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CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA 
Febrer 2019 
 
La contractació a Barcelona 
 

El mes de febrer s'han formalitzat 92.518 contractes a Barcelona, el que suposa  una 

notable disminució mensual de la contractació (-9,5%) i el major nombre de contractes 

signats en un mes de febrer a la ciutat de tota la sèrie històrica (iniciada l’any 2000).       

La disminució de la contractació mensual respecte al gener, deguda al gran increment que va 

haver-hi el mes passat, és inferior a Barcelona (-9,5%) que a Catalunya i Espanya (-12,3% i -

15,5%, respectivament).  

 

CONTRACTACIÓ TOTAL         

            

  Variació mensual Variació anual 

 Febrer 2019 Absoluta % Absoluta % 

Barcelona ciutat 92.518 -9.733 -9,5 144 0,2 

Catalunya 242.536 -36.041 -12,9 1.444 0,6 

Espanya 1.571.017 -287.060 -15,5 24.615 1,6 

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 febrer de l’any anterior, el nombre de contractes signats es mostra estable a 

Barcelona (+0,2%) i augmenta moderadament a Catalunya i Espanya (amb increments del +0,6 

i +1,6%, respectivament). 

 

La contractació indefinida 
 

Els 13.832 contractes indefinits signats a la ciutat al febrer representen una disminució 

mensual (-4,5%), inferior a les que experimenten Catalunya (-7,6%) i Espanya (-7,0%). Amb 

tot, es tracta del segon major nombre d’aquest tipus de contracte signats a la ciutat en 

un febrer 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 

 
Febrer 2019 Absoluta % Absoluta % 

Barcelona 
ciutat 13.832 -650 -4,5 -297 -2,1 15,0% 

Catalunya 35.737 -2.956 -7,6 -1.290 -3,5 14,7% 

Espanya 168.697 -12.651 -7,0 -5.590 -3,2 10,7% 

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 (-2,1%), com també a Catalunya (-3,5%) i Espanya (-3,2%).  

 

El pes dels contractes indefinits a la ciutat és del 15% del total, valor 0,3 punts percentuals 

superior al de Catalunya (14,7%) i 4,3 punts per sobre de la mitjana estatal (10,7%), després 

d’incrementar-se als tres àmbits territorials en aquest últim mes.  

 

La contractació acumulada 
 

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

194.769 contractes, el que suposa un augment del +3,1% respecte als valors observats al 

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

conjunt d’Espanya (amb augments interanuals del +3,5 i +4,0%, respectivament). Aquestes són 

les millors dades de contractació total acumulada en un mes de febrer de tota la sèrie 

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

registren les millors dades des del 2007. 

 

CONTRACTACIÓ ACUMULADA     

Gener-Febrer 2019       

       

 

 Contractació Total Contractació Indefinida Pes 
indef 
s/total 

 

Acumulat 
Var. 

anual 
(%) 

Acumulat 
Var. anual 

(%) 

Barcelona ciutat 194.769 3,1 28.314 2,0 14,5 

Catalunya 521.113 3,5 74.430 1,6 14,3 

Espanya 3.429.094 4,0 350.045 0,8 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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L’augment interanual de la contractació indefinida és més intens a Barcelona i Catalunya  (+2,0 

i +1,6%, respectivament) que a Espanya (+0,8%), i el pes dels contractes indefinits a Barcelona 

(14,5%) i Catalunya (14,3%) es manté més gran que a l’àmbit estatal (10,2%). Als tres territoris 

analitzats l’increment de contractes totals és més gran que els d’indefinits.  

 

En definitiva, les dades de contractació de febrer mostren l’evolució estable de la contractació 

total i una suau disminució del nombre de contractes indefinits en termes interanuals. Pel que fa 

al conjunt dels dos primers mesos de l’any, en canvi, s’observen resultats positius i 

lleugerament millors per a la contractació total que per a la contractació indefinida als tres 

àmbits territorials analitzats. 

 

 

 

 

                                                           Barcelona, març de 2019 


