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Els contractes registrats al Baix Llobregat en el 2017.

Quina és l’evolució dels contractes registrats?

Com influeix el sexe i l’edat en els contractes 

registrats?

Quines són les activitats que registren més 

contractes? Existeix una relació entre els 

contractes registrats i les activitats més 

demandades?

Quines són les ocupacions que registren més 

contractes?

Els contractes registrats cada vegada tenen 

menor durada?

La temporalitat contractual als municipis de la 

comarca.
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2017 és el primer any on els contractes registrats a la comarca (290.935) superen al registrats en el 2007.

Els contractes registrats per homes sempre han superat al de les dones. Només entre els homes els contractes registrats en 2016 i 2017 supera als registrats en el 2007. A partir de 2013 el 
ritme creixent dels contractes registrats per homes supera al de les dones. En cap any de la sèrie les dones superen el nombre de contractes registrats en el 2007.

Font: OC-BL a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu.

inici
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La majoria dels nous contractes els registren persones de 25 a 44 anys.

Respecte al 2016 augmenten els contractes registrats en totes les franges d’edat (a excepció

de les dones > 60 anys). El creixement interanual és major entre homes (+11,7%) i joves

(+15,4%).

Respecte a 2007 disminueixen els contractes registrats entre els joves (-18,4%) i dones (-

0,9%). Els contractes registrats per homes (+12,2%) i majors de 45 anys (+80%) augmenten.

Font: OC-BL a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu.
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Comerç, restauració i hoteleria i

serveis a la producció són les

activitats que més nous contractes han

registrat en el 2017 al Baix Llobregat.

En concret, serveis de menjar i begudes

(8,1% del total de registres) i comerç al

detall (7,3%) són les activitats que han

concentrat més nous contractes.

Tots els grans sectors augmenten la

seva contractació registrada

respecte l’any anterior. Agricultura (

+37,5%), indústria (+18,4%) i transport i

comunicacions (+14,1%) són els que

més han crescut.

6 dels 8 grans sectors creixen en

contractes registrats respecte el

2007. Transport i comunicacions

(+120%) i indústria (+98,5%) són els

grans sectors que més augmenten.

Construcció (-42%), serveis a la

producció (-39%) i sanitat i serveis a la

producció (-11%) són els únics sectors

que han disminuït els seus contractes

registrats.

Activitats més dinàmiques.

Vehicles de motor, emmagatzematge

i afins al transport i activitats

administratives són les que han

crescut més en contractes registrats.

Activitats que perden contractes.

Serveis tècnics d’arquitectura i

enginyeria, transport aeri i serveis

socials sense allotjament, en canvi,

són les activitats on més ha disminuït

la contractació registrada.

Font: OC-BL a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu.
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Activitats que han crescut més en contractes registrats respecte 2016

Nombre de 

contractes

%  respecte el 

total

Variació 

absoluta

Variació relativa 

(% )

29 - Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 14.923 5,1 4.670 45,5

52 - Emmagatzematge i afins al transport 19.534 6,7 3.615 22,7

82 - Activitats administratives d'oficina 13.713 4,7 2.122 18,3

56 - Serveis de menjar i begudes 23.501 8,1 2.036 9,5

85 - Educació 13.706 4,7 1.884 15,9

68 - Activitats immobiliàries 3.519 1,2 1.736 97,4

86 - Activitats sanitàries 20.999 7,2 1.593 8,2

10 - Indústries de productes alimentaris 9.543 3,3 1.523 19,0

43 - Activitats especialitzades construcció 11.027 3,8 727 7,1

47 - Comerç detall, exc. vehicles motor 21.365 7,3 621 3,0

Activitats que han disminuït en contractes registrats respecte 2016

Nombre de 

contractes

%  respecte el 

total

Variació 

absoluta

Variació relativa 

(% )

