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I. INTRODUCCIÓ 

 

Per cinquè any consecutiu l’Oficina Municipal de Dades (OMD) publica l’informe sobre els 

salaris de les persones amb discapacitat de Barcelona. Aquest informe és fruit de la iniciativa 

de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona, per tal 

d’aprofundir en el coneixement de les condicions de vida i de la integració social de les 

persones amb discapacitat a la nostra ciutat. 

L’informe presenta els salaris dels treballadors i treballadores amb discapacitat residents a 

Barcelona en base a l’explotació que realitza el Departament d’Anàlisi de l’OMD de la Mostra 

Contínua de Vides Laborals (MCVL).  La MCVL és una mostra de dades individuals 

anonimitzades de la Seguretat Social, el padró municipal i informació fiscal, i ha estat 

explotada sistemàticament per l’OMD per elaborar informes regulars sobre els salaris de la 

ciutat i la seva distribució,  així com altres estudis relacionats amb l’emprenedoria i la 

precarietat laboral. 

El nombre de persones assalariades amb discapacitat reconeguda que identifica la MCVL a 

Barcelona al 2020 és de 551. Aquesta xifra, una vegada elevada1, permet estimar el nombre de 

persones amb discapacitat que treballen com assalariades en unes 13.800. Aquesta dada 

suposa una reducció d’unes 1.200 persones respecte l’any 2019, disminució que pot ser 

atribuïda a l’efecte de la pandèmia de la COVID-19. Tenint en compte el nombre de persones 

amb discapacitat en edat de treballar a la ciutat (a l’entorn de 65.000), es constata la baixa 

ocupació d’aquest col·lectiu2. Aquesta situació mostra l’important recorregut que encara tenen 

a la nostra ciutat les polítiques d’integració en el mercat de treball del col·lectiu de persones 

amb discapacitat. 

  

                                                             
1
 Com la MCVL és un 4% de la població, l’elevador és la inversa d’aquesta proporció, és a dir, 25. 

2
 Cal tenir en compte que algunes persones d’aquest col·lectiu no poden treballar per estar en situació d’incapacitat 

permanent absoluta o per gran invalidesa.  
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II. SÍNTESI DELS PRINCIPALS RESULTATS 

 

 

 A Barcelona el salari mitjà de les persones assalariades amb discapacitat l’any 2020 

va ser de 22.838 €/any, xifra lleugerament inferior a la de l’any 2019 (23.120 €/any). 

El salari de 2020 suposa una bretxa3 salarial del -25,8% respecte el col·lectiu sense 

discapacitat, que va tenir un salari mitjà de 30.792 €/any.  

 

 Els treballadors joves amb discapacitat són els que tenen el salari més baix de totes 

les categories analitzades, amb 15.519 €/any. L’estadística de perfil mostra una baixa 

ocupació dels joves que, fins els 29 anys, només representen a l’entorn del 6% del 

col·lectiu. Entre els treballadors sense discapacitat els joves fins els 29 anys 

representen el 18,2 % del total.  

 

 Pel que fa al nivell d’estudis, els dos nivells d’estudis inicials tenen salaris similars 

entre els treballadors amb discapacitat: a l’entorn del 15.800 €/any. Una dada 

destacable és que el salari de les persones que no arriben a tenir el graduat escolar és 

superior entre els treballadors amb discapacitat (15.726 €/any) que entre els que no 

en tenen (14.855 €/any). Aquest és el primer any en el que es detecta aquesta situació, 

amb una bretxa de signe positiu (+5,9%). Aquest resultat pot ser conseqüència de la 

pujada del salari mínim interprofessional al mercat protegit (Centres especials de 

treball), que es va fer a inici de l’any 2019. 

 

 L’efecte que té sobre els salaris el tipus de jornada i el tipus de contracte és el 

previsible: els salaris són superiors per jornada completa (25.465 €/any) i també per 

contracte indefinit (22.530 €/any). En comparació amb el col·lectiu de treballadors 

sense discapacitat, es constata una important diferència entre la bretxa més moderada 

dels contractes temporals (-14,2%) i la bretxa, bastant més gran, dels contractes 

indefinits (-30,5%).  

