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Resum executiu

Població activa i inactiva
La població activa de Barcelona, que al IV trimestre de 2010 és de 795.700 persones, està composta per un 53% 

d’homes i un 47% de dones. Atenent a l’edat, el grup majoritari és el format per les persones de 25 a 54 anys (77%), 
mentre que els joves de 16 a 24 anys només representen el 8,2% i els majors de 55 anys el 14,7%. Quant a l’origen, 
el 78,2% tenen la nacionalitat espanyola. 

Cal destacar que les persones amb educació superior suposen el 46,5% del total, mentre que el percentatge de 
les que no tenen estudis o que només han assolit l’ensenyament primari és del 14,7%.

La població inactiva de Barcelona és de 514.300 persones i pel nombre hi destaquen els pensionistes (23,6%), les 
persones que es dediquen a les feines de la llar (8%), les que estudien (5,1%) i les incapacitades (1,4%).

Ocupació, contractació i afiliació a la Seguretat Social

Població ocupada segons l’EPA. IV trimestre de 2010
Els assalariats al sector privat constitueixen el 71% de la població activa, quasi 471.000 persones; els empleats 

del sector públic representen el 14,5%, és a dir, 96.500 treballadors/ores, una xifra gairebé idèntica a la del nombre 
d’empresaris/àries, que és de 95.700.

Segons el sexe, el percentatge d’homes ocupats és el 52,3% i les dones ocupades el 47,7%. Per edat, el grup de 
25 a 54 anys suposa  el 78,2% del total d’ocupats, mentre que els menors de 25 anys són el 6,1% i els majors de 55 
anys el 15,6%. Per nacionalitat, els estrangers/eres tenen un percentatge d’ocupació del 19,5% i els nacionals el 
80,5%. Atenent al nivell formatiu, destaquen les persones amb educació superior, amb un 49,6%, i les que tenen 
fins a primera etapa de secundària, amb un 29,1%. Les que tenen secundària de segona etapa suposen el 21,4% 
del total d’ocupats.

És important destacar que el 81,7% dels ocupats treballen al sector serveis, la indústria dóna feina al 13% i la 
construcció al 5,1%. En el desglossament segons branques d’activitat observem que, a Barcelona, l’Administració 
pública, l’educació i la sanitat ocupen el primer lloc en el nombre d’ocupats a Barcelona, amb 148.100 persones; en 
segon lloc trobem el comerç i reparacions i l’hoteleria, amb 144.400 treballadors/ores; en tercer lloc es troben les 
activitats financeres, immobiliàries, professionals, administratius i els serveis auxiliars que donen feina a 136.300 
persones, i en novè lloc la branca amb menys ocupats és la d’alimentació, tèxtil, junta, paper i arts gràfiques.

Respecte a l’any 2009, l’ocupació ha disminuït un 5% i la construcció ha estat la branca d’activitat que ha presen-
tat una reducció més important (-16,4%). Amb saldos positius es troben la branca d’informació i comunicacions 
(4,4%) i les d’energia, aigua, química, cautxú i metal·lúrgica, maquinària, material elèctric i de transport. Entre el 
2001 i el 2010 el pes dels ocupats s’ha reduït a la indústria (del 22,3% al 13,5%) i la construcció (del 5,9% al 4,8%) i 
augmenta als serveis (del 71,1% al 81,6%).

Contractació registrada
L’any 2010 s’ha produït un augment del 2,8% en el nombre de contractes registrats respecte a 2009. S’han re-

gistrat 777.611 contractes, l’11,9 dels quals eren indefinits i el 88,1% temporals. Des de l’any 2007 es manté el to 
descendent dels contractes indefinits i l’increment dels temporals. 

Els 92.490 contractes indefinits registrats l’any 2010 afavoreixen als homes (51.9%), mentre que les dones es 
queden en el 48,1%. En la contractació temporal aquests percentatges canvien i les dones són majoritàries (54%) 
respecte als homes (46%). Cal assenyalar que aquestes tendències es mantenen.

Els tipus de contracte més utilitzats són, per a la contractació indefinida, l’ordinari a temps indefinit i els conver-
tits en indefinits; per a la contractació temporal, els eventuals per circumstàncies de la producció (41,3%), seguits 
dels d’obra i servei (35,9%) i, en tercer lloc, els d’interinitat (21,3%).

Amb relació a la nacionalitat de les persones contractades, cal assenyalar que mentre que entre els estrangers/
eres el nombre de contractes baixa, entre els espanyols/oles el 2010 augmenta respecte al 2009. 
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Per grups d’edat, els menors de 30 anys arriben a una xifra de 358.781 contractes formalitzats, el de 30 a 44 anys 
obté 292.529 contractes i els majors de 45 anys 104.969.

Per sectors, en la indústria i els serveis augmenta el nombre de contractes un 7,1% i un 3,8% amb relació a 2009 
i en els dos casos disminueix la contractació indefinida i augmenta la temporal; en la construcció, el nombre de 
contractes registrats disminueix un 13,2%.

Segons el nivell formatiu, la contractació augmenta entre els graduats en FP (10,2%), els universitaris (4,1%) i 
els que han finalitzat secundària general (2,8%) i es redueix un 4,6% entre les persones que només tenen estudis 
primaris i els tècnics professionals superiors (-1,1%) tot i que s’ha d’assenyalar que aquest darrer grup és el menys 
nombrós quant a la contractació.

Afiliació a la Seguretat Social i centres de cotització
A Barcelona, el nombre total de persones afiliades a la Seguretat Social al darrer trimestre de 2010 ha estat 

d’1.015.007. Aquesta xifra representa 6.967 persones afiliades menys que en el mateix període de l’any 2009. 2007 
va ser el darrer any en què l’afiliació va créixer en els quatre trimestres i des de 2008 s’ha produït un descens cons-
tant del nombre d’afiliats a la Seguretat Social.

Durant el 2010 l’afiliació al règim general ha recuperat 4.718 persones afiliades entre el I i el IV trimestre, mentre 
que el règim d’autònoms ha registrat una lleugera pèrdua (781 persones) i el règim especial ha guanyat 215 per-
sones afiliades.

Quant a l’evolució per sectors, en el període 2000-2010 s’observa un descens constant del pes de l’afiliació en la 
indústria, que passa del 15,6% al 8,9%, i també baixa el pes de la construcció, del 5,6 al 4,2%. En canvi, augmenta 
el de l’afiliació en el sector serveis, que passa del 78,7% al 86,8%.

La darrera observació en aquest apartat és l’evolució dels centres de cotització a Barcelona, que l’any 2010 pas-
sen a ser 72.124 (-1,9% amb relació a 2010). El comportament ha estat diferent segons la grandària dels centres. En 
els més petits, d’1 a 10 treballadors/ores, s’han perdut 1.198 centres i de 63.175 s’ha passat a 61.977; els d’11 a 100 
treballadors/ores també presenten un lleuger descens, amb 217 centres menys; mentre que els centres de 101 a 
1.000  treballadors/ores augmenten en 17 (de 1.038 a 1.055) i els de més de 1.000 treballadors/ores han passat de 
76 l’any 2009 a 74 l’any 2010.

Població aturada

Població aturada segons l’EPA
Segons les dades mitjanes proporcionades per l’EPA i corresponents a l’any 2010, el perfil de la persona aturada 

a la ciutat és el d’un home (56,6% del total d’aturats), d’entre 25 i 54 anys (el 71,7% dels aturats estan en aquesta 
franja d’edat), ocupat anteriorment en el sector serveis (40,2% del total) i que fa entre 3 i 11 mesos que es troba a 
l’atur (39% de les persones en situació d’atur). 

Segons l’EPA, l’any 2010 Barcelona té una mitjana de 128.600 persones aturades, xifra que suposa un increment 
del 16% respecte a l’any 2009, un augment important però força més moderat que el de l’any 2009, que va pujar 
al 78,4%. Si comparem les dades del darrer trimestre de l’any, l’augment interanual de l’atur és encara més petit, 
un 3,3%. Els increments més forts de l’atur es troben entre les persones que fa més de dos anys que es troben en 
aquesta situació (quasi un 97% d’increment en només un any) i les que fa entre 1 i 2 anys, que presenten una va-
riació del 80,6% al llarg de l’any 2010. Aquesta evolució ha fet que el pes d’aquests dos grups respecte al total de 
persones aturades s’hagi disparat en només un any: si l’any 2009 el 25% dels aturats feia un any o més que estaven 
en atur, l’any 2010 aquest percentatge arriba al 39,9%. 

Al llarg de l’any 2010 tant el sector industrial com la construcció presenten reduccions interanuals del nombre 
d’aturats superiors al 24% en ambdós casos. L’atur als serveis s’incrementa un 2,3%.

 
Atur registrat
L’atur registrat a Barcelona, segons el Departament de Treball de la Generalitat, es va situar en 100.868 perso-

nes al desembre de 2010, amb un descens mínim del 0,2% respecte al desembre de 2009. Cal destacar que és la 
primera reducció interanual des del desembre de 2007, és a dir, després de 35 mesos d’increments interanuals de 
l’atur registrat. 
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L’atur creix entre les dones (2,2%) i baixa entre els homes (-2,3%), fet que explica que el pes dels homes en el total 
d’aturats hagi minvat al llarg de l’any 2010 i hagi passat del 53,1 al 51,95%. Al desembre de 2010, la majoria dels 
aturats registrats a la ciutat tenen entre 25 i 54 anys, el 74,2% del total. Els col•lectius que presenten una reducció 
més notable de l’atur en el darrer any són el de 20-24 anys, un 16,7%, i el de joves menors de 20 anys, -4,7%. Segons 
el nivell formatiu, el grup majoritari és el de les persones amb educació secundària general, que representen el 
61,6% del total d’aturats. Si agrupem els aturats segons grans tipologies, el 70% de les persones en atur han estu-
diat fins a secundària general, el 14,8% són graduats en formació professional i el 15,3% són universitaris. 

Amb relació a la nacionalitat, al desembre de 2010 creix lleugerament el percentatge d’aturats estrangers i dis-
minueix el percentatge dels espanyols. Dins del conjunt dels treballadors estrangers, l’atur ha castigat més els 
homes que les dones. 

 
Segons el temps de recerca de feina, disminueix el percentatge d’aturats amb un màxim de 6 mesos d’atur. En 

canvi, les persones que fa més d’un any que estan en aquesta situació creix i han passat del 26,5% del total al des-
embre de 2009 al 34,1% al desembre 2010. 

Per sectors, més d’un 72% dels aturats procedeixen del sector serveis. En la construcció i la indústria, el nombre 
d’aturats disminueix entre desembre de 2009 i 2010, mentre que en el sector serveis s’incrementa un 1,1%. Cal 
destacar que el creixement més important de l’atur es produeix entre les persones sense ocupació anterior, amb 
un 9,2% d’augment. Les activitats immobiliàries, les indústries manufactureres, les activitats professionals i tècni-
ques, la construcció, els transports i el comerç són les branques que presenten reduccions de l’atur registrat. 

Per districtes, entre desembre de 2009 i desembre de 2010 l’atur creix per sobre de la mitjana de la ciutat a Ciutat 
Vella, Sant Andreu i l’Eixample. A la resta de districtes, l’atur es redueix el 2010. Els districtes que al desembre de 
l’any 2010 concentren el nombre més elevat d’aturats de la ciutat són els de Sant Martí (15,4%), Eixample (14,2%) 
i Nou Barris (12,5%). 

Si comparem la cobertura de les prestacions per desocupació entre desembre de 2009 i desembre de 2010, 
veiem que ha baixat 4,7 punts al llarg de l’any i 6,7 punts des del mes de març, en què la taxa va arribar al màxim 
dels darrers dos anys. Al desembre de 2010, les ajudes públiques arriben al 66,4% del total d’aturats de la ciutat.

Comparació amb altres àmbits

Població activa
Mentre que a Barcelona, l’any 2010, la població activa va baixar un 2,1% respecte a l’any anterior (comparant 

mitjanes anuals), a Catalunya i a Espanya es va incrementar un 0,2%. Barcelona és l’àmbit on, el 2010, les dones 
tenen un pes més gran sobre el total d’actius, un 47,0%.

Tant la taxa d’activitat total com la taxa d’activitat femenina són més elevades a Barcelona que a Catalunya i 
Espanya al quart trimestre de 2010, però amb diferències cada vegada més petites en el cas de la taxa total (5,1 
punts sobre la mitjana espanyola al desembre de 2009, 3,5 punts un any després). 

Barcelona és l’àmbit on el percentatge de població activa amb educació superior és més alt, ja que arriba al 
46,5% del total, quasi dos punts més que l’any 2008. A Catalunya i a Espanya aquest percentatge baixa al 33%. 

Població ocupada
Si comparem l’evolució de la població ocupada mitjana dels anys 2009 i 2010, segons l’EPA, Barcelona presenta 

una reducció (-5%) superior a la catalana (-1,6%) i a la del conjunt de l’Estat (-2,3%). A Barcelona, el descens de 
l’ocupació és més significatiu en el cas de les dones, mentre que a Catalunya i Espanya es redueix més l’ocupació 
masculina. 

Per sectors, la indústria és el que menys baixa a Barcelona, mentre que a Catalunya i Espanya és l’agricultura. En 
els serveis, l’ocupació es manté estable a Catalunya i Espanya i baixa quasi un 5% a la ciutat. La construcció presen-
ta les reduccions més significatives, amb variacions que van del -12,6% a Espanya al -16,4% a Barcelona. Els serveis 
ocupen al 72,6% de la població a Espanya i el 69,7% a Catalunya, mentre que a Barcelona aquest percentatge puja 
al 81,7%. 
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Afiliació 
La reducció de l’afiliació a la Seguretat Social observada entre desembre de 2009 i desembre de 2010 a Barce-

lona, Catalunya i Espanya afecta amb més força el règim d’autònoms que el règim general. En canvi, els règims 
especials presenten increments en els tres casos.

La construcció és el sector que experimenta les reduccions d’afiliació més considerables en els tres àmbits, amb 
taxes que van de -9,4% d’Espanya al -12,1% de Barcelona. Els serveis, per contra, són el sector que es comporta 
millor durant l’any 2010, amb increments del nombre d’afiliats en els tres àmbits. L’agricultura i la indústria també 
mostren reduccions del nombre d’afiliats.

El pes dels estrangers sobre el total de l’afiliació es mou, al desembre de 2010, entre el 8,7% del conjunt de 
l’Estat, el 12,2% a Catalunya i l’11,6% a Barcelona. En tots els àmbits la reducció d’afiliació és més intensa en el cas 
dels estrangers que entre els nacionals. 

Contractació
Si l’any 2009 la contractació va caure en tots els àmbits territorials (amb taxes superiors al 15%), l’any 2010 

s’incrementa en tots els casos. A Barcelona i Espanya puja un 2,8%, menys que a Catalunya (4,7%). Barcelona és 
l’àmbit on la contractació femenina té més rellevància i l’únic on és majoritària: el 53,3% dels contractes formalit-
zats l’any 2010 van ser per a dones, amb 8,2 punts per sobre de la mitjana espanyola. 

En els tres àmbits analitzats la contractació indefinida disminueix més d’un 5%, mentre que la contractació tem-
poral augmenta en tots tres, amb taxes del 3,8% a Espanya, el 6,7% a Catalunya i el 4,1% a Barcelona. L’any 2010, 
Barcelona presenta un percentatge de contractes temporals sobre el total del 88,1%, 3,4 punts inferior a la mitjana 
estatal i igual a la taxa catalana. 

Si analitzem la contractació de l’any 2010 segons el nivell d’estudis assolit per les persones que formalitzen els 
contractes, les dades mostren que a Barcelona el pes de les que tenen estudis universitaris duplica gairebé la mi-
tjana estatal. 

En sentit contrari, a Barcelona els contractes signats per persones que han estudiat fins a primària suposen 
el 10,3% del total, dos punts menys que a Catalunya (12,3%) i 9,2 punts per sota de la mitjana estatal (19,5%). A 
Barcelona, els graduats en formació professional representen el 15,1% dels contractes, mentre que a Catalunya el 
percentatge és del 12,4% i a Espanya del 9,6%. En els tres àmbits creix el pes de la contractació a persones amb 
estudis universitaris i de formació professional. 

Població aturada 
Atur segons l’EPA
Barcelona és l’àmbit on l’increment de l’atur segons l’EPA és més significatiu (16%), per sobre de la taxa del con-

junt de l’Estat (11,6%) i també de la taxa catalana (9,4%). A Barcelona creix força més l’atur masculí, quasi un 22%, 
mentre que entre les dones ho fa en un 9,1%. A Catalunya i a Espanya és l’atur femení el que més creix, amb taxes 
superiors a l’11%. 

Per sectors, cal destacar que l’atur estimat en els tres àmbits, segons mitjanes anuals, baixa en la indústria i la 
construcció (amb reduccions superiors al 24%), mentre que presenta increments importants entre els qui busquen 
la primera feina i els que fa més d’un any que es troben a l’atur, que han crescut quasi un 56% a Espanya, un 68% 
a Catalunya i un 71,5% a Barcelona. En els serveis, l’atur creix un 2,3% a Barcelona, es manté a Espanya (+0,2%) i 
cau un 6,4% a Catalunya. 

Al quart trimestre de l’any la situació millora en els tres àmbits, especialment a Barcelona, fins al punt que si la 
ciutat és l’àmbit on més creix l’atur en mitjana anual, aquesta situació canvia dràsticament al quart trimestre, ja 
que passa a tenir el creixement més reduït de l’atur, més de 5 punts per sota de la taxa espanyola. 

Les dades trimestrals dels anys 2001-2010 indiquen que en els tres àmbits la taxa d’atur presenta una tendència 
a la baixa fins a l’any 2005, es manté els dos anys següents i puja amb gran intensitat l’any 2008 i, amb menys força, 
els anys 2009 i 2010. Barcelona, que normalment es manté amb una taxa d’atur superior a la catalana i propera 
a la mitjana estatal fins a l’any 2004, de l’any 2005 al 2010 presenta una taxa d’atur inferior a les taxes catalana i 
espanyola. 
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Atur registrat
Si comparem les dades del desembre amb les que s’obtenen segons l’atur registrat es pot afirmar que, en tots els 

casos, l’increment de l’atur segons l’EPA és superior a les dades d’atur registrat. 

Al desembre de 2010, l’atur registrat a Barcelona es redueix un 0,2% i a la província un 0,8%, mentre que a Cata-
lunya i Espanya puja un 0,16 i un 4,5% respectivament. 

Per sectors, l’evolució al llarg de l’any 2010 indica que en els tres àmbits l’atur registrat baixa en la indústria i en 
la construcció, mentre que puja de forma important en l’agricultura i entre les persones sense ocupació anterior, 
amb percentatges que van del 9,2% de Barcelona al 24,7% d’Espanya, i més moderadament en els serveis, amb 
increments inferiors al 2,55% a Catalunya i Barcelona. 

El sector serveis és el que més atur registrat acumula al desembre de 2010, malgrat que amb una diferència re-
llevant: mentre que a Barcelona el 72,4% dels aturats pertany als serveis, a Catalunya i Espanya aquest percentatge 
no arriba al 59%.

De desembre de 2009 a desembre de 2010 l’atur masculí baixa un 2,3% a Barcelona, amb una reducció similar 
a la de Catalunya, mentre que a l’Estat creix un 2%. L’atur femení, en canvi, s’incrementa en els tres àmbits, però 
Barcelona torna a ser el que presenta un millor comportament. En el grup dels menors de 25 anys, l’atur baixa en 
tots els àmbits i és el que evoluciona millor al llarg de l’any 2010.

A Barcelona, la taxa mensual d’atur registrat es manté per sota de la mitjana estatal i la de Catalunya al llarg 
dels tres darrers anys. Quant a la diferència entre Barcelona i la mitjana espanyola, s’ha anat incrementant durant 
aquest període: al desembre de 2008 el diferencial era de 4,5 punts i al desembre de 2010 arriba a 5,1 punts.

 

Expedients de regulació d’ocupació
L’any 2010 presenta una reducció significativa del nombre d’expedients de regulació d’ocupació que es van 

tramitar a la ciutat de Barcelona: 661, un 18,6% menys que l’any anterior. Les categories de rescissió i suspensió 
d’ocupació baixen més del 32% i els desistits ho fan un 48,5%, mentre que els expedients de reducció d’ocupació 
pugen un 85% en només un any. 

A Barcelona, la majoria dels expedients de regulació d’ocupació practicats l’any 2010 corresponen el sector ser-
veis (59,9%), seguits pel sector industrial (24,7%). Respecte a l’any 2009, cal destacar que el pes de la indústria 
sobre el total d’expedients ha caigut més de nou punts percentuals, mentre que la construcció és el sector que 
més l’incrementa: 5,5 punts. 

El nombre de treballadors afectats també mostra reduccions importants l’any 2010. A Barcelona, el nombre de 
treballadors afectats havia pujat espectacularment els darrers dos anys: 290% l’any 2008 i 231% l’any 2009. En 
canvi, l’any 2010 s’ha reduït un 53,2%. La indústria presenta la reducció més significativa, un 73%, mentre que la 
construcció és l’única activitat on augmenta, 42,3%. 

A Barcelona i a Catalunya, els expedients de regulació d’ocupació afecten més els homes que les dones. L’any 
2010, el 77,8% dels treballadors afectats a Barcelona, i el 76,4% a Catalunya, eren homes. Els expedients de sus-
pensió d’ocupació autoritzats encara són els que afecten més treballadors. Els treballadors afectats per expedients 
de reducció de l’ocupació són el col•lectiu que més creix l’any 2010, tant a Barcelona (248,5%) com a Catalunya 
(302,7%). 

