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Mercat de treball 
Segons les dades de l’EPA, al quart trimestre del 2019 s’observa a Barcelona un increment 
de la població activa (quasi un 2%), que es dirigeix majoritàriament a la població ocupada, 
que creix un 3,9%, mentre que la població aturada es redueix un 15,3%. La comparativa 
respecte a Catalunya i Espanya mostra que la ciutat es l’àmbit on més s’incrementa la 
població activa i ocupada i també on millor evoluciona l’atur.  
 
Al desembre a Barcelona, segons el SOC, l’atur registrat baixa interanualment un 0,4%. És 
la reducció menys intensa dels darrers anys, i inferior a la reducció mitjana d’Espanya i 
Catalunya. Al desembre de 2019, tant a Barcelona com a Catalunya ja hi ha menys atur 
registrat que l’existent al mateix mes del 2008.   
 

A la contractació registrada Barcelona és el territori que presenta el menor increment de 
la contractació anual, a diferència de l’any anterior. En el conjunt del període 2008-2019 
l’augment de la contractació a Barcelona és superior a la mitjana catalana, però és 
inferior a l’increment que s’observa al conjunt de l’Estat. 
 

Al desembre la ciutat torna a registrar un augment a l’afiliació a la Seguretat Social, de 
l’1,1%, i es manté com l’àmbit amb el major increment en el període 2008-19.  
 

 

Principals dades mercat de treball 
 

1. Segon l’EPA. IV trimestre 

 Valors 
Var.  

2018-19 

Var.  

2008-19 

Població activa. En milers 
Barcelona 830,6 1,9% -1,9% 
Catalunya 3.883,9 1,1% -1,9% 
Espanya 23.158,8 1,3% -0,4% 

Població ocupada. En milers 

Barcelona 760,3 3,9% -2,4% 
Catalunya 3.478,1 2,6% -0,4% 
Espanya 19.966,9 2,1% -0,4% 

Població aturada. En milers 
Barcelona 70,3 -15,3% 3,7% 
Catalunya 405,8 -10,1% -12,7% 
Espanya 3.191,9 -3,4% -0,5% 

 

 

2.Segons registres administratius  

 Total  
Var.  

2018-19 

Var.    

2008-19 

Afiliació Seguretat Social. IV Trimestre 

Barcelona 1.133.542 1,1% 6,6% 
Catalunya 3.430.796 1,8% 5,5% 
Espanya 19.261.636 1,8% 5,2% 

Contractació anual total a desembre 

Barcelona 1.203.337 0,3% 35,3% 
Catalunya 3.346.255 0,5% 32,7% 
Espanya 22.512.221 1,0% 35,6% 

Atur registrat. Desembre 

Barcelona 69.047 -0,4% -7,1% 
Catalunya 388.124 -1,2% -8,3% 
Espanya 3.163.605 -1,2% 1,1% 

 

 

 

 

 

 



 
Altres aspectes a destacar són: 

1.- Predominen les persones amb titulació superior a la població activa i ocupada, amb 
percentatges que superen el 64% del total.  
2.- La població masculina és majoritària en termes de població activa i ocupada, mentre 
que la femenina predomina en contractació registrada. En termes d’atur, les dades són 
diferents segons la font utilitzada: les dones són majoritàries quan parlem d’atur registrat 
però no ho són per l’EPA.   
3.- La variació interanual de l’atur de desembre de 2018 a desembre de 2019 és diferent 
segons la font utilitzada, ja que mentre l’EPA indica una reducció de l’atur del 15,3% les 
dades d’atur registrat mostren un descens de només el 0,4%. Les dos fonts coincideixen, 
però, en el fet que el descens només afecta a l’atur femení.     
 

Aspectes a millorar 
S’ha de advertir que el 86,1% dels contractes formalitzats l’any 2019 són temporals, i el 
43,4% tenien una duració inferior al mes, 0,5 punts més que l’any anterior i més de deu 
punts per sobre del seu pes l’any 2008. Aquest any la contractació indefinida, després 
d’un seguit d’exercicis comportant-se millor que la temporal, es redueix un 3,1%.   
 
