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1T 

1t Trimestre 2021 

Butlletí de l’Observatori  

Centre d’Estudis del Vallès Oriental 
 

 

 

Dades de contractació del primer trimestre de 2021 
 

En el present butlletí us presentem el resum de dades de contractació 

registrada durant els mesos de gener, febrer i març comparant-les amb el 

mateix període de l’any anterior. Durant el primer trimestre de l’any 2021 s'han 

formalitzat 31.364 contractes, -2.665 menys que els registrats durant el primer 

trimestre del 2020 (▼7,93%). Evidentment, un any després de l’inici de la crisi 

sanitària derivada de l’impacte Covid-19 les dades es mantenen en la línia de 

descens. 

 

La contractació indefinida ha disminuït un ▼3,33% (156 contractes menys), 

però és en la contractació temporal on veiem la major reducció,  ▼8,55% 

(5.509 contractes menys) respecte el mateix període de 2020. Per sexes, tot i 

que observem que els homes pràcticament concentren el 55% dels 

contractes, la caiguda dels contractes ha afectat pràcticament per igual als 

2 sexes, tot i que veiem un descens lleugerament superior de la contractació 

masculina davant la femenina,    
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Contractació registrada al Vallès Oriental 

Contractació registrada segons la modalitat del contracte. Primer trimestre de 2021 

 

  Font de les dades: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia. 

 

El primer trimestre de 2020 va estar relativament poc afectat per l’impacte de la pandèmia, que tot 

just va esclatar a meitats del mes de març. El que si que ja és constatava era cert alentiment en el 

ritme de creació d’ocupació i contractació. El primer trimestre de 2021, com ja dèiem, si que l’efecte 

de la pandèmia es mostra en tots els indicadors relatius al mercat de treball. I aquesta situació, 

lògicament, no només a afectat al Vallès Oriental, ha afectat a tots els territoris i a totes les variables 

(edat, sexe, etc, tot i que es detecten diferències significatives pel que fa als sectors d’activitat).  

 

 Si fem comparativa entre la proporció de contractes indefinits de la comarca (14,42%) amb la 

proporció de la RMB (17%) I de Catalunya (16,32%), observem que el Vallès Oriental té un percentatge 

de contractació indefinida inferior però proper a la RMB i a Catalunya. En valors absoluts, al Vallès 

Oriental la baixada més important recau als contractes ordinaris de temps indefinit (-200), seguida pels 

contractes indefinits vers persones amb diversitat funcional (-11). 

 

Tipus de contracte Vallès Oriental 1T 2021 Vallès Oriental 1T2020 Variació 20-21 % Variació   20-21 RMB Catalunya

Indefinits

Ordinari  temps  indefini t 2.639 2.839 -200 -7,04% 39.991 51.784

Foment contractació indefinida 14 9 5 55,56% 180 241

Indefini t divers i tat funcional 15 26 -11 -42,31% 184 277

Converti ts  en indefini ts 1.854 1.804 50 2,77% 24.715 37.717

Total indefinits 4.522 4.678 -156 -3,33% 65.070 90.019

Percentatge 14,42% 13,75% 17,00% 16,32%

Temporals

Obra o servei 10.074 10.715 -641 -5,98% 115.204 2.163

Eventuals  ci rcumstàncies  producció 13.948 15.429 -1.481 -9,60% 145.307 660

Interini tat 2.630 2.995 -365 -12,19% 53.604 165.353

Temp. boni ficats  divers i tat funcional 12 23 -11 -47,83% 436 218.445

Inserció 4 4 0 0,00% 186 73.025

Rel leu 17 22 -5 -22,73% 241 17

Jubi lació parcia l 57 69 -12 -17,39% 544 875

Substi tució jubi lació 64 anys 0 0 0 - 9 340

Pràctiques 76 77 -1 -1,30% 1.667 104

Formació 5 6 -1 -16,67% 62 245

Altres 19 11 8 72,73% 386 495

Total temporals 26.842 29.351 -2.509 -8,55% 317.646 461.722

Percentatge 85,58% 86,25% 83,00% 83,68%

TOTAL 31.364 34.029 -2.665 -7,83% 382.716 551.741
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Pel que fa als contractes temporals, si es compara la proporció de la comarca (85,58%) amb la de la 

RMB (83%) i de Catalunya (83,68%), observem que al Vallès Oriental té un percentatge de 

contractació moderadament més elevat. A la comarca, es registren reduccions a gairebé tots els 

tipus de contractes temporals. Destaca la disminució dels contractes eventuals per circumstàncies de 

producció (-1.481) i els d’obra o servei (-641). 