 

 Hi ha un important nombre de treballadors i treballadores amb discapacitat en el 

nivell d’auxiliar administratiu: un 61,9%, en comparació al 40,6% de la resta de 

treballadors. Entre els que tenen discapacitat, aquesta categoria té un salari de 16.032 

€/any. En el grup de llicenciats i caps administratius el salari és més del doble, de 

33.892 €/any. 

 

 Quasi la meitat del les persones amb discapacitat són contractades per les empreses 

més grans. El 48,1% dels assalariats i assalariades amb discapacitat són contractats 

per empreses de més de 200 treballadors. Pel que fa als salaris són també aquestes 

empreses les que tenen salaris més alts (25.347 €/any). 

                                                             
3
 El càlcul de la bretxa salarial relativa (%) entre dos col·lectius és la diferència de salaris dividit pel salari del 

col·lectiu amb salari més alt. Una bretxa mitjana per discapacitat del 25,8% vol dir que les persones amb 
discapacitat cobren un sou mitjà un 25,8% inferior que la població sense discapacitat. 
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  Per sectors d’activitat econòmica, l’Administració Pública, Educació, Sanitat i serveis 

personals és el sector en el que més persones amb discapacitat treballen, amb un 

47,4% del total. El salari en aquest sector és de 23.950 €/any, una mica per sobre de la 

mitjana de tots els assalariats amb discapacitat. El sector industrial és el que té menys 

proporció d’assalariats amb discapacitat, encara que té els salaris més elevats dels 

sectors considerats (27.359 €/any). 
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III. PERFIL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT ASSALARIADES  

 

Si es compara el perfil de les persones amb discapacitat assalariades4 amb el col·lectiu sense 

discapacitat, es constata la presència d’una proporció més alta de persones de més edat i amb 

un nivell formatiu inferior. La jornada parcial, en comparació amb els treballadors sense 

discapacitat, té una proporció lleugerament superior. En canvi, la distribució de contractes 

indefinits i temporals tenen proporcions similars en els dos col·lectius, amb i sense 

discapacitat. Respecte a les empreses en les que treballen les persones amb discapacitat, 

predominen les de dimensió més gran5 i, des del punt de vista sectorial, els treballadors amb 

discapacitat es concentren especialment en les administracions públiques, els serveis 

d’educació, sanitat, serveis socials i la resta de serveis personals.  

 
Amb discapacitat 

Sense 
discapacitat 

Dona 51,2% 49,4% 

Home 48,8% 50,6% 

Fins a 29 6,0% 18,2% 

De 30 a 44 27,9% 40,5% 

45 i més anys 66,1% 41,3% 

Inferior a Graduat Escolar 11,9% 5,6% 

Graduat Escolar o equivalent 
38,0% 18,7% 

Batxiller, equivalents o superiors 
50,1% 75,7% 

Jornada completa 70,6% 77,9% 

Jornada parcial 29,4% 22,1% 

Contracte Indefinit 78,1% 78,7% 

Contracte Temporal 21,9% 21,3% 

Llicenciats, Caps administratius i 
altres 

38,1% 59,4% 

Auxiliars administratius i altres 61,9% 40,6% 

Centre d'1 a 49 treballadors 26,5% 39,4% 

De 50 a 199 25,4% 19,3% 

200 i més 48,1% 41,3% 

Indústria i Construcció 9,1% 11,3% 

Comerç, Hostaleria, Transport, 
Informació  i Com 

20,9% 34,9% 

Professionals, Tècniques, Finaceres 22,0% 24,2% 

AAPP, Educació, Sanitat, Servs 
Socials i Personals 

48,1% 29,5% 

                        
                       Font: Dt d’Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona  
 

                                                             
4
 De forma equivalent a d’altres estudis fets pel Departament d’Anàlisi de l’OMD, tant l’estadística salarial com el 

perfil es refereix als assalariats del Règim General de la Seguretat Social.  
5
 Cal tenir present que segons el RD 1/2013 art 42 les empreses de 50 o més treballadors han de tenir un 2% de 

treballadors amb discapacitat. 
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IV. VALORS REPRESENTATIUS I DISTRIBUCIÓ DELS GUANYS SALARIALS  

 

Les persones amb discapacitat reconeguda van tenir a Barcelona un salari en l’any 2020 de 

22.838 €/any en mitjana, el que suposa una bretxa per discapacitat del -25,8%. Aquest 

diferencial és similar al que presenta el salari per dia treballat (25,4%). 

