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1. ENTORN MACROECONÒMIC

La pandèmia global del COVID-19 ha desencadenat una crisi econòmica d’una intensitat

sense precedents a escala global. En aquest context, el primer trimestre de 2020 el PIB de

Barcelona es redueix en un -3,8% en termes interanuals, una contracció similar a les de

l’economia catalana (-3,9%) i espanyola (-4,1%) i superior a la de l’eurozona (-3,3%). A la

ciutat, el gran sector amb una caiguda més intensa de l’activitat és la construcció (-7,8%),

però també són rellevants les reduccions de la indústria (-3,9%), els serveis (-3,5%), i -dins

d’aquests- de les branques de Comerç, Hostaleria, Transport i Informació i Comunicacions (-

4,8%), amb especial afectació de les dues primeres.

La caiguda de l’activitat repercuteix negativament en les expectatives dels agents, i el segon

trimestre de 2020, a Catalunya l’índex de confiança empresarial harmonitzat cau en 30 punts

en termes intertrimestrals, dada que suposa el pitjor descens de la sèrie històrica i supera

l’experimentat al conjunt d’Espanya (26,9 punts).

A dia d’avui, les institucions i entitats de referència preveuen que la recessió es mantingui

en els propers trimestres i -segons el Fons Monetari Internacional- el confinament

generalitzat provocarà que l’activitat econòmica mundial es redueixi en un -3% el 2020, el

que suposa la major contracció des de la Segona Guerra Mundial i la crisi econòmica més

devastadora des de la Gran Depressió de 1929. En aquest context, l’economia espanyola

seria una de les més afectades de la zona euro i la caiguda del PIB a la ciutat de

Barcelona se situaria en el -8,9% anual d’acord amb l’escenari intermig estimat per

l’Oficina Municipal de Dades. Aquestes previsions estan subjectes a un grau elevat

d’incertesa i l’evolució de l’activitat dependrà críticament de diversos factors, entre ells el

grau de contenció de la crisi sanitària, la durada del confinament i la intensitat i eficàcia les

mesures de política econòmica per a mantenir els llocs de treball i el teixit productiu.

Producte Interior Brut de Barcelona Evolució i previsió 2020
(Taxes interanuals en volum)

2019 1E* I tr. 2020
Previsió 2020 
(Impacte Mig**)

PIB 2,3 -3,8 -8,9

Agricultura -3,6 -2,1 -

Indústria -2,7 -3,9 -8,2

Construcció 0,7 -7,8 -15,4

Serveis 3,0 -3,5 -8,6

Comerç, Hostaleria, Transport, Informació i 

Comunicacions
2,1 -4,8 -12,5

Financeres, Immobiliàries, Professionals i Tècniques 4,8 -3,5 -7,6

AAPP, Educació, Sanitat, Serveis Socials i Personals 1,9 -1,6 -4,5

Font: Departament d'Anàlisi. Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona.

*Primera estimació. **Escenari de 8 setmanes de confinament i mesures de política econòmica que fan que només una petita 

proporció d’empreses passin de problemes de liquiditat a problemes de solvència.

El PIB de Barcelona ha patit una reducció interanual d’un -3,8% el primer

trimestre de 2020 i podria caure un -8,9% en el conjunt de l’any
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1. ENTORN MACROECONÒMIC

A Espanya les tendències en el comportament de les persones consumidores també

reflecteixen canvis importants. D’una banda el consum presencial ha patit una caiguda

d’entre un 70 i un 80% en sectors com el sanitari privat, l’alimentació i l’elèctrica, i per l’altre,

el consum online ha experimentat un creixement en tots els sectors, majoritàriament en

electrònica i cultura.

Preferències de consum a EspanyaPreferències de consum a Espanya

Font: Deloitte biweekly state of the consumer survey
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MERCAT DE TREBALL

2. ECONOMIA DE BARCELONA:

La recessió econòmica s’ha traduït en destrucció neta d’ocupació, i Barcelona tanca l’abril de

2020 amb 1.086.981 persones afiliades al conjunt de règims de la Seguretat Social, 56.355

persones i un 4,9% menys que al febrer. Aquesta xifra suposa una reducció del -4,2% en

termes interanuals, i cal remarcar que el descens del treball autònom és més moderat (-

1,5%).

