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1t Trimestre 2020 

Butlletí de l’Observatori  

Centre d’Estudis del Vallès Oriental 
 

 

 

 

Dades de contractació del primer trimestre de 2020 
 

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 2020 s'han 

formalitzat 34.029 contractes, -5.078 menys que els registrats durant el primer 

trimestre del 2019 (▼12,98%). La causa principal d’aquesta disminució de la 

contractació ha sigut la crisi que ha generat el COVID-19. 

 

La contractació indefinida ha disminuït un ▼7,71% (391 contractes menys) i la 

temporal també s’ha reduït un ▼13,77% (4.687 contractes menys) respecte el 

mateix període de 2019. 

Per sexes, es  manté la tendència a una major una contractació entre els 

homes que respecte les dones (18.709 homes i 15.320 dones), suposant una 

diferenciació percentual de 54,98% envers un 45,02%.   
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Contractació registrada al Vallès Oriental 

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

 

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

 

Com hem dit, les dades d’aquest primer trimestre de l’any s’han vist afectades profundament per la 

crisis generada pel COVID-19. I aquesta situació, lògicament, no només a afectat al Vallès Oriental. Si 

fem comparativa entre la proporció de contractes indefinits de la comarca (13,75%) amb la proporció 

de la RMB (16,10%) I de Catalunya (15,74%), 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 (-288), seguida pels 

contractes convertits en indefinits (-95). 

 

Pel que fa als contractes temporals, si es compara la proporció de la comarca (86,25%) amb la de la 

RMB (83,90%) i de Catalunya (84,26%), 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 amb excepció 

dels contractes de jubilació parcial (+38), els de relleu (+15) i els de inserció (+3). Destaca la disminució 

dels contractes eventuals per circumstàncies de producció (-3.177) i els d’obra o servei (-1156). 
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Contractació registrada. Primer trimestre de 2020 
 

 
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 
act. agrícoles, ramaderes i pesqueres, CCO_7 Artesans, treballadors indústries i construcció, CCO_8 Operadors instal·lacions i màquines, 
i muntadors, CCO_9 Ocupacions elementals 
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Per sexes, podem observar si comparem les dades entre el mateix període de 2019 i 2020, que es 

redueix la xifra tant a la contractació masculina amb -3.050 (un ▼14,02%) i a la contractació femenina 

amb -2.028 (un ▼11,69%). 

 

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

concretament es registren 12.227 contractes. En aquest trimestre, tots els grups d’edats han registrat 

una disminució en contractació. Els tres grups on es registren variacions negatives més altes són el grup 

de persones de 30 a 45 anys (-2.046 contractes), les persones majors de 45 anys (-1.197 contractes) i 

les persones entre 25 a 30 anys (-914 contractes). 

Aquest tres grups suposen el 76,03% del total de persones contractades al primer trimestre de 2.020 

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

contractació incorporant a 46 persones, significant un augment en termes relatius del ▲26,74%. 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 -3.945 formalitzant la xifra de 20.631 contractes; el sector de la indústria 

redueix el número de contractes en -1.001, formalitzant el total de 11.604 contractes; i el sector de la 

construcció disminueix la contractació en -178, arribant al total dels 1.576 contractes.  

 

Si mirem la durada dels contractes, exceptuant els contractes de durada de 24 a 30 dies que la seva 

xifra ha augmentat en 3 punts, la resta de grups han petit també disminucions. 

Els contractes de menys d’un mes són els que més reduccions han patit: la disminució ha sigut de -

2.545 contractes (▼9.20%). Els segueixen el grup de durada indeterminada/ indefinits amb una 

reducció de -1.471 contractes (▼16.06%). Aquests dos grups són també on es concentra el major gruix 

de contractació (13.298 i 14.514, respectivament). En termes relatius, els contractes de durada de 12 

a 18 mesos són els més afectats, disminuint un ▼46.67%. 

 

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 -3.996 (▼14.11%), els 

contractes a temps parcial en -1.075 (▼10,08%) i els contractes de jornada fixa-discontinua en –7 

(▼5,60%), arribant a formalitzar 24.326, 9.585 i 118 contractes, respectivament.  

 

Per nivells de titulació, destaca la disminució entre les persones compreses en el grup educació 

general, reduint la xifra en -2.853 contractes i formalitzant el total de 17.364 contractes. Seguit de les 

persones situades al grup d’estudis primaris complets que se situa amb 6.996 contractes, -1.136 que el 

mateix període de 2.019. En valors relatius, els grups que més reduccions han petit són la formació 

professional (▼18,07%), el grup d’estudis primaris incomplets (▼17,56%) i el grup de persones amb 

estudis universitaris de primer cicle (▼17,16%) 
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Pel que fa a les ocupacions, entre els 10 grups que conformen aquesta secció, només 2 han 

augmentat la contractació: les ocupacions militars amb un increment en valors absoluts de 7 i els 

directes i gerents en 1. La resta de grups han petit també disminucions en contractació. Destaca en 

termes absoluts els  treballadors restauració, personals i venedors (1.151 contractes de menys i 

▼17.65%) i ocupacions elementals  (2.597 contractes de menys, ▼14.72) 

Contractació registrada a nivell municipal per sexe 

 
                Font de les dades: Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia. 
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A nivell municipal, 12 dels 39 municipis que conformen el Vallès oriental han incrementat la 

contractació en relació al sector masculí, i també 12 han incrementat la contractació al sector 

femení. En relació a la reducció contractual, els municipis on més reduccions a la contractació 

masculina s’han produït són Mollet del Vallès  (▼927), Granollers (▼830) i Lliça d’Amunt (▼634). D’altra 

banda, els municipis que més destaca per la reducció de la contractació femenina són: Granollers 

(▼565), Llinars del Vallès(▼397) i Lliça d’Amunt (▼340). 

Contractes formalitzats per ETT.  Primer 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 estat de 14.513, 

disminuït els nombre en relació el mateix període de l’any anterior en -2.471 contractes (un ▼14,55%). 

En el sector masculí la contractació s’ha reduït fins arribar als 8.709 contractes (1.638 menys) i en el 

sector femení s’ha reduït fins a formalitzar 5.804 contractes (833 menys). Per edats, la reducció de 

contractació que més destaca és en el grup conformat per persones de 30 a 45 anys, on la xifra s’ha 

reduït amb 1.009 punts 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 5.003 contractes (555 de menys respecte el 2019). La variació més important s’ha 

produït als contractes de 5 a 10 dies, on la reducció ha sigut de 1.019 contractes de menys, sent en 

termes relatius un ▼32,27%. 
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Contractes formalitzats per a estrangers. Primer trimestre de 2020 

 

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

 

Aquest primer trimestre del 2020 s’han formalitzat un total de 6.005 contractes en persones estrangeres, 

dels quals 87,28% van ser contractes temporals. Respecte al 2019 s’han registrat 589 contractes menys, 

la qual cosa suposa una disminució del ▼8,93%. Per tipus de contractes, els indefinits disminueixen un 

▼7,84% i els temporals ho fan en un ▼9,09%. El gruix més nombrós de contractacions, és el del grup 

de persones entre 30 i 45 anys (335 contractes menys), seguit pels de més de 45 (12 contractes més). 

Destaquen els contractes de durada indefinida/ indeterminada, que sent el grup amb més proporció 

de contractats, també és el grup que més ha reduït en contractació (tant en termes absoluts com 

relatius) i la jornada laboral completa, també és el grup on més contractació hi ha però a l’hora on 

més reduccions s’han formalitzat en termes absoluts.  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