71 - Serveis tècnics arquitectura i enginyeria 5.481 1,9 -1.282 -19,0

51 - Transport aeri 2.037 0,7 -764 -27,3

88 - Serveis socials sense allotjament 3.633 1,2 -532 -12,8

90 - Activitats artístiques i d'espectacles 2.830 1,0 -347 -10,9

41 - Construcció d'immobles 4.640 1,6 -290 -5,9

22 - Cautxú i plàstic 3.493 1,2 -121 -3,3

73 - Publicitat i estudis de mercat 1.618 0,6 -117 -6,7
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Activitats econòmiques que han registrat més nous contractes en el 2017

Nombre de 

contractes

%  respecte el 

total

56 - Serveis de menjar i begudes 23.501 8,1%

47 - Comerç detall, exc. vehicles motor 21.365 7,3%

86 - Activitats sanitàries 20.999 7,2%

52 - Emmagatzematge i afins al transport 19.534 6,7%

46 - Comerç engròs, exc. vehicles motor 17.074 5,9%

29 - Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 14.923 5,1%

82 - Activitats administratives d'oficina 13.713 4,7%

85 - Educació 13.706 4,7%

43 - Activitats especialitzades construcció 11.027 3,8%

10 - Indústries de productes alimentaris 9.543 3,3%

Total contractes registrats de les 10 activitats 

amb més contractes registrats
165.385 56,8%

Total contractes registrats 290.935 100,0%

Activitats econòmiques amb més demandants d'ocupació

Nombre de 

demandants 

d'ocupació

%  respecte el 

total

47 - Comerç detall, exc. vehicles motor 4.975 9,6%

78 - Activitats relacionades amb l'ocupació 4.185 8,1%

56 - Serveis de menjar i begudes 3.992 7,7%

81 - Serveis a edificis i de jardineria 3.594 6,9%

SOA - Sense ocupació anterior 3.493 6,7%

43 - Activitats especialitzades construcció 2.375 4,6%

84 - Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 2.310 4,4%

46 - Comerç engròs, exc. vehicles motor 2.241 4,3%

41 - Construcció d'immobles 1.680 3,2%

82 - Activitats administratives d'oficina 1.431 2,8%

96 - Altres activitats de serveis personals 1.132 2,2%

Demandants d'ocupació de les 10 activitats 

majoritàries
31.408 60,5%

Total demandants d'ocupació 51.943 100,0%

Les dades corresponen a desembre 2017

De les 10 activitats més demandades només 3 (serveis de menjar i begudes, comerç al detall i comerç a l’engròs) es situen entre les que han registrat més nous contractes.
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Les ocupacions elementals (37%) i els treballadors de

restauració, serveis personals i venedors (21,5%) són

les que registren un major volum de contractes en el 2017

al Baix Llobregat.

Augmenten els peons industrials i disminueixen

professionals científics. En detall, són els peons

d’indústries manufactureres els que més nous contractes

van registrar (suposant el 18% del total de contractes

registrats aquest any) com també els que més han crescut

en contractes registrats (10,761 contractes més respecte

el 2016). En canvi, les ocupacions de professionals en

ciències físiques, química i enginyeria (1.809 contractes

menys) com tècnics en ciències i enginyeria (470

contractes menys) són les que han registrat una major

caiguda de contractes respecte el 2016.
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Ocupacions que han crescut més en contractes registrats respecte 2016

Nombre de 

contractes

%  respecte el 

total

Variació 

absoluta

Variació relativa 

(% )

97 - Peons indústries manufactureres 51.903 17,8 10.761 26,2

38 - Tècnics tecnologies informació i 

comunicació (TIC)
4.251 1,5 1.612 61,1

83 - Maquinistes locomotora, operador 

maquinària i mariners
5.071 1,7 1.182 30,4

81 - Operadors instal·lacions i màquines 

fixes
7.883 2,7 1.056 15,5

56 - Treballadors que tenen cura persones, 

serv. salut
12.617 4,3 1.032 8,9

43 - Altres administratius sense atenció al 

públic
6.883 2,4 1.005 17,1

Ocupacions que han disminuït en contractes registrats respecte 2016

Nombre de 

contractes

%  respecte el 

total

Variació 

absoluta

Variació relativa 

(% )