 Contractació registrada. Primer trimestre de 2021 

 
Font de les dades: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia. 
 * CCO_0 Ocupacions militars, CCO_1 Directors i gerents, CCO_2 Professionals científics i intel·lectuals, CCO_3 Tècnics i professionals de 
suport, CCO_4 Empleats oficina comptables i administratius, CCO_5 Treballadors restauració, personals i venedors , CCO_6 Treballadors 
ct. agrícoles, ramaderes i pesqueres, CCO_7 Artesans, treballadors indústries i construcció, CCO_8 Operadors instal·lacions i màquines, i 
muntadors, CCO_9 Ocupacions elementals 

1T 2021 1T 2020 Var. 20 -21 % Var. % sobre total

Total 31.364 34.029 -2.665 -8,50% 100%

Homes 17.170 18.709 -1.539 -8,23% 54,74%

Dones 14.194 15.320 -1.126 -7,35% 45,26%

Menors  de 20 anys 1.406 1.910 -504 -26,39% 4,48%

De 20 a  25 anys 6.067 6.246 -179 -2,87% 19,34%

De 25 a  30 anys 4.899 4.775 124 2,60% 15,62%

De 30 a  45 anys 11.143 12.227 -1.084 -8,87% 35,53%

Majors  de 45 anys 7.849 8.871 -1.022 -11,52% 25,03%

Agricul tura 258 218 40 18,35% 0,82%

Indústria 11.146 11.604 -458 -3,95% 35,54%

Construcció 1.546 1.576 -30 -1,90% 4,93%

Serveis 18.414 20.631 -2.217 -10,75% 58,71%

Indefinida/ Indeterminada 14.376 14.514 -138 -0,95% 45,84%

Menys  d’1 11.573 13.298 -1.725 -12,97% 36,90%

D’1 a  3 2.360 2.600 -240 -9,23% 7,52%

De 3 a  6 2.137 2.683 -546 -20,35% 6,81%

De 6 a  12 819 819 0 0,00% 2,61%

De 12 a  18 10 8 2 25,00% 0,03%

De 18 a  24 18 17 1 5,88% 0,06%

De 24 a  30 29 7 22 314,29% 0,09%

Més de 30 42 83 -41 -49,40% 0,13%

A temps  complet 22.365 24.326 -1.961 -8,06% 71,31%

A temps  parcia l 8.924 9.585 -661 -6,90% 28,45%

Fixa-discontínua 75 118 -43 -36,44% 0,24%

Sense estudis 438 574 -136 -23,69% 1,40%

Primaris  incomplets 553 704 -151 -21,45% 1,76%

Primaris  complets 6.572 6.996 -424 -6,06% 20,95%

Pro. formació profess ional 3.073 3.314 -241 -7,27% 9,80%

Educació genera l 15.616 17.364 -1.748 -10,07% 49,79%

Tèc. Profess ionals  superiors 1.731 1.588 143 9,01% 5,52%

Univers i taris  primer cicle 629 729 -100 -13,72% 2,01%

Univers i taris  segon i  tercer cicle 2.242 2.174 68 3,13% 7,15%

Altres  estudis  postsecundaris 470 507 -37 -7,30% 1,50%

Sense especi ficar 40 79 -39 -49,37% 0,13%

CNO 0 1 9 -8 -88,89% 0,00%

CNO 1 107 114 -7 -6,14% 0,34%

CNO 2 2.351 2.788 -437 -15,67% 7,50%

CNO 3 2.216 2.810 -594 -21,14% 7,07%

CNO 4 2.024 2.276 -252 -11,07% 6,45%

CNO 5 4.056 5.370 -1.314 -24,47% 12,93%

CNO 6 36 54 -18 -33,33% 0,11%

CNO 7 2.351 2.448 -97 -3,96% 7,50%

CNO 8 2.200 3.118 -918 -29,44% 7,01%

CNO 9 16.022 15.042 980 6,52% 51,08%

Ocupació

Vallès Oriental

Sexe

Edat

Sector 

econòmic

Durada del 

contracte (en 

mesos)

Tipus de 

Jornada

Nivell de 

titulació
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Per sexes, podem observar si comparem les dades entre el mateix període de 2020 i 2021, que es 

redueix la xifra tant a la contractació masculina amb -1.539 (un ▼8,23%) i a la contractació femenina 

amb -1.126 (un ▼7,35%). 

 

Per edats, el gruix més important de contractes beneficia al grup de persones de 30 a 45 anys on 

