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CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA
Desembre 2021
La contractació acumulada
La contractació acumulada l’any 2021 a Barcelona se situa en 824.220 contractes
que suposen un increment interanual del 25,2% i una clara recuperació d’aquest
l’indicador, especialment accentuada en la segona part de l’any. Una tendència a l’alça
que és superior a la que s’observa a Catalunya i a la del conjunt d’Espanya, que
assoleixen augments interanuals del 23,8% i el 21,6%, respectivament.

La variació anual de la contractació acumulada indefinida a Barcelona (+37,0%)
mostra un comportament més favorable que el de Catalunya (+34,4%) i similar al del
conjunt d’Espanya (+36,7%). El pes relatiu dels contractes indefinits a Barcelona
(18,1%) i Catalunya (15,1%) es manté més elevat que a l’àmbit estatal (10,9%), i a tots
tres territoris l’evolució anual de la contractació acumulada indefinida és més favorable
que la de la total.

La contractació mensual a Barcelona
El mes de desembre s'han formalitzat 71.290 contractes a Barcelona, el que suposa
una disminució mensual de la contractació a la ciutat (-23,4%) superior a les
registrades a Catalunya (-21,7%) i Espanya (-16,8%). Aquesta disminució de la
contractació en tots els àmbits es produeix després de l’augment de la contractació
registrat durant el mes de novembre amb vista a les campanyes del Black Friday i Nadal.
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Respecte al desembre de l’any anterior, el nombre de contractes signats ha augmentat
considerablement tant a la ciutat com a Catalunya i en l’àmbit estatal, amb una evolució
lleugerament més moderada a Barcelona que als altres àmbits (amb augments del
21,0%, 21,7% i 24,1%, respectivament). Cal associar part d’aquests resultats a l’efecte
de les restriccions a l’activitat vigents als mesos finals del 2020 en els tres territoris.

La contractació indefinida
Els 12.274 contractes indefinits signats a la ciutat al desembre suposen una disminució
respecte al mes de novembre (de -4.821 contractes i un -28,2%), percentualment inferior
a les registrades a Catalunya (-32,9%) i Espanya (-38,6%).

En termes interanuals, la contractació indefinida augmenta significativament a
Barcelona (+53,6%), en relació al desembre de 2020, a un ritme superior al de
Catalunya (+46,0%) i similar al d’Espanya (+55,4%). Pel que fa al pes relatiu dels
contractes indefinits a la ciutat, se situa en un 17,2% del total de contractes, valor
elevat en relació a la sèrie històrica que supera els dels àmbits català (14,8%) i estatal
(10,3%).
En definitiva, més d’un any després de l’inici de la crisi de la Covid, la reactivació
econòmica i la comparació amb un període caracteritzat per les restriccions a l’activitat
es tradueixen en una forta recuperació de l’activitat contractual a Barcelona, que
tanca el 2021 amb increments interanuals significatius de la contractació -total i
indefinida-, tot i que el desembre registra disminucions intermensuals per raons
estacionals. 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.
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