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CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA
Setembre 2021
La contractació a Barcelona
El mes de setembre s'han formalitzat 83.499 contractes a Barcelona, el que suposa
un augment de més de 26 mil contractes respecte de l’agost (46,5%), i un
comportament més positiu que els registrats a Catalunya (38,6%) i a Espanya (36,7%).

CONTRACTACIÓ TOTAL

Barcelona ciutat
Catalunya
Espanya

Setembre 2021
83.499
279.414
1.923.846

Variació mensual
Absoluta
%
26.503
46,5
77.834
38,6
516.283
36,7

Variació anual
Absoluta
%
25.956
45,1
62.722
28,9
291.362
17,8

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona a partir
de dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat.

Respecte al setembre de 2020, el nombre de contractes signats també ha augmentat
considerablement amb una evolució especialment favorable a Barcelona (45,1%),
clarament per sobre de la registrada a Catalunya (28,9%) i a Espanya (17,8%).
L’índex de recuperació de la contractació en relació als valors de pre-pandèmia de
2019 s’ha situat a l’entorn del 75% (Base 2019=100).

La contractació indefinida
Els 16.895 contractes indefinits signats a la ciutat al setembre suposen un augment de
8.287 contractes respecte al valor d’agost -és a dir, gairebé el dupliquen-. I el més
destacable és que la ciutat recupera els valors pre-pandèmia, tot assolint el segon
major nombre de contractes indefinits en un mes de setembre de tota la sèrie
històrica (iniciada el 2008).

Pel que fa la comparativa geogràfica, Barcelona mostra també un ritme més positiu,
amb un increment mensual de la contractació indefinida (+96,3%) 3,9 punts
percentuals superior al de Catalunya i 14,2 al d’Espanya.
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CONTRACTACIÓ INDEFINIDA
Variació mensual

Barcelona ciutat
Catalunya
Espanya

Variació anual

Setembre 2021

Absoluta

%

Absoluta

%

16.895
45.945
216.688

8.287
22.063
97.703

96,3
92,4
82,1

6.133
14.287
53.479

57,0
45,1
32,8

Pes indef s/total
20,2%
16,4%
11,3%

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades de l'Observatori
de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.

En termes interanuals, la contractació indefinida augmenta significativament a
Barcelona (+57,0%), com també ho fa -encara que a ritmes inferiors- a Catalunya
(45,1%) i Espanya (32,8%).
Pel que fa al pes relatiu dels contractes indefinits a la ciutat, se situa en un 20,2%
del total de contractes -el valor més alt de la sèrie històrica des de 2008- i supera
els dels àmbits català (16,4%) i estatal (11,3%).

La contractació acumulada
La contractació acumulada en els primers nou mesos de l’any 2021 a Barcelona se
situa en 575.531 contractes que suposen un increment interanual del 20,2% i una
clara recuperació de l’indicador per quart mes consecutiu. Aquesta evolució positiva
també s’observa a Catalunya i al conjunt d’Espanya, que assoleixen augments
interanuals del 22,1% i el 19,0%, respectivament.

Pel que fa a la variació anual de la contractació acumulada indefinida, també
mostra clars signes positius tant a Barcelona (+29,3%) com a Catalunya (+26,7%) i a
Espanya (+26,4%).

El pes relatiu dels contractes indefinits sobre el total a Barcelona (18,1%) i Catalunya
(14,8%) segueix sent més elevat que a l’àmbit estatal (10,6%), i a tots tres àmbits
territorials l’evolució anual de la contractació acumulada indefinida és més favorable
que la de la contractació acumulada total.
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CONTRACTACIÓ ACUMULADA
Gener- Setembre 2021

Barcelona ciutat
Catalunya
Espanya

Contractació Total
Acumulat
Var.anual (%)
575.531
20,2
2.005.921
22,1
13.788.679
19,0

Contractació Indefinida
Pes indef s/total
Acumulat
Var. anual (%)
104.390
29,3
18,1%
296.139
26,7
14,8%
10,6%
1.458.080
26,4

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades de l'Observatori
de Treball i Model Productiu de la Generalitat.

En definitiva, més d’un any i mig després de l’inici de la crisi de la Covid, les dades de
contractació mostren clars signes de recuperació de l’activitat contractual a
Barcelona, que tanca el mes setembre amb increments interanuals significatius
de la contractació acumulada -total i indefinida-. Cal destacar el pes relativament
elevat de la contractació indefinida, que als tres àmbits territorials de referència
mostra una evolució interanual més favorable que la total.

Barcelona,octubre de 2021