concretament es registren 11.143  contractes. En aquest trimestre, tots els grups d’edats han registrat 

una disminució en contractació, menys la població de 25 a 30 anys.. Els tres grups on es registren 

variacions negatives més altes són el grup de persones de 30 a 45 anys (-1.084 contractes), les persones 

majors de 45 anys (-1.022 contractes), però sobretot, destaca el descens relatiu dels contractes entre 

els més joves, amb un descens superior del 25% 

Per sectors econòmics, aquest trimestre només el sector de l’agricultura ha augmentat la 

contractació incorporant a 40 persones, significant un augment en termes relatius del ▲18,35%. Els 

altres tres sectors s’han vist afectats de forma negativa per aquesta crisi: el sector dels serveis ha reduït 

el nombre de contractes en -2.217 formalitzant la xifra de 18.414 contractes; el sector de la indústria 

redueix el número de contractes en -458, formalitzant el total de 11.146 contractes; i el sector de la 

construcció disminueix molt lleugerament la contractació en -30, arribant al total dels 1.546 

contractes.  

 

Si mirem la durada dels contractes, pràcticament es registren descensos en tots els contractes, 

exceptuant  aquells amb una durada de 24 a 30 dies, que augmenten en 22 contractes. La manca 

d’activitat d’algunes sectors es manifesta en els escassos contractes de durada inferior a 6 mesos, que 

registren en tots els casos disminucions importants, destacant els  contractes de menys d’un mes que 

es situen en 11.573 contractes (▼1.725). 

 

Segons el tipus de jornada, tots els contractes que formen les tres categories de jornades han petit 

disminucions: el contractes a temps complert han disminuït el seu nombre en -1.961 (▼8,06%), els 

contractes a temps parcial en -661 (▼6,09%) i els contractes de jornada fixa-discontinua en –43 (la 

variació més alta en termes relatius, del▼36,44%). 

 

Per nivells de titulació, les variacions en temes de contractació també són importants a totes les 

categories, tot i que les categories corresponents als nivells d’estudis menors són les que registren una 

evolució més negativa.  En valors relatius, els grups que més reduccions han patit són les persones amb 

nivell d’estudis d’educació general (▼10,07%), el grup d’estudis primaris incomplets (▼6,06%) iel grup 

de persones amb estudis universitaris de primer cicle (▼13,72%). 

 

Pel que fa a les ocupacions, entre els 10 grups que conformen aquesta secció, només en un cas ha  

ha augmentat la contractació: les ocupacions elementals han tingut un guany de 980 treballadors, 
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un ▲6,52% . La resta de grups han petit disminucions més o menys rellevants, destacant el grup dels 

treballadors en l’àmbit de la restauració, serveis personals i venedors, amb un descens de més d’un 

miler de persones i una pèrdua de vora el 25% dels contractes respecte l’any anterior. 

 

Contractació registrada a nivell municipal per sexe 

 
                Font de les dades: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia. 