            

 
Amb 

discapacitat 
Sense 

discapacitat 
Bretxa 

Salari €/any 22.838 30.797 -25,8% 

Salari €/dia 71,1 95,2 -25,4% 

 
                                        Font: Dt d’Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona  
                                                                 
 

La distribució dels salaris dels dos col·lectius de treballadors es pot apreciar als gràfics adjunts: 

la distribució salarial entre les persones amb discapacitat, tant a Catalunya com a Barcelona, 

està desplaçada a la franja de salaris inferiors, és més apuntada i té menys dispersió que la 

distribució dels treballadors i treballadores sense discapacitat6. 

 
 
Salaris persones amb i sense discapacitat                                        Salaris de persones amb i sense discapacitat    
a Catalunya                                                                                                        a Barcelona                                                                  

 

  

  

                                                             
6
 La distribució dels salaris de les persones amb discapacitat de Barcelona presenta volatilitat derivada de la 

dimensió de la mostra. Aquesta volatilitat no impossibilita l’anàlisi comparativa d’aquesta distribució respecte la 
dels assalariats sense discapacitat, com es pot comprovar a la vista de les distribucions per a Catalunya (sense 
problemes de grandària de la mostra). 
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V. ELS GUANYS SALARIALS SEGONS CARACTERÍSTIQUES PERSONALS 

 

Els salaris dels treballadors i treballadores amb discapacitat segons les seves característiques 

personals van, en el 2020,  des d’un salari de poc més de 15.500 €/any entre els més joves, a 

un de quasi 30.000 €/any entre les persones amb estudis superiors.  

La segmentació dels treballadors mostra trets similars als que es presenten en el col·lectiu 

sense discapacitat: els homes, els de més edat i amb més formació són els que mostren unes 

retribucions superiors.  

La bretxa per discapacitat és inferior en els grups de treballadors on els salaris, en general, són 

més baixos: per edats, en el grup més jove. Destaca en aquest sentit el salari dels treballadors 

amb un nivell inferior a graduat escolar. En aquest cas la bretxa te signe contrari, ja que el 

salari dels treballadors sense discapacitat és menor que el dels que si en tenen. Aquest és el 

primer any en el que es detecta una situació així.  

 

  
Amb 

discapacitat 
Sense 

discapacitat Bretxa 

Sexe Dona 22.922 27.781 -17,5% 

Home 22.759 33.827 -32,7% 

Edat Fins a 29 15.519 18.447 -15,9% 

De 30 a 44 18.936 29.252 -35,3% 

45 i més anys 24.817 37.025 -33,0% 

Nivell d'estudis Inferior a Graduat Escolar 15.726 14.855 5,9% 

Graduat Escolar o 
equivalent 

15.882 18.941 -16,2% 

Batxiller, equivalents o 
superiors 

29.641 35.287 -16,0% 

BCN Barcelona 22.838 30.797 -25,8% 

Els valors en vermell tenen menys de 100 observacions a la mostra i poden tenir volatilitat 

Font: Dt d’Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona  
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VI.  ELS GUANYS SALARIALS SEGONS CARACTERÍSTIQUES LABORALS 

 

Amb caràcter general, el tipus de jornada, de contracte i la categoria professional són molt 

determinants del nivell salarial. En efecte, tant entre els treballadors amb discapacitat com 

entre la resta, la jornada parcial, el contracte temporal i la categoria d’auxiliars administratius 

comporten retribucions inferiors.  

Les bretxes salarials més elevades es troben en els grups on els salaris de les persones sense 

discapacitat són superiors, com en el cas dels salaris de jornada completa i de contractes 

indefinits. Una dada remarcable és que les bretxes per discapacitat segons categoria 

professional de llicenciats o caps administratius són menors. 

 

 

  
Amb 

discapacitat 
Sense 

discapacitat Bretxa 

Tipus de jornada Jornada parcial 14.835 16.755 -11,5% 

Jornada completa 25.465 33.736 -24,5% 

Tipus de contracte Contracte Temporal 18.531 21.599 -14,2% 

Contracte Indefinit 22.530 32.395 -30,5% 

Categoria professional Auxiliars administratius i 
altres 

16.032 16.651 -3,7% 

Llicenciats, Caps 
administratius i altres 

33.892 40.174 -15,6% 

BCN Barcelona 22.838 30.797 -25,8% 

 

Font: Dt d’Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona  
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VII. ELS GUANYS SALARIALS SEGONS CARACTERÍSTIQUES DE L’EMPRESA 

 

La grandària del centre de treball té un efecte entre els assalariats i assalariades amb 

discapacitat similar al que es registra en la resta dels treballadors: a més dimensió més salari7. 

