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CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA 

Abril 2022 
 
La contractació a Barcelona 
 
El mes d’abril s'han formalitzat 91.199 nous contractes a Barcelona, el que suposa 

l’estabilització de la contractació a la ciutat (+0,0%), que contrasta amb el descens 

mensual d’aquest indicador tant a Catalunya (-12,1%) com a Espanya (-13,3%).  

 

 

Respecte a abril de l’any anterior, el nombre de contractes signats ha augmentat als 

tres àmbits territorials de referència i assoleix una evolució especialment favorable a 

Barcelona, que més que quintuplica l’ascens registrat a Catalunya i supera amb 

escreix el d’Espanya (amb augments del 62,0%, 11,7% i 6,9%, respectivament).  

 

La contractació indefinida 

 
El mes d’abril, el pes relatiu dels contractes indefinits a la ciutat se situa en un 

36,5% del total de contractes, el valor més elevat de la sèrie històrica, i cal 

destacar que a Catalunya i Espanya prop de la meitat de la contractació mensual  

(el 48,8 i 48,2% del total, respectivament) ha estat indefinida, uns resultats que cal 

relacionar amb l’impacte de la reforma laboral de recent aprovació.  

 

Els 33.244 contractes indefinits signats a la ciutat a l’abril suposen un augment 

moderat respecte al mes de març (+1,2%) percentualment inferior als registrats a 

Catalunya i Espanya (+15,7 i +36,0%, respectivament).  

 

CONTRACTACIÓ TOTAL

Abril 2022 Absoluta % Absoluta %

Barcelona ciutat 91.199 0 0,0% 34.919 62,0%

Catalunya 220.900 -30.427 -12,1% 23.102 11,7%

Espanya 1.450.093 -221.748 -13,3% 93.248 6,9%

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.

Variació mensual Variació anual
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En termes interanuals, la contractació indefinida augmenta significativament a 

Barcelona (+196,5%), en relació a l’abril del 2021, i ho fa encara amb més intensitat 

a Catalunya (+240,4%) i Espanya (+325,8%).  

 

La contractació acumulada 
 

La contractació acumulada en els primers quatre mesos de l’any 2022 a Barcelona 

se situa en 319.145 contractes que suposen un increment interanual del 44,1%. 

Una tendència a l’alça que s’observa també -tot i que amb menor intensitat- a 

Catalunya i el conjunt d’Espanya (amb augments del 22% i el 16,8%, respectivament). 

 

 

La contractació acumulada indefinida es més que duplica  Barcelona (+142,6%) 

en relació al primer quatrimestre de 2021, un comportament que també s’observa a 

Catalunya (+154,9%) i el conjunt d’Espanya (+181,6%). El pes relatiu acumulat dels 

contractes indefinits a Barcelona (32,6%) i Catalunya (33,9%) es manté més elevat 

que a l’àmbit estatal (28,7%), i a tots tres territoris l’evolució anual de la contractació 

acumulada indefinida és més favorable que la de la total. 

 

En definitiva, les dades de contractació d’abril confirmen la clara recuperació de 

l’activitat contractual a Barcelona i –en particular- l’impacte positiu de la reforma 

laboral sobre la contractació indefinida, que en els quatre primers mesos de l’any 

més que duplica les xifres de 2021, mostra una evolució interanual més favorable 

que la total als tres àmbits territorials de referència i situa el seu pes relatiu en valors 

rècord de la sèrie històrica.  

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

Abril 2022 Absoluta % Absoluta %

Barcelona ciutat 33.244 388 1,2% 22.030 196,5% 36,5%

Catalunya 107.811 14.668 15,7% 76.141 240,4% 48,8%

Espanya 698.646 184.969 36,0% 534.566 325,8% 48,2%

Pes indef s/total
Variació mensual Variació anual

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.

CONTRACTACIÓ ACUMULADA

Gener- Abril 2022

Acumulat Var.anual (%) Acumulat Var. anual (%)

319.145 44,1% 104.107 142,6% 32,6%

914.731 22,0% 310.159 154,9% 33,9%

6.162.323 16,8% 1.767.836 181,6% 28,7%

Contractació Total Contractació Indefinida
Pes indef s/total

Barcelona ciutat

Catalunya

Espanya

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.


