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1. Presentació
Des de principis d’any 2020 el món ha viscut una extraordinària situació per els efectes
de la pandèmia del coronavirus conegut com a COVID-19. A molts països de tots els
continents  s’han  adoptat  un  conjunt  d’importants  mesures  amb  l’objectiu  d’evitar
l’extensió  de  la  pandèmia  que  han  canviat  el  funcionament  normal  de  la  societat,
especialment en les àrees més urbanes. 

Barcelona  iniciava  l’any  2020  amb  dinamisme  econòmic,  malgrat  que  les  darreres
dades del 2019 apuntaven a un cert alentiment del ritme de creixement. Tanmateix, la
irrupció de la pandèmia interromp radicalment aquest context a partir de meitat del
mes de març, amb la declaració de l’estat d’alarma.

Els primers casos de COVID-19 a la ciutat no es detecten oficialment fins a finals de
febrer, quan ja la ciutat va patir la primera conseqüència de l’extensió de la pandèmia
a  nivell  mundial:  la  cancel·lació  del  Mobile  World  Congress.  Tanmateix,  les  dades
econòmiques  durant  els  primers  mesos  de  l’any  encara  eren  força  positives:  es
continuava  generant  ocupació,  el  nombre  de  turistes  creixia  com  també  el  de
creueristes i  el  trànsit per l’aeroport. La mobilitat i  altres indicadors de conjuntura
mostraven una tendència també positiva.

A Espanya, amb el decret de l’estat d’alarma decretat el dia 14 de març,  una de les
principals mesures adoptades va ser el confinament de la població al seus domicilis i
aturada de l’activitat limitada als serveis considerats essencials. Fins el dia 28 d’abril
el govern no va anunciar un pla de retorn a la normalitat per fases.

La declaració de l’estat d’alarma, comporta una aturada de l’activitat econòmica que
es tradueix  en una reducció  del  ritme de  creixement del  PIB i  conseqüentment  de
menys ocupació i més atur. L’aturada econòmica, però també el foment del teletreball,
han portat a una disminució de la mobilitat i una reducció molt significativa dels nivells
de contaminació ambiental.

L’inici de la desescalada a partir del mes de maig estan revertint algunes d’aquestes
tendències.

Aquest  document  és  una  aproximació  general  als  efectes  principals  dels  canvis
ocorreguts a la ciutat en la primavera de 2020. No s’entra en profunditat en cap àrea
d’estudi sinó que es vol donar una visió global, necessàriament reduïda, tant pel poc
temps  i  espai  que  es  disposa  en  aquest  espai.  Les  diverses  àrees  de  gestió  de
l’Ajuntament  de  Barcelona  ja  estan  treballant  per  obtenir  les  dades,  indicadors  i
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anàlisis sectorials i transversals que han de permetre tenir una reflexió i coneixement
aprofundit de les conseqüències d’aquesta crisi i, per tant, de les possibles polítiques
públiques que es puguin aplicar per revertir-ne els efectes més negatius.

L’estadística oficial tradicional, en moltes ocasions, ofereix dades amb un decalatge
de temps de mesos o fins i tot anys en relació als fenòmens que estudia. També, en
moltes ocasions, no ofereixen el nivell de detall inframunicipal que són requerides per
les necessitats de coneixement i de gestió. 

En el món actual la proliferació de dades de multitud de fenòmens ens permet, amb els
mitjans tècnics i humans adequats, obtenir un conjunt d’indicadors quasi a temps real,
que ens permeten monitorar el funcionament diari de sistema tant complex com és
una ciutat. L’Ajuntament de Barcelona ja fa uns anys que està evolucionant per obtenir
aquestes dades, tant de fonts pròpies com a partir de tercers que operen en la ciutat.
Aquest tipus d’informació no només ens permet dibuixar el funcionament de la ciutat
sinó que, a més, dona una forta capacitat de reacció i resiliència davant de situacions
imprevistes  com  l’actual.  I  també  i  no  menys  important,  permet  crear  models
predictius a curt i mig termini a partir de l’anàlisi de tendències com de models més
complexos del que s’ha anomenat intel·ligència artificial.