La contractació laboral experimenta una forta caiguda al maig (un -77% interanual) i la

contractació acumulada els cinc primers mesos de l’any baixa un -42% en relació al

2019, amb resultats relativament menys desfavorables a la contractació indefinida i

descensos més intensos a Barcelona que a Catalunya i Espanya.

Un dels principals instruments de resposta a la vessant laboral de la crisi ha estat l‘aplicació

generalitzada de mesures de flexibilitat interna per tal de contribuir al manteniment dels

llocs de treball durant l’estat d’alarma. El 5 de juny, a Barcelona hi ha 26.593 empreses i

210.426 persones treballadores afectades per Expedients de Regulació Temporal

d’Ocupació (ERTOs), que representen el 27,2 i el 29,1%, respectivament, dels de Catalunya.

Prop de dos terços de les persones treballadores afectades es concentren als sectors de

l’hostaleria (24,8% del total), el comerç (16,8%), els serveis a les empreses (12,5%) i les

activitats artístiques i d’entreteniment (7,5%).
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Evolució de l'Afiliació a la Seguretat Social* i de la variació 

interanual (%) per mesos a Barcelona. 

Afiliació Seguretat Social (Conjunt règims) Variació interanual

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de 

Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística i Difusió de Dades municipal.

* Conjunt de règims

L’afiliació a la Seguretat Social baixa en més de 50.000 persones de febrer a

abril, amb una reducció més moderada del treball autònom
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L’atur registrat a Barcelona se situa en 90.528 persones a finals de maig, superant la xifra

de 90.000 persones per primera vegada des de 2015. El valor d’aquest indicador s’ha

incrementat en més de 20.000 persones (un 31,1%) els cinc primers mesos del 2020.

Per perfils, l’increment de l’atur de desembre a maig es concentra especialment en els

homes (+34,8%), el col·lectiu de menys de 35 anys (amb un augment superior al 50%,

per un 18% del de més de 45 anys), les persones amb estudis de FP o educació general i

les de nacionalitat estrangera (+42,2%).

MERCAT DE TREBALL

2. ECONOMIA DE BARCELONA:

13.680   

15.782   

26.332   

35.328   

52.177   

 -  10.000  20.000  30.000  40.000  50.000  60.000

Educació

Activitats artístiques i d’entreteniment

Serveis a les empreses

Comerç

Hostaleria

Persones treballadores afectades per ERTOs a Barcelona 

(5 primers sectors).  5 de juny de 2020

Font: Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya

12,5

18,4

25,8

28,0

30,8

31,1

31,2

32,8

34,8

38,3

39,7

42,2

50,4

50,7

54,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Més de 12 mesos

>44 anys

Primaris o sense

Dones

Universitaris

ATUR TOTAL…

Educació general

FP-Tècnics

Homes

Fins a 6 mesos

35-44 anys

Estrangers/res

25-35 anys

De 6 a 12 mesos

<25 anys

Evolució de l'atur registrat per perfils a Barcelona. 

Maig 2020/ Des. 2019 (%)

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de

Barcelona a partir de dades del Departament d’Estadística i Difusió de Dades municipal

Prop de dos terços de les persones treballadores afectades per ERTOs a

Barcelona es concentren als sectors de l’hostaleria, el comerç, els serveis a les

empreses i les activitats artístiques i d’entreteniment
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MERCAT DE TREBALL

2. ECONOMIA DE BARCELONA

A nivell territorial, l’atur registrat entre desembre i maig ha augmentat com a mínim un

25% a tots els districtes de la ciutat de Barcelona. En el mes de maig, Nou Barris i Ciutat

Vella són els districtes que presenten una incidència de l’atur més elevada de la ciutat, que

se situa per sobre del 10% de la població d’entre 16 i 64 anys.

El primer trimestre de 2020, la taxa d'atur (de 16 a 64 anys) se situa en el 9,3% a Barcelona

el 10,8% a Catalunya, el 14,5% a Espanya. Aquest indicador s’incrementa en termes

trimestrals tant a la ciutat (en +0,8 punts) com, més suaument, a Catalunya i Espanya (+0,2 i

+0,6 punts, respectivament), xifres que recullen només parcialment l’impacte de la crisi

COVID i mantenen la taxa de Barcelona a menys de dos punts de la de l’eurozona (7,4%).