 
Sinistralitat
A la comarca del Barcelonès, el nombre d’accidents laborals amb baixa va ser de 34.757 l’any 2010, un 5,3% 

menys que l’any anterior. La majoria dels accidents són lleus (més del 99% del total) i en el sector serveis (el 73%). 
Respecte a la situació de l’any 2009, hi destaca la reducció al sector de la construcció (20,3%). 
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INFORME SOBRE 
EL MERCAT DE TREBALL A BARCELONA 2010
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Població activa i inactiva. Dades EPA1

Una radiografia de les principals magnituds que l’EPA dóna per a la ciutat de Barcelona indica que la població 
activa suposava, al quart trimestre de 2009, el 61,4% de la població. Un 53,1% d’aquesta població estava ocupada 
i un 9,3% a l’atur. Un any després, el percentatge de població activa ha minvat fins a arribar al 60,7% del total, 
reducció que s’ha traslladat a un augment de l’atur, que ja arriba al 9,7% de la població. Els ocupats baixen el seu 
pes 1,1 punts percentuals, fins al 51%.

Entre la població inactiva, que al IV trimestre de 2010 representava el 39,3% de la població total (segons l’EPA), hi 
destaca l’increment del nombre de pensionistes (augment del 3,1%), mentre que la resta de col·lectius presenten 
un decrement: el nombre de persones que s’ocupen de la llar baixa un 9,3%, el de persones amb incapacitat un 
9,1% i el d’estudiants un 1%. 

Principals dades de l’EPA a Barcelona 2010
Any 2009 Any 2010 Variació IV trim. 09/10

I II III IV I II III IV
En milers 1.338,3 1.338,5 1.327,2 1.319,7 1.307,5 1.314,6 1.304,4 1.310,0 -0,7%
Població activa
En milers 813,4 803,6 811,8 810,4 791,1 793,1 791,2 795,7 -1,8%
% s/ total 60,8% 60,0% 61,2% 61,4% 60,8% 60,0% 61,2% 60,7%  
Ocupats 704,3 699,9 704,2 687,4 672,2 658,7 657,2 668,6 -2,7%
% s/ total 52,6% 52,3% 53,1% 52,1% 51,4% 50,1% 50,4% 51,0%  
Aturats 109,1 103,7 107,6 123,0 118,9 134,4 134,0 127,1 3,3%
% s/ total 8,2% 7,7% 8,1% 9,3% 9,1% 10,2% 10,3% 9,7%  

Població inactiva
En milers 524,9 534,9 515,4 509,3 516,4 521,5 513,2 514,3 1,0%
% s/ total 39,2% 40,0% 38,8% 38,6% 39,5% 39,7% 39,3% 39,3%  
Estudiants 78,3 83,9 61,5 67,9 65,6 71,0 57,6 67,2 -1,0%
% s/ total 5,9% 6,3% 4,6% 5,1% 5,0% 5,4% 4,4% 5,1%  
Pensionistes 306,3 299,0 307,7 299,5 311,6 309,3 309,3 308,7 3,1%
% s/ total 22,9% 22,3% 23,2% 22,7% 23,8% 23,5% 23,7% 23,6%  
Feines llar 113,1 127,4 120,9 115,8 109,7 112,3 120,8 105,0 -9,3%
% s/ total 8,5% 9,5% 9,1% 8,8% 8,4% 8,5% 9,3% 8,0%  
Incapacitats 17,1 19,6 16,1 19,7 20,7 19,7 17,0 17,9 -9,1%
% s/ total 1,3% 1,5% 1,2% 1,5% 1,6% 1,5% 1,3% 1,4%  
Altres 10,1 5,0 9,2 6,4 8,8 9,2 8,5 15,5 142,2%
% s/ total 0,8% 0,4% 0,7% 0,5% 0,7% 0,7% 0,7% 1,2%  
Font: elaboració pròpia amb dades Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona

La població activa a Barcelona al desembre de 2010 ha estat de 795.700 persones. Això significa una reducció de 
l’1,8% respecte al 2009. Aquesta reducció de la població activa no afecta tots els sectors, com va passar al desem-
bre de l’any passat, ja que la indústria, que havia baixat un 8,2% l’any 2009, ha crescut un 12,5% aquest any.

La població activa relacionada amb la construcció continua la davallada i si l’any anterior va caure un 18,5%, 
aquest any la reducció arriba al 23,4%. Els serveis presenten un descens (6,6%) superior al de l’any 2009 (0,6%). 
D’altra banda, el nombre de persones que fa més d’un any que són a l’atur torna a pujar per sobre el 70% (71,2% 
concretament). En canvi, les persones que busquen una primera feina pugen un 8,1%, quan entre desembre de 
2008 i desembre de 2009 ho van fer un 41,4%. 

Els quatre trimestres de l’any presenten reduccions interanuals del nombre de persones actives a la ciutat, que 
van del 2,7% del primer trimestre a l’1,3% del segon. L’anàlisi de l’evolució dels darrers anys mostra que la població 
activa del primer trimestre de 2010 és la més petita dels darrers cinc anys.   

1L’Enquesta de població activa (EPA) és una investigació contínua i de periodicitat trimestral adreçada a les famílies, realitzada per l’INE des de 
1964. La seva finalitat és obtenir dades laborals de les persones entrevistades i, per tant, recull informació sobre atur, ocupació, etcètera. La 
mostra inicial és de 65.000 famílies al trimestre, malgrat que en la pràctica aquesta mostra queda reduïda fins al voltant de 60.000 famílies en-
trevistades de manera efectiva, que equivalen a unes 180.000 persones. Dins del conjunt de dades que es poden utilitzar d’aquesta enquesta, 
les més significatives es refereixen a població activa, població ocupada i població aturada. 
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Evolució de la població activa a Barcelona, IV trimestre. Milers de persones
Any 2009 Any 2010 Var. 09/10

Milers 810,4 795,7 -1,8%
Agricultura 0 1,1 100,0%
% s/ Total 0,0% 0,1%  
Indústria 86,3 97,1 12,5%
% s/ Total 10,6% 12,2%  
Construcció 49,5 37,9 -23,4%
% s/ Total 6,1% 4,8%  
Serveis 626,9 585,7 -6,6%
% s/ Total 77,4% 73,6%  
Aturat > 1 any 35,4 60,6 71,2%
% s/ Total 4,4% 7,6%  
Aturat busca 1a Feina 12,3 13,3 8,1%
% s/ Total 1,5% 1,7%  
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona

Evolució de les principals variables de població activa a Barcelona. Mitjana anual
Any 2009 Any 2010 Var. 09/10 Any 2009 Any 2010 Var. 09/10

Milers 809,8 792,8 -2,1%

Per sexes Per nacionalitat
Homes 424,1 420,0 -1,0% Espanyola 637,0 620,0 -2,7%
% s/ Total 52,4% 53,0% % s/ Total 78,7% 78,2%
Dones 385,7 372,8 -3,4% Estrangera 172,8 172,8 0,0%
% s/ Total 47,6% 47,0% % s/ Total 21,3% 21,8%

Per edats Per nivell formatiu
16-19 anys 11,1 10,1 -9,7% Sense estudis i primària 115,4 116,4 0,9%
% s/ Total 1,4% 1,3% % s/ Total 14,2% 14,7%
20-24 anys 55,2 54,9 -0,5% Secundària 1a. Etapa 132,3 138,3 4,6%
% s/ Total 6,8% 6,9% % s/ Total 16,3% 17,4%
25-54 anys 615,4 611,5 -0,6% Secundària 2a. Etapa 192,9 169,8 -12,0%
% s/ Total 76,0% 77,1% % s/ Total 23,8% 21,4%
55 anys i més 128,2 116,4 -9,2% Educació superior 369,3 368,4 -0,3%
% s/ Total 15,8% 14,7% % s/ Total 45,6% 46,5%
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona

Anàlisi comparativa de les dades mitjanes de població activa de 2009 i 2010: 

Per sexe. La majoria de la població activa de Barcelona continua sent masculina (53%), amb un lleuger augment 
de 0,6 punts respecte a la mitjana de 2009. 
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Per edat. El grup de 25 a 54 anys representa el 77% del total de persones actives de la ciutat. Tots els col·lectius 
presenten una mitjana anual inferior a la de l’any 2009, però amb reduccions especialment importants entre els 
dos grups extrems: els joves de 16 a 19 anys i les persones de 55 anys i més, que baixen un 9,7% i un 9,2% respec-
tivament. 

Per nacionalitat. La població activa estrangera a la ciutat es manté estable entre 2009 i 2010. Ha passat a repre-
sentar el 21,8% del total d’actius, 0,5 punts més que l’any anterior. Si tenim en compte les dades del desembre, els 
estrangers suposen el 21,7% dels actius, un 7,2% més que al desembre de 2009. Lo població activa de nacionalitat 
espanyola, per la seva banda, cau un 4% entre desembre de 2009 i desembre de 2010. 

Per nivell formatiu. El 46,5% de la població activa ha fet estudis superiors, i només el 14,7% té, com a màxim, es-
tudis primaris. El grup que presenta l’increment més alt respecte a 2009 és el col·lectiu amb educació secundària 
de primera etapa, que creix un 4,6%. Les persones que han fet secundària de segona etapa, en canvi, presenten la 
reducció més important: un 12%. 

Població ocupada i afiliació a la Seguretat Social
Les estadístiques d’ocupació parteixen de dues fonts diferents: l’Enquesta de població activa (EPA), de la qual ja 

hem parlat, i el registre d’afiliats a la Seguretat Social. 

Població ocupada segons l’EPA
L’any 2010, la població ocupada mitjana a Barcelona, segons dades de l’EPA, va ser de 664.200 persones, un 5% 

menys que l’any anterior. La reducció interanual de desembre a desembre és inferior (2,7%) i arriba a un total de 
668.600 ocupats al desembre de 2010, un nivell que s’acosta a les xifres d’ocupats de final de l’any 2002, lluny del 
màxim (776.800 persones) que es va aconseguir al segon trimestre de l’any 2008. 

L’anàlisi comparativa de les mitjanes de població ocupada de 2009 i 2010 dóna les dades següents:

Per sexe. L’ocupació entre els homes va caure menys (-4,7%) que la femenina (-5,3%). L’any 2010 es manté el pre-
domini dels homes entre la població ocupada (un 52,3% del total), amb un increment del seu pes en el darrer any, 
que passa del 52,1 al 52,3% del total. 

Per situació professional. Quasi el 71% dels ocupats de Barcelona són assalariats en el sector privat. Els assalariats 
del sector públic i els empresaris presenten un pes pràcticament idèntic: un 14,5 i un 14,4%, respectivament. Tots 
els col·lectius presenten reduccions interanuals al llarg de l’any 2010, amb taxes que van del -3,5% dels assalariats 
del sector privat al -7,9% dels empresaris. 

A la ciutat, el nombre d’assalariats es redueix un 4,2% respecte a l’any 2009. Entre els 567.100 assalariats de la ciu-
tat predominen els que tenen contractes indefinits (462.500), que representen el 81,6% del total. En mitjana anual 
són, en canvi, els que més baixen respecte a l’any 2009: un 4,3%, mentre que els contractes temporals disminueixen 
un 3,7%. En canvi, amb dades del quart trimestre, la situació és totalment diferent ja que mentre que els contractes 
indefinits baixen un 1,3% de desembre a desembre, els temporals baixen un 5,9% en el mateix període. 

Evolució de la població ocupada a Barcelona 2001-2010 
 Milers
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Principals variables de població ocupada a Barcelona. Mitjanes anuals
2009   2010 Var. 2009/10 2009  2010 Var. 2009/10

Milers 699,0 664,2 -5,0%
Per situació professional Per edats
Assalariats sector privat 487,9 470,7 -3,5% 16-19 anys 5,3 3,6 -32,7%
% s/ Total 69,8% 70,9%   % s/ Total 0,8% 0,5%
Assalariats sector públic 104,0 96,5 -7,2% 20-24 anys 39,2 37,5 -4,5%
% s/ Total 14,9% 14,5%   % s/ Total 5,6% 5,6%
Empresaris 103,9 95,7 -7,9% 25-54 anys 536,5 519,3 -3,2%
% s/ Total 14,9% 14,4%   % s/ Total 76,8% 78,2%
Altres 3,2 1,4 -57,1% 55 anys i més 118,0 103,9 -11,9%
% s/ Total 0,5% 0,2%   % s/ Total 16,9% 15,6%

Per sexes Per nacionalitat
Homes 364,4 347,3 -4,7% Espanyola 564,5 534,9 -5,2%
% s/ Total 52,1% 52,3%   % s/ Total 80,8% 80,5%
Dones 334,6 316,9 -5,3% Estrangera 134,5 129,3 -3,8%
% s/ Total 47,9% 47,7%   % s/ Total 19,2% 19,5%

Per nivell formatiu Per sector econòmic
Sense estudis i ed. Primària 93,8 90,1 -3,9% Agricultura 0,8 0,6 -20,0%
% s/ Total 13,4% 13,6%   % s/ Total 0,1% 0,1%
Ed. Secundària 1a. Etapa 103,3 102,9 -0,4% Indústria 86,7 86,6 -0,%
% s/ Total 14,8% 15,5%   % s/ Total 12,4% 13,0%
Ed. Secundària 2a. Etapa 159,6 141,8 -11,1% Construcció 40,8 34,1 -16,4%
% s/ Total 22,8% 21,4%   % s/ Total 5,8% 5,1%
Educació superior 342,3 329,4 -3,8% Serveis 570,7 542,8 -4,9%
% s/ Total 49,0% 49,6%   % s/ Total 81,7% 81,7%

Total assalariats. Milers 591,9 567,1 -4,2%
Per durada del contracte
Indefinit 483,3 462,5 -4,3%
% s/ Total 81,6% 81,6%  
Temporal 108,7 104,6 -3,7%
% s/ Total 18,4% 18,4%  
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona

 Per edats. Agafant les dades mitjanes anuals, el 2010 el 78,2% dels ocupats tenen entre 25 i 54 anys, mentre 
que els menors de 25 anys només suposen el 6,1% del total de la població ocupada. Tots els col·lectius presenten 
variacions negatives respecte a 2009. Els joves menors de 20 anys són els que presenten la reducció anual més 
important (32,7%), seguits per les persones de 55 anys i més, que baixen un 11,9%. 

 Per nacionalitat. Al llarg de l’any 2010 s’ha reduït lleugerament el pes dels nacionals entre la població ocupada, 
que passen del 80,8 al 80,5% del total, fet que s’explica perquè el descens de l’ocupació dels estrangers (-3,8%) ha 
estat menor que el del nacionals (-5,2%).

Per nivell formatiu. L’any 2010, la majoria de les persones ocupades de la ciutat han cursat educació superior, con-
cretament el 49,6%. Aquest grup, juntament amb les persones que tenen educació secundària de primera etapa, 
són els col·lectius que presenten les reduccions més petites respecte a l’any 2009: -3,8 i -0,4%, respectivament. 

Per sector productiu. Els serveis ocupen el 81,7% de les persones que treballen a la ciutat l’any 2010, un percen-
tatge que es manté invariable respecte a l’any anterior. A l’extrem contrari es troba la construcció, que ha passat 
de representar el 5,8% dels ocupats l’any 2009 al 5,1% el 2010, amb una reducció anual d’un 16,4%. El nombre 
d’ocupats en la indústria no varia pràcticament, ja que baixa només un 0,1%. Atès que el sector industrial és el que 
pateix una baixada més reduïda, el seu pes respecte al total ha pujat del 12,4% l’any 2009 al 13% el 2010. Si tenim 
en compte les dades del darrer trimestre, la situació de la indústria encara és més positiva, ja que al quart trimestre 
de 2010 l’ocupació industrial puja un 10,6%, i el seu pes sobre el total d’ocupats arriba al 13,6%.

Si analitzem la població ocupada mitjana no agrària de Barcelona per branques d’activitat (CNAE 2009), s’observa 
que les activitats que concentren més ocupació són Administració pública, educació i sanitat (22,2% del total), 
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comerç, reparacions i hoteleria (20,8%) i les activitats financeres, immobiliàries, professionals, administratives i de 
serveis auxiliars, que suposen el 18% del total d’ocupats no agraris. 

Quant a l’evolució 2009-2010, cal assenyalar que només la branca d’energia, aigua, química, cautxú i metal·lúrgia, 
maquinària, material elèctric i de transport (la major part de la indústria manufacturera, per tant), i la d’informació 
i comunicacions presenten variacions positives respecte a l’any 2009, concretament de l’1,8 i el 4,4% respectiva-
ment. 

El pitjor comportament s’observa en els sectors de construcció, activitats financeres, immobiliàries, professio-
nals, administratives i serveis auxiliars i transports i emmagatzematge, que en els tres casos baixen més del 10%. 

Població ocupada a Barcelona per branques d’activitat. Mitjana anual
2009    2010 Var. 09/10

Població ocupada no agrària.Per branques d’activitat (CCAE-2009) en milers 698,2 663,6 -5,0%
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 23,7 22,6 -4,9%
% s/ Total 3,4% 3,4%  
Energia, aigua, química, cautxú i metal·lúrgia, maquinària, material elèctric i de transport 63,0 64,1 1,8%
% s/ Total 9,0% 9,7%  
Construcció 40,8 34,1 -16,4%
% s/ Total 5,8% 5,1%  
Comerç i reparacions, hoteleria 144,4 138,3 -4,2%
% s/ Total 20,7% 20,8%  
Transports i emmagatzematge 38,9 34,7 -10,7%
% s/ Total 5,6% 5,2%  
Informació i comunicacions 40,5 42,3 4,4%
% s/ Total 5,8% 6,4%  
Activitats financeres, immobiliàries, professionals, administratives i serveis auxiliars 136,3 119,5 -12,4%
% s/ Total 19,5% 18,0%  
Administració pública, educació i sanitat 148,1 147,3 -0,5%
% s/ Total 21,2% 22,2%  
Activitats culturals i esportives, i altres 62,6 60,7 -3,0%
% s/ Total 9,0% 9,2%  
Font: elaboració pròpia amb dades Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona

El pes dels serveis s’ha anat incrementant en els darrers nou anys, fins a suposar el 81,6% dels ocupats al darrer 
trimestre de 2010, malgrat que ha baixat quasi un punt i mig al llarg de l’any 2010, ja que al desembre de 2009 el 
pes dels serveis era del 83%. La construcció manté la tendència a la baixa i arriba al nivell més baix dels darrers 
deu anys. La indústria, que havia arribat al mínim l’any passat, ha guanyat protagonisme al llarg de l’any 2010 i ha 
passat de representar l’11,9% de la població ocupada l’any 2009 al 13,5% l’any 2010. 

Distribució de l’ocupació a Barcelona per grans sectors 2001-2010
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Evolució de l’ocupació a Barcelona per grans sectors 2001-2010. Desembre
IV Trimestre Agricultura Indústria Construcció Serveis
2001 0,7% 22,3% 5,9% 71,1%
2002 0,4% 23,0% 5,4% 71,2%
2003 0,3% 18,0% 7,0% 74,7%
2004 0,2% 14,7% 9,8% 75,3%
2005 0,4% 14,2% 7,3% 78,1%
2006 0,3% 14,6% 8,0% 77,1%
2007 0,0% 14,5% 8,3% 77,2%
2008 0,1% 12,0% 7,1% 80,9%
2009 0,0% 11,9% 5,2% 83,0%
2010 0,2% 13,5% 4,8% 81,6%

Afiliats a la Seguretat Social
Segons les dades del registre d’afiliats de la Seguretat Social, el nombre de treballadors assalariats (règim gene-

ral i règims especials2) i els ocupats per compte propi (règim d’autònoms) a Barcelona era d’1.015.007 persones al 
quart trimestre de 2010, un 0,7% menys que al mateix període de 2009. S’ha de tenir en compte que les reduccions 
dels darrers dos anys han estat força superiors: 3,2% l’any 2008 i 3,9% l’any passat.

Com ja va passar al quart trimestre de 2009, el descens més important es dóna en el règim d’autònoms, que 
baixa un 1,6%, mentre que el règim general, el majoritari (més del 86% del total d’afiliats) cau un 0,6%. Els règims 
especials, per la seva banda, s’incrementen un 1,8%. 

Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona 2006-2010
Variacions mateix període any anterior

Nombre d’afiliats Règim general Règim autònoms Règims especials Totals Règim general Règim autònoms Règims especials Totals
Any 2006       

1r trimestre   914.313 121.003 30.055 1.065.371
2n trimestre 924.799 121.544 29.359 1.075.702
3r trimestre   932.213 121.048 27.209 1.080.470
4t trimestre   935.931 122.218 24.837 1.082.986

Any 2007       
1r trimestre   953.648 122.723 23.255 1.099.626 4,30 1,42 -22,63 3,22
2n trimestre 961.775 123.361 22.743 1.107.879 4,00 1,49 -22,53 2,99
3r trimestre   950.463 122.954 21.663 1.095.080 1,96 1,57 -20,38 1,35
4t trimestre   953.000 123.958 21.762 1.098.720 1,82 1,42 -12,38 1,45

Any 2008       
1r trimestre   953.143 123.909 22.398 1.099.450 -0,05 0,97 -3,69 -0,02
2n trimestre 949.027 123.750 23.854 1.096.631 -1,33 0,32 4,89 -1,02
3r trimestre   933.404 122.066 24.294 1.079.764 -1,79 -0,72 12,15 -1,40
4t trimestre   917.061 121.170 25.021 1.063.252 -3,77 -2,25 14,98 -3,23

Any 2009    
1r trimestre   898.339 118.891 25.297 1.042.527 -5,75 -4,05 12,94 -5,18
2n trimestre 890.414 117.718 25.647 1.033.779 -6,18 -4,87 7,52 -5,73
3r trimestre   877.654 115.947 25.406 1.019.007 -5,97 -5,01 4,58 -5,63
4t trimestre   880.584 115.972 25.418 1.021.974 -3,98 -4,29 1,59 -3,88

Any 2010
1r trimestre   870.258 114.932 25.665 1.010.855 -3,13 -3,33 1,45 -3,04
2n trimestre 868.676 114.869 26.289 1.009.834 -2,44 -2,42 2,50 -2,32
3r trimestre   871.932 113.605 25.942 1.011.479 -0,65 -2,02 2,11 -0,74
4t trimestre   874.976 114.151 25.880 1.015.007 -0,64 -1,57 1,82 -0,68

Font: Institut General de la Seguretat Social

L’evolució dels afiliats al règim general a Barcelona, amb dades del desembre, indica que l’afiliació havia pujat 
ininterrompudament des de l’any 1998 fins a 2007, per baixar posteriorment durant els anys 2008, 2009 i 2010, 
2Règims especials de la llar, agrari i del Mar.
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encara que la taxa de disminució del darrer any hagi estat força inferior a les dels dos anys precedents (-3,8, -4 i 
0,6%, respectivament). Al desembre de 2010, el nombre d’afiliats al règim general és de 874.976, el més baix dels 
darrers cinc anys. 

