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Balanç contractació 2018 

Evolució de l’ocupació a Catalunya, 2018 

L’any 2018 va tancar amb 3.396.621 persones afiliades a la Seguretat Social a 
Catalunya, de les quals 2.838.836 al règim General, i 551.665 al règim de treballadors 
autònoms. Aquesta dadta suposa un increment, en relació al 2017, de 96.437 noves 
afiliacions, i una millora del 2,92%. Per una altra banda, les dades de l’Enquesta de 
Població Activa publicades pel 4t trimestre de 2018, confirmen una millora de la taxa 
d’ocupació fins el 54,4%, amb un augment del nombre de treballadors/es actius (fins 
3.842.500) i un descens dels desocupats/des en nombre de 74.900, que comporta una 
reducció de la taxa d’atur que baixa al 11,75%. 

Aquest comportament confirma que en aquesta fase de suau desacceleració del 
creixement econòmic es continua creant ocupació, tot i que a un ritme lleugerament 
inferior a l’any anterior (3,6% i 113.600 persones el 4T2017 per 2,26% i 74.900 el 
4T2018), tendència que es confirma en la reducció en termes interanuals de persones 
desocupades, que va ser de 79.300 persones, el 4t trimestre de 2017, per 74.900 el 
darrer trimestre de 2018. Malauradament aquesta millora gradual no aconsegueix 
pal·liar el fort biaix de gènere existent en la taxa d’ocupació i la d’activitat, i que supera 
el 4t trimestre de 2018 els 10 punts. Així la taxa d’ocupació masculina és, a finals de 
2018, de 59,52, per 49,60% en el cas de la femenina, i la taxa d’activitat dels homes és 
de 66,81, per 56,83 la de les dones. En relació a la taxa d’atur la diferència és també 
rellevant tot i que inferior, al ser, respectivament del 10,91 i del 12,67%. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Enquesta de població activa (INE) 

Però si les dades d’ocupació milloren en termes quantitatius, hi ha un empitjorament 
de la qualitat del treball que es fa palesa tant pel que fa la parcialitat com la 
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temporalitat. Com ens mostra l’EPA, l’increment de treballadors/es a temps parcial en 
un any ha estat de 31.900 persones, el que comporta una revifada de l’índex de 
parcialitat que es situa en 14,61, quan estava en 13,98%, el 4T de 2017. Cal recordar 
que la parcialitat de les dones és tres vegades superior a la dels homes amb unes taxes 
respectives de 22,57 i 7,55%. Les persones que treballen a temps parcial, moltes de les 
quals ho fan de manera involuntària, sumen a Catalunya, prop de mig milió (495.400).  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Enquesta de població activa (INE) 

En relació a la temporalitat, també es fa palès un canvi de tendència amb un nou 
increment interanual de la temporalitat, que en un any ha pujat del 21,60 al 22,06%. 
Aquestes dades es confirmen també quan analitzem les dades de contractació 2018. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Enquesta de població activa (INE) 
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Evolució de la contractació a Catalunya, 2018 

Al llarg de l’any 2018 es van registrar a Catalunya 3.329.416 contractes de treball dels 
quals menys d’un 14% van ser indefinits. Tot i que el nombre de contractes indefinits 
s’ha doblat al llarg de la recuperació, amb 228.478 contractes més el 2018, que cinc 
anys abans, en aquest temps l’increment de contractes temporal ha estat de 939.984.  

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Indefinits 234.699 285.316 325.533 376.034 411.539 463.177 
Temporals 1.926.255 2.156.301 2.406.282 2.610.524 2.775.620 2.866.239 
Totals 2.160.954 2.441.617 2.731.815 2.986.558 3.187.159 3.329.416 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu 
 

Els contractes indefinits han estat en la seva major part ordinaris, tot i que es consigna 
un increment important (11,5%), en relació al 2017, dels contractes que el 2018 s’han 
convertits en indefinits. En el cas dels contractes temporals els més utilitzats continuen 
essent els eventuals per circumstàncies de la producció, seguits dels d’obra i servei. En 
el capítol ’altres’ val la pena destacar el fort increment dels contractes d’inserció 
(39%), dels de jubilació parcial (31,4%) i dels de relleu (28,3%). 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu 