24 - Professionals ciències físiques, 

químiques i enginyeries
2.481 0,9 -1.809 -42,2

31 - Tècnics ciències i enginyeries 4.946 1,7 -470 -8,7

73 - Soldadors, muntadors estructures 

metàl·liques, sim.
3.841 1,3 -322 -7,7

55 - Caixers i taquillers (exc. banca) 1.493 0,5 -312 -17,3

96 - Peons construcció i mineria 3.829 1,3 -238 -5,9

36 - Prof. gestió administrativa, forces i 

cossos seguretat
1.659 0,6 -234 -12,4

77 - Treballadors indústria alimentació, 

begudes i tabac
1.433 0,5 -225 -13,6

Ocupacions que han registrat més nous contractes

Nombre de 

contractes

%  respecte el 

total

97 - Peons indústries manufactureres 51.903 17,8%

98 - Peons transport, descarregadors i 

reposadors
19.765 6,8%

51 - Treballadors assalariats serveis 

restauració
17.048 5,9%

37 - Prof. suport serveis jurídics, socials i 

similars
15.736 5,4%

52 - Dependents botigues i magatzems 14.427 5,0%

92 - Altre tipus de personal de neteja 14.304 4,9%

56 - Treballadors que tenen cura persones, 

serv. salut
12.617 4,3%

21 - Professionals de la salut 10.118 3,5%

94 - Recollidors residus, venedors carrer i 

altres similars
9.077 3,1%

81 - Operadors instal·lacions i màquines 

fixes
7.883 2,7%

Total contractes registrats de les 10 

ocupacions amb més contractes registrats
172.878 59,4%

Total contractes registrats 290.935 100,0%
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La majoria dels contractes registrats en el 2017 van ser

sota les modalitats d’eventuals (43%), circumstàncies

de la producció i d’obra o servei (31%).

Respecte el 2016 els contractes eventuals i interinitat són

els que creixen més (+16,4%).

Respecte el 2007 creix en especial els contractes ordinaris

de temps indefinit (+17,7%) i disminueixen significativament

els convertits en indefinits (-28%).
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Més de la meitat (53%) dels nous contractes eren

registrats per persones amb nivell formatiu mig

(persones amb estudis obligatoris completats). En el

2007 aquest col·lectiu representava el 68,6%

El 20% eren signats per persones sense escolaritzar o

amb estudis obligatoris incomplets. En el 2007 aquest

col·lectiu representava l’11%.

El 12% dels contractes eren registrats per persones

amb titulació universitària i el 16% per titulats en

formació professional. En el 2007 els titulats

universitaris signaven el 7% dels nous contractes i els

tècnics i titulats en formació professional el 13%.
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Polarització dels contractes registrats.

Els contractes de menor titulació i els de

major són els que creixen més. Així els

contractes signats per persones sense

estudis completats han augmentat respecte

el 2007 de manera constant des de 2012,

sent també els que més han crescut aquest

any. Els contractes registrats per titulats

universitaris observen també aquesta

tendència, superant, des de 2013 els

contractes registrats en el 2007.

Només els contractes registrats per

persones amb nivell formatiu mig (educació

obligatòria) registren en tots els anys

observats un menor volum de contractes

registrats respecte el 2007.



Amb la col·laboració de:

Nota de conjuntura laboral. Núm 17. 2018. Radiografia dels contractes registrats al Baix Llobregat.             12

Distribució 

dels 

contractes 

registrats 

segons 

durada

Més de la meitat dels nous contractes tenen una durada

inferior a 6 mesos. Només el 13% eren indefinits.

Els contractes de durada inferior a un any són els que

registren la millor tendència (creixement constant des del

2012).

Els contractes de molt curta durada (inferior a un mes)

observen un creixement constant del seu pes respecte al

total. Mentre que en el 2007 suposaven el 22% del total, en

el 2017 són el 34%.

