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En aquest butlletí us presentem el resum de dades de contractació registrada

durant els mesos de gener, febrer i març d'aquest any, comparant-les amb el

mateix període de l’any anterior. Durant el primer trimestre de 2022 s’han

formalitzat 38.388 contractes, 7.024 més que els contractes registrats durant el

primer trimestre del 2021 (+22,40%). Es manté doncs la tendència de recuperar  

 un de cada quatre contractes que respecte als que no es van fer el primer

trimestre de l'any passat.

També aquest primer trimestre de 2022 observem, en l'evolució de la

contractació, la recuperació progressiva del mercat de treball. Si l'any passat

encara veiem que predominava la tònica de pèrdua de contractes i ocupació

derivada de la crisis de la Covid-19, l’evolució de les dades aquests darrers

trimestres indiquen una recuperació important, especialment pel creixement de

la contractació indefinida, on veiem un augment de 5.332 contractes indefinits

(+117%) i 1.692 contractes temporals més (+6,3%) respecte el mateix període de

2020.

DADES DE CONTRACTACIÓ REGISTRADA

1 Trimestre 2022
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Contractació registrada segons la modalitat de contracte

Com diem, la contractació indefinida ha crescut amb força a tots els àmbits, i això fa que  per
exemple, del 14,03% de contractes indefinits que es registraven a la comarca ara fa un any, la
xifra hagi augmentat fins al 25% aquest darrer trimestre. El mateix ha passat a Catalunya
(del 15,96% s'ha passat al 29,16%) i la RMB (de 16,25% s'ha passat al 28,65%). L'augment de la
contractació indefinida ha estat generalitzat*, tot i que observem que el Vallès Oriental continua
tenint un percentatge de contractació indefinida inferior. Els contractes indefinits han pujat en
totes les modalitats, especialment els ordinari de temps indefinit (+164%) i els indefinits per a
persones amb diversitat funcioanl (+140%). També els convertits en idefinits han augmentat en un
51%. 

Pel que fa als contractes temporals, si es comparen els de la comarca (74,33%) amb la proporció de
Catalunya (70,84%) i de la RMB (71,34%), observem que, tot i que són xifres força similars, el
percentatge de la contractació temporal és superior a la nostra comarca.

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

1 Trimestre 2022

**.Cal tenir en compte que amb l’aprovació de la Reforma Laboral el passat mes de desembre de 2021, a partir del 31 de març de 2022 les empreses han
d’adaptar els contractes al nou marc establert per la reforma, que presenta novetats importants en l’àmbit de les noves modalitats de contractes de
formació, així com els canvis per a contractes temporals i fixos discontinus. La reforma pressuposa com a ordinari el contracte indefinit, redueix les causes
en què es pot acudir als temporals, així com la duració d'aquests. Aquests canvis ja comencen a veure reflectits en les dades de contractació d’aquest mes
de març i fins i tot febrer passat.
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Contractació registrada. Primer trimestre de 2022

Font: 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
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Per sexes,  els homes engloben el 53,3% de la contractació (20.477 contractes) i les dones, el
46,66% (17.911 contractes). Respecte del primer trimestre de 2021, la contractació femenina
creix amb més intensitat que la masculina (+26% i +19%, respectivament).

Per edats, si bé es percep un increment generalitzat de la contractació en totes les edats, és
especialment entre la població jove, menor de 20 anys, on es registra una variació positiva
més gran (+69%). Els menors increments de la contractació els trobem entre la població de 
 25 a 30 anys i de 35 a 40 anys, on  la xifra de contractes creix entre el 12 i el 13%. De fet la
població jove va ser la que, a l’inici de la pandèmia, va concentrar la major pèrdua de
contractes, de manera molt més evident que altres col·lectius.

Per sectors econòmics, en aquest trimestre s’observa com tots els sectors han tingut un
augment similar. Això si, com en trimestres anteriors, despunta el sector serveis amb un
increment de la contractació del +26%. De fet els serveis suposen el 60% del total dels
contractes de la comarca.

Si mirem la durada dels contractes, d'una banda observem com l’increment és generalitzat
entre els contractes indefinits, com ja vèiem a la primera taula, amb  creixements per
damunt del 40%. Les formes contractuals de menys de 6 mesos també presenten uns
increments notables, al voltant del 30%

Pel que fa al tipus de jornada, es registra un augment en els contractes de jornada a temps
complert amb una diferencia respecte a 2021 de +5.694, un +25% respecte l'any passat. Pel
que fa als contractes de jornada parcial, l’augment ha estat de +932  contractes (+10%).
L'increment més notable el veiem en els contractes fixes discontinuus, que han sumat +398,
però suposen l'increment relatiu més elevat (+500%).

Segons la titulació, també veiem un bon increment en pràcticament tots els nivells, amb
una especial incidència entre aqueslls amb Estudis primaris incomplets (+51%), Educació
general (+27%) o Altres estudis postsecundaris (+48%). Es manté, com al trimestre passat,
que l'únic descens en la contractació el trobem entre les persones que tenen estudis
Universitaris de primer cicle (-14,63%).

Pel que fa a les ocupacions, destaca l'augment de contractes en l'àmbit de la restauració i
serveis personals, que registra un increment del +42,5%  o també entre el personal que fa
tasques d' oficina, personal comptable i administratiu, on la contractació creix un 50%.
Aquest trimestre de nou, el  sector agrícola, ramader, forestal i pesquer  registra un lleuger
descens en la xifra de contractes (-6,8%).
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Contractació registrada a nivell municipal per sexe

Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.
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Contractes formalitzats per ETT. Primer trimestre de 2022

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

El total de contractes formalitzats mitjançant empreses de treball temporal (ETT) han sumat un
total de 15.086, +1.183 respecte el mateix període de l’any passat.  Així, la contractació per ETT
augmenta un +8,51%, xifra lleugerament més baixa que en trimestres anteriors.  El creixement
de la contractació via ETT és especialment notable entre les dones, on creix un +15,14%. 

Per edats veiem que és entre la població més jove on veiem el creixement més destacat de la
contractació, gairebé creix un 80% entre els menors de 20 anys. Pel que fa a la durada dels
contractes, veiem molta variabilitat, tot i que és entre els contractes demés de 30 dies on veiem
l'increment més gran, +941 contractes respecte l'any passat (+180,61%), amb un creixement
molt notable també dels contractes a jornada completa, que han augmentat +1.861 contractes
(16,38%).
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Contractes formalitzats per a estrangers.Primer  trimestre de 2022

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

Aquest primer trimestre de 2022 s’han formalitzat un total de 6.550 contractes a persones
estrangeres, dels quals el 75% van ser contractes temporals. Respecte al 2021 s’han registrat
+1200 contractes la qual cosa suposa un increment important respecte l'any passat, superior al
22%

Per tipus de contracte, creix també la contractació indefinida i totes les tipologies contractuals,
amb una especial evolució dels contractes indefinits o indeterminats. 

Per edats també és entre els joves on veiem els creixements més importants i les modalitats
contractuals amb més creixement són les que es situen entre 1 mes i 6 mesos.
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