A desembre de 2010, el 71,7% dels afiliats al règim general i el 61% dels autònoms treballen als Altres serveis 
(el sector serveis, menys comerç i reparacions). El comerç i les reparacions suposen el 15,1% i el 24,6%, respectiva-
ment, mentre que la indústria ocupa al 8,9% dels treballadors del règim general i al 6,5% dels autònoms. El sector 
d’Altres serveis és el que presenta la reducció interanual menor si comparem les dades de 2009 i 2010, ja que hi és 
l’únic que creix, tant al règim general com al d’autònoms, encara que amb taxes molt petites. La indústria presenta 
descensos inferiors al 6,5% en ambdós règims (menors que al passat exercici) mentre que l’afiliació a la construcció 
baixa quasi un 13% al règim general (percentatge molt similar al del 2009) i prop d’un 9% al d’autònoms (descens 
inferior en quasi quatre punts al de l’any 2009). El comerç i les reparacions mostra un millor comportament, ja que 
en cap cas les reduccions són superiors al 2%, també per sota de les de l’any anterior. 

Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona 2009-2010. Per sectors al mes de desembre
Règim general Règim d’autònoms

2009 2010 Variació 2009 2010 Variació
Total treballadors 880.584 874.976 -0,6% 115.972 114.151 -1,6%
Agricultura, ramaderia i pesca 297 261 -12,1% 147 156 6,1%
% s/ Total 0,0% 0,0%  % 0,1% 0,1%  
Indústria 83.411 78.216 -6,2% 7.809 7.366 -5,7%
% s/ Total grup 9,5% 8,9%   6,7% 6,5%  
Construcció 42.653 37.165 -12,9% 9.891 9.012 -8,9%
% s/ Total grup 4,8% 4,2%   8,5% 7,9%
Comerç i reparacions 132.862 132.169 -0,5% 28.550 28.030 -1,8%
% s/ Total 15,1% 15,1%   24,6% 24,6%  
Altres serveis 621.361 627.165 0,9% 69.575 69.587 0,0%
% s/ Total 70,6% 71,7%   60,0% 61,0%  
Font: Institut General de la Seguretat Social

Evolució de l’a�liació al règim general de la Seguretat Social a Barcelona
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L’evolució de les dades d’afiliats al règim general pel que fa als grans sectors econòmics mostra la preponderàn-
cia del sector serveis (en aquest cas englobant comerç i reparacions amb la resta de serveis) a la ciutat, i el seu 
increment continu de pes. 

Es confirma així que aquest sector és el que presenta la dinàmica més positiva als darrers anys, passant del 77,9% 
dels afiliats l’any 1998 al 86,8% de l’any 2010. Per la seva part, la indústria ha perdut, de forma ininterrompuda, 8 
punts en aquest període.  

Evolució de l’afiliació al règim general de la Seguretat Social per sectors
Any Indústria Construcció Serveis Agricultura
1998 16,9% 5,0% 77,9% 0,0%
1999 16,3% 5,4% 78,2% 0,1%
2000 15,6% 5,6% 78,7% 0,1%
2001 14,6% 5,4% 79,8% 0,1%
2002 14,0% 5,6% 80,2% 0,1%
2003 13,6% 5,4% 80,7% 0,1%
2004 13,0% 5,2% 81,6% 0,2%
2005 12,4% 5,6% 81,9% 0,2%
2006 11,4% 5,6% 82,9% 0,2%
2007 10,6% 5,4% 83,7% 0,2%
2008 10,1% 5,4% 84,5% 0,0%
2009 9,5% 4,8% 85,7% 0,0%
2010 8,9% 4,2% 86,8% 0,0%
Nota: fins a l’any 2007 s’agafa el cens d’activitats segons CCAE-93. Per als anys següents es pren la CCAE 2009

Evolució de l’afiliació al règim general de la Seguretat Social per sectors

Aquesta situació és força similar a la que indicaven les dades d’ocupació de l’EPA al darrer trimestre de 2010. 
Recordem que, segons l’EPA, el 81,6% dels ocupats a la ciutat es trobaven al sector serveis, mentre que les dades 
d’afiliació parlen del 86,8%. D’altra banda, les xifres d’ocupació de l’EPA mostren un pes més gran de la indústria i 
la construcció que el que mostren les dades d’afiliació: segons l’EPA, el 13,5% dels ocupats es troben a la indústria 
i el 4,8% a la construcció, mentre que les dades d’afiliació baixen aquests percentatges al 8,9 i el 4,2%, respectiva-
ment. 

L’evolució del pes dels diferents sectors a la ciutat presenta una dissonància entre les dades de l’EPA i les d’afiliació 
al règim general de la Seguretat Social. Així, mentre que el sector de la construcció baixa durant el darrer any se-
gons les dues fonts analitzades, en la indústria i els serveis no s’observa la mateixa evolució al llarg de 2010. El 
sector industrial perd pes segons la Seguretat Social (9,5% dels afiliats al desembre de 2009, 8,9% al desembre 
de 2010), però en guanya segons l’EPA (passa de l’11,9% al 13,5% dels ocupats en el mateix període). En canvi, el 
sector serveis presenta justament el comportament contrari: guanya pes segons les dades d’afiliació a la Seguretat 
Social (del 85,7 al 86,8%), però cau lleugerament si prenem les dades d’ocupats de l’EPA, ja que els serveis passen 
de representar el 83% del total al desembre de 2009 al 81,6% un any després. 

Evolució de l’a�liació al règim general de la Seguretat Social per sectors. En %
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Afiliació al règim general de la Seguretat Social per activitat econòmica. Barcelona
Desembre. CCAE2009 2009 2010 Variació 2009 2010 Variació
Total treballadors 880.584 874.976 -0,6%
Agricultura, ramaderia i pesca 297 261 -12,1% Activ. financeres i d’assegurances 41.546 40.051 -3,6%
% s/ Total 0,03% 0,03% % s/ Total 4,72% 4,58%
Indústries extractives 67 55 -17,9% Activitats immobiliàries 9.179 9.429 2,7%
% s/ Total 0,01% 0,01% % s/ Total 1,04% 1,08%
Indústries manufactureres 68.895 65.373 -5,1% Serveis a les empreses 159.783 162.766 1,9%
% s/ Total 7,82% 7,47% % s/ Total 18,15% 18,60%
Energia elèctrica i gas 2.513 2.403 -4,4% Administració pública 79.447 77.134 -2,9%
% s/ Total 0,29% 0,27% % s/ Total 9,02% 8,82%
Aigua, sanejament, residus 11.936 10.385 -13,0% Educació 58.415 60.602 3,7%
% s/ Total 1,36% 1,19% % s/ Total grup 6,63% 6,93%
Construcció 42.653 37.165 -12,9% Activ. sanitàries i serveis socials 80.965 82.199 1,5%
% s/ Total 4,84% 4,25% % s/ Total 9,19% 9,39%
Comerç i reparacions 132.862 132.169 -0,5% Activ. artístiques, recreatives 19.788 20.039 1,3%
% s/ Total grup 15,09% 15,11% % s/ Total 2,25% 2,29%
Transports i emmagatzematge 40.332 40.340 0,0% Altres serveis 26.326 25.612 -2,7%
% s/ Total 4,58% 4,61% % s/ Total 2,99% 2,93%
Hostaleria 55.394 58.243 5,1% Llars ocupen personal domèstic 4.544 4.589 1,0%
% s/ Total grup 6,29% 6,66% % s/ Total 0,52% 0,52%
Informació i comunicacions 45.322 45.844 1,2% Organismes extraterritorials 320 317 -0,9%
% s/ Total 5,15% 5,24% % s/ Total 0,04% 0,04%
Font: Direcció d’Estudis d’Activitats Econòmiques i Ocupació. Ajuntament de Barcelona

Si fem una anàlisi desagregat per activitats econòmiques segons CCAE 2009, cal remarcar que l’any 2010 algu-
nes de les principals branques del terciari han creat ocupació neta: hostaleria (5,1%), educació (3,7%), serveis a 
les empreses (1,9%), activitats sanitàries i serveis socials (1,5%) i informació i comunicacions (1,2%). Aquestes cinc 
branques representen el 46,8% del total d’afiliats al règim general a la ciutat l’any 2010. 

Finalment, cal destacar que, segons la tipologia de centres de cotització, el grup de centres que ocupen de 101 
a 1.000 treballadors són el més nombrós a la ciutat de Barcelona, ja que ocupen el 31% dels treballadors afiliats 
(l’any 2009 aquest percentatge era del 30,3%). A Catalunya, en canvi, el grup majoritari és el de centres d’entre 11 
i 100 treballadors (34,8% del total). Comparativament, a Catalunya els centres de cotització més petits són més 
importants que a Barcelona. Així, mentre que a Catalunya el 58,4% dels treballadors estan en centres de fins a 100 
treballadors, a Barcelona aquest percentatge baixa al 47,1%. En canvi, a la ciutat els centres amb més de 1.000 
treballadors ocupen quasi el 22% dels treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social per només el 
13,2% a Catalunya.

Quant a l’evolució interanual, s’ha de destacar que tots els centres de cotització, al marge de la seva grandària, 
presenten reduccions del nombre de treballadors, excepte el de centres de 101 a 1.000 treballadors, que incre-
menten el seu nombre de treballadors un 1,9% a Barcelona i un 2,7% a Catalunya, i el d’empreses amb més de 
1.000 treballadors a Catalunya, amb un augment d’un 0,2%. Per tant, tant a Barcelona com a Catalunya són els 
grans centres els que responen millor als efectes de la crisi quant a nombre de treballadors afiliats. 
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 Grandària dels centres de cotització a Barcelona i Catalunya
Barcelona Catalunya

Afiliació a desembre 2009 2010 Variació 2009 2010 Variació
Total treballadors 880.584 874.976 -0,6 2.453.538 2.439.995 -0,6
D’1 a 10 treballadors 164.032 160.799 -2,0 588.889 575.211 -2,3
% s/ total 18,6% 18,4% 24,0% 23,6%
D’11 a 100 treballadors 255.650 251.299 -1,7 868.294 849.415 -2,2
% s/ total 29,0% 28,7% 35,4% 34,8%
De 101 a 1.000 treballadors 266.414 271.530 1,9 675.880 694.114 2,7
% s/ total 30,3% 31,0% 27,5% 28,4%
Més de 1.000 treballadors 194.488 191.348 -1,6 320.475 321.255 0,2
% s/ total 22,1% 21,9% 13,1% 13,2%

Total centres cotització 73.524 72.124 -1,9 256.248 251.014 -2,0
D’1 a 10 treballadors 63.175 61.977 -1,9 221.021 216.538 -2,0
% s/ total 85,9% 85,9% 86,3% 86,3%
D’11 a 100 treballadors 9.235 9.018 -2,3 32.268 31.476 -2,5
% s/ total grup 12,6% 12,5% 12,6% 12,5%
De 101 a 1.000 treballadors 1.038 1.055 1,6 2.812 2.855 1,5
% s/ total 1,4% 1,5% 1,1% 1,1%
Més de 1.000 treballadors 76 74 -2,6 147 145 -1,4
% s/ total grup 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona
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Contractació 

 Per tipus de contracte i sexe
El nombre de contractes formalitzats l’any 2010 a la ciutat va ser de 777.611, xifra que suposa un increment del 

2,8% respecte a 2009 i trenca, per tant, la tendència a la baixa que va patir la contractació a la ciutat els anys 2008 i 
2009 (amb una reducció que va arribar al 15% l’any 2009). El nombre de contractes indefinits va disminuir un 5,8%, 
mentre que el dels temporals, en canvi, va pujar un 4,1%. L’any 2010 els contractes indefinits representen l’11,9% 
del total de contractes formalitzats al llarg de l’any, 1,1 punts menys que l’any 2009 i 5,2 punts per sota de l’any 
2007. El percentatge de contractes indefinits sobre el total anual de contractes formalitzats és el més baix d’aquest 
segle. Els contractes temporals han augmentat el seu pes sobre el total 5,2 punts als darrers quatre anys, després 
de la important reducció de l’any 2006. 

Contractació laboral a Barcelona per durada del contracte
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Var. 2009-10

Total contractes 771.212 714.928 671.879 835.524 887.269 912.761 915.196 889.354 756.279 777.611 2,8%
Indefinits 119.564 107.054 92.194 106.186 115.529 150.217 156.412 144.588 98.147 92.490 -5,8%
% total 15,5% 15,0% 13,7% 12,7% 13,0%  16,5% 17,1% 16,3% 13,0% 11,9%  
Temporals 651.648 607.874 579.685 729.338 771.740 762.544 758.784 744.766 658.132 685.121 4,1%
% total 84,5% 85,0% 86,3% 87,3% 87,0% 83,5% 82,9% 83,7% 87,0% 88,1%  
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona

Contractació indefinida per sexe
La majoria dels 92.490 contractes indefinits formalitzats a Barcelona l’any 2010 són contractes ordinaris, que 

suposen el 51,8% del total, seguits dels contractes convertits en indefinits, que arriben al 34,6%. Si comparem 
aquestes xifres amb les de l’any anterior observem que mentre el pes dels contractes ordinaris puja (més de cinc 
punts en un any), la importància dels contractes de foment de la contractació indefinida (que passen del 18,4 al 
13,1% del total d’indefinits) baixa. 

Contractació laboral indefinida a Barcelona per tipus de contracte
2009 2010 Var. 2009-10

Ordinari temps indefinit 45.647 47.950 5,0%
% s/ total indefinits 46,5% 51,8%  
Foment de la contractació indefinida 18.043 12.102 -32,9%
% s/ total indefinits 18,4% 13,1%  
Minusvàlids 468 428 -8,5%
% s/ total indefinits 0,5% 0,5%  
Convertits en indefinits 33.989 32.010 -5,8%
% s/ total indefinits 34,6% 34,6%  
Total indefinits 98.147 92.490 -5,8%
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
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El 2010, la contractació indefinida ha disminuït en totes les modalitats de contractes, excepte els contractes 
ordinaris, que pugen un 5%. Trencant la tendència que es va iniciar l’any 2006, l’any 2010 els homes són majoria 
en el total de contractes indefinits (51,9%). El seu pes augmenta en totes les modalitats de contractació indefinida, 
però només tenen un pes més gran que les dones en els contractes ordinaris i en els adreçats a minusvàlids (56,1% 
del total en ambdós casos). 

Contractació laboral indefinida a Barcelona per sexe i tipus de contracte
2010 Var. 2009-10

Ordinari temps indefinit 47.950 5,0%
Homes 26.884 5,5%
% s/ total modalitat 56,1%
Dones 21.066 4,5%
% s/ total modalitat 43,9%
Foment de la contractació indefinida 12.102 -32,9%
Homes 5.154 -25,0%
% s/ total modalitat 42,6%
Dones 6.948 -37,8%
% s/ total modalitat 57,4%
Minusvàlids 428 -8,5%
Homes 240 -5,1%
% s/ total modalitat 56,1%
Dones 188 -12,6%
% s/ total modalitat 43,9%
Convertits en indefinits 32.010 -5,8%
Homes 15.706 -3,3%
% s/ total modalitat 49,1%
Dones 16.304 -8,2%
% s/ total modalitat 50,9%
Total indefinits 92.490 -5,8%
Homes 47.984 -1,7%
% s/ total indefinits 51,9%
Dones 44.506 -9,7%
% s/ total indefinits 48,1%
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Contractació temporal per sexe
En termes globals, els contractes temporals presenten, al contrari que l’exercici anterior, una evolució a l’alça ja 

que s’incrementen un 4,1%. 

Per sexes, la contractació temporal continua sent dominada per les dones, que representen el 54% del total de 
contractes temporals de l’any 2010 a la ciutat. Malgrat això, el nombre de contractes temporals creix més entre els 
homes (5,6%) que entre les dones (2,9%). 

Les dones copen, amb gran diferència, els contractes temporals d’interinitat, pràctiques i inserció i, amb menys 
diferència, els de formació i els de relleu, mentre que els homes dominen les modalitats de contractes lligats a la 
jubilació, els de minusvàlids i els d’obra o servei, a més de l’apartat d’altres. En la modalitat d’eventuals circumstàn-
cies de producció, la distribució per sexes és força similar. 
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Contractació laboral temporal a Barcelona per sexe i tipus de contracte
2010 Var. 2009-10 2010 Var. 2009-10

Pràctiques 3.211 13,8% Jubilació parcial 1.508 -20,4%
Homes 1.334 22,5% Homes 988 -17,75
% s/ total modalitat 41,5% % s/ total modalitat 77,9%
Dones 1.877 8,35 Dones 520 -25,2%
% s/ total modalitat 58,5% % s/ total modalitat 41,0%
Minusvàlids 719 16,2% Formació 845 -8,1%
Homes 399 2,3% Homes 401 -27,1%
% s/ total modalitat 55,5% % s/ total modalitat 47,5%
Dones 320 39,7% Dones 444 20,35%
% s/ total modalitat 44,5% % s/ total modalitat 52,5%
Obra o servei 246.231 1,0% Relleu 1.268 -33,5%
Homes 132.500 1,2% Homes 587 -39,9%
% s/ total modalitat 53,8% % s/ total modalitat 46,3%
Dones 113.731 0,8% Dones 681 -26,9%
% s/ total modalitat 46,2% % s/ total modalitat 53,7%
Eventuals circumstàncies producció 282.747 9,2% Temporals d’inserció 45 114,3%
Homes 141.147 10,9% Homes 16 700,0%
% s/ total modalitat 49,9% % s/ total modalitat 35,6%
Dones 141.600 7,6% Dones 29 52,6%
% s/ total modalitat 50,1% % s/ total modalitat 64,4%
Interinitat 146.151 1,4% Altres 2.338 -24,9%
Homes 36.205 6,1% Homes 1.375 -22,8%
% s/ total modalitat 24,8% % s/ total modalitat 58,8%
Dones 109.946 0,0% Dones 963 -27,7%
% s/ total modalitat 75,2% % s/ total modalitat 41,2%
Substitució jubilació 64 anys 58 26,1% Total temporals 685.121 4,1%
Homes 33 26,9% Homes 314.985 5,6%
% s/ total modalitat 56,9% % s/ total temporals 46,0%
Dones 25 25,0% Dones 370.136 2,9%
% s/ total modalitat 43,1% % s/ total temporals 54,0%
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

L’any 2010, la contractació puja després de quatre anys de baixades. Tant la contractació masculina com la total 
presentaven reduccions anuals des de l’any 2006, mentre que la femenina havia presentat un lleuger repunt l’any 
2007. 

La major part dels contractes temporals formalitzats a Barcelona l’any 2010 es concentren en tres modalitats: els 
d’eventuals circumstàncies de producció (41,3% del total), els d’obra o servei (35,9%) i els de interinitat (21,3%). 
Respecte a l’any 2009, i centrant-nos en les modalitats més rellevants, s’incrementen per sobre de la mitjana dels 
contractes temporals (4,1%) les modalitats de pràctiques (13,8%) i eventuals circumstàncies de producció (9,2%) i 
per sota de la mitjana les d’obra o servei (1%) i interinitat (1,4%). Les modalitats de jubilació parcial i contracte de 
relleu presenten reduccions superiors al 20%.
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Contractació laboral temporal a Barcelona per tipus de contracte
2010 Var. 2009-10 2010 Var. 2009-10

Pràctiques 3.211 13,8% Substitució jubilació 64 anys 58 26,1%
% s/ Total temporals 0,5% % s/ Total temporals 0,0%
Minusvàlids 719 16,2% Jubilació parcial 1.508 -20,4%
% s/ Total temporals 0,1% % s/ Total temporals 0,2%
Obra o servei 246.231 1,0% Relleu 1.268 -33,5%
% s/ Total temporals 35,9% % s/ Total temporals 0,2%
Eventuals circumstàncies producció 282.747 9,2% Formació 845 -8,1%
% s/ Total temporals 41,3% % s/ Total temporals 0,1%
Interinitat 146.151 1,4% Temporals d’inserció 45 114,3%
% s/ Total temporals 21,3% % s/ Total temporals 0,0%
Altres 2.338 -24,9%
% s/ Total temporals 0,3%
Total temporals 685.121 4,1%
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

 Contractació per nacionalitat
Els contractes formalitzats per estrangers baixen lleugerament l’any 2010 (-0,8%), mentre que la contractació 

de nacionals, al contrari que l’any anterior (que va caure un 14,2%), puja un 4,2%. En canvi, l’evolució del període 
2006-2010 és més positiva entre els estrangers que entre els espanyols: els primers presenten una reducció del 
10,4%, mentre que entre els segons és del 16,4%. 

Contractació laboral a Barcelona per nacionalitat
2009 2010 Var. 2006-10 Var. 2009-10

Total contractes 756.279 777.611 -14,8% 2,8%

Espanyols 542.776 565.717 -16,4% 4,2%
Indefinits 69.227 65.555 -42,2% -5,3%
% s/ total grup 12,8% 11,6%
Temporals 473.549 500.162 -11,2% 5,6%
% s/ total grup 87,2% 88,4%
% total contractes 71,8% 72,8%

Estrangers 213.503 211.894 -10,4% -0,8%
Indefinits 28.920 26.935 -26,9% -6,9%
% s/ total grup 13,5% 12,7%
Temporals 184.583 184.959 -7,3% 0,2%
% s/ total grup 86,5% 87,3%
% total contractes 28,2% 27,2%
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona

La contractació temporal puja tant entre els espanyols com entre els estrangers (un 5,6 i un 0,2%, respectiva-
ment), mentre que la indefinida cau en ambdós casos, amb menys intensitat en el col·lectiu nacional (reducció in-
teranual del 5,3%) que entre els estrangers (6,9%), percentatges molt inferiors a les caigudes, superiors al 27%, de 
l’any 2009. En els dos casos, el grau de temporalitat dels contractes formalitzats l’any 2009 és força similar: 88,4% 
entre els espanyols, 87,3% entre els estrangers. I aquest grau creix en els dos col·lectius respecte a l’any anterior. 
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Contractació per edat
El 40% dels contractes formalitzats l’any 2010 a la ciutat han estat de persones d’entre 30 i 44 anys. Després 

d’aquest grup se situa el col·lectiu de 25-29 anys, que representa el 21,4% del total. Si exceptuem el grup de me-
nors de 20 anys, tots els grups d’edat han experimentat increments del nombre de contractes respecte a l’any 2009, 
al contrari del comportament de l’any 2009. El col·lectiu que puja més és el de 30-44 anys (6,2%), seguit dels majors 
de 44 anys, que s’incrementa un 2,5%. La contractació de joves menors de 20 anys, en canvi, baixa un 5,6%. 

