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La contractació registrada al Baix Llobregat. Evolució i característiques (2005-2012)  
 

Quin és el volum i evolució de la contractació? Quines són les activitats 
econòmiques amb major disminució de contractació? Quines són les 

ocupacions més afectades pel descens de la contractació? Quines són 
les modalitats de contractació més presents? 

 
El mercat de treball espanyol es caracteritza per una estructura dual de contractes indefinits i temporals. Aquesta 
dualitat és un tret anòmal en el conjunt dels estats de la Unió Europea. La reforma laboral de 1984 va provocar, 
entre d’altres, l’augment de la temporalitat contractual. Les següents reformes laborals que s’han portat a terme 
han incrementant aquesta tendència tot configurant una nova estratificació social derivada del mercat de treball 
dual. 
 
En aquest monogràfic estudiarem quin ha estat l’impacte de la crisi econòmica actual en la contractació de la 
comarca tan en disminució com en caracterització de la mateixa, tot intentant donar resposta a les següents 
preguntes: Quina és la situació actual de la contractació registrada al Baix Llobregat? Quin és el volum i evolució 
de la contractació? Quines són les activitats econòmiques amb major disminució de contractació? Quines són les 
ocupacions més afectades pel descens de la contractació? Quines són les modalitats de contractació més 
presents? Quin ha estat l’impacte de la darrera reforma laboral1 en la contractació registrada? 
 
Concentració de la contractació registrada. 
 
Nombre de contractes registrats. 3T 2012. 
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Font: OC-BL a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. Les dades corresponen al tercer trimestre. 

La contractació registrada al conjunt de Catalunya 
(538.030 contractes registrats en el tercer trimestre de 
2012) es concentra en determinades zones territorials: 
Barcelonès (201.745 contractes registrats); Vallès 
Occidental (50.511) i Baix Llobregat (44.069). 
 
Els contractes registrats al Baix Llobregat van 
representar, així, el 8% del total de contractes 
registrats a Catalunya. 

 
 
 
 
El Prat de Llobregat, (14% contractes del Baix 
Llobregat), Sant Boi de Llobregat (11,4%), Cornellà de 
Llobregat (11,2%) i Martorell (9,5%) són els municipis 
amb major concentració de contractes registrats en el 
tercer trimestre de 2012. 
 

  Nombre de contractes registrats. 3T 2012.      

                          
Font: OC-BL a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. Les dades corresponen al tercer trimestre                   

                                                
1 El passat 10 de febrer de 2012 va entrar en vigor el RDL 3/2012 de mesures urgents de reforma del mercat. Entre aquestes mesures destaquen incentius 
econòmics a les empreses per animar la contractació indefinida, la creació d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge i la possibilitat de capitalitzar la 
prestació per desocupació per a la creació de noves empreses. 
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Evolució de la contractació. 2005-2012. 
 
Variació anual de la contractació registrada (en %). 

 
Font: OC-BL, a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. Les dades corresponen als contractes registrats en el tercer trimestre de 
cada any. 

 

 
En els darrers 8 anys s’ha observat un comportament 
desigual de la contractació registrada. El creixement 
destacat dels contractes registrats en el 2006 es va 
trencar dramàticament per un descens constant de la 
contractació registrada (del 2007 al 2009). La 
contractació es va recuperar lleugerament en el 2010 
per tornar a disminuir en els darrers 2 anys. 

 
Aquesta disminució gairebé constant de la 
contractació suposa que respecte el 2005 s’hagin 
registrat  24% menys de contractes registrats al 
conjunt de Catalunya. 
 
El Baix Llobregat és una de les comarques on la 
disminució de la contractació ha estat superior a la 
mitjana observada en el conjunt de Catalunya. La 
contractació registrada en el tercer trimestre de 2012 
és un 30% inferior a l’observada en el 2005. 

Variació dels contractes registrats. 3T 2005-3T 2012. 
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Font: OC-BL, a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. Les dades corresponen als contractes registrats en el tercer trimestre de 
cada any. 

 
Variació dels contractes registrats. 3T 2005-3T 2012. 
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Font: OC-BL, a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. Les dades corresponen als contractes registrats en el tercer trimestre de 
cada any. 

 

 
El Baix Llobregat és la 14a comarca amb major 
descens de la contractació registrada. 
 
Els municipis amb major descens de contractes 
registrats respecte el tercer trimestre de 2005 són 
Molins de Rei, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Sant Andreu de la 
Barca. 