1T 2021 1T 2020 Variació 1T 2021 1T 2020 Variació

Ametlla del Vallès, l' 180 239 -59 219 249 -30

Aiguafreda 69 74 -5 57 46 11

Bigues i Riells 169 308 -139 153 145 8

Caldes de Montbui 356 447 -91 359 557 -198

Campins 16 11 5 4 10 -6

Canovelles 367 342 25 179 184 -5

Cànoves i Samalús 16 21 -5 16 18 -2

Cardedeu 459 421 38 336 368 -32

Fogars de Montclús 11 12 -1 3 18 -15

Franqueses del Vallès, les 1298 1311 -13 797 741 56

Garriga, la 301 306 -5 300 296 4

Granollers 3709 4760 -1051 4394 4.629 -235

Gualba 52 64 -12 37 28 9

Llagosta, la 300 222 78 166 194 -28

Llinars del Vallès 501 648 -147 423 369 54

Lliçà d'Amunt 395 336 59 175 292 -117

Lliçà de Vall 759 762 -3 542 540 2

Martorelles 807 693 114 391 314 77

Mollet del Vallès 2753 2662 91 1932 2.169 -237

Figaró-Montmany 22 17 5 17 15 2

Montmeló 363 473 -110 175 269 -94

Montornès del Vallès 753 850 -97 622 617 5

Montseny 10 7 3 5 6 -1

Parets del Vallès 1456 1242 214 854 994 -140

Roca del Vallès, la 371 512 -141 709 712 -3

Sant Antoni de Vilamajor 60 68 -8 55 45 10

Sant Celoni 544 631 -87 509 620 -111

Sant Esteve de Palautordera 27 61 -34 51 63 -12

Sant Fost de Campsentelles 183 231 -48 160 145 15

Sant Feliu de Codines 158 144 14 74 117 -43

Sant Pere de Vilamajor 96 96 0 47 23 24

Santa Eulàlia de Ronçana 120 126 -6 95 173 -78

Santa Maria de Martorelles 8 4 4 7 4 3

Santa Maria de Palautordera 304 243 61 195 163 32

Tagamanent 4 7 -3 4 1 3

Vallgorguina 68 71 -3 20 13 7

Vallromanes 16 55 -39 29 59 -30

Vilalba Sasserra 10 7 3 24 26 -2

Vilanova del Vallès 79 225 -146 59 88 -29

Vallès Oriental 17170 18709 -1539 14194 15.320 -1.126

Homes Dones
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A nivell municipal, només una quinzena de municipis registren un increment de la contractació entre 

els homes, en el cas d’increment de la contractació femenina aquesta s’ha registrat a pràcticament 

17 municipis. Els majors descensos de en la contractació masculina s’han produït a Granollers (▼1.051) 

i Llinars del Vallès (▼147). D’altra banda, els municipis que més destaca per la reducció de la 

contractació femenina són: Mollet del Vallès(▼237) i Granollers (▼235). 

 

Contractes formalitzats per ETT.  Primer trimestre de 2021 

 

 
Font de les dades: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia. 

 

El total de contractes formalitzats mitjançant empreses de treball temporal (ETT) ha estat de 13.903, 

disminuït els nombre en relació el mateix període de l’any anterior en -610 contractes (un ▼4,20%). 

Entre els treballadors de sexe masculí la contractació s’ha reduït fins arribar als 8.202 contractes (507 

menys) i entre les treballadores de sexe femení s’ha reduït fins a formalitzar 5.701 contractes (103 

menys). Per edats, la reducció de contractació que més destaca és en el grup conformat per 

persones joves, de menys de 20 anys, on la contractació ha caigut en -185 persones (▼27,01%). Entre 

la població de 30 a 45 anys, els contractes han caigut en -156 tot i que el descens en termes relatius 

ha estat només del ▼2,97% respecte el trimestre de l’any anterior. Per durada dels contractes, el gruix 

principal en termes absoluts es concentra en els contractes de durada indefinida/ indeterminada 

amb un total de 5.030 contractes (27 contractes me´s). La variació més important s’ha produït als 

contractes de 3 a 5 dies, on la reducció ha sigut de 135 contractes menys, sent en termes relatius un 

▼14,30%. 

