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CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA 
Gener 2020 
 
La contractació a Barcelona 
 

El mes de gener s'han formalitzat 84.609 contractes a Barcelona, el que suposa una 

reducció mensual moderada de la contractació (-2,9%) i el tercer major nombre de 

contractes signats en un mes de gener a la ciutat de la sèrie històrica (iniciada l’any 

2000). L’evolució mensual de la contractació a Barcelona és menys favorable que les de 

Catalunya (+9,2%) i Espanya (+1,4%), àmbits on aquest indicador augmenta en relació al 

desembre. 

 

 

CONTRACTACIÓ TOTAL

Gener 2020 Absoluta % Absoluta %

Barcelona ciutat 84.609 -2.540 -2,9 -17.642 -17,3

Catalunya 253.297 21.334 9,2 -25.280 -9,1

Espanya 1.764.837 24.505 1,4 -93.240 -5,0

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

Variació mensual Variació anual

 
 

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

interanual a la ciutat (-17,3%) més intens que els que experimenta a Catalunya i Espanya (-9,1 i 

-5,0%, respectivament). 

 

La contractació indefinida 
 

Els 14.463 contractes indefinits signats a la ciutat al gener representen un important 

increment mensual (+30,2%), similar als que experimenta Catalunya (+31,8%) i Espanya 

(+29,7%). Cal remarcar que es tracta del quart 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

Gener 2020 Absoluta % Absoluta %

Barcelona ciutat 14.463 3.357 30,2 -19 -0,1 17,1%

Catalunya 38.254 9.220 31,8 -439 -1,1 15,1%

Espanya 178.978 39.901 28,7 -2.370 -1,3 10,1%

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 municipal

Variació mensual Variació anual

 
 

En termes interanuals la contractació indefinida s’estabilitza a Barcelona (-0,1%) i baixa 

lleugerament a Catalunya (-1,1%) i Espanya (-1,3%).  

 

El pes dels contractes indefinits a la ciutat aquest mes és del 17,1% del total, valor 2 

punts percentuals superior al de Catalunya (15,1%) i 7 punts per sobre de la mitjana estatal 

(10,1%) i que suposa el primer percentatge superior al 17% des de 2008. Caldrà estar atents 

a l’evolució dels propers mesos per a confirmar si es manté la millora de comportament de la 

contractació indefinida, que l’any 2019 va evolucionar menys favorablement que la total. 

 

 

 

                                                           Barcelona, febrer de 2020 


