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CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA 
Juny 2019 
 
La contractació a Barcelona 
 

El mes de juny s'han formalitzat 105.609 contractes a Barcelona, el que suposa un descens 

mensual de la contractació (-3,8%) però alhora el tercer major nombre de contractes signats 

en un mes de juny a la ciutat de tota la sèrie històrica (iniciada l’any 2000). La reducció de 

la contractació mensual respecte al maig a Barcelona és similar a la del conjunt d’Espanya (-

3,2%) i contrasta amb el lleuger augment d’aquest indicador a Catalunya (+0,2%).  

 

CONTRACTACIÓ TOTAL

Juny 2019 Absoluta % Absoluta %

Barcelona ciutat 105.609 -4.221 -3,8 -4.931 -4,5

Catalunya 305.332 621 0,2 -17.603 -5,5

Espanya 2.009.011 -66.730 -3,2 -46.751 -2,3

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.

Variació mensual Variació anual

 
 

Respecte al juny de l’any anterior, el nombre de contractes signats disminueix tant a Barcelona 

(-4,5%) com a Catalunya (-5,5%) i -de forma més moderada- Espanya (-2,3%).  

 

La contractació indefinida 
 

Els 12.340 contractes indefinits signats a la ciutat al juny representen un decrement mensual 

(-14,8%) més intens que els que experimenten Catalunya (-11,6%) i Espanya (-5,4%). Es 

tracta del quart major nombre d’aquest tipus de contracte signats a la ciutat en un juny 

de tota la sèrie històrica (iniciada l’any 2000). 

 

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

Juny 2019 Absoluta % Absoluta %

Barcelona ciutat 12.340 -2.144 -14,8 -2.481 -16,7 11,7%

Catalunya 34.846 -4.587 -11,6 -5.633 -13,9 11,4%

Espanya 174.159 -10.002 -5,4 -18.813 -9,7 8,7%

Pes indef 

s/total

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.

Variació mensual Variació anual

 

En termes interanuals la contractació indefinida experimenta reduccions de dos dígits a 

Barcelona (-16,7%) i Catalunya (-13,9%), i un descens més moderat a Espanya (-9,7%).  
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El pes dels contractes indefinits a la ciutat és del 11,7% del total, valor lleugerament superior al 

de Catalunya (11,4%)  i 3 punts per sobre de la mitjana estatal (8,7%). 

 

La contractació acumulada 
 

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

600.982 contractes, el que suposa la seva pràctica estabilització (amb un lleuger 

augment del +0,1%) respecte als valors del mateix període de 2018. Aquesta tendència també 

s’observa a Catalunya (+0,2%), mentre l’indicador del conjunt d’Espanya creix en un +1,5%.  

 

CONTRACTACIÓ ACUMULADA
Gener-Juny 2019

Acumulat
Var.anual 

(%)
Acumulat Var. anual (%)

600.982 0,1 83.407 -3,7 13,9

1.654.126 0,2 224.872 -3,5 13,6

10.988.879 1,5 1.063.166 -5,4 9,7

Contractació Total Contractació Indefinida
Pes indef 

s/total

Barcelona ciutat

Catalunya

Espanya

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.
 

 

Es tracta de les millors dades de contractació total acumulada en un mes de juny  de tota 

la sèrie històrica (des de l’any 2000), tot i que confirmen la frenada progressiva en el ritme 

d’evolució de la contractació des de començaments 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 l’any 2000. 

 

La variació anual de la contractació acumulada indefinida a Barcelona (-3,7%) és negativa i 

similar a la de Catalunya (-3,5%), tot i que suposa un descens més moderat que el del conjunt 

d’Espanya (-5,4%). El pes dels contractes indefinits a Barcelona (13,9%) i Catalunya (13,6%) 

es manté més elevat que a l’àmbit estatal (9,7%), però als tres territoris analitzats l’evolució 

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

 

En definitiva, a Barcelona i a Catalunya les dades de contractació de juny mostren una reducció 

de la contractació total i de la indefinida, tant en relació al maig com en termes interanuals. Pel 

que fa al conjunt dels primers sis mesos de l’any, la contractació total s’estabilitza en relació al 

2018, mentre que la indefinida disminueix en tots els àmbits territorials. 

 

 

                                                           Barcelona, juliol de 2019 


