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Mercat de treball lleidatà  = mercat de treball precari   

X temporal : 

� Lleida lidera la temporalitat de Catalunya : a Llei da només s’han 

signat el 5,8% del total de contractes celebrats a Catalunya i el 91% 

han estat temporals.  

 
� 9 de cada 10 contractes signats a la província són temporals. 

 

� 4 de cada 10 contractes temporals del mes de novemb re tenen una 

durada inferior als 3 mesos (4.026 contractes ) 

 

� 1 de cada 4 contractes temporals del mes de novembr e tenen una 

durada màxima d’1 mes (2.627 contractes) 

 
 

X estacional : 

� Més de la meitat (59,6%) dels contractes realitzats  a la província 

durant l’any 2016 s’han concentrat en 5 mesos, de m aig a setembre. 

 

X sectoritzat : 

� Per sectors, els majors increments de la contractac ió es concentren 

en el sector serveis. La resta de sectors no acaben  de remuntar. 

 

� El sector serveis protagonista de la contractació t emporal a les 

Terres de Lleida.  

 

� 6 de cada 10 persones ens situació d’atur estan ins crites al sector 

serveis 



 

 
 
Dades de contractació. Evolució novembre 2014-novem bre 2016 
 

Període 
Contractes 

INDEFINITS 

Contractes 

TEMPORALS 

TOTAL 

contractes 
% Indef % Temp 

nov-14 986 8.030 9.016 10,9 89,1 

dic-14 819 7.689 8.508 9,6 90,4 

ene-15 1.301 8.683 9.984 13,0 87,0 

feb-15 1.066 7.246 8.312 12,8 87,2 

mar-15 1.401 9.017 10.418 13,4 86,6 

abr-15 1.057 8.961 10.018 10,6 89,4 

may-15 1.177 16.625 17.802 6,6 93,4 

jun-15 1.229 18.109 19.338 6,4 93,6 

jul-15 1.120 20.263 21.383 5,2 94,8 

ago-15 842 17.171 18.013 4,7 95,3 

sep-15 1.312 13.530 14.842 8,8 91,2 

oct-15 1.323 10.228 11.551 11,5 88,5 

nov-15 1.238 10.031 11.269 11,0 89,0 

dic-15 1.019 9.020 10.039 10,2 89,8 

ene.-16 1.138 9.134 10.272 11,1 88,9 

feb.-16 1.346 8.697 10.043 13,4 86,6 

mar.-16 1.230 8.455 9.685 12,7 87,3 

abr.-16 1.402 9.503 10.905 12,9 87,1 

may.-16 1.250 15.368 16.618 7,5 92,5 

jun.-16 1.277 20.531 21.808 5,9 94,1 

jul.-26 1.264 20.197 21.461 5,9 94,1 

ago.-16 1.116 18.599 19.715 5,7 94,3 

sep.-16 1.523 15.125 16.648 9,1 90,9 

oct.-16 1.525 10.883 12.408 12,3 87,7 

nov.-16 1.467 10.222 11.689 12,6 87,4 

 
 
 

 
 
 
 
 

Elaboració pròpia 
Font : Web del Departament de Treball, Afers Socials i Família 
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La representació gràfica evolutiva dels dos últims anys, mostren les oscil·lacions 

de la contractació al territori.  

 

La gran majoria de la contractació a les Terres de Lleida es realitza en un període 

de cinc mesos i és, en percentatges superiors als 90 %, de caràcter temporal. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboració pròpia 
Font : Web del Departament de Treball, Afers Socials i Família 



 

 
 
Contractació per sectors.  
 

 Agricultura Indústria Construcció Serveis 

 Indef. Temp. Total Indef. Temp. Total Indef. Temp. Total Indef. Temp. Total 

Novembre 

2014 68 1.898 1.966 115 1.045 1.160 86 580 666 717 4.507 5.224 

Novembre 

2015 161 2.179 2.340 137 1.177 1.314 124 635 759 816 6.040 6.856 

Novembre 

2016 
100 2.089 2.189 173 1.284 1.457 102 533 635 1.092 6.316 7.408 

 
 
 

El sector determinant en la estacionalitat i temporalitat de la contractació a les 

terres de Lleida és el sector serveis, seguit del sector agrari. 

