un més de gran activitat agrària, donat que 

acostuma a concentrar les dades més importants de contractació durant l’estiu. 

La capacitat d’esdevenir taula de salvació del conjunt de l’economia del sector agrari cal, però, 

relativitzar-la. És cert que ha passat de suposar menys del 2% dels contractes signats l’abril de 

2019 a més del 6% dels generat l’abril d’enguany; però també ho és que tot i ser el més 

afectat, el sector serveis continua concentrant més del 70% dels nous contractes. 

Altres dades que cal destacar han estat que la davallada contractació ha estat una mica més 

forta entre les dones (-65,5%) que entre els homes (-64%); i el fet que la reducció s’ha donat 

més entre els contractes indefinits (-68,5%) que entre els contractes temporals (-64%). En 

http://www.geosoc.udl.cat/ca/serveiCT/mapes/


aquest sentit, cap dels sectors, ni tant sol l’agrari, es salva de la reducció del nombre de 

contractes indefinits. 