Pel que fa la distribució de contractes per sectors, es fa palesa la mateixa dinàmica de 
terciarització que ha posat en evidència l’EPA del 4t trimestre, amb una reducció de 
l’ocupació industrial a Catalunya de 3.000 persones (de 15.000 entre 3T i 4T 2018) i un 
augment de l’ocupació als serveis de prop de 73.000. Si l’agricultura es mantenia 
gairebé estable entre els darrers trimestres dels anys 2017 i 2018, en el cas de la 
construcció, l’increment ha suposat ocupació per a 5.000 i escaig treballadors/es. 
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Els dos sectors on més contractes s’han signat l’any 2018 son els serveis (80%) i la 
indústria (13,3%), tot i que la variació interanual ha estat més forta en la segona (6,3%) 
que en els primers (4,8%), reforçant la tendència de l’any passat (7,5 i 6,7% 
respectivament). Si comparem amb l’any en que va tocar fons la destrucció d’ocupació 
(2013), podem apreciar com en aquest temps el nombre de contractes indefinits 
gairebé s’han doblat en tots dos sectors, però, en el cas dels contractes temporals hi 
ha un increment molt més acusat en la indústria que no en els serveis. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu 

Això comporta que la contractació en el sector d’indústria està canviant en el període 
de recuperació més que no el de serveis, amb un augment de la temporalitat que té a 
veure amb els processos d’automatització, la renovació de les plantilles i les incerteses 
que enfronta el sector. Aquesta és també l’explicació perquè l’ocupació més contrac- 

 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades del SOC i del SEPE 
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tada sigui la de peons d’indústries manufactureres (12,2%), per sobre dels i les 
cambreres assalariades (9,1%), amb un increment suau, en relació al 2017, pel que fa 
els primers (11,9%), per una reducció suau en el cas dels segons (9,7%). En el cas dels 
peons s’ha de constatar que tan sols un percentatge molt baix d’aquests contractes 
han estat contractes indefinits (3%), xifra que contrasta amb la corresponent als 
venedors (21,3%) o els cambrers assalariats (14%). 
 
Aquesta evolució té a veure possiblement amb l’augment de la contractació mitjançant 
ETT. Les empreses de treball temporal van formalitzar el 2018 735.751 contractes, dels 
quals el 36,2% van ser al sector d’indústria. Aquesta percentatge contrasta amb el 
corresponent al nombre de contractes temporals signats al sector en relació al total, i 
que, com hem vist abans, és de poc més del 13%. Les ETT continuen el 2018 la seva 
gradual expansió en la quota de mercat que va assolir l’any passat el 22,1%, tendència 
que sembla consolidar-se en la fase de creació d’ocupació. 
 

 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades del SOC i del SEPE 
 
Les empreses de treball temporal contracten majoritàriament homes (61%) i persones 
joves (41,4% amb menys de 30 anys). En relació a la durada dels contractes, la meitat 
dels 735.751 contractes formalitzats el 2018, van tenir una durada inferior a una 
setmana. 
 
És en la durada dels contractes on la fase d’expansió quantitativa de l’ocupació mostra 
una tendència certament preocupant. En relació al 2017, el nombre de contractes de 
menys d’un mes ha passat del 41,3 al 43,4%, el que suposa una variació interanual del 
8,6%. Pel que fa la variació interanual dels contractes de durada indeterminada, 
aquests s’han reduït en un any en un 2%, passant de 935.308 (33,7%) a 916.464 (32%). 
S’ha de recordar que dels contractes de menys d’un mes, el 78,5% tenen una durada 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Quota de mercat de les ETT (en %) 



 

6 
 

inferior o igual a 7 dies. Aquests contractes de molt curta durada suposen el 34% dels 
contractes temporals signats el 2018, i poc menys del 30% del total de contractes 
(temporals i indefinits) signats a Catalunya. 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'Observatori del Mercat de Treball i Model Productiu 
 