Aquest document es presenta com un avanç al estat de la ciutat del 2020 i és una
selecció dels indicadors obtinguts amb aquestes noves tècniques. Ens dona, per tant,
una imatge provisional i segurament incompleta de la ciutat, però conté  els fonaments
de les principals dades i indicadors que expliquen les conseqüències de l’impacte de la
pandèmia a la ciutat.

En  el  lloc  web  https://dades.ajuntament.barcelona.cat/seguiment-covid19-bcn/ es
pot fer seguiment de la major part dels indicadors que es ressenyen en aquest informe,
així com també, les dades es poden descarregar en format obert en el portal de dades
obertes  de  Barcelona  https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset?
q=&name=indicadors-covid19-bcn
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2. Salut
L'expansió del COVID-19 a nivell global ha suposat una greu crisi de salut a Barcelona i
arreu.  Ara que la pandèmia sembla relativament estabilitzada als països occidentals -
tot i els rebrots actius controlats-, es pot començar a valorar la incidència sobre la
població i el rastre en la demografia. 

A data d’avui  s’han comptabilitzat més de 15.000 persones afectades a Barcelona1

amb  diagnòstic  confirmat  per  laboratori  (prova  PCR  positiva).  L’estabilització
d’aquesta sèrie a mitjans de juny –amb una mitjana diària de nous casos inferior a 20-
contrasta amb el pic de la pandèmia a finals de març, quan  es van arribar a detectar
612 casos en un sol dia2, i amb els quatre registres de mitjans d’abril en què es van
superar els 350 diagnosticats diaris. 

A Barcelona la pandèmia ha afectat de manera desigual a dones i  homes, amb una
lleugera preeminència de les dones –suposen un 58,5% dels casos- sobre els homes –
un 41,5% -. Per edats, i en lògica amb l’estructura demogràfica de la ciutat, el major
nombre  de  casos  detectats  correspon  a  la  franja  35-64  anys  (49,0%  dels  casos
detectats), seguits per la cohort de més de 75 anys (un 24% dels casos detectats). La
incidència entre els infants i els joves de fins a 15 anys ha estat molt discreta, amb
només un 0,7% dels casos detectats. 

Gràfic 1: Casos de COVID-19 a Barcelona (acumulat)

Font: Registre COVID-19, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.

1 15.136 casos de persones residents a la ciutat a data 20/06/2020, dels quals 3.200 s’han registrat a
residències.

2 El 26/03/2020.
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Mapa 1: Incidència per barris: taxes per 100.000
habitants

Font: Registre COVID-19, Departament de Salut, Generalitat de
Catalunya.

La incidència en taxes per 100.000 habitants -713 per 100.000 habitants pel conjunt de
la  ciutat-  palesa  un  impacte  significativament  més  gran  en  barris  amb  un  nivell
socioeconòmic  baix,  amb  l’excepció  dels  barris  de  Ciutat  Vella,  que  malgrat  estar
altament densificats i estar molt per sota de la mitjana en termes de renda, disposen
d’una  població  relativament  jove.  Entre  els  barris  amb  una  major  incidència  per
residents destaca la Marina del Prat Vermell al districte de Sants-Montjuïc; Montbau,
la Vall d’Hebron i el Baix Guinardó al districte d’Horta-Guinardó;  la Trinitat Vella al
districte de Sant Andreu; i el Turó de la Peira, la Guineueta, Verdum, les Roquetes i la
Trinitat Nova al districte de Nou Barris. Aquests darrers barris es troben en la franja
més baixa de renda de la ciutat, disposen d’habitatges més petits  i el patró d’ocupació
laboral més estès correspon a feines amb elevada temporalitat i precarietat.