Tots els grups menors de 30 anys presenten un comportament pitjor que la mitjana de ciutat, situació que no és 
nova ja que si la comparem amb les dades des de l’any 2006 es repeteix el mateix comportament. 

En tots els casos, els contractes indefinits presenten reduccions respecte a l’any 2009, amb taxes superiors al 
10% en els majors de 44 anys i en els menors de 25 anys, i inferiors al 3,5% en els grups intermedis. La contractació 
temporal, en canvi, puja en tots els grups (amb taxes que van del 0,7% dels joves de 20-24 anys, al 7,8% de les per-
sones de 30 a 44 anys), menys entre els joves de menys de 20 anys en què presenta un descens del 4,8%. 

Contractació laboral a Barcelona per edat
2009 2010 Var. 2009-10 2009 2010 Var. 2009-10

Total contractes 756.279 777.611 2,8%
Menys 20 anys 34.514 32.592 -5,6% 30-44 anys 292.529 310.662 6,2%
Indefinits 3.164 2.750 -13,1% Indefinits 42.293 40.906 -3,3%
% s/ total grup 9,2% 8,4% % s/ total grup 14,5% 13,2%
Temporals 31.350 29.842 -4,8% Temporals 250.236 269.756 7,8%
% s/ total grup 90,8% 91,6% % s/ total grup 85,5% 86,8%
% sobre total contractes 4,6% 4,2% % sobre total contractes 38,7% 40,0%

20-24 anys 158.410 160.575 1,4% 45 anys i més 104.969 107.605 2,5%
Indefinits 15.200 13.611 -10,5% Indefinits 15.736 14.169 -10,0%
% s/ total grup 9,6% 8,5% % s/ total grup 15,0% 13,2%
Temporals 143.210 146.964 2,6% Temporals 89.233 93.436 4,7%
% s/ total grup 90,4% 91,5% % s/ total grup 85,0% 86,8%
% sobre total contractes 20,9% 20,6% % sobre total contractes 13,9% 13,8%

25-29 anys 165.857 166.177 0,2%
Indefinits 21.754 21.054 -3,2%
% s/ total grup 13,1% 12,7%
Temporals 144.103 145.123 0,7%
% s/ total grup 86,9% 87,3%
% sobre total contractes 21,9% 21,4%
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona

El percentatge de contractes temporals sobre el total de contractes formalitzats l’any 2010 va del 91,6% dels 
menors de 20 anys al 86,8% del grup de 45 anys i més. A mesura que creix l’edat de les persones contractades es 
redueix, encara que no gaire, el percentatge de temporalitat de la contractació. Tots els col·lectius, a més, presen-
ten un increment d’aquest percentatge respecte a l’any 2009.

Contractació per sectors
El sector serveis representa el 92% del total de contractes formalitzats a la ciutat al llarg de l’any 2010, percen-

tatge quasi un punt superior al de l’any anterior i també als d’anys precedents: 89% l’any 2006, 89,6% l’any 2007 i 
91,1% els anys 2008 i 2009.

Si l’any 2009 la construcció era el sector en què menys s’havia reduït la contractació (un 9,3%, per un 14,9% els 
serveis i un 25,8% la indústria), enguany és l’únic sector (sense comptar l’agricultura) que mostra una reducció 
de la contractació (al voltant del 13%). Per contra, la indústria i el sector serveis, després de dos anys de caigudes, 
experimenten increments de la contractació anual: 7,1 i 3,8%, respectivament. 

Els serveis són el sector amb més presència dels contractes temporals, que suposen el 88,4% del total, mentre 
que la indústria és el sector que manté un percentatge més baix de temporalitat: un 81,9%, 6,5 punts inferior a la 
taxa dels serveis. Com va passar l’any passat, el percentatge de temporals creix més en la indústria que en els ser-
veis: 0,9 punts en els serveis i 4,4 en la indústria. La contractació indefinida cau en tots els sectors, amb taxes que 
van del 4,1% dels serveis al 20% de la construcció. En canvi, la contractació temporal puja en la indústria (13,1%) i 
els serveis (4,9%), mentre que baixa en la construcció (12%). 
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Contractació laboral a Barcelona per sectors
2007 2008 2009 2010 % variació 

2009-10
Total contractes 915.196 889.354 756.279 777.611 2,8
Agricultura 1.502 1.637 750 650 -13,3
Indefinits 279 324 140 114 -18,6
% s/ total sector 18,6% 19,8% 18,7% 17,5%
Temporals 1.223 1.313 610 536 -12,1
% s/ total sector 81,4% 80,2% 81,3% 82,5%
% sobre total contractes 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%

Indústria 31.101 26.259 19.493 20.882 7,1
Indefinits 9.138 7.637 4.379 3.785 -13,6
% s/ total sector 29,4% 29,1% 22,5% 18,1%
Temporals 21.963 18.622 15.114 17.097 13,1
% s/ total sector 70,6% 70,9% 77,5% 81,9%
% sobre total contractes 3,4% 3,0% 2,6% 2,7%

Construcció 62.387 51.694 46.883 40.691 -13,2
Indefinits 10.273 8.061 7.265 5.810 -20,0
% s/ total sector 16,5% 15,6% 15,5% 14,3%
Temporals 52.114 43.633 39.618 34.881 -12,0
% s/ total sector 83,5% 84,4% 84,5% 85,7%
% sobre total contractes 6,8% 5,8% 6,2% 5,2%

Serveis 820.206 809.764 689.153 715.388 3,8
Indefinits 136.722 128.566 86.363 82.781 -4,1
% s/ total sector 16,7% 15,9% 12,5% 11,6%
Temporals 683.484 681.198 602.790 632.607 4,9
% s/ total sector 83,3% 84,1% 87,5% 88,4%
% sobre total contractes 89,6% 91,1% 91,1% 92,0%
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Contractació per nivell d’estudis
La majoria de les persones (el 57,7%) que han formalitzat contractes al llarg de 2010 a Barcelona tenen un nivell 

d’estudis de secundària general (batxillerat). Els universitaris són el segon grup en importància, amb un 17% del 
total. Per la seva banda, només el 15,1% de les persones contractades han fet estudis relacionats amb la formació 
professional (programes d’FP més tècnics professionals superiors). Aquests percentatges es mantenen a un nivell 
similar als de l’any 2009. 

Els serveis són el sector amb més presència dels contractes temporals, que suposen el 88,4% del total, mentre 
que la indústria és el sector que manté un percentatge més baix de temporalitat: un 81,9%, 6,5 punts inferior a la 
taxa dels serveis. Com va passar l’any passat, el percentatge de temporals creix més en la indústria que en els ser-
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veis: 0,9 punts en els serveis i 4,4 en la indústria. La contractació indefinida cau en tots els sectors, amb taxes que 
van del 4,1% dels serveis al 20% de la construcció. En canvi, la contractació temporal puja en la indústria (13,1%) i 
els serveis (4,9%), mentre que baixa en la construcció (12%). 

Contractació laboral a Barcelona per nivell d’estudis
2007 2008 2009 2010 Var. 2009-10

Total contractes 915.196 889.354 756.279 777.611 2,8

Fins a primària 113.304 104.188 83.699 79.861 -4,6
Indefinits 15.703 16.132 12.571 10.660 -15,2
% s/ total sector 13,9% 15,5% 15,0% 13,3%
Temporals 97.601 88.056 71.128 69.201 -2,7
% s/ total sector 86,1% 84,5% 85,0% 86,7%
Total contractes 12,4% 11,7% 11,1% 10,3%

Programes FP 90.232 91.933 78.031 85.967 10,2
Indefinits 11.716 10.907 7.555 6.843 -9,4
% s/ total sector 13,0% 11,9% 9,7% 8,0%
Temporals 78.516 81.026 70.476 79.124 12,3
% s/ total sector 87,0% 88,1% 90,3% 92,0%
% sobre total contractes 9,9% 10,3% 10,3% 11,1%

Secundària general 539.552 513.161 436.115 448.503 2,8
Indefinits 89.274 80.249 53.102 49.469 -6,8
% s/ total sector 16,5% 15,6% 12,2% 11,0%
Temporals 450.278 432.912 383.013 399.034 4,2
% s/ total sector 83,5% 84,4% 87,8% 89,0%
% sobre total contractes 59,0% 57,7% 57,7% 57,7%

Tècnics professionals superiors 41.100 36.282 31.263 30.914 -1,1
Indefinits 9.021 7.862 5.225 4.863 -6,9
% s/ total sector 21,9% 21,7% 16,7% 15,7%
Temporals 32.079 28.420 26.038 26.051 0,0
% s/ total sector 78,1% 78,3% 83,3% 84,3%
% sobre total contractes 4,5% 4,1% 4,1% 4,0%

Universitaris 131.008 143.790 127.171 132.366 4,1
Indefinits 30.698 29.438 19.694 20.655 4,9
% s/ total sector 23,4% 20,5% 15,5% 15,6%
Temporals 100.310 114.352 107.477 111.711 3,9
% s/ total sector 76,6% 79,5% 84,5% 84,4%
% sobre total contractes 14,3% 16,2% 16,8% 17,0%
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Els serveis són el sector amb més presència dels contractes temporals, que suposen el 88,4% del total, mentre 
que la indústria és el sector que manté un percentatge més baix de temporalitat: un 81,9%, 6,5 punts inferior a 
la taxa dels serveis. Com va passar l’any passat, el percentatge de temporals creix més en la indústria que en els 
serveis: 0,9 punts en els serveis i 4,4 en la indústria. 

La contractació indefinida cau en tots els sectors, amb taxes que van del 4,1% dels serveis al 20% de la cons-
trucció. En canvi, la contractació temporal puja en la indústria (13,1%) i els serveis (4,9%), mentre que baixa en la 
construcció (12%). 

Contractació per mesos 
Si durant l’any 2009 només hi va haver increments interanuals positius de la contractació en dos mesos (novem-

bre i desembre), l’any 2010 hi ha hagut vuit mesos amb variacions positives de la contractació, amb increments 
que van del 2% del setembre al 17,5% del març. 

Els quatre mesos que experimenten reduccions de la contractació (gener, febrer, octubre i desembre) ho fan 
amb taxes moderades, inferiors al 4%, excepte gener (-13,8%), mes que, com va passar l’any 2009, també és el 
pitjor de l’any. 
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Contractació laboral a Barcelona per mesos
Contractes 

formalitzats
% variació 

2009-10
Contractes 

formalitzats
% variació 

2009-10
Gener   50.929 -13,8% Juliol 79.629 6,4%
Febrer   58.495 -0,1% Agost 45.125 5,3%
Març   68.433 17,5% Setembre 71.665 2,0%
Abril   60.867 6,4% Octubre 71.295 -3,7%
Maig   68.757 12,0% Novembre  69.824 2,5%
Juny   69.839 3,6% Desembre 62.753 -2,6%

Totals 777.611 2,8%
  Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona
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Població aturada
Les estadístiques sobre població aturada també provenen de dues fonts diferents: l’Enquesta de població activa, 

que dóna dades trimestrals i estimades, i el registre de persones desocupades que proporciona mensualment el 
Departament de Treball de la Generalitat.

Atur segons l’EPA
Segons l’EPA, Barcelona tenia una mitjana de 128.600 aturats l’any 2010, xifra que suposa un increment del 

16% respecte a l’any 2009, un augment important però força més moderat que el de l’any 2009 (en què va ser del 
78,4%). Si comparem les dades del darrer trimestre de l’any, l’augment interanual de l’atur és encara més petit (un 
3,3%): la ciutat arriba a 127.100 aturats al desembre. Dels quatre trimestres de l’any, el quart és el que presenta 
l’augment interanual més reduït, lluny del 30% del segon trimestre. 

Població aturada a Barcelona segons l’EPA. Mitjanes anuals

2009   2010 Var. mitjana 
20009/10 2009 2010 Var. mitjana 

20009/10
Total en milers 110,9 128,6 16,0%

Per sexes Per sector econòmic
Homes 59,7 72,8 21,9% Agricultura 0,0 0,3 100,0%
% s/ Total 53,9% 56,6% % s/ Total 0,0% 0,2%
Dones 51,1 55,8 9,1% Indústria 7,2 5,4 -24,1%
% s/ Total 46,1% 43,4% % s/ Total 6,5% 4,2%
Per edats Construcció 11,4 8,0 -30,2%
16-19 anys 5,9 6,5 10,2% % s/ Total 10,3% 6,2%
% s/ Total 5,3% 5,0% Serveis 50,5 51,7 2,3%
20-24 anys 15,9 17,4 9,6% % s/ Total 45,6% 40,2%
% s/ Total 14,3% 13,5% Aturat > 1 any 28,625 49,1 71,5%
25-54 anys 78,9 92,3 16,9% % s/ Total 25,8% 38,2%
% s/ Total 71,2% 71,7% Aturat busca primera feina 13,1 14,2 7,8%
55 anys i més 10,2 12,5 22,4% % s/ Total 11,8% 11,0%
% s/ Total 9,2% 9,7%
Per  temps de recerca de feina
Ja trobada 4,5 2,8 -36,9%
% s/ Total 4,0% 2,2%
< 3 mesos 33,5 24,4 -27,3%
% s/ Total 30,2% 19,0%
3 a 11  mesos 45,2 50,1 11,0%
% s/ Total 40,7% 39,0%
1 a 2 anys 20,0 36,1 80,6%
% s/ Total 18,0% 28,1%
> 2 anys 7,7 15,2 96,8%
% s/ Total 6,9% 11,8%
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona

Segons les dades mitjanes proporcionades per l’EPA corresponents a l’any 2010, el perfil de la persona aturada a 
la ciutat és el d’un home (56,6% del total d’aturats), d’entre 25 i 54 anys (71,7% dels aturats estan en aquesta franja 
d’edat), ocupat anteriorment al sector serveis (40,2% del total) i que fa entre 3 i 11 mesos que es troba a l’atur (39% 
de les persones en situació d’atur). 

Si comparem les xifres mitjanes dels anys 2009 i 2010, l’increment dels homes és força superior al de les dones: 
21,9 i 9,1%, respectivament. Per edats, cal ressaltar que els majors de 54 anys són el grup que presenta la pujada 
més forta (22,4%), mentre que els joves de 20 a 24 anys són el grup en què l’atur s’incrementa menys (amb una taxa 
del 9,6%). En qualsevol cas, les variacions són més petites que les de l’any 2009. 

L’evolució de l’atur per sectors durant el darrer any és molt diferent a la de l’any precedent. Així, si l’any 2009 desta-
cava el fort increment dels aturats procedents de la indústria (204,7%), aquest any tant el sector industrial com el de 
la construcció presenten reduccions interanuals del nombre d’aturats superiors al 24% en ambdós casos. L’atur en 
els serveis s’incrementa lleugerament (un 2,3%) i el grup d’aturats que està en aquesta situació des de fa més d’un 
any torna a experimentar un fort increment. Si l’any 2009 era del 79,5%, l’any 2010 presenta una taxa de 71,5%.
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Finalment, les dades que l’EPA proporciona sobre el temps de recerca de feina de les persones en atur mostren 
que els increments més forts es troben en les persones que fa més de dos anys que estan en aquesta situació (qua-
si un 97% d’increment en només un any) i les que hi estan des de fa entre 1 i 2 anys, que presenten una variació 
del 80,6% al llarg de l’any 2010. Aquesta evolució ha fet que el pes d’aquests dos grups respecte al total d’aturats 
s’hagi disparat en només un any: si l’any 2009 el 25% dels aturats feia un any o més que estaven a l’atur, l’any 2010 
aquest percentatge arriba al 39,9%. 

 
L’increment dels aturats ha estat important al llarg dels darrers dos anys. Al quart trimestre de l’any 2007 es va 

arribar a un mínim històric d’aturats a la ciutat segons dades de l’EPA, amb un total de 46.700 persones. En només 
tres anys, però, aquesta xifra ha pujat fins als 127.100 aturats que indiquen les dades del quart trimestre de 2010 
(un increment del 172,2% en només tres anys). 

Segons l’EPA, la taxa d’atur a la ciutat presenta una tendència a la baixa entre 2001 i 2006, fins a arribar al mínim 
històric al tercer trimestre de 2006 (5,6). Després es manté força estable l’any 2007 i creix l’any 2008 i, amb gran 
intensitat, l’any 2009. L’any 2010 creix fins a arribar a un nou màxim històric al segon i tercer trimestres (16,9) per 
baixar lleugerament al quart. 

     
Evolució de les taxes d’atur a Barcelona. Total i per sexes
Taxes d’atur Homes Dones Total Taxes d’atur Homes Dones Total
Any 2007      Any 2009

1r. trimestre   6,6 7,2 6,9 1r. trimestre  13,2 13,6 13,4
2n. trimestre    7,1 6,7 6,9 2n. trimestre   14,2 11,5 12,9
3r. trimestre    6,2 6,9 6,5 3r. trimestre   13,0 13,5 13,3
4t. trimestre    5,6 6,0 5,8 4r. trimestre   15,9 14,4 15,2

Any 2008    Any 2010
1r. trimestre   6,7 7,9 7,3 1r. trimestre  15,9 14,1 15,0
2n. trimestre    7,5 6,5 7,0 2n. trimestre   15,9 18,1 16,9
3r. trimestre    8,7 6,8 7,8 3r. trimestre   18,7 14,9 16,9
4r. trimestre    7,7 9,0 8,3 4r. trimestre   18,8 12,8 16,0

Evolució de la població aturada a Barcelona segons l’EPA. En milers
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Atur segons el registre del Departament de Treball 
L’atur registrat a Barcelona, segons les dades publicades pel Departament de Treball de la Generalitat, es va 

situar, al desembre de 2010, en 100.868 persones, amb un mínim descens del 0,2% respecte al desembre de 2009. 
Malgrat que és una reducció interanual molt petita, s’ha de destacar que és el primera des del desembre de 2007, 
és a dir, després de 35 mesos amb increments interanuals de l’atur registrat. Les dades són menys negatives que 
les que reflectia l’EPA, ja que hem de recordar que segons aquesta font Barcelona tenia 127.100 aturats al desem-
bre de l’any 2010, amb un increment interanual de 3,3%. Les dues fonts coincideixen en el fet que el comporta-
ment de l’atur al llarg de l’any 2010 és millor que l’experimentat durant l’any 2009. 

L’increment de l’atur ha estat continu al llarg dels darrers dos anys, fins a arribar a un màxim històric (108.292 atu-
rats) al març de 2010. A partir d’aquest mes, l’atur baixa fins al mínim anual (juliol), torna a pujar a l’agost i es manté 
amb alts i baixos fins al desembre, mes que presenta una reducció de 7.424 aturats des del màxim de març. 

Atur per sexe
L’atur creix entre les dones (2,2%), però baixa entre els homes (-2,3%), fet que explica que el pes dels homes 

sobre el total d’aturats hagi minvat al llarg de l’any 2010 i passi de representar el 53,1% (desembre 2009) al 51,95 
(desembre 2010).

Atur per edats
La majoria dels aturats registrats a la ciutat al desembre de 2010 tenen entre 25 i 54 anys (74,2% del total). El 

col·lectiu que presenta la reducció més important en el darrer any és el de 20-24 anys (un 16,7%), seguit pel dels 
joves menors de 20 anys (-4,7%). L’únic grup que presenta un increment interanual del nombre d’aturats és el dels 
majors de 54 anys, que puja un 5,8%.

Atur per nivell formatiu 
Els aturats amb formació professional secundària són l’únic grup en què creix el nombre d’aturats (1%), mentre 

que el col·lectiu amb educació superior i el d’educació secundària es mantenen en nivells similars als de l’any 2009. 
La resta de grups presenten reduccions interanuals de l’atur. El grup majoritari és el de les persones amb educació 
secundària general, que representen el 61,6% del total d’aturats. 

Si agrupem els aturats segons grans tipologies en funció del nivell formatiu, el 70% de les persones en atur han 
estudiat fins a secundària general, el 14,8% han fet estudis relacionats amb la formació professional (secundària i 
superior) i el 15,3% són universitaris. No hi ha canvis substantius en aquest sentit respecte a l’any 2009. 

Atur per nacionalitat
Creix el percentatge d’aturats estrangers a la ciutat, que han passat de representar el 22,3% al desembre de 

2009 al 22,7% al desembre de 2010. La causa d’aquest comportament és, lògicament, que mentre l’atur ha crescut 
al llarg de l’any 2010 un 1,7% entre els estrangers, la variació entre els nacionals ha estat negativa: un 0,7%. Dels 
22.907 aturats estrangers registrats a Barcelona al desembre de 2010, el 63% són homes i el 37% dones. 

Recordem que globalment, a la ciutat, el percentatge de dones aturades sobre el total era del 48,1%, fet que 
demostra que dins del conjunt dels treballadors estrangers l’atur ha castigat més els homes que les dones. 

