
En definitiva, el nombre total de llocs de treball localitzats a Barcelona en els sectors comer-

cials d’acord amb les noves dades de l’INSS es situen en 159.410 persones, de les quals el 77%

són assalariats i el 23% restant autònoms.

La proporció de treballadors del sector de la distribució sobre el conjunt de la població ocupa-

da a la ciutat queda així alterada per l’esmentada raó metodològica. A més, el comerç es caracte-

ritza en els últims anys per una evolució força estable del nombre d’ocupats, mentre el conjunt de

l’economia mostra ritmes més vius empenyat especialment per la creixent participació dels sec-

tors emergents.

Amb les noves dades d’INSS, el pes del comerç sobre el total de població ocupada a Barcelona

és del 16,9%, tres dècimes per sota de l’any anterior.

Els afiliats al Règim General de la Seguretat Social en les branques corresponents al comerç mino-

rista i majorista assoleix la xifra de 123.266 persones, experimentant un alça de 1.117 treballa-

dors durant l’any 2001, el que suposa un increment del 0,9% i posa de manifest una situació de

gran estabilitat en el nombre de llocs de treball localitzats a Barcelona al sector comercial. Els

assalariats que treballen al comerç al detall han augmentat un 1,13%, una mica per sobre del

0,66% que ho han fet els que treballen al comerç a l’engròs.

En el sector d’autònoms, la Seguretat Social venia utilitzant la Classificació Nacional

d’Activitats Econòmiques de 1974 i aquest exercici s’han actualitzat i han començat a aplicar la

classificació vigent que data de 1993. Aquest canvi, que sense cap mena de dubte suposa un

avenç i ha d’adaptar millor l’atribució d’afiliats per branques a la realitat de l’activitat econòmica,

ha suposat la reassignació de certes activitats que abans s’incloïen dintre dels sectors comercials

i que ara s’han transferit a sectors diferents.

D’acord amb la nova metodologia, el nombre d’autònoms assignats al comerç de Barcelona és

de 36.144 afiliats. El nou procediment afecta al nombre de majoristes en atribuir-los una xifra que

resulta lleugerament per sobre de l’anterior, no així els minoristes que veuen reduir considerable-

ment el nombre d’afiliats, per raó fonamentalment de les variacions de la classificació en l’àmbit

de les reparacions.
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13,2 16,3 18,1 16,9

Font: Elaboració de la Do Estudis d’Activitats Econòmiques i Ocupació amb dades de l’EPA, INSS i Ajuntament de Barcelona.

PES DE LA POBLACIÓ OCUPADA AL COMERÇ (%)

RÈGIM GENERAL VARIACIÓ AUTÒNOMS* TOTAL % TOTAL
2001/2000 AFILIATS

COMERÇ MINORISTA** 67.313 1,13 27.859 95.172 10,06

COMERÇ MAJORISTAA 55.953 0,66 8.285 64.238 6,79

TOTAL COMERÇ 123.266 0,91 36.144 159.410 16,85

* Xifres no comparables amb d’altres anteriors per canvis en la classificació oferta per la Seguretat Social.
** Inclou petites reparacions, no les relatives a vehicles de motor

Font: Elaboració de la Do Serveis d’Estudis d’Activitats Econòmiques i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona amb dades del Departament d’Estadística de
l’Ajuntament de Barcelona i de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
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