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4T 

4t Trimestre 2020 

Butlletí de l’Observatori  

Centre d’Estudis del Vallès Oriental 
 
 
 
 

Dades de contractació registrada el quart trimestre de 
2020 
 

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

registrada durant els mesos d’octubre, novembre i desembre, comparant-les 

amb el mateix període de l’any anterior. Durant el quart trimestre de l’any 2020 

s’han formalitzat 33.454 contractes, 5.087 menys que els registrats durant el 

quart trimestre del 2019 (▼ 13,20%). 

 

És evident que aquests darrers mesos de l’any 2020 han seguit marcats per la  

pèrdua de contractes i ocupació derivada de la crisis de la Covid-19, que des 

del segon trimestre de l’any ha suposat un impacte greu en el mercat de treball 

català i internacional. Així, s’ha registrat una pèrdua de 757 contractes indefinits 

(-16,59%) i 4.330  contractes temporals menys (-12,74%) contractes menys 

respecte el mateix període de 2019.  
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Aquest trimestre les dades, tot i negatives, no han sigut tant negatives com les del tercer 

trimestre perquè els mesos d’octubre i novembre s’han beneficiat del manteniment de certa 

activitat productiva. 

 

 

Contractació registrada al Vallès Oriental 

Contractació registrada segons la modalitat del contracte. Quart trimestre de 2020 

 

Si comparem la proporció de contractes indefinits de la comarca (11,84%) amb la proporció de 

Catalunya (13,01%) i la RMB (14,04%), observem que el Vallès Oriental continua tenint un percentatge 

de contractació indefinida inferior. Els contractes indefinits han caigut en totes les modalitats, 

especialment pel fa  als adreçats a persones amb diversitat funcional i als de foment de la 

contractació indefinida.  

 

Respecte aquest darrer tipus de contracte el que posaríem de relleu no només és la pèrdua de 

contractes de foment de la contractació indefinida sinó que NO ES FAN contractes d’aquest tipus. 

Pel que fa als contractes temporals, si es comparen els de la comarca (88,16%) amb la proporció de 

Catalunya (86,99%) i de la RMB (85,96%), observem que les xifres són molt similars. Es registren 

reduccions a tots els tipus de contractes temporals, només augmenten en el cas dels contractes de 

relleu o els de jubilació parcial o puntualment en contractes de formació o bonificats. Cal posar en 

relleu però que cauen els contractes de pràctiques o altres modalitats que normalment suposen una 

primera entrada dels joves al mercat de treball. Ho analitzem més endavant. 

 

  



 

 
Butlletí Contractació – 4T 2020 

  
4 

Contractació registrada. Quart trimestre de 2020 

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

 

Ti pus  de contracte
V al lès  

Ori ental  
4T 2020

V al lès  
Orie ntal  
4T  2019

V ariació 
20- 19

% V ari aci ó   
20- 19

RMB
3T 2020

Catalunya
3T2020

Indef i ni ts

Ordinari temps indefinit 2.231 2.664 -433 -16,25% 53.573 47.472

Foment contractació indefinida 3 16 -13 -81,25% 160 164

Indefinit diversitat funcional 17 21 -4 -19,05% 282 255

Convertits en indefinits 1.556 1.863 -307 -16,48% 27.601 29.682

Tota l  indef ini ts 3.807 4.564 -757 -16,59% 81.616 77.573

Percentatg e 11,38% 11,84% 14,04% 13,01%

Tem pora l s

Obra o servei 9.625 11.124 -1.499 -13,48% 169.334 2.448

Eventuals circumstàncies producció 16.158 19.148 -2.990 -15,62% 255.716 612

Interinitat 3.567 3.435 132 3,84% 69.185 188.934

Temp. bonificats diversitat funcional 21 18 3 16,67% 687 244.982

Inserció 1 7 -6 0,00% 219 78.625

Relleu 23 9 14 155,56% 315 13

Jubilació parcial 88 70 18 25,71% 761 1.162

Substitució jubilació 64 anys 0 0 0 - 31 407

Pràctiques 119 137 -18 -13,14% 2.627 214

Formació 23 12 11 91,67% 198 220

Altres 22 17 5 29,41% 476 1.179

Tota l  tem pora l s 29.647 33.977 -4.330 -12,74% 499.549 518.796

Percentatg e 88,62% 88,16% 85,96% 86,99%

TO TAL 33.454 38.541 - 5.087 - 13,20% 581.165 596.369
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          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 Tècnics i prof. científics, intel·lectuals, CCO_3 Tècnics i prof. de suport,      
    CCO_4 Comptables administratius i altres empleats d'oficina, CCO_5 Treb. Serveis restauració, personals, protecció i venedors, CCO_6  
    Treb. Qualificats en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer, CCO_7 Artesans i treb. qualificats  indústries manufactureres i la  
    construcció, CCO_8 Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors, CCO_9 Ocupacions elementals 