 

1t trimestre 2021 1t trimestre 2020 Variació 20-21 Variació 20-21 (%)

13.903 14.513 -610 -4,20%

Homes 8.202 8.709 -507 -5,82%

Dones 5.701 5.804 -103 -1,77%

<20 500 685 -185 -27,01%

>=20 a <25 2.846 2.817 29 1,03%

>=25 a <30 2.265 2.023 242 11,96%

>=30 a <45 5.089 5.245 -156 -2,97%

>=45 3.203 3.743 -540 -14,43%

Indefinida/ 

Indeterminada
5.030 5.003 27 0,54%

<=1 dia 1.852 3.041 -1.189 -39,10%

>1 a <=3 dies 1.165 1.520 -355 -23,36%

>3 a <=5 “ 809 944 -135 -14,30%

>5 a <=10 “ 2.650 2.139 511 23,89%

>10 a <=15 “ 668 516 152 29,46%

>15 a <=30 “ 1.208 861 347 40,30%

>30 “ 521 489 32 6,54%

Completa 11.361 12.465 -1.104 -8,86%

Parcial 2.542 2.048 494 24,12%Jo
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Contractes formalitzats per a estrangers. Primer trimestre de 2021 

 

 
Font de les dades: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia. 

 

Aquest primer trimestre del 2021 s’han formalitzat un total de 5.350 contractes en persones d’origen 

estrangers, dels quals 84,92% van ser contractes temporals. Respecte al 2020 s’han registrat 655 

contractes menys, la qual cosa suposa una disminució del ▼10,91%. Per tipus de contractes, es 

constata un lleuger increment entre els contractes indefinits (▲43) mentre que els temporals han 

registrat una pèrdua de 698 contractes, situant-se en els 4.543. Destaquen els contractes de durada 

indefinida/ indeterminada, que són el grup amb més proporció de contractes però també és on han 

caigut menys els contractes  només un ▼0,91%: Per tipus de jornada, els descensos són en tots els 

àmbits, tot i que en termes relatius es concentra una pèrdua de contractes en les tipologies de fixes*-

discontinus. 

 

 

 

 

 

 

 

1T 2021 1T 2020 Var. 20–21 % Var. % sobre total

5.350 6.005 -655 -10,91% 100,00%

Homes 3.417 4.053 -636 -15,69% 63,87%

Dones 1.933 1.952 -19 -0,97% 36,13%

Indefinit 807 764 43 5,63% 15,08%

Temporal 4.543 5.241 -698 -13,32% 84,92%

<20 130 151 -21 -13,91% 2,43%

>=20 a <25 693 861 -168 -19,51% 12,95%

>=25 a <30 933 799 134 16,77% 17,44%

>=30 a <45 2.455 2.849 -394 -13,83% 45,89%

>=45 1.139 1.345 -206 -15,32% 21,29%

Indefinida/ 

Indeterminada
2732 2.757 -25 -0,91% 51,07%

<=1 1.806 2.199 -393 -17,87% 33,76%

>1 a <=3 393 495 -102 -20,61% 7,35%

>3 a <=6 291 395 -104 -26,33% 5,44%

>6 a <=12 114 150 -36 -24,00% 2,13%

>12 a <=18 0 0 0 0,00% 0,00%

>18 a 24 2 2 0 0,00% 0,04%

de 24 a 30 0 0 0 0,00% 0,00%

> de 30 7 7 0 0,00% 0,13%

Completa 3.828 4.331 -503 -11,61% 71,55%

Parcial 1.513 1.658 -145 -8,75% 28,28%

Fixa-

discontínua
9 16 -7 -43,75% 0,17%
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Vallès Oriental

Totals
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El butlletí és una publicació electrònica de l’Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental. El butlletí publica, 
periòdicament, informació rellevant per a la presa de decisions en l’àmbit del desenvolupament local al Vallès 
Oriental. 

 

 
 


