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CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA 

Agost 2020 
 
La contractació a Barcelona 
 

El mes d’agost s'han formalitzat 35.819 contractes a Barcelona, el que suposa una 

reducció mensual de la contractació (-38,8%) a la ciutat, superior a les que 

experimenten Catalunya i el conjunt d’Espanya (-37,6% i -27,2%, respectivament).  

 

 

Respecte a l’agost de l’any anterior, el nombre de contractes signats a la ciutat s’ha 

reduït a la meitat (-50,7%) i experimenta una caiguda més pronunciada que a Catalunya 

i el conjunt Espanya (-31,5% i -26,4%, respectivament). Cal remuntar-se a la crisi de 

2009 per trobar guarismes de variació semblants en la sèrie històrica. 

 

La contractació indefinida 
 

Els 5.466 contractes indefinits signats a la ciutat a l’agost representen una reducció 

mensual significativa (-39,7%), superior a la del conjunt d’Espanya (-31,8%) i 

lleugerament inferior a la de Catalunya (-40,3%).  

 

 

 

CONTRACTACIÓ TOTAL

Agost 2020 Absoluta % Absoluta %

Barcelona ciutat 35.819 -22.748 -38,8 -36.804 -50,7

Catalunya 149.270 -89.774 -37,6 -68.523 -31,5

Espanya 1.118.663 -417.459 -27,2 -401.259 -26,4

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

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

Agost 2020 Absoluta % Absoluta %

Barcelona ciutat 5.466 -3.599 -39,7 -3.676 -40,2 15,3%

Catalunya 17.570 -11.851 -40,3 -6.635 -27,4 11,8%

Espanya 96.275 -44.830 -31,8 -27.002 -21,9 8,6%

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
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En termes interanuals l’impacte de la crisi COVID provoca que la contractació 

indefinida es redueixi amb força a Barcelona (-40,2%), amb una intensitat superior 

que a Catalunya (-27,4%) i Espanya (-21,9%). Tot i aquestes fortes reduccions, el pes 

relatiu dels contractes indefinits a la ciutat se situa en el 15,3% del total, un valor 

superior als dels àmbits català (11,8%) i estatal (8,6%). 

 

La contractació acumulada 
 

La contractació acumulada entre gener i agost de 2020 a Barcelona se situa en  

421.418 contractes, el que suposa un descens del -46,7% respecte als valors del 

mateix període de l’any anterior. Aquesta tendència desfavorable també s’observa -amb 

menor intensitat- a Catalunya i al conjunt d’Espanya, amb descensos interanuals del -

35,9% i -32,2%, respectivament.  

 

 

La contractació acumulada indefinida experimenta una reducció interanual menys 

intensa tant a la ciutat (-34,6%) com als àmbits català i estatal (-29,9% i -27,8%). Cal 

destacar el pes relativament elevat, en comparació a l’any anterior, dels contractes 

indefinits a Barcelona (16,6%) i Catalunya (14,2%), que es manté clarament per sobre 

del de l’àmbit estatal (9,9%). Als tres territoris analitzats l’evolució anual de la 

contractació acumulada indefinida és menys desfavorable que la de la total.  

 

En definitiva, després de l’inici de recuperació de juny i juliol, el mes d’agost  les dades 

de contractació tornen a baixar a Barcelona, Catalunya i Espanya com a conseqüència 

de l’aturada estival i l’impacte de la crisi Covid sobre activitats com el turisme. Respecte 

a l’any anterior els indicadors segueixen mostrant una forta caiguda, que afecta de forma 

més intensa a la contractació temporal que a la indefinida i caldrà seguir monitoritzant 

en els propers mesos. 

 

                                        Barcelona, setembre de 2020 

CONTRACTACIÓ ACUMULADA
Gener-Agost 2020

Acumulat
Var.anual 

(%)
Acumulat

Var. anual 

(%)

421.418 -46,7 69.984 -34,6 16,6

1.426.552 -35,9 202.081 -29,9 14,2

9.954.263 -32,2 990.071 -27,8 9,9

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