4T 2020 4T 2019 Var.  20 – 19 % Var.
% s obre  

total
Total 33.454 38.541 - 5.087 -13,20% 100%

Homes 17.847 20.514 -2.667 -13,00% 53,35%

Dones 15.607 18.027 -2.420 -13,42% 46,65%

Menors de 20 anys 1.760 2.735 -975 -35,65% 5,26%

De 20 a 25 anys 7.220 7.880 -660 -8,38% 21,58%

De 25 a 30 anys 5.276 5.580 -304 -5,45% 15,77%

De 30 a 45 anys 11.225 13.293 -2.068 -15,56% 33,55%

Majors de 45 anys 7.973 9.053 -1.080 -11,93% 23,83%

Agricultura 198 232 -34 -14,66% 0,59%

Indústria 10.119 11.670 -1.551 -13,29% 30,25%

Construcció 1.370 1.445 -75 -5,19% 4,10%

Serveis 21.767 25.194 -3.427 -13,60% 65,07%

Menys d’1 14.572 17.372 -2.800 -16,12% 43,56%

D’1 a 3 2.936 3.390 -454 -13,39% 8,78%

De 3 a 6 1.890 2.567 -677 -26,37% 5,65%

De 6 a 12 622 949 -327 -34,46% 1,86%

De 12 a 18 12 10 2 20,00% 0,04%

De 18 a 24 22 7 15 214,29% 0,07%

De 24 a 30 9 9 0 0,00% 0,03%

Més de 30 117 102 15 14,71% 0,35%

Indeterminada 13.274 14.135 -861 -6,09% 39,68%

Indefinits 0 0 0 - 0,00%

A temps complet 22.605 25.799 -3.194 -12,38% 67,57%

A temps parcial 10.679 12.544 -1.865 -14,87% 31,92%

Fixos.discontinus 170 198 -28 -14,14% 0,51%

Sense estudis 446 566 -120 -21,20% 1,33%

Primaris incomplets 639 828 -189 -22,83% 1,91%

Primaris complets 7.113 7.718 -605 -7,84% 21,26%

Pro. formació professional 3.398 3.443 -45 -1,31% 10,16%

Educació general 16.428 20.554 -4.126 -20,07% 49,11%

Tèc. Professionals superiors 1.774 1.857 -83 -4,47% 5,30%

Universitaris primer cicle 748 732 16 2,19% 2,24%

Universitaris segon i tercer cicle 2.324 2.147 177 8,24% 6,95%

Altres estudis postsecundaris 539 614 -75 -12,21% 1,61%

Sense especificar 45 82 -37 -45,12% 0,13%

CNO 1 80 94 -14 -14,89% 0,24%

CNO 2 2.738 2.518 220 8,74% 8,18%

CNO 3 2.224 3.548 -1.324 -37,32% 6,65%

CNO 4 1.907 2.485 -578 -23,26% 5,70%

CNO 5 4.882 7.733 -2.851 -36,87% 14,59%

CNO 6 51 45 6 13,33% 0,15%

CNO 7 2.626 2.586 40 1,55% 7,85%

CNO 8 2.746 3.339 -593 -17,76% 8,21%

CNO 9 16.200 16.188 12 0,07% 48,42%

CNO 0  0 5 -5 -100,00% 0,00%

Va l lès  Orienta l

Sexe

Eda t

Sector 
econòm i c

Durada  del  
contra cte 

(en mesos)

Ocupaci ó*

N ivel l  de 
ti tula ció

T ipus  de 
J ornada
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Per sexes, podem observar com s’ha reduït la contractació d’una manera molt similar entre homes i 

dones, amb una pèrdua lleugerament més negativa en el cas de les dones 

 

Per edats, si bé es percep un descens de la contractació generalitzat a totes les edats, són 

especialment els més joves, menors de 320 anys, els que registren una variació negativa més gran:  

-35,65%. El grup menys afectat per la pèrdua de contractes és el de 25 a 30 anys, que “només” 

registren un descens del -5,45%. 