3. Sistema sanitari
Pel  que fa als  indicadors  del  sistema sanitari,  l’aguda escalada de la  corba de les
persones ingressades del mes de març fins el pic assolit durant els primers dies de
l’abril va donar lloc a una corba descendent amb un pendent molt més suau que, a
mitjans  de  juny,  se  situa  per  sota  de  les  150  persones  ingressades.  La  trajectòria
d’altes es troba molt estabilitzada des de mitjans de maig. 
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Gràfic 2: Casos de COVID-19 als hospitals de Barcelona

Font: Àrees Integrals de Salut de Barcelona aisbcn.cat

4. Demografia
L’impacte de la pandèmia sobre la demografia no es coneixerà de manera acurada fins
d’aquí una mesos, quan tots els registren de mortalitat s’hagin ajustat i comptabilitzat
correctament, però per ara, disposem d’aproximacions a partir de diverses vies: una
d’elles correspon als registres dels serveis d’inhumació i incineració realitzats en els
cementiris,  mentre  que  l’altra  correspon  a  tots  els  serveis  de  recollida  de  difunts
realitzades  per  les  empreses  funeràries.  La  trajectòria  és  similar,  però  els  valors
presenten diferències derivades dels processos i tràmits administratius inherents als
serveis.

Gràfic 3: Serveis als cementiris i a les funeràries

Font: Cementiris de Barcelona CBSA
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Hi ha un cert consens en que el contrast entre les defuncions observades (l’evolució
diària del nombre acumulat de defuncions de persones residents a la ciutat segons
data de defunció) i les defuncions esperades (resultant d’un model que es basa en la
mitjana de defuncions de la darrera dècada) és potser la millor via de quantificar la
mortalitat estimat per COVID-19. El saldo entre ambdues sèries dona, a data d’avui, un
excés de defuncions acumulat a la ciutat a 20 de juny de 3.434 persones. Tot i que no
és del tot correcte pensar que aquesta xifra és el balanç en la mortalitat del COVID-19,
és potser la xifra que més versemblant de les disponibles actualment.

Gràfic 4: Defuncions a Barcelona

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona

5. Activitat Econòmica
Després de tancar el 2019 amb un creixement del 2,3% en termes reals, la paràlisi de
l’activitat econòmica no essencial porta a una caiguda del PIB de Barcelona del 3,8%
en el primer trimestre de 2020 respecte al mateix període de 2019.

La caiguda és especialment intensa a la construcció (-7,8%). La indústria ha caigut un
-3,9% mentre que els serveis ho fan en un -3,5%. 

La caiguda del PIB serà més intensa durant el segon trimestre, el període més afectat
pel  confinament  i  l’aturada  de  l’activitat.  S’espera  una  recuperació  a  partir  de  la
segona part de l’any, tot i que pel conjunt del 2020 hi haurà una contracció del PIB que
pot oscil·lar entre un -6,4% i -11,6%, segons els escenaris menys i més pessimistes.
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Gràfic 5: Evolució del PIB de Barcelona. % variació real

Font: Oficina Municipal de Dades.

L’escenari  de  gran  incertesa  queda  pales  en  els  resultats  de  l’Enquesta  de  Clima
Empresarial de l’AMB corresponent al 1r. trimestre de 2020. L’Enquesta no recollia uns
resultats tan desfavorables des del primer trimestre de 2013. Però més demolidores
encara són les perspectives pel  2n.  trimestre de l’any.  El  saldo negatiu global  (-80
punts)  i  especialment el  de l’Hostaleria (-96 punts) són els  més desfavorable de la
sèrie  històrica.  Igualment  significativa  és  la  reducció  de  societats  mercantils
constituïdes,  que  entre  gener-abril  han  estat  un  30,8%  menys  que  les  del  mateix
període de 2019.
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Gràfic 6: Previsió de l’evolució del PIB 2020 de
Barcelona. % variació real

Font: Oficina Municipal de Dades



Gràfic 7: Enquesta Clima Empresarial de l’AMB –/– Societats mercantils constituïdes

Font: Enquesta de Clima Empresarial, Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona. Societats Mercantils, INE.

La  resta  de  indicadors  de  conjuntura  registren  igualment  impactes  contractius
significatius. Entre gener-maig de 2020 el consum elèctric ha disminuït en un -7,6% i
els residus urbans un -7,8%. Les mercaderies al port un -16,7% i les matriculacions de
vehicles  un  -30%,  en  relació  al  mateix  període  del  2019.  Les  compravendes
d’habitatges  han  estat  un  -18,5%  inferiors  entre  gener-abril  d’aquest  any,  però  la
paràlisi de l’activitat al mercat immobiliari residencial de la ciutat no impactava encara
sobre els preus de forma important a la fi del 1r. trimestre de 2020.