Les empreses de 200 treballadors i més són les que concentren la major part dels treballadors 

amb discapacitat (quasi el 50%), a més de pagar millor, malgrat que presenten més bretxa, pels 

elevats salaris dels treballadors sense discapacitat (36.118 €/any). 

Pel que fa a la bretxa per discapacitat entre sectors econòmics, la bretxa més elevada 

correspon al sector d’activitats professionals, tècniques i financeres (-43,6%). En el sector del 

Comerç. Hostaleria, Transport i Informació el diferencial és menor (-15,3%). El sector amb més 

personal amb discapacitat, el de les administracions públiques, educació, sanitat i serveis 

socials i personals, tenen una bretxa (-25%) similar a la del conjunt dels treballadors (-25,8%). 

  
Amb 

discapacitat 
Sense 

discapacitat Bretxa 

Dimensió Centre Treball De 1 a 49 19.250 23.868 -19,3% 

De 50 a 199 22.653 34.573 -34,5% 

200 i més 25.347 36.118 -29,8% 

Sector d'activitat Indústria i Construcció 27.359 35.270 -22,4% 

Comerç, Hostaleria, 
Transport, Info i Com 

22.883 27.032 -15,3% 

Professionals, Tècniques, 
Finaceres 

18.509 32.792 -43,6% 

AAPP, Educació, Sanitat, 
Servs Socials i Personals 

23.950 31.946 -25,0% 

BCN Barcelona 22.838 30.797 -25,8% 

Els valors en vermell tenen menys de 100 observacions a la mostra i poden tenir volatilitat 

Font: Dt d’Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 Les empreses de 50 treballadors o més han de tenir un mínim d’un 2% de treballadors amb discapacitat. A 

l’Administració Pública aquest percentatge arriba al 7% (dels quals un 2% han de ser persones amb discapacitat 
intel·lectual). 
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VIII. ELS GUANYS SALARIALS SEGONS GRAU I CONTRACTE ESPECÍFIC O 

GENERAL  

 

El reconeixement de la discapacitat a la MCVL té tres nivells, segons el seu grau:  

1) discapacitat del 33% al 64%  
2) discapacitat del 33% al 64%, amb problemes de mobilitat o dependència d’altres persones  
3) discapacitat de grau igual o superior al 65%.  
 
Com que la segona d’aquestes categories té una mostra petita a Barcelona, s’ha fet necessari 

agrupar l’estadística en només dues categories: Discapacitat 1 (discapacitat del 33% al 64%) i, 

en segon lloc, Discapacitat 2-3 (discapacitat de grau del 33% al 64% amb problemes de 

mobilitat i dependència, més els que tenen un grau igual o superior del 65%).  

El salari superior correspon lògicament al primer grup, amb discapacitat menor, tipus 1. La 

bretxa per raó de la intensitat de la discapacitat és d’un 14,7%.  

Les persones contractades segons les modalitats bonificades tenen un salari inferior (17.767 

€/any), respecte els salaris de la resta de persones amb discapacitat amb contractes generals. 

Aquest resultat pot explicar-se pel fet que el col·lectiu amb contracte bonificat per discapacitat 

pot estar recollint les situacions de discapacitat més severa. 

 

  
Amb 

discapacitat 

Discapacitat 
desagregada 

Discapacitat 1 23.486 

Discapacitat 2-3 20.031 

Contracte Bonificat Amb contracte 
específic/bonificat 

17.767 

Contracte general 24.453 

BCN Barcelona 22.838 

 

                        Font: Dt d’Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona  
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IX.  NOTA METODOLÒGICA 

 

Les dades que es presenten en aquest informe es deriven de l’explotació de la Mostra 

Continua de Vides Laborals (MCVL). La MCVL és un extracte de dades individuals 

anonimitzades de la Seguretat Social, dades del padró municipal i del Model 190 de l’Agència 

Estatal d’Administració Tributària. La MCVL és una mostra aleatòria del 4% del total de 

registres o microdades de la Seguretat Social. Els arxius de la MCVL que es fan servir són tres: 

el de persones, el fiscal i el d’afiliacions.  