 

El recurs a aquest tipus de contractes per part dels empresaris s’ha fet més intensiu i 
notori al llarg de la fase de creació d’ocupació que comença el 2013, amb un increment 
en aquests sis anys de més de 400.000 contractes. Per sectors l’any 2018 a la indústria 
es van signar 131.768 contractes d’una setmana o menys, per 837.495 en els serveis. 
Un factor que genera alarma és que 1 de cada tres contractes de molt curta durada, 
sigui a més a temps parcial, amb un total de 316.010 contractes signats el 2018, dels 
quals la immensa majoria (302.209) al sector serveis. 

La dificultat per garantir que aquest tipus de contractes s’atenguin a la llei sembla 
evident, més encara en absència d’instruments de control horari que facilitin la labor 
de la inspecció de treball. Convé recordar que el 43% dels contractes temporals els 
signen persones joves (16 a 29 anys), i que per tant les relacions laborals dels joves 
estan marcades per una especial precarietat. En clau de gènere, els homes signen més 
contractes indefinits i per obra i servei que les dones, però aquestes dupliquen el 
col·lectiu masculí pel que fa els contractes d’interinitat. Sembla evident que aquest és 
una de les claus de discriminació que ha patit el col·lectiu femení, que va signar, el 
2018, un total de 1.586.572 contractes. 
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Conclusions 

L’any 2018 es continua generant ocupació, tot i que en una quantitat inferior a l’any 
anterior. Un altre canvi rellevant respecte el 2017, és el de l’increment de les taxes de 
temporalitat i parcialitat que ha fet palesa l’EPA del quart trimestre. Aquesta tendència 
de creació d’ocupació majoritàriament precària es manifesta també en la contractació 
realitzada el 2018, amb un augment de 4,5% del total de contractes, que està per 
sobre de l’increment de persones ocupades, del 2,2%. Com en l’Enquesta de població 
activa s’aprecia la continuïtat en la tendència a la terciarització, amb uns serveis on es 
signen 4 de cada 5 contractes, i un canvi gradual en l’estructura de la contractació 
industrial, amb un increment del nombre de contractes temporals i el recurs recurrent 
a aquest tipus de contractes, especialment en el cas dels peons manufacturers.  

Mereix especial esment l’increment dels contractes de molt curta durada. L’any 2018, 
3 de cada 10 contractes signats van ser d’una setmana o menys, la immensa majoria 
dels quals al sector serveis. 1 de cada deu contractes signats va de ser de set dies o 
menys i a temps parcial, el que comporta relacions laborals que aboquen als 
treballadors i treballadores a una precarietat extrema, i especialment els joves i les 
dones que son les que fan un us més intensiu dels contractes temporals. La fase 
d’expansió quantitativa iniciada al 2013 no mostra tampoc el 2018 un canvi estructural 
en direcció a l’estabilitat i la qualitat, i es continua centrant en una ocupació de baix 
valor afegit i especialment vulnerable als cicles econòmics. 

 

Propostes de CCOO 

- Control del frau en la contractació. Més mitjans per la inspecció de treball 
- Control horari. Excés d’hores extra i contractes parcials per cobrir demandes 

que tenen caràcter estructural 
- Inversió industrial i en el teixit productiu. Pacte Nacional per la Indústria 
- Inversió en formació i qualificació per arrelar al territori baules de la cadena de 

valor que siguin intensives en coneixement i ocupació de qualitat 
- Jubilació parcial amb contracte relleu a la indústria i també a d’altres sectors 

que enfronten la renovació de plantilles 
- Més polítiques actives d’ocupació, adreçades sobretot a dones i col·lectius 

vulnerables que són sobre els qui recau, de manera més intensa, la precarietat 
laboral. 

- Més inversió pública adreçada a fomentar un nou model productiu basat en 
ocupació de qualitat, estable i amb garanties, en sectors que aportin valor 
afegit, innovadors i competitius. 
 