Gràfic 8: Consum electricitat a Barcelona (MWH) –/– Tones de residus urbans recollits

Font: Medi Ambient i Serveis Urbans
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Gràfic 9: Vehicles matriculats a Barcelona –/–Tràfic mercaderies pel Port de Barcelona

Font: DGT i Port de Barcelona.

Gràfic 10: Compravendes d’habitatge a Barcelona –/– Preus de venda dels habitatges

Font: Secretaria d’habitatge de la Generalitat de Catalunya amb dades dels Col·legi de Registradors de la Propietat.

6. Mercat de treball
L’impacte de la pandèmia es va traduir ja en el mes de març en un canvi de signe en
l’evolució  de  les  afiliacions  a  la  Seguretat  Social,  després  de  més  de  sis  anys  de
trajectòria sostinguda a l’alça. En línia amb la davallada experimentada pel PIB de la
ciutat durant el 1r. trimestre de l’any, el nombre d’afiliats va fer un gir a la baixa, una
tendència que es manté fins el maig en termes interanuals. Amb 1.089.600 afiliacions
en situació d’alta a finals de mes,  la pèrdua de llocs de treball ha estat de 50.291 en
relació amb un any enrere i de més de 53.738 respecte al febrer passat. Una destrucció
de  llocs  de  treball  que  hauria  estat  molt  superior  de  no  ser  pels  expedients  de
regulació temporal d’ocupació. Els treballadors afectats per ERTOs, que segueixen en
alta laboral a la Seguretat Social, a finals del mes de maig eren un total de 210.426
persones només a la ciutat de Barcelona, un 24,8% dels quals corresponen al sector de
l’hostaleria i un 16,8% al comerç.
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Gràfic 11: Persones afiliades a la Seguretat Social –/– persones en ERTOs a la ciutat

Font: Institut Nacional de la Seguretat Social. Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya.

El nombre de persones a l’atur a final del mes de maig ha arribat fins a les 90.528, unes
22.700 més que un any enrere i 19.081 més en relació al mes de febrer, situant-se en
els nivells de la segona meitat de 2015. Pel que fa a la contractació, l’impacte també
està sent molt intens, amb una disminució entre gener-maig del 42% en relació als
cinc  primers  mesos  de  2019,  amb  poc  més  de  287.000  contractes  registrats,  uns
200.000 menys que un any enrere,  una davallada sense precedents  que no s’havia
observat ni en els pitjors anys de la darrera crisi econòmica.

Gràfic 12: Persones en atur a Barcelona –/– Nombre de contractes registrats a Barcelona

Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya.

7. Turisme
Durant la primera quinzena del mes de març els establiments hotelers de la ciutat van
estar  oberts  i  van  anar  tancant  gradualment  fins  el  dia  26.  El  nombre  de  turistes
allotjats entre gener i  març va ser de 1,4 milions, quedant la ciutat sense visitants
durant el mes d’abril, de manera que en termes acumulats entre gener-abril el nombre
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de turistes pernoctant en hotels ha estat un 46,2% inferior al del mateix període de
2019.

Gràfic 13: Persones pernoctant als hotels
de Barcelona

Font: Enquesta d’ocupació hotelera, INE.

L’activitat al port de Barcelona s’ha vist afectada especialment pel que fa al creuers.
Entre gener i maig del 2020 el nombre de creueristes ha estat un 78,3% inferior al del
mateix període de 2019. Pel que fa al trànsit per l’aeroport, durant aquest cinc primers
mesos d’enguany ha estat un 58,6% inferior al del mateix període de 2019.