Evolució mensual de la població aturada registrada a Barcelona 2006-2010
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Població aturada registrada a Barcelona. Dades generals a desembre
2009 2010 Var. desembre 

20009/10 2009 2010 Var. desembre 
20009/10

Total 101.069 100.868 -0,2%

Per sexes Per nacionalitat
Homes 53.634 52.374 -2,3% Espanyols 78.536 77.961 -0,7%
% s/ total 53,1% 51,9%   % s/ total 77,7% 77,3%
Dones 47.435 48.484 2,2% Estrangers 22.533 22.907 1,7%
% s/ total 46,9% 48,1%   % s/ total 22,3% 22,7%
Per edats Per sector econòmic
16-19 anys 1.306 1.245 -4,7% Agricultura 311 372 19,6%
% s/ total 1,3% 1,2%   % s/ total 0,3% 0,4%
20-24 anys 6.111 5.088 -16,7% Indústria 11.992 11.214 -6,5%
% s/ total 6,0% 5,0%   % s/ total 11,9% 11,1%
25-54 75.079 74.889 -0,3% Construcció 12.365 11.741 -5,0%
% s/ total 74,3% 74,2%   % s/ total 12,2% 11,6%
55 anys i més 18.573 19.646 5,8% Serveis 72.314 73.078 1,1%
% s/ total 18,4% 19,5%   % s/ total 71,5% 72,4%
Per nivell formatiu Sense ocupació anterior 4.087 4.463 9,2%
Fins primària incompleta 2.998 2.939 -2,0% % s/ total 4,0% 4,4%
% s/ total 3,0% 2,9%   Per temps de recerca de feina
Estudis primaris complets 5.636 5.397 -4,2% Fins a 6 mesos 51.884 47.498 -8,5%
% s/ total 5,6% 5,4%   % s/ total 51,3% 47,1%
Secundària general 62.097 62.127 0,0% De 6 a 12 mesos 22.384 18.950 -15,3%
% s/ total 61,4% 61,6%   % s/ total 22,1% 18,8%
Formació professional 7.880 8.014 1,7% Més de 12 mesos 26.801 34.420 28,4%
% s/ total 7,8% 7,9%   % s/ total 26,5% 34,1%
Tècnics prof. superiors 7.031 6.964 -1,0%
% s/ total 7,0% 6,9%  
Educació superior 15.427 15.427 0,0%
% s/ total 15,3% 15,3%  
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona

Si analitzem l’evolució de les taxes de variació interanual de l’atur per nacionalitat en els darrers quatre anys, 
veiem que l’any 2007 l’atur presentava taxes de variació negatives tant per als nacionals com per als estrangers. 
L’any 2008 l’atur va presentar taxes de creixement cada vegada més grans, especialment entre els immigrants. 
Aquesta situació va continuar fins a mitjan any 2009, moment en què les taxes d’increment interanual es van 
començar a reduir, encara que es van mantenir en nivells força alts. Aquesta tendència ha continuat al llarg de 
l’any 2010, així com un moviment de convergència entre les taxes de nacionals i immigrants, que ha culminat, als 
darrers mesos de l’any, en una situació de creixement nul de l’atur en ambdós col·lectius.         

Estrangers

Espanyols

Evolució mensual de les taxes de variació interanual de l'atur registrat a Barcelona
Nacionals i immigrants
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Atur per temps de recerca de feina
El percentatge d’aturats que fa un màxim de 6 mesos que cerquen feina continua baixant. Si l’any 2009 ho va 

fer en quasi 8 punts, l’any 2010 la reducció ha estat de 4,2 punts, malgrat que encara és el grup majoritari (47,1% 
del total d’aturats). Si l’any 2010 el nombre d’aturats que fa fins a un any que estan a l’atur ha baixat, les persones 
que ja fa més d’un any que es troben en aquesta situació creixen un 28,4% i passen del 26,5% del total (desembre 
2009) al 34,1% (desembre 2010). 

Atur per sector econòmic

Població aturada a Barcelona per activitats econòmiques segons CCAE 2009
Barcelona Catalunya

Atur registrat al desembre 2009 2010 Variació 2009 2010 Variació 
Total aturats 101.069 100.868 -0,2% 561.761 562.673 0,2%

Agricultura, ramaderia i pesca 311 372 19,6% 7.371 9.857 33,7%
% s/ total 0,3% 0,4%   1,3% 1,8%
Indústries extractives 41 45 9,8% 644 687 6,7%
% s/ total grup 0,0% 0,0%   0,1% 0,1%
Indústries manufactureres 11.249 10.319 -8,3% 99.353 89.845 -9,6%
% s/ total 11,1% 10,2%   17,7% 16,0%
Energia elèctrica i gas 81 209 158,0% 480 906 88,8%
% s/ total grup 0,1% 0,2%   0,1% 0,2%
Aigua, sanejament, residus 621 641 3,2% 3.971 4.146 4,4%
% s/ total 0,6% 0,6%   0,7% 0,7%
Construcció 12.365 11.741 -5,0% 101.571 96.735 -4,8%
% s/ total grup 12,2% 11,6%   18,1% 17,2%
Comerç i reparacions 15.008 14.870 -0,9% 79.619 78.467 -1,4%
% s/ total 14,8% 14,7%   14,2% 13,9%
Transports i emmagatzematge 3.294 3.216 -2,4% 18.636 17.938 -3,7%
% s/ total grup 3,3% 3,2%   3,3% 3,2%
Hoteleria 8.562 9.018 5,3% 42.821 46.117 7,7%
% s/ total 8,5% 8,9%   7,6% 8,2%
Informació i comunicacions 3.449 3.456 0,2% 8.426 8.492 0,8%
% s/ total grup 3,4% 3,4%   1,5% 1,5%
Activitats financeres i assegurances 1.024 1.158 13,1% 3.527 3.927 11,3%
% s/ total 1,0% 1,1%   0,6% 0,7%
Activitats immobiliàries 1.118 995 -11,0% 4.761 4.062 -14,7%
% s/ total grup 1,1% 1,0%   0,8% 0,7%
Activitats professionals i tècniques 14.216 13.044 -8,2% 39.114 37.101 -5,1%
% s/ total 14,1% 12,9%   7,0% 6,6%
Activitats administratives i serv. auxiliars 13.604 13.742 1,0% 72.776 74.440 2,3%
% s/ total grup 13,5% 13,6%   13,0% 13,2%
Administració pública 844 865 2,5% 8.508 9.804 15,2%
% s/ total 0,8% 0,9%   1,5% 1,7%
Educació 2.491 2.964 19,0% 8.311 9.417 13,3%
% s/ total grup 2,5% 2,9%   1,5% 1,7%
Activitats sanitàries i serveis socials 3.184 3.695 16,0% 14.575 16.579 13,7%
% s/ total 3,2% 3,7%   2,6% 2,9%
Activitats artístiques i recreatives 1.971 2.026 2,8% 7.209 7.333 1,7%
% s/ total grup 2,0% 2,0%   1,3% 1,3%
Altres serveis 3.108 3.473 11,7% 14.017 15.745 12,3%
% s/ total 3,1% 3,4%   2,5% 2,8%
Llars que ocupen personal domèstic 416 523 25,7% 1.313 1.802 37,2%
% s/ total grup 0,4% 0,5%   0,2% 0,3%
Organismes extraterritorials 25 33 32,0% 62 79 27,4%
% s/ total 0,0% 0,0%   0,0% 0,0%
Sense ocupació anterior 4.087 4.463 9,2% 24.696 29.194 18,2%
% s/ total grup 4,0% 4,4%   4,4% 5,2%
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
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Més d’un 72% dels aturats procedeixen del sector serveis. Mentre que la construcció, i especialment la in-
dústria, presenten variacions negatives del nombre d’aturats (5 i 6,5%, respectivament), els aturats dels serveis 
s’incrementen un 1,1%. El creixement més important de l’atur, fora de l’agricultura, es produeix entre les persones 
sense ocupació anterior, amb un 9,2% d’augment.

Les dades desagregades per activitats econòmiques segons el cens CCAE 2009 permeten analitzar amb més 
detall aquestes grans xifres. Les activitats econòmiques que concentren un nombre més elevat d’aturats al des-
embre de 2010 són el comerç i les reparacions (14,7% del total d’aturats), les activitats administratives i els serveis 
auxiliars (13,6%) i les activitats professionals i tècniques (12,9%), totes dins del sector dels serveis. 

Aquesta situació és força diferent de la que mostra la mitjana catalana, ja que a Catalunya les activitats amb més 
pes sobre el total d’aturats són les de construcció (17,2% del total), indústries manufactureres (16%) i comerç i 
reparacions (13,9%).

Quant a l’evolució entre desembre de 2009 i desembre de 2010, cal assenyalar que les activitats en què més s’ha 
incrementat el nombre d’aturats són el sector de l’energia elèctrica i el gas (158%), l’agricultura (19,6%), l’educació 
(19%) i les activitats sanitàries i els serveis socials (amb un increment del 16%). Els aturats sense ocupació anterior 
creixen un 9,2%. Presenten importants reduccions de l’atur les activitats immobiliàries (-11%), les indústries ma-
nufactureres (-8,3%) i les activitats professionals i tècniques (-8,2%). 

En el cas de Catalunya, també és el sector de l’energia elèctrica i el gas el que presenta l’increment més consi-
derable d’aturats (88,8%), seguit de l’agricultura (33,7%) i els aturats sense ocupació anterior (augment de 18,2%), 
però en tots els casos amb augments força més baixos que els de l’any 2009.

A Catalunya, com en el cas de Barcelona, les activitats immobiliàries, les indústries manufactureres, les activitats 
professionals i tècniques, la construcció, els transports i el comerç són els sectors que presenten reduccions de 
l’atur registrat. 

Barcelona Variació Catalunya Variació 
Activitats immobiliàries -11,0% Activitats immobiliàries -14,7%
Indústries manufactureres -8,3% Indústries manufactureres -9,6%
Activitats professionals, tècniques -8,2% Activitats professionals, tècniques -5,1%
Construcció -5,0% Construcció -4,8%
Transports i emmagatzematge -2,4% Transports i emmagatzematge -3,7%
Comerç i reparacions -0,9% Comerç i reparacions -1,4%
Total aturats -0,2% Total aturats 0,2%
Informació i comunicacions 0,2% Informació i comunicacions 0,8%
Act. administratives i serv. auxiliars 1,0% Activitats artístiques i recreatives 1,7%
Administració pública 2,5% Act. administratives i serv. auxiliars 2,3%
Activitats artístiques i recreatives 2,8% Aigua, sanejament, residus 4,4%
Aigua, sanejament, residus 3,2% Indústries extractives 6,7%
Hoteleria 5,3% Hoteleria 7,7%
Sense ocupació anterior 9,2% Activitats financeres i assegurances 11,3%
Indústries extractives 9,8% Altres serveis 12,3%
Altres serveis 11,7% Educació 13,3%
Activitats financeres i assegurances 13,1% Activitats sanitàries i serveis socials 13,7%
Activitats sanitàries i serveis socials 16,0% Administració pública 15,2%
Educació 19,0% Sense ocupació anterior 18,2%
Agricultura, ramaderia i pesca 19,6% Organismes extraterritorials 27,4%
Llars que ocupen personal domèstic 25,7% Agricultura, ramaderia i pesca 33,7%
Organismes extraterritorials 32,0% Llars que ocupen personal domèstic 37,2%
Energia elèctrica i gas 158,0% Energia elèctrica i gas 88,8%

Atur per districtes
Entre desembre de 2009 i desembre de 2010 l’atur creix per sobre de la mitjana de la ciutat (reducció de 0,2%) 

als districtes de Ciutat Vella (augment de 3,5%), Sant Andreu (2,3%) i Eixample (0,4%). A la resta de districtes, l’atur 
es redueix, amb percentatges superiors a l’1,5% a les Cots (-1,6%), Sarrià-Sant Gervasi (-1,7%), Sant Martí (-2%) i 
Gràcia (-2,7%). 
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Evolució del nombre d’aturats registrats per districtes. Dades a desembre
Total aturats de la ciutat

Districtes 2009 2010 Var. 2009- 10 2009 2010 Pobl. districte/ 
pobl. ciutat *

Barcelona   101.062 100.868 -0,2%

Ciutat Vella    9.355 9.682 3,5% 9,3% 9,6% 6,7%
Eixample   14.297 14.357 0,4% 14,1% 14,2% 16,7%
Sants-Montjuïc   12.030 12.007 -0,2% 11,9% 11,9% 11,4%
Les Corts   4.024 3.958 -1,6% 4,0% 3,9% 5,1%
Sarrià-St. Gervasi   5.195 5.108 -1,7% 5,1% 5,1% 8,6%
Gràcia   7.153 6.961 -2,7% 7,1% 6,9% 7,7%
Horta-Guinardó   10.778 10.730 -0,4% 10,7% 10,6% 10,5%
Nou Barris    12.667 12.595 -0,6% 12,5% 12,5% 10,3%
Sant Andreu   9.678 9.896 2,3% 9,6% 9,8% 9,0%
Sant Martí   15.880 15.568 -2,0% 15,7% 15,4% 14,1%
NC   5 6 20,0% 0,0% 0,0%
(*) Població de 16 anys o més. Dades juny 2010
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona

Els districtes que al desembre de l’any 2010 concentren el nombre més gran d’aturats de la ciutat són els de Sant 
Martí (15,4% del total d’aturats de Barcelona), Eixample (14,2%) i Nou Barris (12,5%), amb xifres semblants a les del 
desembre de 2009. 

Taxes d’atur

Taxa d’atur segons atur registrat a Barcelona, per sexes
2008 2009 2010

Homes Dones Homes Homes Dones Total Homes Dones Total
Gener 5,8 8,1 6,8 9,8 9,9 9,9 13,4 13,2 13,3
Febrer 6,0 8,3 7,0 10,4 10,3 10,4 13,6 13,4 13,5
Març 6,1 8,3 7,1 10,9 10,8 10,8 13,8 13,6 13,7
Abril 6,0 7,9 6,9 11,1 11,3 11,2 13,5 13,5 13,5
Maig 6,2 8,0 7,0 11,1 11,3 11,2 13,1 13,2 13,1
Juny 6,2 8,2 7,1 10,7 11,2 10,9 12,6 12,9 12,8
Juliol 6,5 8,6 7,5 11,0 11,3 11,2 12,1 13,2 12,6
Agost 6,9 8,9 7,8 11,5 11,8 11,7 12,4 13,6 13,0
Setembre 7,2 8,9 8,0 11,8 11,9 11,9 12,5 13,4 12,9
Octubre 7,9 8,9 8,4 12,0 12,1 12,1 12,6 13,3 12,9
Novembre 8,5 9,1 8,8 12,4 12,3 12,3 12,6 13,2 12,9
Desembre 8,9 9,3 9,1 12,6 12,3 12,5 12,4 13,0 12,7
Mitjana anual 6,8 8,6 7,6 11,3 11,4 11,3 12,9 13,3 13,1
Font: Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona

Atur registrat a Barcelona per districtes. Desembre 2010
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Per la seva banda, la taxa d’atur,3 que era del 12,5 al desembre de l’any 2009, ha pujat fins al 12,7 un any després. 
El 13,7 del mes de març de 2010 és la taxa més alta dels darrers anys, quasi 7 punts superior al mínim dels darrers 
tres anys (6,8 al gener de 2008). La taxa d’atur mitjana de l’any 2010 és del 13,1. La taxa d’atur femenina s’ha man-
tingut per sota de la dels homes des del novembre de 2009 fins a l’abril de 2010, però després ha tornat a ser supe-
rior, com passava històricament. Al desembre de 2010 la diferència ja era de 0,6 punts, però a l’agost va ser d’1,2.

L’evolució de la taxa d’atur registrat a la ciutat durant els darrers tres anys mostra un creixement al llarg del perío-
de que ha arribat al màxim al març de 2010, amb una lleugera reducció a partir de llavors. D’altra banda, les taxes 
masculina i femenina han mostrat un procés de convergència durant l’any 2008 que s’ha mantingut fins a mitjan 
any 2010 i ha tornat a mostrar diferències fins a final d’any. 

 

Grau de cobertura del subsidi d’atur
Si comparem la cobertura del subsidi d’atur entre el desembre de 2009 i el desembre de 2010 veiem que ha 

baixat 4,7 punts al llarg de l’any i 6,7 punts des del mes de març, en què ha assolit el màxim del darrers dos anys. Al 
desembre de 2010 les ajudes públiques arriben al 66,4% del total d’aturats de la ciutat.

Grau de cobertura del subsidi d’atur
Gener  Febrer  Març  Abril  Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

2009 65,3 65,6 66,5 68,0 67,2 67,4 68,3 68,5 66,6 68,6 69,6 71,1
2010 72,9 72,9 73,1 72,9 72,4 70,9 68,1 67,9 66,1 66,4 65,5 66,4
Variació (*) 7,6 7,3 6,6 4,9 5,2 3,5 -0,2 -0,6 -0,5 -2,2 -4,1 -4,7
(*) En punts percentuals

3 Calculada com el quocient entre l’atur mensual registrat a la ciutat i la població activa segons l’EPA. La població activa que es pren cada mes 
és la del trimestre corresponent. 

Evolució de la taxa d’atur segons atur registrat a Barcelona per sexes
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Comparació amb altres àmbits

Població activa i taxa d’activitat
Mentre que a Barcelona, l’any 2010, la població activa va baixar un 2,1% respecte a l’any anterior (comparant 

mitjanes anuals), a Catalunya i a Espanya es va incrementar un 0,2%. En els tres casos va baixar de nou (com l’any 
2009) la població activa masculina (entre un 0,8% a Catalunya i un 1% a Barcelona), mentre que la femenina es 
va reduir un 3,4% a Barcelona, però va pujar a Catalunya (1,4%) i a Espanya (1,7%). Malgrat aquesta reducció, el 
2010 Barcelona encara és l’àmbit on les dones tenen un pes més gran sobre el total d’actius, el 47,0%. A Catalunya 
representen el 45,2% i a Espanya el 44,5%. En aquests dos casos el seu pes s’ha anant incrementant en els darrers 
dos anys. A Barcelona, en canvi, ha baixat 0,6 punts el darrer any. 

L’evolució dels totals d’actius segons diferents grups d’edat varia en funció de l’àmbit territorial. Mentre que a 
Barcelona la població activa disminueix en tots els grups d’edat (amb increments superiors al 9% entre els menors 
de 20 anys i els majors de 54), a Espanya i Catalunya creix la població activa major de 25 anys i, especialment, la 
dels majors de 54 (amb increments per sobre del 2%). Tant Espanya com a Catalunya, des de l’any 2008 el pes dels 
joves de menys de 25 anys mostra una reducció sobre el total d’actius (a Catalunya un punt i a Espanya 1,6 punts), 
mentre que a Barcelona creix el pes del grup de 20-24 anys, però baixa el dels menors de 20 anys. 

Població activa per àmbits territorials. Mitjanes anuals
Població activa Barcelona Catalunya Espanya % variació 2009/10

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Barcelona Catalunya Espanya
Total en milers 818,2 809,8 792,8 3.840,4 3.807,6 3.814,7 22.848,2 23.037,5 23.088,9 -2,1% 0,2% 0,2%

Per edats
16-19 anys 10,9 11,1 10,1 86,1 77,9 73,0 535,6 450,4 385,8 -9,7% -6,3% -14,3%
% s/ total 1,3% 1,4% 1,3% 2,2% 2,0% 1,9% 2,3% 2,0% 1,7%
20-24 anys 47,4 55,2 54,9 300,9 282,5 269,9 1.872,4 1.772,8 1.661,9 -0,5% -4,5% -6,3%
% s/ total 5,8% 6,8% 6,9% 7,8% 7,4% 7,1% 8,2% 7,7% 7,2%
25-54 anys 635,7 615,4 611,5 2.971,7 2.965,4 2.980,5 17.886,0 18.173,4 18.334,0 -0,6% 0,5% 0,9%
% s/ total 77,7% 76,0% 77,1% 77,4% 77,9% 78,1% 78,3% 78,9% 79,4%

55 anys i més 124,3 128,2 116,4 481,7 481,8 491,3 2.554,3 2.640,9 2.707,3 -9,2% 2,0% 2,5%

% s/ total 15,2% 15,8% 14,7% 12,5% 12,7% 12,9% 11,2% 11,5% 11,7%

Per sexes
Homes 440,8 424,1 420,0 2.159,4 2.105,9 2.089,5 13.031,7 12.938,5 12.819,2 -1,0% -0,8% -0,9%
% s/ total 53,9% 52,4% 53,0% 56,2% 55,3% 54,8% 57,0% 56,2% 55,5%
Dones 377,4 385,7 372,8 1.681,1 1.701,7 1.725,2 9.816,5 10.099,0 10.269,7 -3,4% 1,4% 1,7%
% s/ total 46,1% 47,6% 47,0% 43,8% 44,7% 45,2% 43,0% 43,8% 44,5%

Per nivell formatiu
Fins a primària 106,7 115,4 116,4 709,5 713,8 708,6 3.604,5 3.512,0 3.389,8 0,9% -0,7% -3,5%
% s/ total 13,0% 14,2% 14,7% 18,5% 18,7% 18,6% 15,8% 15,2% 14,7%
Secundària. 1a etapa 135,8 132,3 138,3 951,1 938,0 942,0 6.497,1 6.583,9 6.529,7 4,6% 0,4% -0,8%
% s/ total 16,6% 16,3% 17,4% 24,8% 24,6% 24,7% 28,4% 28,6% 28,3%
Secundària. 2a etapa 210,4 192,9 169,8 967,3 922,2 905,3 5.492,9 5.543,7 5.532,2 -12,0% -1,8% -0,2%
% s/ total 25,7% 23,8% 21,4% 25,2% 24,2% 23,7% 24,0% 24,1% 24,0%
Educació superior 365,3 369,3 368,4 1.212,6 1.233,6 1.258,8 7.253,7 7.398,0 7.637,2 -0,3% 2,0% 3,2%
% s/ total 44,6% 45,6% 46,5% 31,6% 32,4% 33,0% 31,7% 32,1% 33,1%
Font: elaboració pròpia amb dades del Instituto Nacional de Estadística

Barcelona és l’àmbit on el percentatge de població activa amb educació superior és més alt, ja que arriba al 
46,5% del total, quasi dos punts més que l’any 2008. A Catalunya i a Espanya aquest percentatge baixa al 33%. 

