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CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA 
Gener 2019 
 
La contractació a Barcelona 
 

El mes de gener s'han formalitzat 102.251 contractes a Barcelona, el que suposa  un 

notable augment mensual de la contractació (+16,8%) i el major nombre de contractes 

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

L’evolució mensual de la contractació a Barcelona és menys favorable que la de Catalunya 

(+23,7%)  però més positiva que la  del conjunt de l’Estat (+8,7%). 

 

 

CONTRACTACIÓ TOTAL         

            

  Variació mensual Variació anual 

 Gener 2019 Absoluta % Absoluta % 

Barcelona ciutat 102.251 14.713 16,8 5.692 5,9 

Catalunya 278.577 53.386 23,7 15.951 6,1 

Espanya 1.858.077 148.446 8,7 108.166 6,2 

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. 

 

 

Respecte a desembre de l’any anterior, el nombre de contractes signats assoleix un increment 

interanual molt similar -pels vols del  +6%- als tres àmbits territorials. 

 

La contractació indefinida 
 

Els 14.482 contractes indefinits signats a la ciutat al gener representen un important 

increment mensual (+34,0%), similar al que experimenta Catalunya (+34,8%) i superior al 

d’Espanya (+25,3%). Cal remarcar que es tracta del tercer major nombre d’aquest tipus de 

contracte signats a la ciutat en un gener de tota la sèrie històrica (iniciada l’any 2000). 
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CONTRACTACIÓ INDEFINIDA        

             

  Variació mensual Variació anual Pes 
indef 

s/total 

 

Gener 2019 Absoluta % Absoluta % 

Barcelona 
ciutat 14.482 3.676 34,0 839 6,1 14,2 

Catalunya 38.693 9.992 34,8 2.462 6,8 13,9 

Espanya 181.348 36.570 25,3 8.395 4,9 9,8 

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 evoluciona positivament a Barcelona 

(+6,1%) i Catalunya (+6,8%) i a menor ritme al conjunt d’Espanya (+4,9%).  

 

El pes dels contractes indefinits a la ciutat aquest mes és del 14,2% del total, valor 0,3 punts 

percentuals superior al de Catalunya (13,9%) i 4,4 punts per sobre de la mitjana estatal (9,8%).  

 

 

 

                                                           Barcelona, febrer de 2019 


