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CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA 
Febrer 2020 
 
La contractació a Barcelona 
 

El mes de febrer s'han formalitzat 88.008 contractes a Barcelona, el que suposa un augment 

mensual moderat (+4,0%) i el tercer major nombre de contractes signats en un mes de 

febrer a la ciutat de la sèrie històrica (iniciada l’any 2000). L’evolució mensual de la 

contractació a Barcelona és més favorable que les de Catalunya (-6,3%) i Espanya (-9,6%), 

àmbits on aquest indicador disminueix sensiblement en relació al gener. 

 

CONTRACTACIÓ TOTAL

Febrer 2020 Absoluta % Absoluta %

Barcelona ciutat 88.008 3.399 4,0 -4.510 -4,9

Catalunya 237.368 -15.929 -6,3 -5.168 -2,1

Espanya 1.594.763 -170.074 -9,6 23.746 1,5

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

Variació mensual Variació anual

 
 

Respecte a febrer de l’any anterior, el nombre de contractes signats assoleix un descens 

interanual a la ciutat (-4,9%) més intens que el que experimenta Catalunya (-2,1%), mentre que 

a Espanya aquest indicador augmenta moderadament (+1,5%)). 

 

La contractació indefinida 
 

Els 14.193 contractes indefinits signats a la ciutat al febrer representen un descens mensual 

(-1,9%) similar al que experimenta Catalunya (-2,3%) i superior al del conjunt d’Espanya (-

0,4%). Amb tot, cal remarcar que es tracta del major nombre d’aquest tipus de contracte 

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

 

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

Febrer 2020 Absoluta % Absoluta %

Barcelona ciutat 14.193 -270 -1,9 361 2,6 16,1%

Catalunya 37.365 -889 -2,3 1.628 4,6 15,7%

Espanya 178.193 -785 -0,4 9.496 5,6 11,2%

Pes indef 

s/total

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

Variació mensual Variació anual

 
 

En termes interanuals la contractació indefinida augmenta a Barcelona (+2,6%) de forma 

més moderada que a Catalunya (+4,6%) i Espanya (+5,6%).  
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El pes dels contractes indefinits a la ciutat aquest mes és del 16,1% del total, valor 0,4 

punts percentuals superior al de Catalunya (15,7%) i 4,9 punts per sobre de la mitjana estatal 

(11,2%).  

 

La contractació acumulada 
 

La contractació acumulada els dos primers mesos  de l’any a Barcelona se situa en 172.617 

contractes, el que suposa un descens interanual (-11,4%) respecte al mateix període de 

2019 que s’observa també -amb menor intensitat- a atalunya (-5,8%) i el conjunt d’Espanya (-

2,0%). 

 

CONTRACTACIÓ ACUMULADA
Gener-Febrer 2020

Acumulat
Var.anual 

(%)
Acumulat

Var. anual 

(%)

172.617 -11,4 28.656 1,2 16,6

490.665 -5,8 75.619 1,6 15,4

3.359.600 -2,0 357.171 2,0 10,6

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 amb dades del 

Departament d'Estadística i Difusió de Dades municipal
 

 

La variació anual de la contractació acumulada indefinida a Barcelona (+1,2%) és positiva i 

similar a les de Catalunya i Espanya (+1,6 i +2,0%, respectivament). El pes dels contractes 

indefinits a Barcelona (16,6%) i Catalunya (15,4%) es manté més elevat que a l’àmbit estatal 

(10,6%), i als tres territoris analitzats l’evolució anual de la contractació acumulada indefinida és 

més favorable que la de la total.  

 

En definitiva, tot i l’augment mensual de febrer, els primers mesos de 2020 posen de manifest 

un descens significatiu del volum de contractació a la ciutat en relació a l’any anterior. El 

comportament de la contractació indefinida està sent més favorable, i situa el seu pes dins de la 

contractació total prop del 17%, un registre clarament superior al de 2019. Caldrà estar atents 

als propers mesos  per tal de monitoritzar l’evolució de la conjuntura econòmica en una fase 

d’alta incertesa global que pot tenir un impacte rellevant sobre la contractació. 

 

 

                                                           Barcelona, març de 2020 


