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CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA 
Desembre 2019 
 
La contractació a Barcelona 
 

El mes de desembre s'han formalitzat 87.149 contractes a Barcelona, el que suposa un 

descens mensual notable de la contractació (-11,4%), però alhora el segon major nombre de 

contractes signats en un desembre de la sèrie històrica iniciada a l’any 2000. L’evolució 

mensual de la contractació a Barcelona mostra un comportament desfavorable habitual (per 

raons estacionals) els mesos de desembre, que es reprodueix a Catalunya (-11,6%) i, amb 

menys intensitat, al conjunt d’Espanya (-1,4%). 

 

 

Respecte al desembre de l’any anterior, el nombre de contractes signats es manté estable a  

Barcelona (-0,4%) i augmenta a Catalunya  (3,0%) i  Espanya (1,8%).  

 

La contractació indefinida 
 

Els 11.106 contractes indefinits signats a la ciutat al desembre representen un descens 

mensual significatiu a Barcelona (-22,6%) però, alhora, el segon major nombre d’aquest 

tipus de contracte signats a la ciutat en un desembre de tota la sèrie històrica. A 

Catalunya i Espanya, aquest indicador registra també una reducció notable – -18,0% i -19,0% 

respectivament-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACTACIÓ TOTAL         

            

  Variació mensual Variació anual 

 

Desembre 
2019 

Absoluta % Absoluta % 

Barcelona ciutat 87.149 -11.170 -11,4 -389 -0,4 

Catalunya 231.963 -30.532 -11,6 6.772 3,0 

Espanya 1.740.332 -23.837 -1,4 30.701 1,8 

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 municipal 
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CONTRACTACIÓ INDEFINIDA        
             

  Variació mensual Variació anual Pes 
indef 
s/total  

Desembre 
2019 

Absoluta % Absoluta % 

Barcelona 
ciutat 11.106 -3.238 -22,6 300 2,8 12,7% 

Catalunya 29.034 -6.374 -18,0 333 1,2 12,5% 

Espanya 139.077 -32.535 -19,0 -5.701 -3,9 8,0% 

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 municipal 

 

En termes interanuals la contractació indefinida experimenta un augment moderat a 

Barcelona (2,8%) i Catalunya (1,2%), mentre que a Espanya disminueix (-3,9%). El pes dels 

contractes indefinits a la ciutat és del 12,7% del total, valor superior però proper al de 

Catalunya (12,5%)  i gairebé 5 punts per sobre de la mitjana estatal (8,0%). 

 

La contractació acumulada 
 

La contractació acumulada de l’any a Barcelona se situa en 1.203.337 contractes, el que 

suposa un augment moderat (+0,3%) respecte al 2018 que confirma la tendència a 

l’estabilització d’aquest indicador que també s’observa a Catalunya (+0,5%) i el conjunt 

d’Espanya (+1,0%). 

 
Es tracta de les millors dades de contractació acumulada anual de tota la sèrie històrica 

(iniciada l’any 2000), tot i que confirmen la frenada progressiva en el ritme d’evolució d’aquest 

indicador en el transcurs de l’any. 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, amb 167.691 contractes signats. 
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La variació anual de la contractació acumulada indefinida a Barcelona (-3,1%) és negativa i 

similar a la de Catalunya (-3,4%), i suposa un descens més moderat que el del conjunt 

d’Espanya (-5,5%). El pes dels contractes indefinits a Barcelona (13,9%) i Catalunya (13,4%) 

es manté més elevat que a l’àmbit estatal (9,6%), i als tres territoris analitzats l’evolució anual 

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

 

En definitiva, després de la reducció mensual de desembre –per causes estacionals–, en el 

conjunt del 2019 la contractació acumulada total s’alenteix de forma generalitzada i Barcelona 

tanca l’any amb més d’1.200.000 contractes signats i el ritme d’evolució d’aquest 

indicador més moderat des de 2013, fruit del suau augment dels contractes temporals i la 

disminució dels contractes indefinits a tots els àmbits territorials de referència. 

  

 

 

 

                                                    Barcelona, gener de 2020 