Gràfic 14: Passatgers de creuers al Port de Barcelona –/– Trànsit de passatgers per
l’aeroport de Barcelona

Font: Autoritat Portuària de Barcelona. AENA
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8. Qualitat Ambiental
La reducció de l’activitat econòmica i el foment del teletreball va suposar una reducció
de la mobilitat que s’ha traduït en una dràstica reducció dels nivells de contaminació a
partir de meitat del mes de març. La represa econòmica iniciada sobre tot a partir de
primers del mes de maig, ha significat un nou augment dels nivells de NO2 i PM10 que
romanen, però, per sota dels valors previs a l’estat d’alarma.

Els nivells de contaminació acústica de la ciutat també van reduir-se a partir del mes
de març de manera significativa però han anat tornant a la recuperació dels valors
previs a la declaració de l’estat d’alarma durant el mes de maig i els primer dies de
juny, conforme augmenta el ritme d’activitat, l’obertura de terrasses i es recupera la
mobilitat.
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Gràfic 15: Nivells de contaminació de PM10 i NO2 a Barcelona

Font: Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans, Ajuntament de Barcelona.

Gràfic 16: Nivells de contaminació acústica (decibels)

Font: Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans, Sentilo BCN.



9. Mobilitat
Amb  l’inici  de  la  pandèmia  i  com  a  conseqüència  del  confinament  als  domicilis  i
aturada  de  l’activitat  es  va  produir  un  abrupte  i  mai  vist  disminució  dels
desplaçaments a la ciutat, tant per la mobilitat obligada com per raons de lleure o
turisme.

La demanda de transport  públic es va reduir del que era habitual a uns percentatges
vora  al  10%  de  la  demanda.  A  partir  de  primers  de  maig  es  comença  a  notar  un
increment  lent  però  ferm  de  la  demanda,  i  a  meitat  de  juny  els  indicadors  pels
diferents mitjans: Autobús, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Metro, Renfe i
Tram es situaven ja entre el 25 i el 40%.
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Gràfic 17: % de demanda de transport públic

Font:  Autoritat del Transport Metropolità ww.atm.cat



Pel que fa a la mobilitat de vehicles, igualment es va produir un descens en tots els
tipus, disminuint un 80% sobre la mobilitat habitual en totes les àrees estudiades.

A partir del primers de maigs es va començar a recuperar lentament, de manera que a
mitjans del mes de juny la mobilitat era entre sobre un -17% en els accessos i un -25%
a l’interior de la ciutat. 

Menció apart mereix la xarxa de carrils  bicicleta,  amb un comportament clarament
diferenciat. A mesura que es van relaxar les mesures de limitació de la mobilitat, la
xarxa de carrils bicicleta va tenir un fort increment d’ús entenem que per la realització
d’exercici físic i us de lleure per damunt del seu ús com a mitjà de transport. Aquest
increment va ser especialment gran en els caps de setmana.

10. Població estimada
A la ciutat de Barcelona acull diàriament a moltes persones que s’hi desplacen ja sigui
per motius de treball, estudi, lleure, turisme o negocis. Si sumem la població resident a
aquests visitants, obtenim el nombre de persones que han estat a la ciutat cada dia. 

Les noves fonts d’informació procedents dels operadors de telefonia mòbil permeten
fer  estimacions de la quantitat de persones que hi ha en cada moment en el territori.
De forma experimental,  l’Oficina Municipal de Dades ha recollit aquestes dades, de
manera que es pot observar l’impacte de la pandèmia en la quantitat  de persones
presents a la ciutat cada dia i segmentades segons el seu origen.
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Gràfic 18: Mobilitat de vehicles a Barcelona

Font: Gerència de mobilitat. Ajuntament de Barcelona



En primer lloc es disposa de la dada general de persones diferents presents en algun
moment del dia en algun lloc de la ciutat.

En el gràfic 19 podem contemplar com la quantitat de persones a la ciutat es va reduir
de una mitjana de 2.500.000 persones al dia a unes 1.700.000, un nombre molt proper a
les persones que s’estima que resideixen habitualment a la ciutat. És a dir, la ciutat va
quedar pràcticament amb només els seus residents durant el període de la pandèmia.

17

Gràfic 19: Població estimada a Barcelona

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per Vodafone. 

Gràfic 20: Població estimada a Barcelona segons procedència

Font: Ela boració pròpia a partir de dades proporcionades per Vodafone. 



