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CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA 
Novembre 2018 
 
La contractació a Barcelona 
 

El mes de novembre s'han formalitzat 108.109 contractes a Barcelona, el que suposa una 

variació mensual d’un -10,5% i el novembre amb més contractes signats de la sèrie històrica. 

L’evolució mensual de la contractació a Barcelona mostra un comportament desfavorable 

habitual (per raons estacionals) els mesos de novembre, que es reprodueix -amb més 

intensitat- a Catalunya (-15,3%) i Espanya (-16,8%).   

 

CONTRACTACIÓ TOTAL     
      

  Variació mensual Variació anual 

 Novembre 2018 Absoluta % Absoluta % 

Barcelona ciutat 108.109 -12.659 -10,5 7.239 7,2 

Catalunya 281.086 -50.680 -15,3 12.480 4,6 

Espanya 1.867.172 -376.281 -16,8 48.833 2,7 

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. 

 

Respecte al mateix mes de l’any anterior, la ciutat registra un notable augment del nombre total 

de contractes signats (+7,2%), una tendència també observada -amb menys intensitat- als 

àmbits català (+4,6%) i estatal (+2,7%).  
 

La contractació indefinida 
Els 15.189 contractes indefinits signats a la ciutat aquest novembre representen un decrement 

mensual significatiu (-20,1%) que també experimenten Catalunya (-21,3%) i Espanya (-18,5%). 

Amb tot, es tracta del major nombre d’aquest tipus de contractes signats a la ciutat en un 

novembre des de l’any 2006.  

 

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA     
       

  Variació mensual Variació anual Pes 
indef. 
s/total 

 
Novembre 2018 Absoluta % Absoluta % 

Barcelona ciutat 15.189 -3.826 -20,1 1.521 11,1 14,0 

Catalunya 39.292 -10.658 -21,3 4.571 13,2 14,0 

Espanya 197.573 -44.751 -18,5 26.841 15,7 10,6 

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 de 
Catalunya. 
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En termes interanuals la ciutat registra un augment de dos dígits de la contractació 

indefinida (+11,1%),  més moderat que els de Catalunya (+13,2%) i Espanya (+15,7%).  

 

El pes dels contractes indefinits a la ciutat aquest mes és del 14% del total, un valor que no 

s’assolia des de 2008, que és idèntic al de Catalunya (14%) i se situa gairebé 4 punts per 

sobre de la mitjana estatal (10,6%).  

 

La contractació acumulada 
 

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

1.111.792 contractes, el que suposa un augment del +7,3% respecte al mateix període de 

2017, tendència favorable que també experimenten -de forma més moderada- Catalunya i el 

conjunt d’Espanya (amb augments interanuals del +4,6 i el +3,7%, respectivament). Aquestes 

són les millors dades de contractació acumulada en un mes de novembre de la sèrie 

històrica (iniciada l’any 2000), fet que també es produeix pel que fa a la contractació 

indefinida acumulada, que supera els 162.000 contractes. 

  

CONTRACTACIÓ ACUMULADA    

Gener-Novembre 2018     

      

 

Contractació Total Contractació Indefinida 
Pes indef. 

s/total Acumulat 
Var. 

anual (%) 
Acumulat 

Var. anual 
(%) 

Barcelona ciutat 1.111.792 7,3 162.248 10,7 14,6 

Catalunya 3.104.225 4,6 434.476 12,8 14,0 

Espanya 20.582.050 3,7 2.140.146 19,0 10,4 

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. 

 

L’augment interanual de la contractació indefinida acumulada a Barcelona és significatiu 

(+10,7%) però menys intens que a Catalunya (+12,8%) i Espanya (+19%). Amb aquests 

resultats el pes dels contractes indefinits sobre la contractació total acumulada és del 14,6% a 

la ciutat i el 14% a Catalunya, i en tots dos casos es manté clarament més elevat que al conjunt 

de l’Estat (10,4%).  

 

En definitiva, tot i la baixada mensual de la contractació – degut a factors estacionals–, la 

tendència a nivell interanual es positiva i fa que la ciutat tanqui els onze primers mesos de 

l’any amb les millors dades acumulades de contractació total i indefinida un novembre 

de la sèrie històrica i amb una evolució més dinàmica de la contractació indefinida que de 

la total, una pauta que s’observa també en el cas de Catalunya i Espanya.  

 

 

 

                                                          Barcelona, desembre de 2018 