Si al quart trimestre de l’any 2009 la taxa d’activitat total només creixia a Barcelona, mentre que baixava a Cata-
lunya i Espanya (impulsada per la taxa femenina, ja que la taxa d’activitat masculina baixava en els tres àmbits), al 
quart trimestre de l’any 2010 la situació és força diferent, ja que precisament Barcelona és l’únic àmbit on la taxa 
d’activitat total no creix (es manté invariable). La taxa d’activitat femenina manté la tendència alcista en els tres 
àmbits, però la masculina presenta un comportament diferenciat, ja que baixa a Barcelona de nou, es manté a 
Espanya i puja a Catalunya. 
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Tant la taxa total com la taxa d’activitat femenina són més elevades a Barcelona que a Catalunya i Espanya al 
quart trimestre de 2010, però amb diferències cada vegada més petites en el cas de la taxa total (5,1 punts sobre 
la mitjana espanyola al desembre de 2009, 3,5 punts un any després). En canvi, ja des del segon trimestre de l’any 
2010 Catalunya supera Barcelona quant a la taxa d’activitat masculina (1,2 punts al quart trimestre), malgrat que 
es manté 1,5 punts per sobre de la mitjana estatal (3,1 punts al desembre de 2009), mentre que la diferència és 
considerablement més gran en el cas de la taxa femenina: 7,7 punts. En aquest cas sí que es manté la diferència al 
llarg de l’any 2010. 

Taxa d’activitat per àmbits territorials. Dades trimestrals
Barcelona Catalunya Espanya

Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
2007
1r trimestre 77,2 83,0 71,0 76,5 85,1 67,7 72,2 82,3 61,9
2n trimestre 77,0 83,6 70,1 76,7 86,0 67,2 72,6 82,8 62,1
3r trimestre 77,0 84,2 69,8 77,3 86,8 67,5 72,8 83,1 62,3
4t trimestre 77,4 84,8 70,2 77,4 86,4 68,0 72,8 82,6 62,8
2008
1r trimestre 78,2 86,6 69,9 77,7 86,6 68,5 73,1 82,8 63,2
2n trimestre 80,3 86,4 74,2 78,1 86,4 69,4 73,6 83,1 63,9
3r trimestre 79,0 86,1 72,1 77,8 86,2 69,2 73,9 83,4 64,1
4t trimestre 78,9 85,2 72,8 78,2 86,0 70,1 74,1 82,7 65,3
2009
1r trimestre 78,9 83,2 74,8 78,2 85,7 70,4 74,2 82,7 65,5
2n trimestre 78,0 83,4 72,7 77,2 84,9 69,3 74,2 82,5 65,7
3r trimestre 79,0 83,7 74,4 77,6 84,3 70,7 73,9 82,0 65,7
4t trimestre 79,0 84,7 73,4 77,0 83,9 70,0 73,9 81,6 65,9
2010
1r trimestre 79,1 84,2 74,1 77,1 84,1 70,0 74,1 81,6 66,4
2n trimestre 79,2 83,9 74,5 77,9 84,7 70,9 74,5 82,2 66,6
3r trimestre 79,8 84,4 75,1 78,5 85,8 71,1 74,5 82,2 66,8
4t trimestre 79,0 83,1 75,0 78,0 84,3 71,7 75,5 81,6 67,3
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona
Nota: la taxa d’activitat es calcula per al col·lectiu de 16 a 64 anys. 

 Població ocupada i taxa d’ocupació segons l’EPA

Població ocupada per àmbits territorials. Mitjanes anuals
Barcelona Catalunya Espanya Variació 2009/10

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Barcelona Catalunya Espanya
Total en milers 756,0 699,0 664,2 3.494,6 3.188,9 3.137,6 20.257,7 18.888,0 18.456,5 -5,0% -1,6% -2,3%

Per sexes
Homes 407,1 364,4 347,3 1.964,4 1.745,7 1.699,8 11.720,7 10.646,4 10.289,9 -4,7% -2,6% -3,3%
% s/ total 53,8% 52,1% 52,3% 56,2% 54,7% 54,2% 57,9% 56,4% 55,8%
Dones 348,9 334,6 316,9 1.530,2 1.443,2 1.437,7 8.537,0 8.241,6 8.166,6 -5,3% -0,4% -0,9%
% s/ total 46,2% 47,9% 47,7% 43,8% 45,3% 45,8% 42,1% 43,6% 44,2%
Per edats
16-19 anys 6,7 5,3 3,6 55,8 35,4 27,5 324,5 201,3 149,0 -32,7% -22,3% -26,0%
% s/ total 0,9% 0,8% 0,5% 1,6% 1,1% 0,9% 1,6% 1,1% 0,8%
20-24 anys 38,7 39,2 37,5 252,2 191,4 180,1 1.490,5 1.180,4 1.046,6 -4,5% -5,9% -11,3%
% s/ total 5,1% 5,6% 5,6% 7,2% 6,0% 5,7% 7,4% 6,2% 5,7%
25-54 anys 592,1 536,5 519,3 2.728,5 2.528,2 2.498,8 16.067,6 15.169,6 14.917,8 -3,2% -1,2% -1,7%
% s/ total 78,3% 76,8% 78,2% 78,1% 79,3% 79,6% 79,3% 80,3% 80,8%
> 54 anys 118,5 118,0 103,9 458,1 434,0 431,2 2.375,1 2.336,7 2.343,2 -11,9% -0,7% 0,3%
% s/ total 15,7% 16,9% 15,6% 13,1% 13,6% 13,7% 11,7% 12,4% 12,7%
Font: elaboració pròpia amb dades de l’Institut Nacional d’Estadística

Si comparem la població ocupada mitjana dels anys 2009 i 2010, Barcelona presenta una reducció (-5%) superior 
a la catalana (-1,6%) i a la del conjunt de l’Estat (-2,3%). A Barcelona, el descens de l’ocupació és més significatiu en 
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el cas de les dones, mentre que a Catalunya i Espanya es redueix més l’ocupació masculina, ja que les baixades en 
el cas de l’ocupació femenina són força petites (inferiors a l’1%). 

 
Aquesta evolució ha fet que malgrat que l’ocupació masculina encara sigui majoritària en els tres àmbits, el seu 

pes s’hagi reduït els darrers dos anys 1,5 punts a Barcelona, 2 punts a Catalunya i 2,1 punts a Espanya. Barcelona 
és l’àmbit on el pes de la població ocupada femenina és més gran l’any 2010: 47,7%, 3,5 punts per sobre de la taxa 
estatal. 

Pel que fa als grups d’edat, l’evolució és la mateixa en tots els àmbits, ja que s’observa una reducció de l’ocupació 
en tots els grups d’edat en els tres àmbits territorials, excepte en els majors de 54 anys en el conjunt de l’Estat 
(encara que amb un increment de només un 0,3%). Els joves menors de 20 anys són els que presenten la reducció 
més important en els tres àmbits, superior al 22% en tots els casos. Barcelona presenta el millor comportament 
només en el grup de 20-24 anys, grup que cau menys a la ciutat que a Catalunya i Espanya. En la resta de col·lectius, 
l’ocupació cau més a la ciutat. 

Mentre que la indústria és el sector que menys baixa a Barcelona, Catalunya i Espanya, l’agricultura és el sector 
que té un millor comportament, amb increments interanuals en els dos casos. L’ocupació en els serveis es manté 
estable a Catalunya i Espanya, mentre que baixa quasi un 5% a la ciutat. La construcció, per la seva banda, és el sec-
tor que, com va passar l’any 2009, presenta les reduccions més considerables, amb variacions que van del -12,6% 
d’Espanya al -16,4% de Barcelona. 

Població ocupada per àmbits territorials i sectors econòmics . Mitjanes anuals
Barcelona Catalunya Espanya Variació 2009/10

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Barcelona Catalunya Espanya
Total milers 756,0 699,0 664,2 3.494,7 3.188,8 3.137,5 20.257,7 18.888,0 18.456,5 -5,0% -1,6% -2,3%

Agricultura 0,4 0,8 0,6 60,8 57,9 66,5 818,9 786,1 793,0 -20,0% 14,9% 0,9%
% s/ total 0,0% 0,1% 0,1% 1,7% 1,8% 2,1% 4,0% 4,2% 4,3%
Indústria 101,6 86,7 86,6 749,1 625,2 603,6 3.198,9 2.775,0 2.610,5 -0,1% -3,4% -5,9%
% s/ Total 13,4% 12,4% 13,0% 21,4% 19,6% 19,2% 15,8% 14,7% 14,1%
Construcció 54,9 40,8 34,1 398,5 325,2 279,4 2.453,4 1.888,3 1.650,8 -16,4% -14,1% -12,6%
% s/ total 7,3% 5,8% 5,1% 11,4% 10,2% 8,9% 12,1% 10,0% 8,9%
Serveis 599,1 570,7 542,8 2.286,3 2.180,6 2.188,0 13.786,4 13.438,7 13.402,2 -4,9% 0,3% -0,3%
% s/ total 79,2% 81,7% 81,7% 65,4% 68,4% 69,7% 68,1% 71,1% 72,6%
Font: elaboració pròpia amb dades de l’Institut Nacional d’Estadística

El sector amb més pes en els tres àmbits és el dels serveis, però la seva importància varia força en els tres casos si 
analitzem la població ocupada mitjana de l’any 2010: mentre que a Espanya els serveis ocupen el 72,6% del total i 
a Catalunya el 69,7%, a Barcelona aquest percentatge puja al 81,7%. 

Si en lloc de comparar les mitjanes anuals tenim en compte les dades de quart trimestre de 2009 i 2010, la re-
ducció de l’ocupació és menor en els tres àmbits territorials analitzats. Així, la reducció interanual de l’ocupació al 
quart trimestre de 2010 a Barcelona, Espanya i Catalunya és d’un 2,7, 1,3 i 0,1%, respectivament. Per sectors, cal 
ressaltar que mentre la construcció, al quart trimestre, també manté una evolució negativa als tres àmbits, que va 
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del -10,4% de Barcelona al -13,9% de Catalunya, la indústria i els serveis mostren millors resultats al desembre que 
en la mitjana anual. Si en el cas de la indústria Barcelona és l’àmbit que mostra una millor evolució de l’ocupació 
(puja un 10,6%, mentre que Catalunya i Espanya presenten reduccions inferiors al 2,3%), a Espanya i Catalunya el 
sector serveis és el que mostra el millor comportament, amb increments del 0,2 i l’1,7% respectivament. A Barce-
lona, l’ocupació als serveis baixa un 4,3% al quart trimestre de 2010. 

Si entre el quart trimestre de 2008 i el quart trimestre de 2009 la taxa d’ocupació havia baixat 5,4 punts a Barce-
lona, l’any 2010 la reducció ha estat de 0,6 punts. A Espanya la reducció és de 0,7 punts, però, en canvi, a Catalunya 
la taxa puja 0,1 punts. 

Malgrat aquestes dades, al desembre de 2010 Barcelona encara manté una taxa d’ocupació (66,2) superior a la 
catalana (63,9) i l’espanyola (59,2). Aquesta diferència és especialment important en la taxa d’ocupació femenina. 
Així, a Barcelona aquesta taxa és 5,6 punts superior a la taxa de Catalunya i 12,1 punts superior a la mitjana esta-
tal, diferencials que han crescut al llarg de l’any 2010, ja que al desembre de 2009 les diferències eren de 3,7 i 9,4 
punts, respectivament. En el cas dels homes, en canvi, la taxa d’ocupació de Barcelona ha evolucionat pitjor que 
a Espanya i Catalunya i només supera la taxa espanyola en 1,9 punts, i, des del tercer trimestre de 2010, és inferior 
a la catalana. 

Taxa d’ocupació per àmbits territorials. Dades trimestrals
Barcelona Catalunya Espanya

Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
2007

1r trimestre 71,8 77,4 65,8 71,3 80,3 62,1 66,0 77,0 54,8
2n trimestre 71,6 77,6 65,3 72,1 81,2 62,6 66,8 77,7 55,6
3r trimestre 72,0 78,9 64,9 72,1 81,9 61,9 67,0 77,9 55,7
4t trimestre 72,9 80,0 66,0 72,2 81,5 62,6 66,5 76,9 55,9

2008
1r trimestre 72,4 80,7 64,3 71,8 80,7 62,5 66,0 76,2 55,6
2n trimestre 74,7 80,0 69,3 72,1 79,7 64,2 65,9 75,6 56,0
3r trimestre 72,7 78,5 67,2 70,8 78,0 63,5 65,5 74,7 56,0
4t trimestre 72,2 78,5 66,2 68,9 75,5 62,1 63,8 71,9 55,4

2009
1r trimestre 68,2 72,0 64,5 65,5 71,1 59,7 61,2 68,7 53,7
2n trimestre 67,9 71,5 64,3 64,9 70,5 59,1 60,8 67,9 53,6
3r trimestre 68,4 72,6 64,2 65,1 70,3 59,8 60,6 67,3 53,7
4t trimestre 66,8 71,1 62,7 63,8 68,6 59,0 59,9 66,3 53,3

2010
1r trimestre 67,1 70,6 63,5 63,2 68,0 58,4 59,1 65,2 53,0
2n trimestre 65,6 70,4 60,8 64,0 69,2 58,7 59,4 65,9 52,9
3r trimestre 66,1 68,4 63,8 64,7 70,1 59,3 59,7 66,2 53,1
4t trimestre 66,2 67,1 65,3 63,9 68,0 59,7 59,2 65,2 53,2

Font: elaboració pròpia amb dades del departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona
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Tant a Barcelona com a Catalunya, Espanya i el conjunt de la UE 15 s’incrementa la taxa d’ocupació femenina 
durant l’any 2008, però cau en tots els casos al 2009 i 2010. 

Taxa d’ocupació femenina per àmbits territorials. Mitjanes anuals
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Barcelona 54,3 54,6 56,6 58,7 60,2 63,4 65,5 66,8 63,9 63,4
Catalunya 52,8 52,5 54,9 57,0 59,7 61,3 62,3 63,1 59,4 59,0
Espanya 43,8 45,1 47,0 49,0 51,9 54,0 55,5 55,8 53,6 53,1
UE 15 55,0 55,6 56,2 57,0 57,8 58,8 59,7 60,4 59,9 59,9
Objectiu europeu 2010 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Font: Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona

Barcelona és l’àmbit amb la taxa d’ocupació femenina més elevada (63,4 com a mitjana l’any 2010), quatre punts 
per sobre de la mitjana de la UE 15. És l’únic àmbit, dins dels analitzats, que encara compleix l’objectiu establert 
per a la taxa d’ocupació femenina de la cimera de Lisboa per a l’any 2010.

Afiliació i contractació

Afiliació
La pèrdua d’afiliació a la ciutat de Barcelona es manté al llarg dels darrers tres anys, ja que presenta, concreta-

ment, dotze trimestres amb taxes de variació interanual negatives. 

Evolució del nombre d’afiliats. Dades a darrer dia de trimestre 
Nombre d’afiliats Variacions mateix període any anterior

Barcelona Província Catalunya Espanya Barcelona Província Catalunya Espanya
2007

1r trimestre 1.099.626 2.564.828 3.403.062 19.085.110 3,22 2,65 3,18 3,95
2n trimestre 1.107.879 2.582.668 3.458.835 19.358.772 2,99 2,56 2,94 3,84
3r trimestre 1.095.080 2.560.927 3.424.527 19.307.990 1,35 1,54 1,92 2,63
4t trimestre 1.098.720 2.564.016 3.398.642 19.195.755 1,45 1,49 1,80 2,27

2008
1r trimestre 1.099.450 2.568.838 3.416.517 19.230.480 -0,02 0,16 0,40 0,76
2n trimestre 1.096.631 2.561.953 3.428.567 19.184.842 -1,02 -0,80 -0,88 -0,90
3r trimestre 1.079.764 2.517.823 3.351.065 18.837.302 -1,40 -1,68 -2,15 -2,44
4t trimestre 1.063.252 2.462.060 3.252.560 18.305.613 -3,23 -3,98 -4,30 -4,64

2009
1r trimestre 1.042.527 2.404.701 3.184.207 17.967.287 -5,18 -6,39 -6,80 -6,57
2n trimestre 1.033.779 2.380.199 3.183.193 17.917.981 -5,73 -7,09 -7,16 -6,60
3r trimestre 1.019.007 2.350.344 3.130.967 17.791.858 -5,63 -6,65 -6,57 -5,55
4t trimestre 1.021.974 2.343.736 3.099.878 17.640.018 -3,88 -4,81 -4,69 -3,64

2010
1r trimestre 1.010.855 2.324.165 3.081.899 17.479.448 -3,04 -3,35 -3,21 -2,72
2n trimestre 1.009.834 2.325.310 3.109.445 17.587.252 -2,32 -2,31 -2,32 -1,85
3r trimestre 1.011.479 2.330.892 3.105.691 17.554.774 -0,74 -0,83 -0,81 -1,33
4t trimestre 1.015.007 2.334.644 3.086.563 17.478.095 -0,68 -0,39 -0,43 -0,92

Font: Institut General de la Seguretat Social
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A la província de Barcelona, Catalunya i Espanya l’evolució és molt semblant, malgrat que les reduccions comen-
cen un trimestre després. Barcelona és l’àmbit que presenta les reduccions més moderades al llarg de l’any 2009, 
que s’igualen amb les d’Espanya al quart trimestre d’aquest any i convergeixen amb les de Catalunya i la província 
als dos darrers trimestres de l’any 2010.

Els quatre àmbits tenen una evolució similar al llarg de l’any 2010, ja que les reduccions interanuals són màximes 
al primer trimestre i van baixant progressivament fins al quart trimestre, que presenta les caigudes d’afiliació més 
petites de l’any. Barcelona, al quart trimestre de l’any 2010, té una reducció de l’afiliació (-0,68%) més gran que la de 
la província (-0,39%) i la catalana (-0,43%), però inferior a la variació de l’afiliació per al conjunt de l’Estat (-0,92%). 

    

La reducció de l’afiliació que s’observa entre desembre de 2009 i desembre de 2010 a Barcelona, Catalunya i Es-
panya afecta amb més força el règim d’autònoms que el règim general. Els afiliats al règim general cauen un 0,6% 
a Barcelona, un 0,9% a Espanya i un 0,2% a Catalunya (caigudes molt menys intenses que les de l’any 2009), mentre 
que els autònoms presenten variacions negatives que van de l’1,6% de Barcelona a l’1,9% de Catalunya (com passa 
en el règim general, les reduccions són força més petites que les de l’any anterior, que van superar el 4% en els tres 
àmbits territorials). En canvi, els règims especials presenten increments en els tres casos, amb augments que van 
de l’1,8% de Barcelona al 0,7% per al conjunt de l’Estat.

Afiliats a la Seguretat social. Per àmbits territorials
Afiliació al desembre Barcelona Catalunya Espanya

2009 2010 Variació 2009 2010 Variació 2009 2010 Variació 
Totals 1.021.974 1.015.007 -0,7% 3.099.878 3.086.563 -0,4% 17.640.018 17.478.095 -0,9%

Règim general 880.584 874.976 -0,6% 2.464.906 2.460.739 -0,2% 13.275.386 13.161.364 -0,9%
% s/ total 86,2% 86,2% 79,5% 79,7% 75,3% 75,3%
Autònoms 115.972 114.151 -1,6% 547.653 537.418 -1,9% 3.157.046 3.100.479 -1,8%
% s/ total 11,3% 11,2% 17,7% 17,4% 17,9% 17,7%
Règims especials 25.418 25.880 1,8% 87.319 88.406 1,2% 1.207.586 1.216.252 0,7%
% s/ total 2,5% 2,5% 2,8% 2,9% 6,8% 7,0%

Per sectors* 996.556 989.127 -0,7% 3.012.559 2.998.157 -0,5% 16.432.432 16.261.843 -1,0%
Agricultura 444 417 -6,1% 35.029 34.254 -2,2% 343.569 333.499 -2,9%
% s/ total 0,0% 0,0% 1,2% 1,1% 2,1% 2,1%
Indústria 91.220 85.582 -6,2% 498.252 480.604 -3,5% 2.299.316 2.233.741 -2,9%
% s/ total 9,2% 8,7% 16,5% 16,0% 14,0% 13,7%
Construcció 52.544 46.177 -12,1% 268.533 239.808 -10,7% 1.570.424 1.422.948 -9,4%
% s/ total 5,3% 4,7% 8,9% 8,0% 9,6% 8,8%
Serveis 852.348 856.951 0,5% 2.210.745 2.243.491 1,5% 12.219.123 12.271.655 0,4%
% s/ total 85,5% 86,6% 73,4% 74,8% 74,4% 75,5%

Règ. gen. nacionalitat** 1.899.951 1.896.966 -0,2% 2.464.906 2.460.739 -0,2% 13.275.386 13.161.364 -0,9%
Nacionals 1.676.777 1.677.636 0,1% 2.160.262 2.161.710 0,1% 12.100.320 12.015.642 -0,7%
% s/ total 88,3% 88,4% 87,6% 87,8% 91,1% 91,3%
Estrangers 223.174 219.330 -1,7% 304.644 299.029 -1,8% 1.175.066 1.145.722 -2,5%
% s/ total 11,7% 11,6% 12,4% 12,2% 8,9% 8,7%

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Institut General de la Seguretat Social
(*) No inclou règims especials. (**) Dades provincials en el cas de Barcelona
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El pes dels autònoms sobre el total de l’afiliació s’ha reduït lleugerament al llarg de l’any 2010 en tots els àmbits 
territorials, com ja havia passat l’any 2009. Al desembre de 2010, els autònoms representen el 17,7% dels afiliats a 
Espanya, un percentatge força similar al català, que és del 17,4%. A Barcelona és força inferior: un 11,2%. 

Tots els sectors econòmics pateixen baixades del nombre de treballadors afiliats al llarg de 2010. La construcció, 
com l’any passat, és el que té les reduccions d’afiliació més importants en els tres àmbits, amb taxes que van del 
-9,4% d’Espanya al -12,1% de Barcelona. Els serveis, per contra, són el sector que es comporta millor durant l’any 
2010, amb increments del nombre d’afiliats en els tres àmbits. L’agricultura i la indústria també mostren reduc-
cions del nombre d’afiliats, especialment importants en el cas de Barcelona. 