La lectura de l’arxiu de la MCVL és diferent en funció de l’objectiu del seu aprofitament. Si es 

vol comptabilitzar nombre de treballadors als efectes de fer el seu perfil, una lectura que 

genera uns resultats molt propers als valors del registre complet és considerar els assalariats i 

assalariades amb contracte vigent al 31 de desembre de l’any de referència. En canvi, per fer 

les estimacions de salaris en termes d’ingrés anual s’exclouen els assalariats i assalariades que 

tenen una intensitat laboral molt baixa8. En el nostre cas, aquest filtre s’obté fent servir només 

els assalariats de la MCVL que han treballat 150 dies l’any o més9. Una vegada feta la lectura 

de l’arxiu del la MCVL, l’aprofitament estadístic es fa seguint el següent procés: 

 Al fitxer de Persones es troben tots aquells que han tingut alguna relació (episodis) 

amb la Seguretat Social l’any de referència. Del fitxer s’exclouen els duplicats. 

 Del fitxer Fiscal, als efectes d’estimar els salaris,  es consideren només els ingressos 

per compte d’altri del Règim General. S’exclouen els duplicats de persona i entitat 

pagadora, preservant l’ingrés total de l’any rebut per cada perceptor pel(s) 

contracte(s) vigent(s) l’any de referència (percepció integra –dinerària- més 

percepcions en espècie valorades).  

 La variable de discapacitat queda recollida en el fitxer fiscal i registra casos de 

discapacitat reconeguda superior al 33%.  

 Si un treballador té més d’un contracte vigent es selecciona el que té més durada. 

 Es fusionen els arxius de persones, fiscal i d’afiliació, conservant l’ingrés total a 

l’any de referència.  

 Es filtra la informació amb el codi de domicili del perceptor a Barcelona.  

El concepte salarial que es recull correspon a valors bruts anuals, és a dir, la percepció 

abans de practicar la retenció a compte de l’IRPF o les contribucions a la Seguretat Social a 

càrrec del treballador. Per a més informació sobre els conceptes implicats en aquesta 

anàlisis es pot consultar l’Informe “Els salaris a Barcelona 2020” del Departament d’Anàlisi 

de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona. 

  

                                                             
8
 L’INE exclou els assalariats que no tenen com a mínim tres mesos  de cotització. 

9
 Es constata que amb aquest filtre s’obtenen uns resultats molt similars als de l’estadística salarial de l’INE tant pel 

conjunt de l’Estat com per a les CCAA. 
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X. ANNEX: La MCVL A BARCELONA  (perfil treballadors Règim General) 

    

  
Amb 

discapacitat 
Sense 

discapacitat 

Sexe Home 282 10.364 

Dona 269 10.616 

Edat Fins a 29 33 3.811 

De 30 a 44 154 8.500 

45 i més anys 364 8.667 

Nivell d'estudis Inferior a Graduat 
Escolar 

65 1.145 

Graduat Escolar o 
equivalent 

208 3.818 

Batxiller, 
equivalents o 
superiors 

274 15.424 

Tipus de jornada Jornada completa 389 16.344 

Jornada parcial 162 4.636 

Tipus de contracte Contracte Indefinit 397 15.654 

Contracte 
Temporal 

111 4.234 

Categoria profesional Llicenciats, Caps 
administratius i 
altres 

210 12.455 

Auxiliars 
administratius i 
altres 

341 8.524 

Dimensió Centre Treball De 1 a 49 145 8.157 

De 50 a 199 139 3.991 

200 i més 263 8.555 

Sector d'activitat Indústria i 
Construcció 

50 2.375 

Comerç, 
Hostaleria, 
Transport, Info i 
Com 

115 7.324 

Professionals, 
Tècniques, 
Finaceres 

121 5.083 

AAPP, Educació, 
Sanitat, Servs 
Socials i Personals 

265 6.192 

Discapacitat desagregada Discapacitat 1 453 
  

Discapacitat 2-3 98 

 Contracte Bonificat Amb contracte 
específic/bonificat 

125 

 Contracte general 426 

  
Barcelona BCN 551 20.980 
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Font: Dt d’Anàlisi. Oficina Municipal de Dades. Ajuntament de Barcelona  