En el gràfic 20 és constata que durant la pandèmia la població resident es va quedar a
la ciutat mentre que va disminuir radicalment el nombre de persones visitants d’altres
procedències, especialment les d’origen estranger.

Així n’obstant, es va mantenir, la mobilitat d’un nombre de persones que probablement
treballen  en  activitats  considerades  essencials  i  que  diàriament  es  van  seguir
traslladant a la ciutat, provinents essencialment de la conurbació metropolitana.

En el gràfic 21 s’observa el nombre de commuters diaris provinents de les ciutats amb
major aportació.
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Gràfic 21: Visitants a Barcelona segons municipi d’origen

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per Vodafone. 



11. Opinió de la ciutadania
Davant  de  la  situació  d’excepcionalitat  causada  per  la  irrupció  de  la  malaltia  del
COVID-19, amb la consegüent proclamació de l’estat d’alarma a Espanya el 14 de març,
l’Ajuntament de Barcelona va decidir portar a terme una enquesta per tal de fer un
monitoratge continuat sobre la incidència del COVID-19 a la ciutat i la crisi generada en
quatre àmbits bàsics: salut, feina, situació de confinament i percepció de la crisi i de la
gestió de les institucions de govern.

L’univers de l’enquesta és la població de Barcelona de 16 i més anys i el treball de
camp va començar el 6 d’abril i va finalitzar el 16 de maig, fins a completar un total de
3600 entrevistes. Donada la variabilitat de la conjuntura, l’estudi es va plantejar com
un  track  de  150  enquestes  diàries  (900  setmanals)  per  tal  de  tenir  un  seguiment
constant i al dia dels indicadors derivats. 

Salut
El primer indicador rellevant que ofereix l’enquesta és el percentatge de persones que
declaren  haver  tingut  símptomes  de  la  malaltia:  una  mitjana  del  10,5%  dels
entrevistats afirmaven haver tingut símptomes del coronavirus. Des del 8% inicial, les
persones  que  declaren  haver  manifestat  símptomes  del  COVID-19  van  arribar,  en
acabar el treball de camp, fins al voltant de l'11% dels entrevistats.

Gràfic 22: % de persones que declaren haver tingut símptomes del coronavirus
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El percentatge de persones simptomàtiques a qui s’havia fet una prova de detecció del
virus ha estat baix durant tot el període observat. A partir dels primers dies de maig
comença un augment sostingut d’aquesta taxa, que arriba al 18,3% al final del treball
de camp. També, després d'una inflexió a finals d'abril, augmenta fins a la tercera part
dels entrevistats simptomàtics aquells que han visitat un centre sanitari.
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Cal tenir en compte en tot moment que és una apreciació subjectiva de la persona
entrevistada  ja  que,  tal  i  com  veiem,  molt  poques  d’aquestes  persones  han  estat
diagnosticades mitjançant un test de la malaltia, i només quatre de cada deu ha anat a
algun centre sanitari.

Feina
El segon objectiu prioritari de l’enquesta va ser identificar les primeres conseqüències
que  aquesta  crisi  sanitària  estava  tenint  sobre  l’ocupació  dels  barcelonins  i  les
barcelonines.

El 56,9% de les persones entrevistades es trobava laboralment activa en el moment de
començar la crisi, dels quals un 46,9% eren assalariats i el 10,0% restant treballava
per compte propi (autònoms o empresaris). Entre les persones ocupades, al voltant del
30% (concretament el 31,6%) declarava treballar en serveis essencials.

Al final del treball de camp, la segona quinzena de maig, el percentatge de treballadors
assalariats que havia patit un ERTO era del 23,7%, una xifra que va anar baixant a
partir dels màxims del 30% registrats a la primera quinzena d’abril. En canvi, els que
havien  estat  acomiadats  (o  no  se’ls  havia  renovat  el  contracte)  es  van  anar
incrementant lleugerament fins arribar al 6,1% al final del treball de camp.