El sector serveis és el majoritari en els tres àmbits i incrementa el seu pes entre desembre de 2009 i desembre 
de 2010. Aquest percentatge va del 74,8% de Catalunya al 86,6% de Barcelona, on el pes dels serveis se situa onze 
punts per sobre de la mitjana estatal.

El pes dels estrangers sobre el total de l’afiliació es mou, al desembre de 2010, entre el 8,7% del conjunt de l’Estat 
i el 12,2% del cas català. En tots els àmbits, com ja va passar l’any anterior, la reducció de l’afiliació és més intensa 
en el cas dels estrangers que entre els nacionals, ja que mentre les reduccions dels primers són sempre superiors a 
l’1,7% (quan l’any 2009 superaven el 8%), l’afiliació dels espanyols puja a Barcelona i Catalunya (un modest 0,1%) i 
només baixa un 0,7% en el cas d’Espanya. 

Contractació  
Si l’any 2009 la contractació va caure en tots els àmbits territorials (amb taxes superiors al 15% en tots els casos), 

l’any 2010, en canvi, també s’incrementa en tots els casos. A Barcelona i Espanya puja un 2,8%, menys que a Cata-
lunya (4,7%). Aquest augment es deu més a la contractació masculina que a la femenina, ja que mentre la primera 
presenta increments que van del 5,6% de Barcelona al 7,8% de Catalunya, la segona presenta pujades que van 
de l’1,2% d’Espanya al 5,6% de Catalunya, per la qual cosa el pes de la contractació femenina ha caigut al llarg de 
l’any 2010 en tots els àmbits. A Catalunya és on més augmenta la contractació, tant la femenina com la masculina, 
mentre que Barcelona és l’àmbit on la contractació femenina és més rellevant i l’únic on és majoritària: el 53,3% 
dels contractes formalitzats l’any 2010 van ser per a dones, 8,2 punts per sobre de la mitjana espanyola. 

Seguint la tendència observada l’any 2009, la contractació indefinida es comporta pitjor que la temporal en els 
tres àmbits analitzats. La primera presenta reduccions superiors al 5% en els tres casos, mentre que els contractes 
temporals s’incrementen en tots tres, amb taxes que oscil·len entre el 3,8% d’Espanya i el 6,7% de Catalunya. El pes 
del contractes temporals sobre el total de contractes formalitzats anualment ha pujat, per tant, en els tres àmbits. 
En aquest sentit, l’any 2010 Barcelona presenta un percentatge de contractes temporals sobre el total del 88,1%, 
3,4 punts inferior a la mitjana estatal i igual a la taxa catalana.  

Contractació per àmbits territorials 
Barcelona Catalunya Espanya

2009 2010 Variació 2009 2010 % var. 2009 2010 Variació
Indefinits 98.147 92.490 -5,8% 282.630 259.712 -8,1% 1.312.414 1.228.214 -6,4%
% sobre total 13,0% 11,9% 13,6% 11,9% 9,4% 8,5%
Homes 48.838 47.984 -1,7% 146.016 139.487 -4,5% 696.050 666.491 -4,2%
% s/ indefinits 49,8% 51,9% 51,7% 53,7% 53,0% 54,3%
Dones 49.309 44.506 -9,7% 136.614 120.225 -12,0% 616.364 561.723 -8,9%
% s/ indefinits 50,2% 48,1% 48,3% 46,3% 47,0% 45,7%

Temporals 658.132 685.121 4,1% 1.794.450 1.914.713 6,7% 12.709.423 13.188.936 3,8%
% sobre total 87,0% 88,1% 86,4% 88,1% 90,6% 91,5%
Homes 298.329 314.985 5,6% 903.020 973.649 7,8% 6.739.225 7.146.248 6,0%
%  s/ temporals 45,3% 46,0% 50,3% 50,9% 53,0% 54,2%
Dones 359.803 370.136 2,9% 891.430 941.064 5,6% 5.970.198 6.042.688 1,2%
% s/ temporals 54,7% 54,0% 49,7% 49,1% 47,0% 45,8%

Total 756.279 777.611 2,8% 2.077.080 2.174.425 4,7% 14.021.837 14.417.150 2,8%
Homes 347.167 362.969 4,6% 1.049.036 1.113.136 6,1% 7.435.275 7.812.739 5,1%
% s/ Total 45,9% 46,7% 50,5% 51,2% 53,0% 54,2%
Dones 409.112 414.642 1,4% 1.028.044 1.061.289 3,2% 6.586.562 6.604.411 0,3%
% s/ Total 54,1% 53,3% 49,5% 48,8% 47,0% 45,8%
Font: elaboració pròpia amb dades de l’Institut General de la Seguretat Social i el Departament de treball de la Generalitat de Catalunya
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La taxa anual de temporalitat, entesa com el percentatge de contractes temporals sobre el total de contractes 
formalitzats anualment, ha mostrat una tendència similar en els darrers deu anys tant a Barcelona com a Catalunya 
i Espanya. En els tres casos hi ha un increment de la temporalitat en el període 2001-2004, any en què s’arriba al 
màxim del període analitzat (87,3% de temporalitat anual a Barcelona, 87,4% a Catalunya i 91,3% a Espanya). 

Posteriorment, assistim a una reducció de la temporalitat que arriba fins a l’any 2007, exercici que presenta el 
percentatge anual de temporalitat mínim d’aquests deu anys (82,9% a Barcelona, 83% a Catalunya i 88,5% a Espan-
ya). Finalment, els últims tres anys la temporalitat torna a pujar, amb increments especialment elevats l’any 2009. 

Evolució de la contractació per àmbits territorials. Per tipus de contracte 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Variació 

2000-10
Barcelona
Indefinits 119.564 107.054 92.194 106.188 115.529 150.217 156.412 144.588 98.147 92.490 -5,8%
% s total 15,5% 15,0% 13,7% 12,7% 13,0% 16,5% 17,1% 16,3% 13,0% 11,9%
Temporals 651.648 607.874 579.685 729.338 771.740 762.544 758.784 744.766 658.132 685.121 4,1%
% s total 84,5% 85,0% 86,3% 87,3% 87,0% 83,5% 82,9% 83,7% 87,0% 88,1%
Total 771.212 714.928 671.879 835.526 887.269 912.761 915.196 889.354 756.279 777.611 2,8%

Catalunya
Indefinits 301.808 290.507 273.405 317.610 341.822 472.770 485.787 425.932 282.630 259.712 -8,1%
% s total 13,8% 13,6% 13,1% 12,6% 12,8% 16,5% 17,0% 16,9% 13,6% 11,9%
Temporals 1.892.222 1.838.366 1.811.982 2.202.407 2.326.021 2.394.557 2.375.118 2.095.960 1.794.450 1.914.713 6,7%
% s total 86,2% 86,4% 86,9% 87,4% 87,2% 83,5% 83,0% 83,1% 86,4% 88,1%
Total 2.194.030 2.128.873 2.085.387 2.520.017 2.667.843 2.867.327 2.860.905 2.521.892 2.077.080 2.174.425 4,7%

Espanya
Indefinits 1.304.087 1.282.957 1.269.768 1.419.718 1.542.838 2.177.245 2.220.384 1.902.605 1.312.414 1.228.214 -6,4%
% s total 9,3% 9,0% 8,7% 8,7% 9,0% 11,8% 11,9% 11,5% 9,4% 8,5%
Temporals 12.752.397 12.896.288 13.398.295 14.931.066 15.622.127 16.349.527 16.401.724 14.698.632 12.709.423 13.188.936 3,8%
% s total 90,7% 91,0% 91,3% 91,3% 91,0% 88,2% 88,1% 88,5% 90,6% 91,5%
Total 14.056.484 14.179.245 14.668.063 16.350.784 17.164.965 18.526.772 18.622.108 16.601.237 14.021.837 14.417.150 2,8%
Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona

Espanya manté, al llarg dels darrers deu anys, un percentatge de temporalitat anual superior al català i al de la 
ciutat de Barcelona, que, per la seva banda, té la taxa anual més baixa dels tres àmbits fins a l’any 2007. El 2008 i 
el 2009 Barcelona presenta una temporalitat anual superior a la mitjana catalana, mentre que l’any 2010 s’igualen 
ambdues. 

Si analitzem la contractació de l’any 2010 segons el nivell d’estudis assolit per les persones que formalitzen els 
contractes, les dades mostren que a Barcelona el pes de les que tenen estudis universitaris quasi duplica la mitjana 
estatal, ja que mentre a Barcelona el 17% dels contractes són per a persones amb aquest nivell d’estudis, a Espanya 
el pes dels universitaris arriba només al 8,6% i a Catalunya al 12,2%. En sentit contrari, a Barcelona els contractes 
signats per persones que han estudiat fins a primària suposen el 10,3% del total, dos punts menys que a Catalunya 
(12,3%) i 9,2 punts per sota de la mitjana estatal (19,5%).  

Les persones que han fet estudis de formació professional, siguin mitjans o superiors, representen a Barcelona, 
l’any 2010, un 15,1% del total de contractes, mentre que a Catalunya aquest percentatge baixa al 12,4% i a Es-
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panya al 9,6%. En els tres àmbits creix el pes de la contractació a persones amb estudis universitaris i de formació 
professional. 

Evolució de la contractació per àmbits territorials. Per nivell d’estudis
Barcelona Catalunya Espanya

2009 2010 Variació 
2009-10 2009 2010 Variació 

2009-10 2009 2010 Variació 
2009-10

Total contractes 756.279 777.611 2,8% 2.077.080 2.174.425 4,7% 14.021.837 14.417.150 2,8%

Fins a primària 83.699 79.861 -4,6% 288.850 268.359 -7,1% 2.754.987 2.813.891 2,1%
% sobre total 11,1% 10,3% 13,9% 12,3% 19,6% 19,5%
Programes FP 78.031 85.967 10,2% 176.678 189.648 7,3% 865.316 905.285 4,6%
% sobre total 10,3% 11,1% 8,5% 8,7% 6,2% 6,3%
Secundària general 436.115 448.503 2,8% 1.288.052 1.371.526 6,5% 8.712.661 8.978.789 3,1%
% sobre total 57,7% 57,7% 62,0% 63,1% 62,1% 62,3%
Tècnics prof. superiors 31.263 30.914 -1,1% 75.328 79.682 5,8% 472.951 472.839 0,0%
% sobre total 4,1% 4,0% 3,6% 3,7% 3,4% 3,3%
Universitaris,  postsecundaris 127.171 132.366 4,1% 248.172 265.210 6,9% 1.215.922 1.246.346 2,5%
% sobre total 16,8% 17,0% 11,9% 12,2% 8,7% 8,6%
Font: elaboració pròpia amb dades de l’Institut General de la Seguretat Social i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

L’evolució de la contractació 2009-2010 mostra que mentre a Barcelona i Catalunya els contractes formalitzats 
per persones amb estudis fins a primària tornen a ser (com l’any passat)  els que més baixen (un 4,6% i un 7,1%, 
respectivament), a Espanya, en canvi, la contractació d’aquest col·lectiu puja un 2,1%. 

Població aturada i taxa d’atur

Segons l’EPA
Si a Barcelona l’increment de l’atur l’any 2009, agafant com a referència les mitjanes anuals dels anys 2008 i 2009, 

estava més de 18 punts per sobre de la mitjana espanyola (increments del 78,4 i el 60,2%, respectivament), encara 
que una mica per sota de l’augment de l’atur a Catalunya (78,9%), l’any 2010 aquesta situació presenta dos canvis 
importants. En primer lloc, l’any 2010 l’increment de l’atur segons l’EPA és força inferior a l’observat l’any 2009, amb 
taxes que no superen el 16%, quan l’any anterior eren superiors al 60%. 

D’altra banda, cal destacar que Barcelona és l’àmbit on l’increment de l’atur és més significatiu (16%), per sobre 
de la taxa del conjunt de l’Estat (11,6%) i també de la taxa catalana (9,4%). 

Mentre que a Barcelona creix força més l’atur masculí (quasi un 22%, quan entre les dones ho fa en un 9,1%), 
a Catalunya i Espanya l’atur femení és el que més creix, amb taxes superiors a l’11%, superiors en els dos casos a 
l’increment anual a Barcelona. 

Quant a la distribució per edats, les taxes d’increment mitjanes de Barcelona són superiors a les d’Espanya en 
totes les franges d’edat. D’altra banda, estan per sobre de les de Catalunya en tots els grups excepte en el col·lectiu 
de més de 54 anys.

Per sectors, s’ha de destacar que l’atur estimat baixa de forma important en els tres àmbits en la indústria (reduc-
cions superiors al 24%) i la construcció (amb taxes que van del 24,3% d’Espanya al 30,2% de Barcelona), mentre 
que presenta increments generalitzats i importants entre els aturats que busquen la primera feina (amb incre-
ments superiors al 7% en els tres casos), els que fa més d’un any que són a l’atur (que han crescut quasi un 56% 
a Espanya, un 68% a Catalunya i un 71,5% a Barcelona) i els relacionats amb el sector agrícola. Per la seva banda, 
l’atur en els serveis creix a Barcelona (un 2,3%), es manté a Espanya (+0,2%) i cau a Catalunya (un 6,4%). 

Si es prenen les dades del quart trimestre de l’any, la situació millora en els tres àmbits, especialment a Barcelo-
na, fins al punt que si la ciutat és l’àmbit on l’atur creix més en mitjana anual, aquesta situació canvia dràsticament 
al quart trimestre. Barcelona passa a tenir el creixement més baix de l’atur, més de cinc punts per sota de la taxa 
espanyola.  

Així, mentre que a Espanya i Catalunya els augments interanuals de l’atur al quart trimestre de l’any 2010 són 
respectivament del 8,6 i 6,8%, taxes inferiors a les seves mitjanes anuals, a Barcelona l’increment de l’atur al quart 
trimestre és de només un 3,3%, quasi tretze punts per sobre de la mitjana anual. 
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Evolució de la població aturada mitjana anual. Per sexe, edats i sector econòmic
Barcelona Catalunya Espanya Variació 2009/10

 2008  2009  2010  2008  2009  2010  2008  2009  2010 Barcelona Catalunya Espanya
Total en milers 62,2 110,9 128,6 345,8 618,7 677,1 2.590,6 4.149,5 4.632,4 16,0% 9,4% 11,6%

Per edats
16-19 anys 4,1 5,9 6,5 30,3 42,5 45,6 211,1 249,1 236,8 10,2% 7,1% -4,9%
% s/ total 6,6% 5,3% 5,0% 8,7% 6,9% 6,7% 8,1% 6,0% 5,1%
20-24 anys 8,7 15,9 17,4 48,7 91,1 89,8 381,9 592,4 615,3 9,6% -1,5% 3,9%
% s/ total 13,9% 14,3% 13,5% 14,1% 14,7% 13,3% 14,7% 14,3% 13,3%
25-54 43,6 78,9 92,3 243,2 437,2 481,7 1.818,4 3.003,8 3.416,2 16,9% 10,2% 13,7%
% s/ total 70,2% 71,2% 71,7% 70,3% 70,7% 71,1% 70,2% 72,4% 73,7%
55 anys i més 5,8 10,2 12,5 23,7 47,8 60,1 179,3 304,3 364,2 22,4% 25,7% 19,7%
% s/ total 9,3% 9,2% 9,7% 6,8% 7,7% 8,9% 6,9% 7,3% 7,9%

Per sexes
Homes 33,7 59,7 72,8 194,9 360,2 389,6 1.311,0 2.292,1 2.529,3 21,9% 8,2% 10,3%
% s/ total 54,2% 53,9% 56,6% 56,4% 58,2% 57,5% 50,6% 55,2% 54,6%
Dones 28,5 51,1 55,8 150,9 258,5 287,5 1.279,6 1.857,5 2.103,1 9,1% 11,2% 13,2%
% s/ total 45,8% 46,1% 43,4% 43,6% 41,8% 42,5% 49,4% 44,8% 45,4%

Per sector econòmic
Agricultura 0,0 0,0 0,3 4,1 6,2 10,4 132,3 193,3 218,9 100,0% 68,4% 13,3%
% s/ total 0,0% 0,0% 0,2% 1,2% 1,0% 1,5% 5,1% 4,7% 4,7%
Indústria 2,4 7,2 5,4 42,9 79,6 57,9 211,6 363,7 261,6 -24,1% -27,3% -28,1%
% s/ total 3,8% 6,5% 4,2% 12,4% 12,9% 8,5% 8,2% 8,8% 5,6%
Construcció 8,1 11,4 8,0 61,8 100,4 64,9 424,4 670,6 507,3 -30,2% -35,4% -24,3%
% s/ total 13,1% 10,3% 6,2% 17,9% 16,2% 9,6% 16,4% 16,2% 11,0%
Serveis 27,9 50,5 51,7 116,9 203,8 190,9 955,0 1.432,8 1.435,9 2,3% -6,4% 0,2%
% s/ total 44,9% 45,6% 40,2% 33,8% 32,9% 28,2% 36,9% 34,5% 31,0%
Aturat > 1 any 16,0 28,6 49,1 81,1 171,1 287,6 635,6 1.189,2 1.853,4 71,5% 68,0% 55,9%
% s/ total 25,7% 25,8% 38,2% 23,5% 27,7% 42,5% 24,5% 28,7% 40,0%
Busca primera feina 7,8 13,1 14,2 38,9 57,5 65,6 231,7 300,1 355,2 7,8% 14,0% 18,4%
% s/ total 12,5% 11,8% 11,0% 11,2% 9,3% 9,7% 8,9% 7,2% 7,7%

Font: elaboració pròpia amb dades del Instituto Nacional de Estadística i el Departament de treball de la Generalitat de Catalunya

Aquesta situació es reflecteix en l’evolució de la taxa d’atur. Al quart trimestre de 2010, Barcelona es manté com 
l’àmbit territorial analitzat amb la taxa d’atur més baixa (un 16,2%, mentre que a Catalunya és el 18,1% i a Espanya 
el 20,5%). 

L’any 2010, l’evolució de les taxes ha estat totalment diferent de l’observada l’any anterior. Si al quart trimestre 
de 2008 la taxa d’atur de Barcelona estava 3,5 punts de la mitjana catalana i 5,6 punts per sota de l’estatal i un anys 
després les diferències eren notablement inferiors (1,7 punts respecte a Catalunya i 3,5 punts respecte al conjunt 
d’Espanya), al darrer trimestre de l’any 2010 la situació havia canviat, ja que les diferències respecte a Catalunya i 
Espanya tornaven a créixer al llarg de l’any i al quart trimestre eren d’1,9 i 4,3 punts, respectivament. 

  

Evolució de la taxa d’atur 2001-2010 segons l’EPA. Per trimestres
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Evolució de la taxa d’atur 2007-2010 segons l’EPA. Per trimestres
Barcelona Catalunya Espanya

Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
2007

1r trimestre 6,9 6,7 7,2 6,8 5,6 8,3 8,5 6,4 11,4
2n trimestre 7,0 7,2 6,7 6,1 5,5 7,0 8,0 6,1 10,5
3r trimestre 6,6 6,3 7,0 6,8 5,7 8,2 8,1 6,3 10,6
4t trimestre 5,8 5,7 6,0 6,7 5,6 8,0 8,7 6,9 11,1

2008
1r trimestre 7,3 6,8 8,0 7,6 6,8 8,8 9,7 7,9 12,0
2n trimestre 7,0 7,4 6,5 7,6 7,7 7,5 10,5 9,1 12,3
3r trimestre 7,9 8,8 6,8 9,0 9,6 8,3 11,4 10,4 12,7
4t trimestre 8,4 7,8 9,1 11,9 12,3 11,5 14,0 13,0 15,2

2009
1r trimestre 13,6 13,4 13,7 16,3 17,1 15,3 17,5 17,0 18,1
2n trimestre 13,0 14,2 11,6 16,0 16,9 14,7 18,0 17,7 18,4
3r trimestre 13,4 13,2 13,7 16,1 16,6 15,4 18,0 17,9 18,3
4t trimestre 15,4 16,1 14,7 17,1 18,3 15,7 18,9 18,7 19,2

2010
1r trimestre 15,2 16,1 14,2 18,1 19,2 16,7 20,2 20,1 20,3
2n trimestre 17,2 16,1 18,4 17,6 18,4 17,2 20,2 19,8 20,7
3r trimestre 17,2 19,0 15,1 17,9 18,3 16,7 19,9 19,4 20,5
4t trimestre 16,2 19,2 12,9 18,1 19,4 16,6 20,5 20,1 20,9

Font: Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona

  La taxa d’atur femenina és inferior a la masculina a Catalunya i, especialment, a Barcelona, ja que a Espanya 
les dones presenten una taxa d’atur 0,8 punts superior a la taxa masculina i molt per sobre de les que presenten 
Barcelona i Catalunya. A Espanya la taxa d’atur femenina és del 20,9%, a Catalunya baixa al 16,6% i a Barcelona és 
encara inferior: un 12,9%. 

Les dades trimestrals dels anys 2001-2010 indiquen que en els tres àmbits la taxa d’atur presenta una tendència 
a la baixa fins a l’any 2005, es manté els dos anys següents i puja amb gran intensitat l’any 2008 i amb menys força 
els anys 2009 i 2010. 

Barcelona, que es manté normalment amb una taxa d’atur superior a la catalana i propera a la mitjana estatal fins 
a l’any 2004, de l’any 2005 al 2010 presenta una taxa d’atur inferior a les taxes catalana i l’espanyola.    

Segons atur registrat

Si comparem les dades al desembre amb les que s’obtenen segons l’atur registrat a les oficines dels serveis pú-
blics d’ocupació es pot afirmar que en tots els casos l’increment de l’atur estimat segons l’EPA és superior al que es 
reflecteix a les dades d’atur registrat. 

Al desembre de 2010, l’atur registrat a Barcelona, segons dades del Servei d’Ocupació de Catalunya, es redueix 
un mínim 0,2%, menys que a la província (-0,8%), però amb un comportament millor que Catalunya i Espanya, on 
l’atur registrat puja un 0,16 i un 4,5%, respectivament. Això suposa que la ciutat presenta un comportament millor 
que els altres àmbits al llarg de l’any, ja que si al desembre de 2009 a Barcelona l’atur registrat pujava un 36%, a la 
província l’increment era del 33,1%, a Catalunya augmentava un 32,7% i per al conjunt estatal la taxa interanual 
creixia un 25,4%.

