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CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA 

Desembre 2020 
 
La contractació a Barcelona 
 

El mes de desembre s'han formalitzat 58.900 contractes a Barcelona, el que suposa 

un augment mensual de la contractació (+3,9%) a la ciutat, mentre que tant a Catalunya 

com a Espanya aquest indicador es redueix en un -6,5%.  

 

 

 

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

reduït en prop d’una tercera part (-32,4%) i experimenta una caiguda més pronunciada 

que a Catalunya i el conjunt Espanya (-21,7% i -22,1%, respectivament). Cal remuntar-

se a la crisi de 2009 per trobar guarismes de variació semblants en la sèrie històrica. 

 

La contractació indefinida 
 

Els 7.989 contractes indefinits signats a la ciutat al desembre representen una 

disminució mensual (-14,9%) superior a la que experimenten el conjunt d’Espanya (-

12,8%) i Catalunya (-10,9%). 

 

 

 

 

CONTRACTACIÓ TOTAL

Desembre 2020 Absoluta % Absoluta %

Barcelona ciutat 58.900 2.188 3,9% -28.249 -32,4%

Catalunya 181.683 -12.564 -6,5% -50.280 -21,7%

Espanya 1.355.147 -94.663 -6,5% -385.185 -22,1%

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 

Barcelona en base a dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.

Variació mensual Variació anual

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

Desembre 2020 Absoluta % Absoluta %

Barcelona ciutat 7.989 -1.403 -14,9% -3.117 -28,1% 13,6%

Catalunya 22.447 -2.753 -10,9% -6.587 -22,7% 12,4%

Espanya 111.822 -16.367 -12,8% -27.255 -19,6% 8,3%

Pes indef 

s/total

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades 

de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.

Variació mensual Variació anual
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En termes interanuals, l’impacte de la crisi COVID provoca que la contractació 

indefinida es redueixi amb força a Barcelona (-28,1%), i ho faci amb més intensitat 

que a Catalunya (-22,7%) i Espanya (-19,6%). Pel que fa al pes relatiu dels contractes 

indefinits a la ciutat, se situa en un 13,6% del total, un valor superior als dels àmbits 

català (12,4%) i estatal (8,3%). 

 

La contractació acumulada 

 
La contractació acumulada total entre gener i desembre de 2020 a Barcelona se 

situa en  658.463 contractes, el que suposa un descens del -45,3% respecte als 

volum  de contractes de l’any anterior i el valor més baix de la sèrie històrica. 

Aquesta tendència desfavorable també s’observa -amb menor intensitat- a Catalunya i 

al conjunt d’Espanya, amb caigudes interanuals del -33,1% i el -29,2%, respectivament.  

 

La contractació acumulada indefinida experimenta una reducció interanual menys 

intensa tant a la ciutat (-35%) com a Catalunya (-30,4%), mentre que a Espanya assoleix 

un descens similar al de la total (-28,4%). Cal destacar el pes relativament elevat, en 

comparació a l’any anterior, dels contractes indefinits a Barcelona (16,5%), superior al 

de Catalunya (13,9%) i clarament per sobre del de l’àmbit estatal (9,7%). La caiguda 

de la contractació indefinida acumulada es menys intensa que la de la 

contractació total als tres àmbits objecte d’estudi. 

 

En definitiva, la crisi Covid ha tingut un fort impacte sobre la contractació laboral a 

Barcelona, i la ciutat tanca el 2020 amb el volum anual de contractes més baix de 

la sèrie històrica (iniciada l’any 2000) després d’una caiguda d’aquest indicador 

propera al 50%. Pel que fa a la contractació indefinida acumulada, la seva reducció és 

menys acusada tot i que -com també s’observa en la contractació total- el seu descens 

a la ciutat és més intens a la ciutat que a Catalunya i el conjunt d’Espanya. 

  

                                                           Barcelona, gener de 2021 

CONTRACTACIÓ ACUMULADA
Gener-Desembre 2020

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

658.463 -45,3% 108.958 -35,0% 16,5%

2.239.613 -33,1% 311.312 -30,4% 13,9%

15.943.061 -29,2% 1.545.610 -28,4% 9,7%

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 en base a dades 

de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.


