Activitat, ocupació i atur a Barcelona segons l’EPA
Avenç de resultats del IV trimestre de 2020
•

La taxa d'activitat (de 16 a 64 anys) a Barcelona se situa en el 79,1%, mentre
que a Catalunya i Espanya assoleix registres del 77,9% i el 74,4%, respectivament.
El valor d’aquest indicador a la ciutat experimenta una disminució trimestral d’1
punt percentual, que contrasta amb l’augment que assoleix a Catalunya i Espanya
– de +0,8 i +0,5 punts, respectivament-. En la comparació interanual, es produeix
una reducció moderada i similar de la taxa tant a Barcelona com als àmbits català i
estatal (-0,8, -0,6 i -0,7 punts, respectivament).

Taxa d'activitat (%) (de 16 a 64 anys)

Barcelona
Catalunya
Espanya

IV TRIM. 2020
79,1
77,9
74,4

Variació trimestral
-1,0
0,8
0,5

Variació anual
-0,8
-0,6
-0,7

Taxa d'ocupació (%) (de 16 a 64 anys)

Barcelona
Catalunya
Espanya

IV TRIM. 2020
69,1
67,0
62,3

Variació trimestral
-0,6
0,2
0,5

Variació anual
-4,0
-3,2
-2,4

Taxa d'atur (%) (de 16 a 64 anys)

Barcelona
Catalunya
Espanya

IV TRIM. 2020
12,6
13,9
16,1

Variació trimestral
-0,4
0,6
-0,3

Variació anual
4,1
3,3
2,2

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'Enquesta de Població Activa.

•

La taxa d'ocupació (de 16 a 64 anys) se situa en el 69,1% a Barcelona, el 67% a
Catalunya i el 62,3% a Espanya, després de disminuir a la ciutat (-0,6 punts
percentuals) i augmentar lleugerament a Catalunya i Espanya (en +0,2 i +0,5
punts) respecte al trimestre anterior. En termes interanuals, s’observa una
disminució rellevant d’aquest indicador als tres àmbits, més intensa a Barcelona (4,0%) que a Catalunya (-3,2%) i Espanya (-2,4%).

•

La taxa d’atur (de 16 a 64 anys) se situa en el 12,6% a Barcelona – el segon
valor més alt des de 2016-, el 13,9% a Catalunya i el 16,1% a Espanya. En
relació al tercer trimestre, aquest indicador presenta una moderada reducció a
Barcelona i Espanya (-0,4 i -0,3 punts, respectivament), mentre que a Catalunya
augmenta en 0,6 punts percentuals. En termes interanuals, la taxa de Barcelona
presenta un increment de 4,1 punts percentuals, superior als de les dels àmbits
català (+3,3 punts) i estatal (+2,2 punts). Pel que fa a la taxa d’atur juvenil a la
ciutat, se situa en un 29,9% de la població activa de 16 a 24 anys després
d’augmentar en 6 punts el darrer any.

Amb aquests resultats, la taxa d’activitat de la ciutat es manté per sobre de la de la
Unió Europea, mentre que la taxa d’atur de Barcelona -que supera el 12% per
primera vegada en un quart trimestre des de 2015- s’allunya de la mitjana de la UE
(7,5%).
Per sexe, la taxa d’activitat (77,4%) i la taxa d’ocupació femenina (67,9%) de
Barcelona són 3,6 i 2,6 punts percentuals inferiors, respectivament, a les masculines.
Cal destacar que la taxa d’atur femenina de la ciutat (12,3%), tot i mantenir-se
estable respecte al trimestre anterior, és la més alta des del tercer trimestre de 2017
i 0,7 punts percentuals inferior a la masculina.

Taxes d'Activitat, Ocupació i Atur per sexe (%) (de 16 a 64 anys)
Barcelona. IV tr. 2020
Activitat
Ocupació
Atur

Total
79,1
69,1
12,6

Homes
81,0
70,5
13,0

Dones
77,4
67,9
12,3

Pel que fa a les xifres absolutes, la població activa a Barcelona comptabilitza
841.300 persones el quart trimestre de 2020, de les quals 737.300 estan ocupades i
103.900 en situació d'atur. Això implica que en el darrer any la població activa ha
augmentat en 10.700 persones -amb una variació del +1,3%-, com a resultat del
descens de la població ocupada –de 23.000 persones (-3,0%)- i, en particular, del
contundent augment del nombre de persones en atur (de +33.600 persones i un
+47,8%).
Així doncs, els resultats de l’Enquesta de Població Activa del quart trimestre permeten
constatar el fort impacte de la crisi COVID 1 sobre el mercat de treball de
Barcelona que també posen de manifest altres fonts estadístiques laborals, com l’atur
registrat –que augmenta un +35,9% entre els mesos de desembre de 2019 i 2020- o
l’afiliació a la Seguretat Social, que en el mateix període es redueix en més de 35.882
persones (un -3,2%) a la ciutat.

1

Cal tenir present que les persones treballadores afectades per ERTOs no es computen a l’atur (a no ser
que l’ERTO duri més de tres mesos), i part de les persones que han passat a l’atur no computen com a
tals per la dificultat de cercar feina durant el confinament.

En el context espanyol, el 2020 Catalunya és la Comunitat que perd més ocupació (137.500 persones) i també la primera en augment de l’atur (132.100 persones) en
termes absoluts, amb variacions percentuals del -4% i el +32,6% -respectivamentrespecte a l’any anterior.
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