 
L’increment de la contractació en ambdós sectors entre els mesos de maig a 

setembre, és la causa de la concentració de més de la meitat de la contractació 

anual en cinc mesos de l’any. Aquest mesos són els de més activitat agrària 

(recollida de la fruita) i l’increment de les activitats d’oci, hostaleria i turisme a les 

Terres de Lleida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboració pròpia 
Font : Web del Departament de Treball, Afers Socials i Família 



 

 
 
 

Contractació per sectors. Evolució novembre 2014 – novembre 2016  
 

Període 
Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Indef. Temp. Total Indef. Temp. Total Indef. Temp. Total Indef. Temp. Total 

nov-14 68 1.898 1.966 115 1.045 1.160 86 580 666 717 4.507 5.224 

dic-14 57 915 972 122 821 943 63 477 540 577 5.476 6.053 

ene-15 68 874 942 169 972 1.141 106 601 707 958 6.236 7.194 

feb-15 75 898 973 131 981 1.112 82 630 712 778 4.737 5.515 

mar-15 106 1.318 1.424 179 1.002 1.181 110 682 792 1.006 6.015 7.021 

abr-15 90 1.767 1.857 130 976 1.106 102 636 738 735 5.582 6.317 

may-15 169 8.002 8.171 143 1.017 1.160 100 673 773 765 6.933 7.698 

jun-15 91 4.773 4.864 139 1.151 1.290 111 575 686 888 11.610 12.498 

jul-15 101 6.655 6.756 149 1.414 1.563 110 722 832 760 11.472 12.232 

ago-15 57 8.462 8.519 152 1.045 1.197 80 641 721 553 7.023 7.576 

sep-15 54 4.241 4.295 147 1.301 1.448 96 663 759 1.015 7.325 8.340 

oct-15 74 1.754 1.828 149 1.217 1.366 109 531 640 991 6.726 7.717 

nov-15 161 2.179 2.340 137 1.177 1.314 124 635 759 816 6.040 6.856 

dic-15 80 1.007 1.087 128 886 1.014 91 428 519 720 6.699 7.419 

ene-16 71 1.133 1.204 141 1.190 1.331 108 596 704 818 6.215 7.033 

feb-16 124 995 1.119 168 1.070 1.238 96 582 678 958 6.050 7.008 

mar-16 89 960 1.049 178 1.160 1.338 90 540 630 873 5.795 6.668 

abr-16 157 1.959 2.116 179 1.160 1.339 106 633 739 960 5.751 6.711 

may-16 145 6.536 6.681 166 1.253 1.419 88 635 723 851 6.944 7.795 

jun-16 90 6.207 6.297 146 1.473 1.619 81 631 712 960 12.220 13.180 

jul-16 74 6.601 6.675 184 1.455 1.639 87 655 742 919 11.486 12.405 

ago-16 119 8.783 8.902 142 1.350 1.492 86 549 635 769 7.917 8.686 

sep-16 135 4.620 4.755 180 1.444 1.624 115 658 773 1.093 8.403 9.496 

oct-16 127 2.029 2.156 188 1.280 1.468 97 626 723 1.113 6.948 8.061 

nov-16 100 2.089 2.189 173 1.284 1.457 102 533 635 1.092 6.316 7.408 

 
 
 
 

 
 
 
 

Elaboració pròpia 
Font : Web del Departament de Treball, Afers Socials i Família 



 

 
Durada dels contractes temporals.  
 
 

 

 

<= 1            

mes 

> 1 a >=3 

mesos 

>3 a <=6 

mesos 

> 6 a <=12 

mesos 

> 12 a 

<=18 

mesos 

> 18 a 

<=24 

mesos 

> 24    

mesos 
Indeter. 

TOTAL 

CONT. 

TEMP. 

Nov. 2014 2.098 941 666 165 3 5 42 4.110 8.030 

Nov. 2015 2.560 1.324 935 259 7 13 45 4.888 10.031 

Nov. 2016 2.627 1.399 1.029 220 5 2 26 4.914 10.222 

 
 
 

 
 
La durada dels contractes temporals és un ítem amb tendència clara a la 

reducció, agreujant la precarietat del mercat de treball lleidatà.  

 

Els contractes fins a 1 mes de durada són majoritàriament els realitzats en la 

modalitat de ‘’Eventuals per circumstàncies de la producció’’ (2.052 al mes de 

novembre de 2016) i dels 4.914 de durada ‘’Indeterminada’’, 4.307 

corresponen a la modalitat de ‘’Obra o servei’’. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboració pròpia 
Font : Web del Departament de Treball, Afers Socials i Família 



 

• Lleida:  situació a novembre de 2016 

 
23.997 persones en situació d’atur , 501 persones més que el  mes anterior 

( +2,13 %)  i un descens de 2.440 persones respecte l’any anterior (- 9,2 %)  
 

L’atur s’ha incrementat el doble entre les dones re specte els homes 

amb 334 dones més en situació d’atur (+ 2,6 %) i 167 homes més a l’atur (+1,5%)  

Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 11,3% en el cas 

dels homes (1.437 aturats menys) i un 7,3 % en el de les dones (1003 dones 

aturades menys).  