 
Caracterització de la contractació registrada. 
 
El 44% dels contractes en el tercer trimestre de 2012 al 
Baix Llobregat es van registrar en el sector serveis a la 
producció (activitats relacionades amb informació i 
comunicació; financeres, immobiliàries, administratives, 
serveis auxiliars, professionals, científiques i tècniques i 
artístiques i d’entreteniment). La variació d’aquest sector 
en els darrers tres anys observa un cert increment en el 
2010 (9% més respecte el 2009) i un lleu descens, 
comparat amb la tendència global de la contractació, en 
els 2011 (-5%) i 2012(-3%). Cal dir que aquest sector 
també aplega les contractacions realitzades en 
empreses de treball temporal, d’aquí prové també en 

 
 
 Distribució dels contractes registrats segons activitat econòmica. Baix Llobregat 3T 2012. 

 
Font: OC-BL, a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació 
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part el seu pes sobre el total de contractes (veure el 
següent apartat del monogràfic). 
 
Comerç, restauració i hosteleria amb el 20% del total 
de la contractació de la comarca, suposa el segon sector 
econòmic en volum de contractació. Tot i que en el 2010 
es va observar un destacat creixement en els contractes 
registrats (17% més respecte l’any anterior), en els 
darrers 2 anys s’observa un descens continuat de la 
contractació (-3% en el 2011 i -9% en el 2012). 
 
Sanitat i serveis socials són el tercer sector econòmic 
en volum de contractes al Baix Llobregat (registrant 
l’11% del total de contractes). Aquest sector observa una 
evolució diferent a la dels anteriors sectors econòmics. 
Així, mentre en els anys 2010 i 2011 observaren un 
descens de la contractació (-2 i -11% respectivament) en 
el 2012 registra un cert increment de la contractació 
respecte l’any anterior (2% més). 
 
Indústria, construcció i transport i comunicacions 
són els altres sectors més rellevants en volum de 
contractes registrats (representant, en conjunt, el 21% 
del total de contractes registrats). El sector de la 
construcció observa una disminució constant en els 
contractes registrats. Indústria va registrar una 
disminució en el 2010 (-18%) que es va recuperar en el 
2011 (19%) però va tornar a disminuir en el darrer any  
(-11%). 
 
Serveis a la producció i transport i comunicacions 
són els 2 sectors econòmics que han anat augmentant el 
seu pes en el total de la contractació registrada del Baix 
Llobregat. Construcció i Administració pública i 
educació, en canvi, han estat els sectors que en 
aquests darrers 4 anys han disminuït més el seu pes en 
la contractació registrada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolució de la distribució de la contractació segons sectors econòmics. Baix Llobregat. 
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Font: OC-BL, a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. Les dades corresponen al tercer trimestre de cada any. 
 

 
 Distribució dels contractes registrats segons grups professionals. Baix Llobregat. 3T2012. 
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Font: OC-BL, a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació 
 
 
 
 
 

 
La majoria dels contractes registrats (el 42% del 
total) són d’operadors, muntadors d’instal·lacions i 
maquinària i ocupacions elementals. 
 
Altres grups majoritaris en els contractes registrats 
aquest trimestre són els tècnics (26% del total de 
contractació) i els treballadors dels serveis de 
restauració, personals i venedors (23%). 
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Evolució dels contractes registrats segons grups professionals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: OC-BL, a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació 

 
 
 
 
 
 

 
Els grups professionals de treballadors de serveis i 
operadors i ocupacions elementals són els que 
han registrat un augment de la contractació respecte 
l’any anterior. 
 
Els directors i gerents és el grup professional que ha 
registrat un major descens de la contractació. 
 
Professionals tècnics i treballadors qualificats tot i 
presentar anys amb descens de contractació, el 
promig d’evolució no ha suposat una disminució més 
gran d’un punt percentual. 
 
Resumint, l’evolució de la contractació registrada 
dels darrers anys ha afavorit als treballadors de 
serveis personals, de restauració i venedors; ha 
perjudicat als directius  i operaris  i ha estabilitzat al 
personal tècnic i treballadors qualificats. 
 

 
 
 
 
 
La temporalitat contractual al Baix Llobregat. 
 
La temporalitat és la característica principal dels 
contractes registrats, en aquest trimestre, el 89% de la 
contractació al Baix Llobregat ha estat temporal. 
 
Des del 2007 la taxa de temporalitat del conjunt de 
Catalunya és superior a la del Baix Llobregat. 
 