Per sectors econòmics1, en aquest trimestre s’observa que indústria i sobretot serveis són els dos grans 

sectors afectats per la pandèmia i la pèrdua d’activitat en aquest àmbit amb un descens del 

contractes del -13,29% i el -13,60% respectivament 

 

Si mirem la durada dels contractes, el descens també es generalitzat a tots els grups d’edat, amb una 

especial incidència en el cas dels contractes menors d’un mes (-16,12%) així com els contractes 

d’entre 3 i 12 mesos, amb pèrdues situades en el -34,43% i el -26,37% 

 

Pel que fa al  tipus de jornada, es registren unes disminucions importants, especialment pel que fa a 

jornades a temps complet ( -3.194, ▼12,38%).Pel que fa als contractes de jornada parcial, el descens 

també ha estat de -1.865 contractes(▼14,87). És important l’anàlisi del tipus de jornada, ja que ens 

complementa les dades disponibles a nivell d’atur i ERTO’s i ens fa tenir més elements per valorar la 

caiguda de l’activitat econòmica. 

 

Segons la titulació, també veiem disminució dels contractes en tots els nivells, amb una especial 

incidència entre les persones que tenen estudis més bàsics o fins i tot primària incompleta o sense 

estudis (descensos de la contractació al voltant del 20%) o persones que no especifiquen la seva 

formació (▼45,12%). 

 

Pel que fa a les ocupacions, l’ocupació que incrementa contractes, és la que concentra els 

treballadors de l’àmbit agrícola, ramader +13,33%, la qual cosa podem vincular a tota la promoció 

de comerç de proximitat i producció km0, en un context on la pandèmia ha evidenciat els riscos d’un 

món cada cop més globalitzat. ..També entre els treballadors científics i intel·lectuals es registren xifres 

positives, amb un increment del +8,74%. La resta d’ocupacions la pèrdua de contractacions es molt 

important, sobretot pel que fa als treballadors en l’àmbit de la restauració i serveis personals,  

                                            
1 Des de gener de 2014 l’entrada en vigor de l’Orde ESS/1727/2013 comporta que els contractes comunicats per ETT ja no 
s’assignin al sector on es troba l‘ETT (divisió 78 de la CCAE-2009, activitats relacionades amb l’ocupació), sinó que s’assignen al 
sector de l’empresa usuària dels serveis de l‘ETT. Aquest fet provoca la impossibilitat de comparar per sectors econòmics les  
 
variacions entre els períodes de 2014 amb els de 2013 i anteriors. Nota SEPE 
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Contractació registrada a nivell municipal per sexe 

 
Nota: En alguns casos, les dades referides a valors entre 1 i 3 consten com a 0 perquè s’aplica el secret estadístic als municipis menors de 

20.000 habitants. .  A les consultes referides a municipis de més de 20.000 habitants no s'aplica el secret estadístic. 

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

4T2020 4T2019 Variació 4T2020 4T2019 Variació

Ametlla del Vallès, l' 189 218 -29 315 275 40

Aiguafreda 44 72 -28 34 55 -21

Bigues i Riells 162 363 -201 134 185 -51

Caldes de Montbui 306 386 -80 364 449 -85

Campins 13 8 5 4 4 0

Canovelles 351 390 -39 190 303 -113

Cànoves i Samalús 25 27 -2 10 18 -8

Cardedeu 461 535 -74 342 375 -33

Fogars de Montclús 36 25 11 5 35 -30

Franqueses del Vallès, les 1332 1299 33 825 973 -148

Garriga, la 315 404 -89 327 392 -65

Granollers 3893 5097 -1204 4895 5.641 -746

Gualba 42 59 -17 26 36 -10

Llagosta, la 225 329 -104 145 194 -49

Llinars del Vallès 428 622 -194 385 517 -132

Lliçà d'Amunt 342 769 -427 225 462 -237

Lliçà de Vall 780 667 113 587 566 21

Martorelles 1774 1021 753 718 417 301

Mollet del Vallès 2615 2705 -90 2349 2.687 -338

Figaró-Montmany 8 12 -4 15 16 -1

Montmeló 338 486 -148 164 294 -130

Montornès del Vallès 756 918 -162 475 649 -174

Montseny 7 5 2 5 4 1

Parets del Vallès 1635 1430 205 1027 998 29

Roca del Vallès, la 357 538 -181 660 765 -105

Sant Antoni de Vilamajor 42 76 -34 54 70 -16

Sant Celoni 516 467 49 557 446 111

Sant Esteve de Palautordera 32 66 -34 43 116 -73

Sant Fost de Campsentelles 146 348 -202 156 306 -150

Sant Feliu de Codines 121 131 -10 69 75 -6

Sant Pere de Vilamajor 63 72 -9 70 48 22

Santa Eulàlia de Ronçana 117 146 -29 117 151 -34

Santa Maria de Martorelles 4 0 4 5 5 0

Santa Maria de Palautordera 229 223 6 169 145 24

Tagamanent 0 5 -5 0 0 0

Vallgorguina 34 58 -24 10 24 -14

Vallromanes 19 67 -48 35 100 -65

Vilalba Sasserra 9 4 5 15 7 8

Vilanova del Vallès 63 445 -382 65 206 -141

Vallès Oriental 17829 20493 -2664 15591 18009 -2.418

Homes Dones
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Contractes formalitzats per ETT.  Quart trimestre de 2020 

