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CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA 

Març 2021 
 
La contractació a Barcelona 
 

El mes de març s'han formalitzat 59.962 contractes a Barcelona, el que suposa un 

augment mensual de la contractació a la ciutat (+8,4%) més moderat del que 

registren Catalunya i Espanya (+15,5% i +15,8%, respectivament), àmbits més 

beneficiats per l’efecte estacional de la Setmana Santa.  

 

 

Respecte a març de l’any anterior, el nombre de contractes signats a la ciutat s’ha reduït 

en un -3,1%, dada que contrasta amb l’augment d’aquest indicador a Catalunya i l’àmbit 

estatal (9,3% i 11,7%, respectivament). Cal destacar que la variació interanual de la 

contractació a Barcelona porta 18 mesos consecutius en valors negatius. 

 

La contractació indefinida 
 

Els 12.569 contractes indefinits signats a la ciutat al març representen un augment 

mensual significatiu (+27,3%), inferior als de Catalunya (+35,1%) i Espanya (56,5%). 

 

 

 

 

CONTRACTACIÓ TOTAL

Març 2021 Absoluta % Absoluta %

Barcelona ciutat 59.962 4.656 8,4 -1.892 -3,1

Catalunya 198.819 26.692 15,5 16.871 9,3

Espanya 1.404.107 191.823 15,8 147.597 11,7

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

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

Març 2021 Absoluta % Absoluta %

Barcelona ciutat 12.569 2.693 27,3 1.762 16,3 21,0%

Catalunya 36.659 9.527 35,1 6.378 21,1 18,4%

Espanya 207.191 74.760 56,5 61.798 42,5 14,8%

Pes indef 

s/total

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.

Variació mensual Variació anual
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En termes interanuals, la contractació indefinida augmenta a Barcelona (16,3%) en 

relació a març de 2020 -mes d’inici de l’estat d’alarma-, i ho fa encara amb més 

intensitat a Catalunya (21,1%) i Espanya (42,5%). Pel que fa al pes relatiu dels 

contractes indefinits a la ciutat, se situa en un 21,0% del total, un valor elevat en 

relació a la sèrie històrica i superior als dels àmbits català (18,4%) i estatal (14,8%). 

 

La contractació acumulada 
 

La contractació acumulada en el primer trimestre de l’any a Barcelona se situa en 

165.233 contractes, el que suposa un fort descens interanual (-29,5%) respecte al 

mateix període de 2020 que s’observa també -amb menor intensitat- a Catalunya (-18%) 

i el conjunt d’Espanya (-15,1%). 

 

 

 

La variació anual de la contractació acumulada indefinida a Barcelona (-19,7%) 

mostra també una caiguda rellevant, lleugerament superior a la de Catalunya (-15,0%) i 

-especialment- el conjunt d’Espanya (-7,7%). El pes dels contractes indefinits a 

Barcelona (19,2%) i Catalunya (16,3%) es manté més elevat que a l’àmbit estatal 

(11,8%), i a tots tres àmbits territorials l’evolució anual de la contractació acumulada 

indefinida és menys desfavorable que la de la total.  

 

En definitiva, un any després de l’inici de la crisi de la Covid, aquesta segueix exercint 

un fort impacte sobre la contractació laboral a Barcelona. Com a elements positius, cal 

assenyalar el significatiu augment mensual de la contractació -tant total com indefinida- 

al mes de març, i el fet que als tres àmbits territorials de referència aquesta darrera 

mostra una reducció interanual més moderada que la total. 

 

                                                           Barcelona, abril de 2021 

CONTRACTACIÓ ACUMULADA

Gener-març 2021

Acumulat
Var.anual 

(%)
Acumulat

Var. anual 

(%)

165.233 -29,5 31.691 -19,7 19,2

551.741 -18,0 90.019 -15,0 16,3

3.918.820 -15,1 463.813 -7,7 11,8

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.


