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CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA 

Maig 2020 
 
La contractació a Barcelona 
 

El mes de maig s'han formalitzat 25.228 contractes a Barcelona, el que suposa un 

descens mensual de la contractació (-8,7%) a la ciutat que s’explica per l’impacte en 

l’activitat econòmica de l’estat d’alarma derivat de la crisi del coronavirus. Aquest 

descens mensual es contraposa amb l’augment que experimenten tant Catalunya 

(12,1%) com Espanya (26,4%), on part del territori ha accedit abans que Barcelona a la 

fase , possibilitat una major activitat econòmica. A la ciutat, es tracta de la dada més 

baixa de contractació en un mes de maig de la sèrie històrica des de l’any 2000. 

CONTRACTACIÓ TOTAL        
          
  Variació mensual Variació anual 

 Maig 2020 Absoluta % Absoluta % 

Barcelona ciutat 25.228 -2.410 -8,7 -84.602 -77,0 
Catalunya 106.332 11.477 12,1 -198.379 -65,1 
Espanya 850.617 177.468 26,4 -1.225.124 -59,0 
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de 
Barcelona amb dades del Departament d'Estadística i Difusió de Dades municipal 

 
 

Respecte al maig de l’any anterior, la disminució en el nombre de contractes signats és 

també més pronunciada a Barcelona ciutat (-77,0%) que a Catalunya i al conjunt 

Espanya (-65,1% i -59,0%, respectivament), i cal remuntar-se a la crisi de 2009 per 

trobar guarismes de variació semblants en la sèrie històrica. 

 
La contractació indefinida 
 
Els 4.647 contractes indefinits signats a la ciutat al maig representen un augment 

mensual moderat (11,1%), més intens que el de la contractació total però inferior al que 

experimenten Catalunya (22,9%) i Espanya (29,9%).  

 



Informe	Contractació	Laboral	a	Barcelona.	Maig	2020	

    
 

 

En termes interanuals la contractació indefinida es redueix també amb força a 
Barcelona (-67,9%) i, amb una intensitat similar a Catalunya (-63,1%) i una mica menys 

acusada a Espanya (-58,4%).  

Tot i aquestes fortes reduccions, el pes dels contractes indefinits a la ciutat se situa 
en el 18,4% del total, mentre que a Catalunya és del 13,7% i a Espanya del 9,0%. 

 

La contractació acumulada 
 
La contractació acumulada en el període gener-maig a Barcelona se situa en 
287.337 contractes, el que suposa un descens del -41,3% respecte als valors del 

mateix període de l’any anterior. La tendència desfavorable també s’observa -amb 

menor intensitat- a Catalunya i al conjunt d’Espanya, amb descensos interanuals del -

35,2% i -31,6%, respectivament.  

 

CONTRACTACIÓ ACUMULADA 
Gener-Maig 2020 

 
 

La contractació acumulada indefinida experimenta una reducció interanual menys 

intensa tant a la ciutat (-32,7%) com a Catalunya i Espanya, (-30,4% i -28,2%). Cal 

destacar el pes relativament elevat, en comparació a l’any anterior, dels contractes 

indefinits a Barcelona (16,8%) i Catalunya (15,1%), que es mantenen clarament per 

sobre del de l’àmbit estatal (10,4%). Als tres territoris analitzats l’evolució anual de la 

contractació acumulada indefinida és més favorable que la de la contractació total.  
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En definitiva, a Barcelona, -com era d’esperar pel context de crisi sanitària, l’estat 

d’alarma i la paralització de part de l’activitat econòmica-, les dades de contractació total 

de maig mostren una caiguda respecte del mes passat, que s’accentua respecte de l’any 

anterior i que afecta de forma més intensa a la contractació temporal que a la indefinida. 

El descens interanual a Catalunya i Espanya és també considerable però menys 

accentuat. Pel que fa al conjunt dels cinc primers mesos de l’any, el maig ha accentuat 

encara més la caiguda respecte al mateix període de 2019, i es registra una evolució 

negativa més suau per a la contractació acumulada indefinida que per a la contractació 

total en tots els àmbits territorials. 

 
 
 
                                                                                  Barcelona, juny de 2020 
 