L’elevada taxa de temporalitat provoca una  
desproporcionada rotació entre ocupació i desocupació, 
provocant un elevat percentatge de persones amb grans 
períodes d’atur i nombrosos contractes temporals de 
curta durada (el 44% dels contractes registrats el tercer 
trimestre de 2012 al Baix Llobregat tenen una durada 
inferior als 3 mesos). 
 

 
 
Gràfic. Evolució de la taxa de temporalitat 
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Font: OC-BL, a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació 

 
 

Taula. Distribució dels contractes registrats segons modalitat de la contractació. Baix Llobregat 2008-2012. 

 
Font: OC-BL, a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació 

La contractació d’eventuals per circumstàncies de 
la producció, obra o servei i interinitat concentra 
el 87% dels contractes registrats. La contractació 
d’eventuals és l’única modalitat que incrementa el 
seu pes de manera constant des del 2008. 
 
Tot i observar un lleuger augment de la contractació 
indefinida respecte a la temporal en relació amb el 
2011, l’evolució general dels contractes registrats 
segons modalitat mostra un increment dels 
contractes temporals respecte els indefinits.  
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Un altre indicador per a mesurar la volatilitat contractual 
és el pes dels contractes registrats per les Empreses 
de Treball Temporal. El 23% dels contractes al Baix 
Llobregat i el 18% del total de Catalunya van ser 
registrats per ETT. 
 
Tan al Baix Llobregat com a Catalunya ha incrementat el 
pes dels contractes registrats per Empreses de Treball 
Temporal (tot i no superar el màxim de 2008). El pes 
d’aquests contractes és superior a la comarca que a 
l’observat al conjunt de Catalunya. 

 
Pes de les contractacions registrades per Empreses de Treball Temporal. 
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Font: OC-BL, a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació 

 
Responent preguntes 
 
Quin és el volum i evolució de la contractació?  En aquest trimestre s’han registrat 44.069 contractes al Baix 

Llobregat. Respecte el 2005, s’han registrat un 30% menys de 
contractes.  
 

Quines són les activitats econòmiques amb major 
disminució de contractació? 

Construcció, Administració Pública i Educació són les activitats 
econòmiques que han perdut més pes en el conjunt dels contractes 
registrats a la comarca. 
 

Quines són les ocupacions més afectades pel descens de 
la contractació? 

Directors i gerents són les ocupacions que més han disminuït en 
les contractacions registrades al Baix Llobregat.. 
 

Quines són les modalitats de contractació més presents? Eventuals per circumstàncies de la producció, obra i servei i 
interinitat són les modalitats de contractació majoritàries. 
 

Existeix alguna variació en el perfil de contractes registrats 
a partir de la RDL 3/2012? 

Un dels objectius del RDL és el de fomentar la contractació 
indefinida. Si es comparen les dades d’aquest trimestre amb les del 
3T2011, els contractes indefinits tot i disminuir (-2%) ho han fet 
amb menor intensitat que en els contractes temporals (-7%), per 
tant, el pes dels contractes indefinits en el conjunt de contractes 
registrats ha augmentat.. 

 
Per a més informació... 
Publicacions i articles que analitzen l’impacte de la reforma laboral en el mercat de treball. 
 

“Nota Informativa 4/2012”. Document del CERES (Centre d’Estudis i Recerca Sindicals) que analitza les implicacions 
generals de la reforma laboral 
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2012/ceres_ref.2012.pdf 
 
“Las reformas laborales en España y su impacto real en el mercado de trabajo ”IESE.Cátedra SEAT de Relaciones 
Laborales 
http://www.iese.edu/es/files/ReformasLaborales.pdf 
 
“Evaluando los efectos a largo plazo de la reforma laboral en España” Ministerio de Economía y Hacienda. 
http://bit.ly/UcACAi 
 
“La última reforma laboral. Un nuevo marco para el empleo” pwc 
http://bit.ly/A0TEeK 
 
“La reforma laboral y las personas con discapacidad”. CERMI (Comitè Español Representante de Personas con 
Discapacidad). 
http://bit.ly/TC7oku 
 
“La reforma laboral tendrá un coste de 208 millones durante el primer año”, El País, 17 de febrer 2012. 
http://bit.ly/TX5024 

 
Por un contrato único, plataforma que neix a Internet per a canviar la legislació laboral 

Plataforma http://uncontratoparaemplearlosatodos.es/#1 
Menció premsa http://bit.ly/WGfEMv 

 