 
  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 sumat un  total de 

14.694 contractes, -1.926 respecte el mateix període de l’any passat.  Així, la contractació per ETT es 

redueix un ▲11,59% , xifra similar a la contractació ordinària que hem vist en taules anteriors.. Aquesta 

pèrdua de contractació afecta a ambdós sexes, tot i que en termes relatius, en el cas de les dones la 

pèrdua sigui el doble, d’un ▲15,58%. Són especialment els més joves els més perjudicats per aquesta 

NO contractació. Pel que fa a la durada dels contractes, les pèrdues més generalitzades es donen en 

els contractes de més curta durada, d’un a tres dies, o per hores, fins i tot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4T tri me s tre  
2020

3T tri me s tre  
2019

V ariaci ó 20-19 V ariaci ó 19-20

14.694 16.620 -1.926 -11,59%
Homes 8.718 9.541 -823 -8,63%
Dones 5.976 7.079 -1.103 -15,58%

<20 675 934 -259 -27,73%
>=20 a <25 3.310 3.374 -64 -1,90%
>=25 a <30 2.422 2.422 0 0,00%
>=30 a <45 5.054 5.931 -877 -14,79%

>=45 3.233 3.959 -726 -18,34%
<=1 dia 2.349 4.359 -2.010 -46,11%

>1 a <=3 dies 1.489 1.762 -273 -15,49%
>3 a <=5 “ 922 992 -70 -7,06%

>5 a <=10 “ 2.463 2.351 112 4,76%
>10 a <=15 “ 1.087 755 332 43,97%
>15 a <=30 “ 1.431 1.005 426 42,39%

>30 “ 349 629 -280 -44,52%
Indeterminada 4.604 4.767 -163 -3,42%

Completa 11.691 13.959 -2.268 -16,25%

Parcial 3.003 2.661 342 12,85%Jo
rn
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Contractes formalitzats per a persones d’origen estranger. Quart trimestre de 2020 
 

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

 

Aquest tercer trimestre del 2020 s’han formalitzat un total de 5.846 contractes a persones 

d’origen estranger, dels quals quasi el 90% van ser contractes temporals. Respecte al 2019 s’han 

registrat -1.281 contractes menys, la qual cosa suposa una disminució del ▼17,97%. Per tipus de 

contractes, els indefinits disminueixen un ▼21,01% i els temporals ho fan en un ▼17,61%. Tots els 

grups d’edat registren una pèrdua important de contractes, en la tònica del que hem vist en les 

taules anteriors. Pèrdua o, com ja hem anat dient, manca de contractació per la manca 

d’activitat productiva, el que fa que NO es generi ocupació. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4T 2020 4T 2019 Var.  20– 19 % V ar.
% s obre  

total

5.846 7.127 - 1.281 - 17,97% 100,00%
Homes 3.665 4.615 -950 -20,59% 62,69%
Dones 2.181 2.512 -331 -13,18% 37,31%

Indefinit 609 771 -162 -21,01% 10,42%

Temporal 5.237 6.356 -1.119 -17,61% 89,58%
<20 156 232 -76 -32,76% 2,67%

>=20 a <25 788 1.022 -234 -22,90% 13,48%
>=25 a <30 963 1.056 -93 -8,81% 16,47%
>=30 a <45 2.734 3.326 -592 -17,80% 46,77%

>=45 1.205 1.491 -286 -19,18% 20,61%
Indeterminada 2430 2.788 -358 -12,84% 41,57%

<=1 2.486 3.136 -650 -20,73% 42,52%
>1 a <=3 571 637 -66 -10,36% 9,77%
>3 a <=6 265 424 -159 -37,50% 4,53%

>6 a <=12 85 129 -44 -34,11% 1,45%
>12 a <=18 3 3 0 0,00% 0,05%

>18 a 24 1 1 0 0,00% 0,02%
de 24 a 30 1 1 0 0,00% 0,02%

> de 30 8 8 0 0,00% 0,14%
Completa 3.979 5.013 -1.034 -20,63% 68,06%

Parcial 1.842 2.088 -246 -11,78% 31,51%

Fix-Discontinu 25 26 -1 -3,85% 0,43%Jo
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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. 
 

 