 

Augmenta l’atur entre la població treballadora més jove 

El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes 

en 1.753 joves, 103 joves més en situació d’atur que el mes passat (+6,24%). 

Respecte l’any passat, els joves en situació d’atur s’han reduït d’un 1,57, amb 28 

joves menys aturats. 

 

La població estrangera desocupada representa el 34, 5% del total de l’atur  

Amb un total de 8.282 persones estrangeres en situació de desocupació, 288 

persones més que el mes anterior (+3,47%). 

 

Per sectors, l’atur s’ha incrementat a tots els sec tors : 

• Serveis:  15.068 persones en situació d’atur, 400 persones més que el 

mes anterior (+ 2,72%) 

• Agricultura:  3.417 persones en situació d’atur, 49 persones més que el 

mes anterior  (+ 1,45 %) 

• Indústria:  2.134 persones en situació d’atur, 10 persones més que el mes 

anterior (+0,47 %). 

• Construcció: 2066 persones en situació d’atur, 30 persones més que el 

mes anterior  (+1,47%)  

• Persones sense ocupació anterior : 1.312 persones en situació d’atur, 

12 persones més que el mes anterior (+0,92%)  

 



 

Pel que fa a la variació interanual , l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, 

amb 1.190 persones menys (-7,32%), a l’agricultura, amb  313 persones menys en 

situació d’atur (-8,39%), a la construcció, amb 487 persones menys (-19,07%), a la 

indústria, amb 386 persones menys (-15,31%) i entre les persones sense ocupació 

anterior, amb 64 persones menys (-4,65%).  
 

La taxa de cobertura de prestacions es situa en el 59,36 % (octubre 2016)  

9.752 persones de les registrades a les oficines de treball (40,63%), no cobren 

prestació o subsidi per desocupació. 
 

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el 

programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 48,46 % del total de les 

persones que reben una prestació.  

 

6.903 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren 

una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 28,76% 

del total de l’atur registrat. 
 

Baixa la contractació, tant la indefinida com la te mporal 

Aquest mes s’han signat un total de 11.689 contractes, 719 contractes menys que al 

mes anterior (-5,79%).  Comparant  aquestes dades amb les del mes de novembre 

de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 3,73%, amb 420 

contractes més. 
 

S’han signat 1.467 contractes indefinits , 58 contractes menys que el mes anterior 

(-3,80%).  Respecte el mes d’octubre de l’any anterior, aquesta s’ha incrementat en 

un 18,49% (+229). La contractació indefinida representa el 12,5% del total de la 

contractació d’aquest mes. 
 

S’han signat 10.222 contractes temporals , 661 menys que el mes anterior, amb una 

reducció d’un 6,07%, i un increment d’un 1,91% respecte al mateix mes de l’any 

passat. El 87,5% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal. 

 

La afiliació a la Seguretat Social baixa respecte e l mes anterior. 

El mes de novembre es situa en 174.998 persones afiliades, 1.866 menys que el mes 

anterior (-1,05%) però amb un increment de 5.519 persones afiliades (3,26%) 

respecte el mateix mes de l’any anterior. 



 

 

Propostes de la UGT  

 

• La derogació immediata de les darreres reformes laborals imposades. 

• L’impuls de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació en 

sectors més estables i  amb més qualitat. 

• Fomentar la contractació indefinida amb ajudes finalistes per a la 

competitivitat, la investigació i el desenvolupament d'aquelles empreses 

que tinguin menys contractes temporals. 

• Aplicar mesures eficaces per a perseguir el frau en la utilització de la 

contractació temporal amb conseqüències econòmiques per tal de 

dissuadir aquesta mala praxis. 

• Incrementar les mesures de control de la contractació i invertir recursos 

al Cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social. 

• L’impulsar el salari  mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 

1.000 euros. 

• Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els 

serveis públics d'ocupació. 

• Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les 

prestacions per desocupació. 

• Reformar el sistema fiscal per generar més ingressos públics i recobrar 

l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau 

fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous 

impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscal. 

• Impulsar l’Observatori del sector agroalimentari a les Terres de Lleida 

 


