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CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA 

Octubre 2020 
 
La contractació a Barcelona 
 

El mes d’octubre s'han formalitzat 63.890 contractes a Barcelona, el que suposa un 

augment mensual de la contractació (+11%) a la ciutat superior al que experimenta 

Catalunya (+1,7), mentre que al conjunt d’Espanya aquest indicador cau un 5%. 

 
 

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

reduït a prop de la meitat (-45,0%) i experimenta una caiguda més pronunciada que a 

Catalunya i el conjunt Espanya (-30,9% i -30,3%, respectivament). Cal remuntar-se a la 

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

 
La contractació indefinida 
 
Els 10.831 contractes indefinits signats a la ciutat a l’octubre representen un lleuger 

augment mensual (+0,6%), mentre que al conjunt d’Espanya i Catalunya la contractació 

indefinida cau al voltant del 6% en relació a setembre. 

 
 

 

 

CONTRACTACIÓ TOTAL

Octubre 2020 Absoluta % Absoluta %
Barcelona ciutat 63.890 6.347 11,03% -52.189 -44,96%
Catalunya 220.439 3.747 1,73% -98.385 -30,86%
Espanya 1.551.357 -81.127 -4,97% -673.400 -30,27%
Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica 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

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

Octubre 2020 Absoluta % Absoluta %
Barcelona ciutat 10.831 69 0,64% -7.418 -40,6% 17,0%
Catalunya 29.926 -1.732 -5,47% -17.592 -37,0% 13,6%
Espanya 152.319 -10.890 -6,67% -85.547 -36,0% 9,8%

Pes indef 
s/total

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica 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
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En termes interanuals l’impacte de la crisi COVID provoca que la contractació 
indefinida es redueixi amb força a Barcelona (-40,6%), amb una intensitat superior 

que a Catalunya (-37%) i Espanya (-36%). Pel que fa al pes relatiu dels contractes 
indefinits a la ciutat, se situa en un 17% del total, un valor superior als dels àmbits 

català (13,6%) i estatal (9,8%). 

 

La contractació acumulada 
 
La contractació acumulada total entre gener i octubre de 2020 a Barcelona se situa 
en  542.851 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 caigudes interanuals del 

-34,6% i el -30,9%, respectivament.  

 
La contractació acumulada indefinida experimenta una reducció interanual menys 

intensa tant a la ciutat (-35,6%) com als àmbits català i estatal (-31,1% i -29,4%). Cal 

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

indefinits a Barcelona (17%), superior al de Catalunya (14%) i clarament per sobre del 

de l’àmbit estatal (10%). L’evolució anual de la contractació acumulada indefinida 
és relativament menys desfavorable als tres àmbits objecte d’estudi.  

 

En definitiva, després d’un mes de setembre on les dades de contractació reflectien una 

clara millora mensual després del període de vacances, el mes d’octubre continua la 
tendència mensual positiva però amb menys dinamisme que el mes anterior tant 

a la ciutat com a Catalunya, mentre que el conjunt d’Espanya registra variacions 

negatives. Pel que fa a la contractació acumulada, l’evolució interanual segueix mostrant 

una reducció propera al 50% a Barcelona, amb una major afectació relativa sobre la 

contractació temporal que sobre la indefinida i caigudes més pronunciades a la ciutat 

que a Catalunya i Espanya. 

CONTRACTACIÓ ACUMULADA
Gener-Octubre 2020

Acumulat Var.anual (%) Acumulat Var. anual (%)
542.851 -46,7% 91.577 -35,6% 16,9%

1.863.683 -34,6% 263.665 -31,1% 14,1%
13.138.104 -30,9% 1.305.599 -29,4% 9,9%

Barcelona ciutat
Catalunya
Espanya
Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades 
de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.

Contractació Total Contractació Indefinida Pes indef 
s/total