Si a nivell de ciutat l’atur registrat es redueix, no és pot dir el mateix quan a tots els 
districtes. A quatre dels deu districtes (Eixample, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i Sant 
Andreu) l’atur s’incrementa al llarg de l’any 2019. Les principals reduccions s’observen a 
Sants-Montjuic i Ciutat Vella.  
 

Malgrat que l’atur de llarga durada és l’únic que es redueix a la ciutat, s’ha de destacar 
que al desembre de 2019 encara afecta al 35,3% de les persones aturades registrades. 
Aquesta situació afecta especialment a les dones, les persones majors de 54 anys i a les 
que només tenen estudis fins a primària.  
 

El grau de cobertura de les prestacions per desocupació només arriba al 53,1% de les 
persones aturades. S’ha de dir, però, que aquest percentatge s’ha incrementat 4,5 punts 
als dos darrers anys.   
 

  



 

 
Activitat econòmica 
L’aeroport experimenta un increment de passatgers del 5% anual, per sobre de 
l’increment anual del conjunt d’aeroports d’AENA, que és del 4,4%. En el període 2008-
2019 l’aeroport de Barcelona més que duplica el creixement del global d’aeroports 
estatals.    
 

El port presenta augments anuals del nombre de passatgers (del 3%), però es redueix 
mínimament el trànsit de mercaderies (un 0,3%).  
 

Segons l’Enquesta d’ocupació hotelera, l’any 2019 va augmentar el nombre de viatgers 
un 4,3% i el total de pernoctacions un 4,5%, increment lleugerament inferior a l’observat 
al 2018 en el cas dels viatgers, però amb una millor evolució en el total de pernoctacions.  
 

La matriculació anual de vehicles es redueix un 2,4% al 2019 i ja acumula una baixada del 
37% des de l’any 2007.  
 

Al desembre de 2018 la taxa anual d'inflació de la província de Barcelona es va situar en 
el 0,9%, 0,1 punts per sobre de la mitjana estatal. A tots els àmbits territorials s’observa 
una forta reducció de la inflació entre abril, mes on s’arriba al màxim anual, i octubre i un 
lleuger repunt als dos darrers mesos de l’any. La inflació es redueix mig punt a la província 
de desembre de 2018 a desembre de 2019.     
 

Aquestes dades s’emmarquen en un context de recuperació del PIB de la ciutat. Segons  
la darrera estimació disponible, el PIB va augmentar un 2,9% al 2018.  
 

 Total  Var.   2018-19 Var.  2008-19 

Aeroport. Total anual 

Passatgers 52.686.314 5,0% 74,0% 
Total Aeroports AENA 275.237.801 4,4% 35,0% 
Port. Total anual 

Port Barcelona. Passatgers 4.628.562 3,0% 43,0% 
Port Barcelona. Tones Mercaderies 67.672.479 -0,3% 33,9% 
Total Ports Espanya. Tones Mercaderies 550.753.069 3,5% 20,0% 
Enquesta d’ocupació hotelera. Total anual 

Viatgers 8.390.773 4,3% 49,7% 
Pernoctacions 21.117.933 4,5% 81,7% 
Matriculació de vehicles. Total anual* 

Vehicles 45.075 -2,4% -36,9% 
Taxa anual d’inflació, base 2016. Desembre 

Província Barcelona 0,9 -0,5 punts -0,9 punts 
Espanya 0,8 -0,4 punts -0,6 punts 
PIB de la ciutat, base 2010. Estimació Any 2018*    

PIB estimat (milions €) 81.291 2,9% 13,4% 
(*) Nota: en el cas de la matriculació de vehicles, la variació acumulada és durant el període 2007-19, 
mentre que en el del PIB la variació interanual és en el període 2017-18 i l’acumulada en el 2011-18.  
 
 