Atur registrat sobre la població d’entre 16 i 64 anys per districtes (%)

Entre desembre i maig, l’atur registrat ha augmentat com a mínim un 25% a

tots els districtes de la ciutat

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de 

l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística i Difusió de Dades municipal

(maig 2020)
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EMPRESA

2. ECONOMIA DE BARCELONA

L’impacte de la crisi de la COVID-19 sobre el teixit empresarial també ha estat molt

significatiu. El nombre d’empreses amb assalariats baixa un -10,6% el darrer any (8.166

empreses menys), i experimenta descensos de dos dígits en branques tan diverses com

l’hostaleria, la construcció o els serveis a les empreses. Cal tenir present que el gruix de la

reducció es concentra en les empreses d’1 a 5 treballadors/res (que baixen en un -12,4%), i

que part de les empreses afectades pot tornar a obrir si les polítiques econòmiques ho

afavoreixen.

El clima empresarial a l’AMB evoluciona de manera desfavorable per primera vegada des

de 2014 i tots els sectors experimenten una marxa del negoci clarament negativa, amb

resultats especialment desfavorables a l’hostaleria i la construcció (un saldo negatiu de -52

punts) i les pitjors perspectives a curt termini de la sèrie històrica. Aquest clima afecta

directament la constitució de societats mercantils, que assoleix una caiguda interanual del

-30% el març de 2020 i es redueix un -11,8% en el conjunt del primer trimestre.

El nombre d’empreses amb assalariats a la ciutat baixa un 10,6% el darrer

any i la marxa dels negocis a l’AMB és negativa a tots els sectors per primera

vegada des de 2014
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*Centres de Cotització a la Seguretat Social.

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament

de Barcelona a partir de dades del Departament d’Estadística i Difusió de Dades municipal
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3. SECTORS ESTRATÈGICS 

L’evolució de l’ocupació als sectors estratègics de Barcelona durant la primera part de la

crisi COVID mostra diferències significatives de comportament. Així, mentre les TIC

mantenen els llocs de treball el primer trimestre de 2020 (amb un lleuger augment del

+0,2% en relació a desembre), el turisme i el comerç són els sectors més afectats per

l’impacte de la pandèmia -amb caigudes trimestrals de l’ocupació del -11,1% i el -

4,2%, respectivament- i la indústria, els sectors creatius i la Salut i bio experimenten una

reducció trimestral moderada (a l’entorn del -1%). En el cas dels sectors creatius, cal

remarcar el contrast entre el descens interanual de l’ocupació als sectors creatius

tradicionals (-4,3%) i l’increment dels no tradicionals (+4,8%), més associats al format

digital (videojocs, edició digital, etc.).

Pel que fa al nombre d’empreses, s’observa una reducció trimestral significativa del teixit

empresarial a tots els sectors estratègics, amb caigudes trimestrals de dos dígits al

turisme (-13,9%), les TIC (-12,5%), els sectors creatius (-12,4%) i la indústria manufacturera (-

10%), mentre els descensos del comerç (-8,9%) i la Salut i Bio (-4,5%) són també rellevants.
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*Afiliació als règims General i d’Autònoms i ** Centres de cotització de la Seguretat Social.

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament

de Barcelona a partir de dades del Departament d’Estadística i Difusió de Dades municipal

El comerç i el turisme són els sectors estratègics més afectats per la caiguda 

de l’ocupació, i les TIC, el que mostra una evolució més positiva

Variació trimestral dels llocs de treball* i el nombre d'empreses** als sectors 

estratègics de Barcelona. I tr. 2020/IV tr. 2019 (%)
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3. SECTORS ESTRATÈGICS 

L’activitat turística cau amb força a partir del mes de març, i la ciutat tanca el primer

quatrimestre amb un descens interanual del -46,1% dels turistes en hotels i un -58% dels

turistes en HUTs. Cal remarcar, no obstant, que -segons es desprèn de l’anàlisi de les

mencions a les principals xarxes socials- la marca Barcelona com destinació turística manté

la percepció de seguretat pels visitants en un nivell similar al de la primera setmana de

març, i es veu menys afectada per la crisi COVID que les de Berlín, Nova York o Hong Kong.

La marca Barcelona manté l’índex de seguretat i es veu menys afectada per la

crisi de la Covid-19 que d’altres ciutats de referència

Índex de seguretat percebuda pels visitants en ciutats del món
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