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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 2021 s’han

formalitzat 41.414 contractes, 7.960 més que els registrats durant el quart

trimestre del 2020 (+23,79%). Podríem dir que, pràcticament, s’ha recuperat un

de cada quatre contractes que es van perdre l’any passat.

Així, en aquest quart trimestre es pot observar una recuperació progressiva del

mercat de treball. Després d’un any on la tònica ha sigut de pèrdua de contractes

i ocupació derivada de la crisis de la Covid-19, l’evolució de les dades de

contractació indiquen una recuperació de l’activitat, registrant-se un augment de

2.002 contractes indefinits (+52,59%) i 5.958 contractes temporals més (+20,1%)

respecte el mateix període de 2020.

DADES DE CONTRACTACIÓ REGISTRADA
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Contractació registrada segons la modalitat de contracte

Si comparem la proporció de contractes indefinits de la comarca (14,03%) amb la proporció de
Catalunya (15,96%) i la RMB (16,25%), observem que el Vallès Oriental continua tenint un
percentatge de contractació indefinida inferior. Els contractes indefinits han pujat en totes les
modalitats, especialment a la categoria de "foment de contractació indefinida", únicament als
adreçats a persones amb diversitat funcional les dades s'han mantingut igual.

Pel que fa als contractes temporals, si es comparen els de la comarca (85,97%) amb la proporció
de Catalunya (84,04%) i de la RMB (83,75%), observem que, tot i que són xifres força similars, el
percentatge del Vallès Oriental és superior. A més, respecte de l'any anterior, la formalització de
contractes temporals ha augmentat un 20% a la comarca.

Font: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia.
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Contractació registrada. Quart trimestre de 2021.

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, podem observar com ha augmentat la contractació d’una manera molt similar entre homes i
dones, amb una tendència superior en el cas dels homes.

Per edats, si bé es percep un increment generalitzat de la contractació en totes les edats, són
especialment els més joves, menors de 20 anys, els que registren una variació positiva més gran
(+64,2%). El grup menys beneficiat en aquest increment de la contractació és el de 25 a 30 anys, que
només registren un augment del +17,32%. De fet els joves van ser els qui, a l’inici de la pandèmia van
concentrar la major pèrdua de contractes, de manera molt més evident que altres col·lectius.

Per sectors econòmics[1], en aquest trimestre s’observa com tots els sectors han tingut un augment
equiparable, això si, despunta el sector serveis amb un increment de la contractació del +27,87%.

Si mirem la durada dels contractes, per un costat, l’increment és generalitzat a totes les franges que
inclouen els contractes de menys de 18 mesos, amb especial rellevancia a aquells que són d'entre 3 a 6
mesos (+51,22%). Per contra, disminueixen aquells contractes que es troben en les franges que van dels
18 mesos de durada o més (sense tenir en conta els de durada indeterminada), on la major pèrdua es
registra en els contractes de 30 mesos o més (-17,09%).

El tipus de jornada, registra un augment en els contractes de jornada a temps complert amb una
diferencia respecte a 2020 de +6.176, formalitzant la xifra de 28.781 (+27,32%). Pel que fa als contractes
de jornada parcial, l’augment ha estat de +1.667 contractes (+15,61%).

Segons la titulació, també veiem un bon increment en pràcticament tots els nivells, amb una especial
incidència entre aqueslls amb Estudis primaris incomplets (+28,64%), Educació general (+28,29%) o
Altres estudis postsecundaris (+46,94%). L’únic descens en la contractació el trobem entre les persones
que tenen estudis Universitaris de primer cicle (-14,71%).

Pel que fa a les ocupacions, en la majoria dels casos trobem un increment lleugerament significatiu, a
resaltar els treballadors de l'àmbit de la restauració i serveis personals on la contractació ha augmentat
un +43,28%. D'altra banda, només tres ocupacons han disminuít la contractació, on la que més ha caigut
és la que fa referència als treballadors qualificats del sector agrícola, ramader, forestal i pesquer
(-35,29%).

[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.
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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. Quart trimestre de 2021.

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 17.388, +2.694 respecte el mateix període de l’any passat.  Així, la contractació per ETT
augmenta un +18,33%, xifra similar, però, lleugerament inferior a la contractació ordinària que
hem vist en taules anteriors. Aquest increment de la contractació afecta a ambdós sexes, tot i
que en termes relatius, en el cas de les dones l’augment es significativament major, d’un
+25,30%. Són especialment els més joves els més beneficiats per aquest increment de les
contractacions. Pel que fa a la durada dels contractes, l’augment més generalitzat es dona en els
contractes de més llarga durada, de 30 dies o més.
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Contractes formalitzats per a estrangers. Quart trimestre de 2021.

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

Aquest quart trimestre del 2021 s’han formalitzat un total de 5.846 contractes a persones
estrangeres, dels quals el 89,58% van ser contractes temporals. Respecte al 2020 s’han registrat
-1.281 contractes menys, la qual cosa suposa un descens del -17,97%. Per tipus de contracte, els
indefinits cauen un -21,01% i els temporals ho fan un -17,61%. Pel que fa a grups d’edat, els que
registren un major descens són els estrangers més joves, en el grup d'edat de més joves de 20
anys la caiguda és d'un -32,76%.

es registra un gran augment de contractacions per el que fa a estrangers de 45 anys o més
(+182,64%).
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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.