Gràfic 23: Situació de les persones treballadores assalariades en el confinament
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Resta  un  68%  (dada  mitjana  de  l’enquesta)  d’assalariats  que  no  havia  patit  cap
modificació en la seva situació laboral; d’aquests, un 52,2% podien treballar, ja fos des
de casa seva o presencialment al lloc habitual de feina, mentre que un 15,8% no ho
podia  fer.  Aquestes  xifres  també  van  anar  canviant  a  mida  que  es  modificava  la
situació i mentre que a meitat d’abril hi havia un 20% d’assalariats que no podien anar
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a  treballar,  al  final  del  treball  de  camp  havien  baixat  fins  el  14,4%  de  tots  els
treballadors assalariats.

La situació varia radicalment en funció de la modalitat de treball, i així mentre que una
mitjana del 23,2% de les persones assalariades no podia treballar en la situació de
confinament, aquesta xifra s’elevava fins el 47,3% entre els treballadors per compte
propi.

Els assalariats més joves (fins a 34 anys) i els dels districtes de Nou Barris i Ciutat
Vella són els qui més han vist perjudicada la seva situació laboral. En l’altre extrem, els
treballadors més grans (entre 55 i 64 anys) i els que viuen a Sarrià-Sant Gervasi són els
que han patit menys ERTOs i acomiadaments.

Entre els qui han pogut  seguir treballant durant el confinament, el 72,4% ho ha fet des
de casa, el 20,2% es desplaçava al seu lloc habitual de treball i el 7,1% ha combinat
ambdues opcions. 

Gràfic 24: Treballa des de casa/es desplaça al lloc de feina

(persones que podien seguir treballant)
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El 47,0% dels assalariats i el 86,1% dels autònoms com a mitjana pensen que aquesta
crisi tindrà conseqüències negatives per la seva feina. Una opinió negativa que va anar
minvant en el cas dels assalariats en les dues darreres setmanes del treball de camp,
invertint la tendència cap a un lleu predomini de les opinions optimistes.

Confinament
Un 15,1% de les barcelonines i barcelonins es trobava confinat sol, una xifra que arriba
al 31,8% entre els de 65 i més anys. La situació més comuna és estar confinat amb una
altra persona (34,1% de tots els entrevistats),  mentre que en el 27% dels casos hi
havia quatre o més persones confinades al mateix domicili. 
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Un 4,8% no disposava de connexió a Internet, ni tan sols amb dades al mòbil (17,4% en
el grup de més edat). Pel que fa a la vivència del confinament, les percepcions s’han
mostrat dividides i  mentre ha estat  una situació dura o molt  dura per  al  49% dels
entrevistats, no ho ha estat per al 50,8%. Es tracta d’un indicador que va apuntar una
tendència negativa fins l’arribada de les primeres mesures de desconfinament.

Gràfic 25: Per vostè, el confinament està essent...?
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També  es  va  sondejar  en  la  vulnerabilitat  durant  el  confinament,  a  partir  de  tres
indicadors:  els  qui  necessitaven  ajuda  externa  però  no  la  podien  tenir  en  aquells
moments (1,4% de tots els entrevistats), els qui no podien disposar d'aliments (0,4%) i
els qui no podien disposar d'altres productes de primera necessitat (0,9%).

Valoració
La preocupació per la situació ha estat molt alta durant tot el període de l’enquesta, i
el 86% es mostrava molt o bastant preocupat. A mida que la situació sanitària es va
anar  controlant,  la  inquietud  es  va  desplaçar  cap  a  la  situació  econòmica,  motiu
principal de preocupació a meitat de maig per al 41,8% dels entrevistats.

L'Ajuntament ha estat la institució més ben valorada quant a la gestió de la crisi, amb
un 58,1% d’opinions favorables i un 16,0% de crítics. Val a dir que a partir del 12 de
maig hi va haver una petita inflexió de les opinions positives. La Generalitat registra un
percentatge molt similar de partidaris però més polarització, amb un 24,2% de crítics.
Quant al Govern espanyol, les opinions han estat molt dividides i va acabar el treball de
camp amb un empat entre crítics i partidaris, després d’un cicle central més negatiu
(amb diferències de deu punts a favor dels crítics) que es va començar a corregir a
partir de les primeres setmanes de maig. 
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