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CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA 
Abril 2019 
 
La contractació a Barcelona 
 

El mes d’abril s'han formalitzat 95.835 contractes a Barcelona, el que suposa  un augment 

mensual de la contractació (+0,9%) i el major nombre de contractes signats en un mes 

d’abril a la ciutat de tota la sèrie històrica (iniciada l’any 2000). L’augment de la 

contractació mensual respecte al març és clarament inferior a Barcelona (+0,9%) que a 

Catalunya i Espanya (5,8% i 3,2%, respectivament).  

 

CONTRACTACIÓ TOTAL         

            

  Variació mensual Variació anual 

 Abril 2019 Absoluta % Absoluta % 

Barcelona ciutat 95.835 896 0,9 1.109 1,2 

Catalunya 268.867 14.764 5,8 12.253 4,8 

Espanya 1.765.185 55.337 3,2 -7.372 -0,4 

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de 
Barcelona en base a dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. 

 

Respecte a l’abril de l’any anterior, el nombre de contractes signats augmenta un +1,2%  a 

Barcelona, i ho fa amb més intensitat a Catalunya (+4,8%) , mentre que s’estanca a Espanya (-

0,4%).  

 

 

La contractació indefinida 
 

Els 13.864 contractes indefinits signats a la ciutat a l’abril representen un descens mensual (-

3,8%), superior als que experimenten Catalunya (-2,4%) i Espanya (-2,7%). Tot i així, es tracta 

del segon major nombre d’aquest tipus de contracte signats a la ciutat en un abril de tota 

la sèrie històrica (iniciada l’any 2000), després del de  l’any anterior. 
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CONTRACTACIÓ INDEFINIDA        
             

  Variació mensual Variació anual 
Pes indef 

s/total 
 

Abril 2019 Absoluta % Absoluta % 

Barcelona 
ciutat 13.864 -541 -3,8 -268 -1,9 14,5% 

Catalunya 37.614 -935 -2,4 -306 -0,8 14,0% 

Espanya 174.980 -4.841 -2,7 -14.691 -7,7 9,9% 

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de 
Barcelona en base a dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

En termes interanuals la contractació indefinida es redueix de forma moderada a 

Barcelona (-1,9%), amb menys intensitat a Catalunya (-0,8%) i de forma més acusada a 

Espanya (-7,7%).  

 

El pes dels contractes indefinits a la ciutat és del 14,5% del total, valor lleugerament superior al 

de Catalunya (14%)  i 4,6 punts per sobre de la mitjana estatal (9,9%). 

 

La contractació acumulada 
 

La contractació acumulada dels quatre primers mesos de l’any a Barcelona se situa en 

385.543 contractes, el que suposa un augment del +1,5% respecte als valors del mateix 

període de l’any anterior, tendència favorable que també s’observa a Catalunya i al conjunt 

d’Espanya (amb augments interanuals del +1,9 i +2,8%, respectivament).  

 

 

 

 

CONTRACTACIÓ ACUMULADA     
Gener-Abril 2019       

       

 

 Contractació Total Contractació Indefinida 
Pes indef. 

s/total 
 

Acumulat 
Var.anual 

(%) 
Acumulat 

Var. anual 
(%) 

Barcelona ciutat 385.543 1,5 56.583 -0,3 14,7 
Catalunya 1.044.083 1,9 150.593 -1,2 14,4 
Espanya 6.904.127 2,8 704.846 -3,5 10,2 
Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de 
Barcelona en base a dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. 
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Es tracta de les millors dades de contractació total acumulada en un mes d’abril  de tota la 

sèrie històrica (des de l’any 2000), mentre que, pel que fa a la contractació indefinida 

acumulada, es registra la segona millor dada -només superada per la de l’any anterior-  

des de l’inici de la sèrie històrica l’any2000. 

 

La variació anual de la contractació acumulada indefinida a Barcelona (-0,3%) és lleugerament 

negativa mentre que a Catalunya i Espanya es produeix una major reducció ( -1,2% i -3,5%, 

respectivament). El pes dels contractes indefinits a Barcelona (14,7%) i Catalunya (14,4%) es 

manté més elevat que a l’àmbit estatal (10,2%). Als tres territoris analitzats l’evolució anual de 

la contractació acumulada total és més favorable que la de la indefinida.  

 

En definitiva, a Barcelona i a Catalunya les dades de contractació d’abril mostren una variació 

mensual i anual positiva en la contractació total, mentre que en la indefinida tant l’evolució 

mensual com l’anual són negatives. Pel que fa al conjunt del primer quatrimestre, s’observen 

resultats positius però més moderats que els d’un any enrere en la contractació total i una 

frenada -més lleugera a la ciutat- en l’evolució de la contractació indefinida en tots els àmbits 

territorials. 

 

 

 

                                                           Barcelona, maig de 2019 


