
L'Observatori 
Centre d'estudis Vallès Oriental

MERCAT DE TREBALL
Bulletí de contractació

3t Trimestre | 2023

OBSERVATORI-CENTRE D’ESTUDIS DEL VALLÈS ORIENTAL

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

SERVEI DE MILLORA I ESTRATÈGIA CORPORATIVA

AUTORIA

Núria Maynou i Hernández

Carrer Miquel Ricomà, 46. 08401. Granollers.

observatori@vallesoriental.cat

http://www.vallesoriental.cat 

93 860 07 05

93 860 07 00

AMB EL SUPORT DE: 

mailto:observatori@vallesoriental.cat
http://www.vallesoriental.cat/


Bulletí de contractació

1

MERCAT
DE TREBALL

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

durant els mesos de juliol, agost i setembre d'aquest any, comparant-les amb el

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

formalitzat 36.612, 366 contractes més que el trimestre anterior, que suposa

un descens de 2.508 contractes respecte el 3T de 2021, descens que es pot

relacionar amb la caiguda de la contractació de tipus temporal.

En els darrers trimestres veiem una recuperació de les dades de contractació,

vinculada sobretot al creixement de la contractació indefinida. Així els

contractes indefinits creixen un 176%. L'evolució creixent d'aquesta

contractació indefinida ve marcada pels canvis derivats de la Reforma

Laboral.  i això influeix en el fet que la contractació en termes globals no

creixi tant, ja que la contractació temporal cau: -8.376 contractes menys

respecte el mateix  període de 2021 (un -27,15%). Aquest tercer trimestre el

descens de la contractació temporal supera el 33% respecte l'any passat.

Globalment aquest tercer trimestre s'ha registrat un descens del 6,41% del

total de contractes, amb un percentatge de contractació indefinida que es

situa al voltant del 36%, un dels més alts dels darrers períodes.

DADES DE CONTRACTACIÓ REGISTRADA

3 Trimestre 2022

3 Trimestre 2022



MERCAT
DE TREBALL

Bulletí de contractació

2

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 37% de contractes indefinits que es registraven a la comarca ara fa un any, la
xifra hagi augmentat per damunt del 43% aquest darrer trimestre. El mateix ha passat a
Catalunya o  l'àmbit metropolità (RMB), on la contractació indefinida passa d'estar situada
per sobre el 35%, situant-se aquest darrer trimestre al voltant del 43% en ambdós àmbits.
Així, en termes generals, podem dir que de cada 10 contractes que es fan, 4 són indefinits.
L'augment de la contractació indefinida ha estat generalitzat*, tot i que observem que el Vallès
Oriental continua tenint un percentatge de contractació indefinida que es situa uns 7 pp. per sota
dels àmbits superiors. Els contractes indefinits han pujat en totes les modalitats, especialment
els ordinari de temps indefinit (+229%) i els indefinits per a persones amb diversitat funcional
(+55%). També els convertits en indefinits han augmentat en un 70%. 

Pel que fa als contractes temporals, si es comparen els de la comarca (63%) amb la proporció de
Catalunya (54%) i de la RMB (56%), 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.
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**.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.



MERCAT
DE TREBALL

Bulletí de contractació

3

Contractació registrada. Tercer trimestre de 2022

* 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

3 Trimestre 2022

Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.
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Contractació registrada. Tercer trimestre de 2022-  Activitats per CNAE

Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.
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Per sexes,  els homes engloben el 53,29% de la contractació (19.509 contractes) i les dones, el 46,7%
(17.103 contractes). Respecte del tercer trimestre de 2021, el descens de la contractació és més
notable entre els homes (-7,24%) que entre les dones (-5,45%)

Per edats, si bé el trimestre passat veiem un creixement generalitzat a tots els grups d'edat, aquest
darrer trimestre observem que com el trimestre anterior, els grups d'edat de 25 a 30 anys i de 30 a 
 45 anys són  els que registren una davallada més important de la contractació (per damunt del
10%). La població menor de 20 anys,  segueix registrant una variació positiva de  la contractació (tot
i que més alentida que el trimestre anterior, enguany el creixement és del +16%). De fet hem
d'insistir en el fet que és el col·lectiu que més ràpidament va perdre la seva feina i activitat
durant l'inici de la pandèmia. Entre els majors de 45 anys el descens dels contractes és del -5%.ñ

