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Nº 95  juny  2020 

 

EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ REGISTRADA A SABADELL I COMARCA 

 

 
 Les dades del passat mes de maig de la contractació registrada 

mostren una recuperació del nombre de contractes laborals després 
de la caiguda del mes d’abril. 

 A Sabadell la contractació de maig suposa un increment mensual 
del 20,6% mentre que la d’abril va caure en un -50,6%. L’augment 
més important es registra  a la construcció ( 75,5%), seguit de la 
indústria (46,3%). Els serveis, que són els que més van patir la 
caiguda del mes d’abril (-53,9%), el maig es recuperen lleugerament 
amb un 8,9%. Tot i això, la dada de maig és un -55% inferior a la de 
maig de l’any passat. 

 Al Vallès Occidental la recuperació del mes de maig és d’un      
11,7% davant la baixada del -50,6% del mes d’abril. L’increment de 
maig es concentra sobretot en la construcció (55,4%) perquè la 
indústria i el serveis tenen uns augments molt dèbils (2,1% i 8,8%, 
respectivament). La variació interanual a la comarca és d’un -62%. 

 En el conjunt del Vallès veiem que l’augment mensual és d’un 9,5% i 
veníem d’una caiguda del -46,9% del mes d’abril. A nivell sectorial la 
recuperació prové especialment de la construcció que registra un 
augment mensual del 66,1%, mentre que a la indústria creix un 
7,1%  i als serveis un 4,8%. La contractació laboral del mes de maig 
al Vallès suposa un descens del -60,1% respecte de la del mateix 
mes de l’any passat. Per sectors podem destacar que els descensos 
interanuals més destacats es situen en els serveis (-64,8% ) i la 
indústria (-56%). 
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EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MENSUAL  REGISTRADA A SABADELL I AL VALLÈS EL 2020 
 

 març 2020  abril 2020 % variació   maig 2020 % variació  % variació  
 

    mensual   mensual interanual 

SABADELL             

Agricultura 0 2 - 1 -50,00 -50,00 

Indústria 442 280 -36,65 410 46,43 -3,98 

Construcció  229 143 -37,55 251 75,52 -16,05 

Serveis 2.772 1.277 -53,93 1.391 8,93 -63,68 

TOTAL 3.443 1.702 -50,57 2.053 20,62 -54,96 

VALLÈS OCCIDENTAL             

Agricultura 15 29 93,33 19 -34,48 -20,83 

Indústria 4.389 2.041 -53,50 2.083 2,06 -63,72 

Construcció  1.083 887 -18,10 1.378 55,36 -11,89 

Serveis 13.275 6.314 -52,44 6.872 8,84 -65,52 

TOTAL 18.762 9.271 -50,59 10.352 11,66 -62,02 

TOTAL VALLÈS             

Agricultura 97 74 -23,71 64 -13,51 16,36 

Indústria 7.574 4.084 -46,08 4.373 7,08 -56,00 

Construcció  1.537 1.099 -28,50 1.770 61,06 -15,99 

Serveis 19.136 9.779 -48,90 10.250 4,82 -64,80 

TOTAL 28.344 15.036 -46,95 16.457 9,45 -60,08 

Font de les dades: Dep. d'Empresa i Coneixement. 
    

 
 
 
 
 