Els contractes indefinits observen però, la tendència

inversa. Mentre que en el 2007 suposaven el 17% en el

2017 aquests no superen el 13%.
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Si el creixement constant del total de contractes registrats

era degut en part dels contractes de curta durada, el

creixement dels contractes registrats per empreses de

treball temporal (ETT) observen la mateixa tendència.

Els contractes d’un dia o menys presenten un ritme

creixent i constant des de 2009, arribant a registrar en el

2017 un increment de 261,4 respecte els registrats en el

2007. Així, si aquests tipus de contractes suposaven el 7%

del total de contractes registrats per ETT en el 2007, en el

2017 arribaven al 16%.

Cal dir però, que respecte al 2016 ha augmentat el pes

dels contractes registrats per ETT de durada superior

a 30 dies ( del 6 al 10% del total de contractes).
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Dades municipals
Collbató

Esparreguera

Olesa de 
Montserrat

Abrera

Sant Esteve 
Sesrovires

Martorell

Castellví de 
Rosanes

Sant Andreu 
de la Barca

El Papiol

Molins de Rei

Corbera de Llobregat Pallejà

Sant Feliu 
de 

LlobregatCervelló

Sant Vicenc 
dels Horts

Sant Just 
Desvern

Vallirana
Esplugues de 

Llobregat

Santa Coloma 
de Cervelló

Sant Joan 
Despí

Torrelles 
de Llobregat

Cornellà 
de Llobregat

Sant Boi de Llobregat

Begues

Sant Climent 
de Llobregat

El Prat de Llobregat

Viladecans

Gava

Castelldefels

La Palma

Taxa de temporalitat contractual

Menys del 80%

entre 80 i 85

entre 85 i 90

més del 90%El 83,4% dels contractes registrats el 2017 al conjunt

del Baix Llobregat eren temporals.

4 municipis de la comarca registren una taxa de

temporalitat superior al 90%: Martorell (95%), Sant Esteve

Sesrovires (94%), Sant Andreu de la Barca (93%) i Sant

Boi de Llobregat (90%).

Santa Coloma de Cervelló (74,8%), la Palma de Cervelló

(75,3%), Corbera de Llobregat (75,9%), Cervelló (77,4%) i

el Papiol (77,7%) són els municipis amb la taxa de

temporalitat més baixa.
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Collbató

Esparreguera

Olesa de 
Montserrat
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Sesrovires

Martorell

Castellví de 
Rosanes

Sant Andreu 
de la Barca

El Papiol

Molins de Rei

Corbera de Llobregat Pallejà

Sant Feliu 
de 

LlobregatCervelló

Sant Vicenc 
dels Horts

Sant Just 
Desvern

Vallirana
Esplugues de 

Llobregat

Santa Coloma 
de Cervelló

Sant Joan 
Despí

Torrelles 
de Llobregat

Cornellà 
de Llobregat

Sant Boi de Llobregat

Begues

Sant Climent 
de Llobregat

El Prat de Llobregat

Viladecans

Gava

Castelldefels

La Palma

Variació 2007-2017 de la
Taxa de temporalitat contractual

disminució de la taxa de temporalitat

creixement de 4pp

creixement entre 4 i 8 pp

creixement superior a 8pp

Variació 2007-2017. Creix en un 6% els contractes

registrats a la comarca. La taxa de temporalitat també

creix i ho fa en un 4%.

9 municipis del Baix Llobregat presenten una taxa de

temporalitat menor a la registrada en el 2007. Sant

Vicenç dels Horts (-8,1%), Sant Climent de Llobregat

(-5,5%), Santa Coloma de Cervelló (-4,2%), Molins de

Rei (-3,5%), Castellví de Rosanes (-3%), la Palma de

Cervelló (-2,8%), Corbera de Llobregat (-2,2%),

Esplugues de Llobregat (-1,5%) i Sant Feliu de

Llobregat (-0,3%).

3 municipis presenten un creixement superior a 8 punts

percentuals de la seva taxa de temporalitat. El Papiol

(+12,6%), Torrelles de Llobregat (+11,6%) i Sant Just

Desvern (+9,8%).