Per sectors econòmics, en aquest trimestre s’observaque tots els sectors han registrat un descens 
 en la xifra de contractes, encapçalada pel sector primari, que torna a registrar una caiguda
superior al 40%. La construcció també registra un descens notable, del -19%. La indústria i el sector
serveis (activitats que concentren bona part dels contractes totals) registren un descens de la
contractació molt més moderat, inferior al 9% respecte l'any passat.  

Respecte a la durada dels contractes, veiem que el descens de la contractació és generalitzat. Tot  
i que pràcticament el 42% dels contractes són de durada indeterminada, aquesta modalitat
contractual registra un descens del 9,7% respecte l'any passat. Destaca el creixement dels
contractes de 24 a 30 mesos així com els contractes, que creixen en termes relatius més del
140%, així com els contractes  d'1 a 3 mesos (vinculats al període estival) que s'incrementen
un 17%.  

Pel que fa al tipus de jornada, la modalitat que creix amb més força són els contractes fixos-
discontinus, que s'assimilen a contractes indefinits però que engloben feines de continuades al
llarg de tots els mesos de l'any . Els contractes a jornada parcial són els que cauen més (un 26%,
és a dir,  s'han registrat una quarta part menys que l'any anterior)

Pel que fa als nivells de titulació, veiem un descens generalitzat dels contractes a  pràcticament a
tots els nivells, amb especial incidència en aquells amb Estudis primaris incomplets (-23%),  o
estudis primaris complets (-13,6%), registrant-se també un descens entre les  persones que
tenen estudis Universitaris de primer cicle (-16%). La contractació creix entre els universitaris de
segon cicle (+0,6%) i les persones amb altres estudis postsecundaris (12%)

Pel que fa a les ocupacions, destaca l'augment de contractes en l'àmbit del personal que fa
tasques d'oficina, personal comptable i administratiu (+12%) així com el de les persones que
treballen en l'àmbit de les instal·lacions de maquinària i muntatge (+20%)
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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. Tercer  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 13.607, +1.250 contractes més que els registrats el trimestre passat, tot i que suposen
un descens del 18% respecte a fa un any (-2.991 contractes)  respecte el mateix període de
l’any passat.  Així, la caiguda de la contractació pateix un descens més agreujat que els
trimestres anteriors, descens que afecta a ambdós sexes pràcticament per igual, tot i que entre
els homes és més elevada. 

Com veiem els trimestres anteriors, és entre la població més jove (menor de 20 anys) on creix el
nombre de contractes, +al voltant d'un 8%. Entre la resta de grups d'edats la contractació cau
amb força, pràcticament - 20% a totes les edats.  Pel que fa a la durada dels contractes, veiem
molta variabilitat, bàsicament creixen els contractes de més de 10-15 dies (+256%); de fet entre
els contractes que es signen amb durada entre 10 i 30 dies és on es concentra el major
creixement de la contractació feta via ETT.
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Contractes formalitzats per a persones d'origen estranger. Tercer  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 7.393 contractes a persones
d'origen estranger (+661 contractes respecte al trimestre passat i 110 contractes més
respecte l'any passat). Del total d'aquesta nova contractació, el 60% són contractes temporals.
Globalment, el creixement dels contractes respecte l'any passat és de l'+1,51%, amb un nivell de
contractació indefinida que voreja el 40%.

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.

Observem també el creixement dels contractes a jornada complerta i sobretot els contractes de
tipus fix-discontinu, modalitat que com vèiem en taules anteriors va prenen cada cop més força. 

 3Trimestre 2022



Nº DE PÀG 

El bulletí és una publicació elctrònica del
servei de l'Observatori-Centre d'Estudis
del Consell Comarcal del Vallès Oriental. El
bulletí publica, periòdicament, informació
rellevant per a la presa de desicions en
l'àmbit del desenvolupament local al Vallès
Oriental.


