
 

 

 

 
1 

 

» Nota de Premsa 

18 de desembre 2020 

 

www.barcelona.cat/premsa 

 

 

 

211 persones contractades en pimes metropolitanes 

gràcies als ajuts a la contractació de Barcelona Activa 

 
» Avui reben 5.000 euros les empreses que han fet possible en temps de pandèmia 

noves contractacions a jornada complerta de persones empadronades a la ciutat de 

Barcelona 

 

» Fins ara, l’Ajuntament, a través de Barcelona Activa, ha destinat un pressupost 

d’1.055.000€ dels 1,5M€ assignats, a un total de 170 empreses metropolitanes 

 

» El 90% de les persones contractades treballen a la ciutat de Barcelona, l’altre 10% ho 

fa a les poblacions de L’Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat, Corbera de 

Llobregat, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs, 

Montcada i Reixac, i Castelldefels 

 

» El termini per sol·licitar aquestes subvencions s’amplia fins el 30 de juny de 2021 per 

incentivar les contractacions laborals en un moment clau de sortida de la crisi 

sanitària i econòmica. El web habilitat per demanar-les és barcelonactiva.cat/crea-

feina 

 

 

211 persones empadronades a la capital catalana tornen a estar ocupades gràcies als nous 

ajuts a la contractació “Crea Feina” de Barcelona Activa. Les empreses metropolitanes 

acollides a aquest programa de subvencions comencen a rebre avui el pagament de 5.000 

euros cadascuna. Les prestacions aniran destinades a les nòmines de persones que es 

trobaven en situació d’atur, i ara han formalitzat un contracte d’un mínim de 6 mesos, amb 

possibilitat de ser indefinits, i a jornada complerta.  

 

Aquesta línia d’ajuts, dotada amb un pressupost d’1,5M d’euros, dels quals ja s’han destinat 

1.055.000€, està servint per estimular l’ocupació de qualitat, i cobrir vacants de tota la regió 

metropolitana. En aquest entorn, es concentren al voltant de 118.000 empreses, de les quals 

76.000 aproximadament es localitzen a Barcelona, un 64% del total. A aquest teixit cal afegir el 

de les persones autònomes que també poden demanar la subvenció si tenen capacitat de 

generar nous llocs de treball. 
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Amb Crea Feina Barcelona, cada empresa pot contractar un màxim de 10 persones. De les 170 

empreses contractants, la majoria (139) han contractat una sola persona, 23 n’han contractat 

dues, 6 n’han contractat tres, i 2 han contractat quatre persones. 

 

El 90% de les persones contractades treballen a la ciutat de Barcelona, l’altre 10% ho fa a les 

poblacions de L’Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat, Corbera de Llobregat, Cornellà 

de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs, Ripollet, Montcada i Reixac, i 

Castelldefels. 

 

La subvenció, que arriba com a resposta a la disminució de la contractació laboral per la crisi 

de la COVID-19, allargarà el termini de sol·licituds fins el juny de 2021 amb la voluntat de seguir 

creant nous llocs de feina i promovent la reactivació econòmica de la ciutat. Aquesta és una de 

les mesures plantejades en el marc del Centre de Coordinació de Resposta Econòmica 

(CECORE) per la reobertura de l’economia, amb una fase de recuperació adaptada a aquelles 

empreses que passat el moment més crític, preveuen poder reprendre la contractació, i poden 

trobar un suport municipal per dur-ho a terme.  

 

Les empreses reben la subvenció de forma gairebé immediata 

 

Una de les característiques d’aquest paquet d’ajuts a les empreses ha estat la d’eliminar 

obstacles de traves burocràtiques i agilitzar els processos, ja que s’han tramitat via telemàtica i 

s’ha aconseguit fer efectiu el pagament abans d’acabar l’any el 70% de les sol·licituds 

previstes. Les subvencions es reben des d’avui, i el programa Crea Feina es va llançar  a mitjan 

octubre.  

 

Respecte al perfil de les persones contractades, 132 són dones (63%) i 79 són homes (37%). 

La majoria de les persones contractades tenen un nivell d’estudis bàsic (96), seguit de les que 

tenen un nivell de formació superior (71) i de les que compten amb estudis de nivell mitjà (44). 
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Pel que fa a la tipologia de les 211 contractacions realitzades fins el moment, 60 de caràcter 

indefinit, 138 temporals, 7 d’inserció per aturats en risc d’exclusió social; 5 són en règim de 

pràctiques i 1 en formació.  

 

En matèria de sectors d’activitat de l’empresa, el comerç lidera la llista amb 43 contractacions, 

seguit dels serveis a les empreses (38) i les TIC (29). Quan a l’àmbit d’ocupació, la gestió 

s’emporta la majoria de contractes (30), així com l’atenció al públic (24) i les noves tecnologies 

(15). Per forma jurídica, la majoria d’empreses que han contractat són SL (155), seguides de 

SA, autònoms, associacions, cooperatives i Societat Civil Privada. 
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Per districtes, el major volum de persones contractades resideix a l’Eixample (20,4%), Sant 

Martí (13,3%), Sants-Montjuïc (14,7%) i Sant Andreu (10%). 

 

 
 

Impuls per la reactivació econòmica 

 

El programa Crea Feina-Barcelona suposa una mesura més que l’administració local impulsa 

per aplanar el camí de sortida de la crisi i amb la voluntat que la nova situació econòmica no 

generi desigualtats socials ni deixi ningú enrere. En el mateix sentit l’Ajuntament de Barcelona 

ha posat en marxa altres programes com els microcrèdits, o B·Crèdits, perquè microempreses i 

autònoms puguin tenir liquiditat en el moment present, o els plans estratègics de recuperació 

econòmica, anomenats Rethinking, amb una consultoria personalitzada de la que ja s’han vist 

beneficiades gairebé 200 empreses, la meitat professionals autònoms. 

 

 

 

 

 