La taxa d’increment interanual de l’atur registrat ha anat baixant al llarg de l’any 2010 en els quatre àmbits ana-
litzats, però només s’observen reduccions de l’atur, ja al desembre, a Barcelona i a la seva província. 



52

C O N S E L L  E C O N Ò M I C  I  S O C I A L  D E  B A R C E L O N A

Evolució de l’atur registrat. Per mesos
Barcelona Província

2009 2010 Variació 
2008-09

Variació 
2009-10 2009 2010 Variació 

2008-09
Variació 
2009-10

Gener   80.207 105.073 46,35% 31,00% 338.971 434.881 58,52% 28,29%
Febrer   84.278 106.961 49,59% 26,91% 357.229 444.145 62,23% 24,33%
Març   88.206 108.292 55,11% 22,77% 373.364 451.255 67,55% 20,86%
Abril   89.865 106.836 55,78% 18,88% 380.650 444.064 66,49% 16,66%
Maig   89.941 103.907 53,41% 15,53% 381.415 431.451 63,29% 13,12%
Juny   87.917 101.089 48,07% 14,98% 371.206 418.019 55,50% 12,61%
Juliol   90.563 99.844 47,49% 10,25% 378.667 408.410 53,17% 7,85%
Agost   94.853 102.648 47,36% 8,22% 396.592 421.102 51,30% 6,18%
Setembre   96.250 101.972 47,27% 5,94% 402.123 418.931 49,77% 4,18%
Octubre   97.722 102.704 42,99% 5,10% 408.478 421.963 43,92% 3,30%
Novembre   99.798 102.364 39,56% 2,57% 415.635 419.303 38,18% 0,88%
Desembre 101.069 100.868 36,02% -0,20% 419.988 416.795 33,14% -0,76%

Catalunya Espanya

2009 2010 Variació 
2008-09

Variació 
2009-10 2009 2010 Variació 

2008-09
Variació 
2009-10

Gener   455.757 583.883 61,10% 28,11% 3.327.801 4.048.493 47,12% 21,66%
Febrer   479.487 597.287 64,82% 24,57% 3.481.859 4.130.625 50,38% 18,63%
Març   498.352 604.038 70,88% 21,21% 3.605.402 4.166.613 56,69% 15,57%
Abril   505.262 593.656 68,77% 17,49% 3.644.880 4.142.425 55,86% 13,65%
Maig   505.041 574.736 65,45% 13,80% 3.620.139 4.066.202 53,81% 12,32%
Juny   488.247 554.261 56,78% 13,52% 3.564.889 3.982.368 49,13% 11,71%
Juliol   495.911 539.191 54,03% 8,73% 3.544.095 3.908.578 46,03% 10,28%
Agost   519.129 555.894 51,76% 7,08% 3.629.080 3.969.661 43,44% 9,38%
Setembre   531.352 557.268 50,01% 4,88% 3.709.447 4.017.763 41,29% 8,31%
Octubre   543.603 566.496 43,81% 4,21% 3.808.353 4.085.976 35,14% 7,29%
Novembre   555.405 564.541 37,87% 1,64% 3.868.946 4.110.294 29,43% 6,24%
Desembre 561.761 562.673 32,73% 0,16% 3.923.603 4.100.073 25,40% 4,50%
Font: Departament de Treball. Generalitat de Catalunya. Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

De desembre de 2009 a desembre de 2010 l’atur masculí baixa un 2,3% a Barcelona i experimenta una re-
ducció similar a la de Catalunya (-2,2%), mentre que al conjunt de l’Estat creix un 2%. L’atur femení, en canvi, 
s’incrementa en els tres àmbits, però Barcelona torna a ser el que té un millor comportament ja que mentre a la 
ciutat s’incrementa un 2,2%, a Catalunya creix un 3% i a Espanya un 7,1%. Per edats, cal assenyalar que l’atur només 
creix de desembre a desembre en el col·lectiu de majors de 44 anys, tant a Barcelona com a la resta d’àmbits. L’atur 
entre els menors de 25 anys baixa en tots els àmbits i és el grup que evoluciona millor al llarg de l’any 2010, amb 
baixades de l’atur que van del 2,9% del conjunt estatal al 14,8% de Catalunya. L’atur en el grup de 25 a 44 anys es 
redueix a Barcelona (un 3%) i a Catalunya (-2,1%), però puja a Espanya (un 2,4%).  

Per sectors, la comparació de l’evolució de l’atur registrat a Barcelona i a la resta d’àmbits al llarg de l’any 2010 
indica que en els tres àmbits baixa en la indústria i la construcció i puja de forma important en l’agricultura, entre 
les persones sense ocupació anterior (amb percentatges que van del 9,2% de Barcelona al 24,7% d’Espanya) i 
més moderadament en els serveis, amb increments inferiors al 2,55 a Catalunya i Barcelona. Són precisament els 
serveis el sector que més atur registrat acumula al desembre de 2010, malgrat que amb una diferència rellevant: 
mentre que a Barcelona el 72,4% dels aturats pertany als serveis, a Catalunya i Espanya aquest percentatge no 
arriba al 59%.

L’evolució de la taxa mensual de variació interanual manté, els darrers dos anys, unes pautes similars en els 
quatre àmbits territorials analitzats, Barcelona província, Catalunya i Espanya, malgrat que amb certes diferències. 
Al llarg de l’any 2007, l’atur presenta taxes de creixement negatives en tots els àmbits durant el primer semestre. 
Al llarg del segon semestre Espanya primerament i després Catalunya i la província de Barcelona comencen a 
tenir variacions interanuals positives de l’atur, mentre que a la ciutat aquesta situació no es produeix fins al gener 
de l’any 2008. Durant l’any 2008, i fins al març-abril de l’any 2009, en els quatre àmbits s’observa un creixement 
continu de les taxes interanuals de variació de l’atur, particularment intens en el cas de la província de Barcelona i 
Catalunya. A partir d’aquest moment es produeix una reducció del ritme de creixement de l’atur, molt important 
a Espanya i, amb menys força a Barcelona, Catalunya i la província. Aquesta tendència s’ha mantingut al llarg de 
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l’any 2010, però amb la diferència que l’atur a Espanya ha tornat a créixer per sobre de la resta a partir del juliol. 
Al desembre, Barcelona i la seva província han presentat, després de tres anys, reduccions interanuals del nombre 
d’aturats.  

Principals variables de l’atur registrat per àmbits territorials. Dades a desembre
Barcelona Catalunya Espanya

2009 2010 Variació 2009 2010 Variació 2009 2010 Variació
Total en milers 101.069 100.868 -0,2% 561.761 562.673 0,2% 3.923.603 4.100.073 4,5%

Per sexes
Homes 53.634 52.374 -2,3% 303.377 296.648 -2,2% 2.012.536 2.053.188 2,0%
% s/ Total 53,1% 51,9% 54,0% 52,7% 51,3% 50,1%
Dones 47.435 48.494 2,2% 258.384 266.025 3,0% 1.911.067 2.046.885 7,1%
% s/ Total 46,9% 48,1% 46,0% 47,3% 48,7% 49,9%

Per edats
16-24 anys 7.417 6.333 -14,6% 54.421 46.344 -14,8% 446.769 433.774 -2,9%
% s/ Total 7,3% 6,3% 9,7% 8,2% 11,4% 10,6%
25-44 anys 55.677 54.006 -3,0% 307.716 301.352 -2,1% 2.156.220 2.206.955 2,4%
% s/ Total 55,1% 53,5% 54,8% 53,6% 55,0% 53,8%
45 anys i més 37.975 40.529 6,7% 199.624 214.977 7,7% 1.320.614 1.459.344 10,5%
% s/ Total 37,6% 40,2% 35,5% 38,2% 33,7% 35,6%

Per sector econòmic
Agricultura 311 372 19,6% 7.371 9.857 33,7% 106.133 126.829 19,5%
% s/ Total 0,3% 0,4% 1,3% 1,8% 2,7% 3,1%
Indústria 11.992 11.214 -6,5% 104.448 95.584 -8,5% 508.802 491.638 -3,4%
% s/ Total 11,9% 11,1% 18,6% 17,0% 13,0% 12,0%
Construcció 12.365 11.741 -5,0% 101.571 96.735 -4,8% 781.724 753.067 -3,7%
% s/ Total 12,2% 11,6% 18,1% 17,2% 19,9% 18,4%
Serveis 72.314 73.078 1,1% 323.675 331.303 2,4% 2.241.065 2.371.939 5,8%
% s/ Total 71,5% 72,4% 57,6% 58,9% 57,1% 57,9%
No ocupació anterior 4.087 4.463 9,2% 24.696 29.194 18,2% 285.879 356.600 24,7%
% s/ Total 4,0% 4,4% 4,4% 5,2% 7,3% 8,7%

L’increment interanual (de desembre a desembre) de l’atur registrat a la ciutat, la província i Barcelona és, 
com hem vist, inferior a la mitjana estatal. De fet, Catalunya és, al desembre de 2010, la comunitat autònoma on 
l’increment interanual de l’atur és més reduït (0,16%), seguida de les illes Balears (0,2%) i Madrid (2,2%). És, per 
tant, la situació inversa a l’observada l’any 2009. 

D’altra banda, entre les províncies, Barcelona també és la que presenta el millor comportament al llarg de l’any 
2010. De fet, és l’única província on l’atur baixa entre desembre de 2009 i desembre de 2010. A l’extrem contrari es 
troben Melilla, Sòria i Avila, amb increments superiors al 13%. 

Evolució mensual de la taxa de variació interanual de l’atur registrat

-10
0

10
20
30
40
50
60
70

Espanya Catalunya Província Barcelona 

De
s. 

20
10

Oc
t. 

20
10

Ju
lio

l 2
01

0

Ab
ril

 20
10

Ge
ne

r 2
01

0

Oc
t. 

20
09

Ju
lio

l 2
00

9

Ab
ril

 20
09

Ge
ne

r 2
00

9

Oc
t. 

20
08

Ju
lio

l 2
00

8

Ab
ril

 20
08

Ge
ne

r 2
00

8

Oc
t. 

20
07

Ju
lio

l 2
00

7

Ab
ril

 20
07

Ge
ne

r 2
00

7



54

C O N S E L L  E C O N Ò M I C  I  S O C I A L  D E  B A R C E L O N A

Variació interanual de l’atur registrat. Províncies i comunitats autònomes 

Àmbit territorial Aturats 
a desembre

Variació 
interanual Àmbit territorial Aturats a 

desembre
Variació 

interanual Àmbit territorial Aturats a 
desembre

Variació 
interanual

Barcelona 416.795 -0,76% Sevilla 209.069 5,05% Guadalajara 20.354 7,37%
Catalunya 562.673 0,16% Palència 12.432 5,24% Lleida 27.452 7,43%
Balears (ILLES) 91.288 0,21% Osca 13.087 5,29% Càceres 40.209 7,54%
Girona 55.016 0,99% Múrcia (Regió de) 128.935 5,44% Pontevedra 93.808 7,57%
Las Palmas 137.880 1,79% València 239.649 5,45% Terol 8.715 7,61%
Madrid 461.928 2,21% Burgos 25.925 5,59% Màlaga 183.713 7,69%
Canàries 254.620 2,35% Saragossa 70.867 5,62% Biscaia 76.129 7,99%
Jaén 44.475 2,38% Lleó 37.956 5,74% Conca 16.701 8,12%
Guipúscoa 39.449 2,48% Aragó 92.669 5,76% Ceuta 9.046 8,18%
Tarragona 63.410 2,70% Navarra 43.011 5,80% Salamanca 30.134 8,19%
Sta. C. Tenerife 116.740 3,01% Granada 89.269 5,89% Castella- La Manxa 205.134 9,03%
Rioja (La) 22.406 3,03% País Basc 135.961 6,05% Segòvia 9.965 9,18%
Castelló 57.495 3,52% Àlaba 20.383 6,10% Albacete 42.349 9,50%
Valladolid 42.480 3,79% Andalusia 903.999 6,17% Lugo 23.352 10,32%
Cadis 175.246 4,30% Badajoz 79.688 6,35% Zamora 15.388 10,46%
Còrdova 76.960 4,39% Ourense 26.480 6,48% Toledo 72.515 11,21%
Cantàbria 44.157 4,40% Galícia 237.313 6,50% Almeria 69.493 11,30%
Total nacional 4.100.073 4,50% Ciudad Real 53.215 6,72% Huelva 55.774 11,68%
La Corunya 93.673 4,55% Extremadura 119.897 6,75% Àvila 14.985 13,26%
Alacant 204.171 4,68% Castella i Lleó 194.609 6,91% Sòria 5.344 13,70%
País Valencià 501.315 4,91% Astúries 81.199 7,07% Melilla 9.913 18,70%
Font: INEM

Finalment, la taxa mensual d’atur registrat a Barcelona es manté per sota de la mitjana estatal i de la taxa de Ca-
talunya al llarg dels tres darrers anys. Al desembre de 2010 la taxa d’atur a Barcelona és del 12,7, a Catalunya puja 
al 14,7 i a Espanya arriba al 17,8. En tots els casos, tret de Catalunya, es tracta dels valors més alts dels darrers anys; 
però si prenem la mitjana anual, aquesta és, l’any 2010, la més alta dels darrers anys als tres àmbits. 

Quant a la diferència entre Barcelona i la mitjana espanyola, s’ha anat incrementat durant els tres darrers anys: 
si al desembre de 2008 el diferencial era de 4,5 punts i al desembre de 2009 de 4,6 punts, al desembre de 2010 ja 
arriba a 5,1 punts.

 
Evolució mensual de la taxa d’atur registrat 

2008 2009 2010
Barcelona Catalunya Espanya Barcelona Catalunya Espanya Barcelona Catalunya Espanya

Gener 6,8 7,4 10,0 9,9 11,8 14,4 13,3 15,5 17,6
Febrer 7,0 7,6 10,3 10,4 12,4 15,1 13,5 15,8 18,0
Març 7,1 7,6 10,2 10,8 12,9 15,6 13,7 16,0 18,1
Abril 6,9 7,8 10,3 11,2 13,3 15,8 13,5 15,6 17,9
Maig 7,0 7,9 10,3 11,2 13,3 15,7 13,1 15,1 17,6
Juny 7,1 8,1 10,5 10,9 12,9 15,4 12,8 14,5 17,2
Juliol 7,5 8,4 10,6 11,2 13,0 15,4 12,6 14,0 16,9
Agost 7,8 8,9 11,0 11,7 13,6 15,8 13,0 14,5 17,2
Setembre 8,0 9,2 11,4 11,9 14,0 16,1 12,9 14,5 17,4
Octubre 8,4 9,8 12,2 12,1 14,4 16,6 12,9 14,8 17,7
Novembre 8,8 10,5 13,0 12,3 14,7 16,8 12,9 14,8 17,8
Desembre 9,1 11,0 13,6 12,5 14,9 17,1 12,7 14,7 17,8
Mitjana 7,6 8,7 11,1 11,3 13,4 15,8 13,1 15,0 17,6
Font: Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona

El diferencial entre la taxa d’atur de Barcelona i Espanya es va incrementar al llarg de l’any 2008, es va mantenir 
força estable l’any 2009 i es va tornar a eixamplar durant l’any 2010. Respecte a Catalunya, el diferencial ha anant 
augmentant al llarg de 2008 i 2009 (al gener de 2008 era de 0,6 punts i al desembre de 2009 és de 2,4 punts) i s’ha 
reduït el 2010, especialment a la primera meitat de l’any. 
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Evolució mensual de la taxa d’atur registrat 2008-2009
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Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO)4

El total d’expedients de regulació d’ocupació que es van tramitar a la ciutat de Barcelona l’any 2010 va ser de 661, 
un 18,6% menys que l’any anterior. Després de dos anys de forts increments (que l’any 2009 van arribar al 283%), 
l’any 2010 presenta una reducció significativa del nombre d’ERO. Totes les categories presenten reduccions del 
nombre d’expedients, a excepció dels de reducció d’ocupació, que pugen un 85% en només un any. Les categories 
de rescissió i suspensió d’ocupació baixen per sobre del 32%, mentre que el desistiment ho fa un 48,5%. Els expe-
dients de suspensió són la categoria més nombrosa l’any 2010, com ja va passar l’any anterior. 

Expedients de regulació d’ocupació a Barcelona i Catalunya
2008 2009 2010 Var. 2008-09 Var.  2009-10

Nombre 
d’expedients

Nombre 
d’expedients

Nombre 
d’expedients

Barcelona 212 812 661 283,0% -18,6%
Autoritzats 194 729 613 275,8% -15,9%
   Rescissió 158 237 144 50,0% -39,2%
   Suspensió 25 377 256 1408,0% -32,1%
   Reducció 11 115 213 945,5% 85,2%
No autoritzats 5 17 14 240,0% -17,6%
Desistits 13 66 34 407,7% -48,5%

Catalunya 944 4.331 3.441 358,8% -20,5%
Autoritzats 861 3.981 3.215 362,4% -19,2%
   Rescissió 511 841 560 64,6% -33,4%
   Suspensió 293 2.573 1.581 778,2% -38,6%
   Reducció 57 567 1.074 894,7% 89,4%
No autoritzats 30 82 63 173,3% -23,2%
Desistits 53 268 163 405,7% -39,2%
% Barcelona/Catalunya 22,5% 18,7% 19,2%
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

En el cas de Catalunya, les dades són molt similars, ja que també es redueix el nombre d’expedients de rescissió 
i suspensió (amb increments superiors al 33%) i augmenta el d’expedients de reducció, amb una taxa fins i tot 
superior a la de la ciutat: un 89,4%. La reducció total del nombre d’expedients de regulació d’ocupació en el cas 
català és del 20,5%. 

El pes de la ciutat sobre el total català, que havia baixat de 28% l’any 2007 al 18,7% l’any 2009, ha pujat lleuge-
rament l’any 2010, fins al 19,2%. 

A Barcelona, la majoria dels expedients de regulació d’ocupació realitzats l’any 2010 corresponen el sector ser-
veis (un 59,9%), seguit per la indústria (24,7% del total). Respecte a l’any 2009, cal destacar que el pes de la indús-
tria sobre el total d’expedients ha caigut més de nou punts percentuals, mentre que la construcció és el sector que 
més l’incrementa: 5,5 punts. A Catalunya també s’observa una forta reducció del pes de la indústria sobre el total 
d’expedients presentats, però molt més forta que en el cas de Barcelona, ja que supera els 19 punts percentuals 
(del 57,3 al 38,1%). Aquesta reducció fa que l’any 2010, a Catalunya, els serveis superin la indústria, per primera 
vegada, com el sector que pateix amb més intensitat la regulació d’ocupació: un 39,6% del total d’expedients afec-
ten el sector serveis l’any 2010, encara que el nombre total d’expedients al sector hagi baixat un 6,7% respecte a 
l’any anterior. La construcció i l’agricultura són els sectors que presenten increments en el nombre d’expedients de 
regulació d’ocupació durant el darrer any: un 48,9 i un 1.407%, respectivament. 
4 Un ERO és el procediment administratiu en què es demana a l’autoritat laboral autorització per portar a terme determinades reduccions de plantilla i que està basat en causes econòmiques, 
tècniques, organitzatives, productives o de força major. Pot ser:
Rescissió de contracte o acomiadament col·lectiu
Es considera acomiadament col·lectiu l’expedient que pretén l’extinció de contractes fonamentada en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció quan, en un període de 
noranta dies, l’extinció afecti un percentatge mínim de persones (un 10% de la plantilla com a mínim). En cas d’expedients basats en causa de força major no es requereix un nombre mínim de 
persones afectades.
Suspensions temporals de contractes de treball 
És aquell procediment en què l’empresari pretén una suspensió temporal de contractes de treball per causes que han de correspondre a una situació conjuntural de l’empresa (per exemple: 30 
dies consecutius de suspensió de contractes).
Reduccions temporals de contractes de treball 
És aquell procediment en què l’empresari pretén, amb caràcter temporal, una reducció d’entre un 10 i un 70% de la jornada de treball computada sobre la base d’una jornada diària, setma-
nal, mensual o anual, per causes també conjunturals. 
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Expedients de regulació d’ocupació. Per sectors econòmics
2008 2009 2010

Nombre % sobre total Nombre % sobre total Nombre % sobre total Var. 2008-09 Var. 2009- 10
Barcelona 212 812 661 283,0% -18,6%
Agricultura 0 0,0% 0 0,0% 14 2,1% 0,0% 100,0%
Indústria 72 34,0% 276 34,0% 163 24,7% 283,3% -40,9%
Construcció 25 11,8% 63 7,8% 88 13,3% 152,0% 39,7%
Serveis 115 54,2% 473 58,3% 396 59,9% 311,3% -16,3%

Catalunya 944 4.331 3.441 358,8% -20,5%
Agricultura 16 1,7% 14 0,3% 211 6,1% -12,5% 1407,1%
Indústria 539 57,1% 2.483 57,3% 1.311 38,1% 360,7% -47,2%
Construcció 104 11,0% 374 8,6% 557 16,2% 259,6% 48,9%
Serveis 285 30,2% 1.460 33,7% 1.362 39,6% 412,3% -6,7%

Font: elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Les dades de treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació també mostren reduccions impor-
tants l’any 2010. Si a Barcelona el nombre de treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació havia 
pujat espectacularment els darrers dos anys (un 290% l’any 2008 i un 231% l’any 2009), l’any 2010, en canvi, el 
nombre de treballadors afectats s’ha reduït un 53,2%. Si al període 2007-2009 el sector industrial és el que més 
pateix la pèrdua d’ocupació (passa de 937 treballadors afectats l’any 2007 a 17.539 l’any 2009), l’any 2010 és la 
indústria el sector que presenta la reducció més significativa de treballadors afectats (un 73%), mentre que la 
construcció és l’única activitat (sense comptar l’agricultura, amb un pes testimonial) que registra un augment de 
la regulació d’ocupació: 42,3% d’increment del nombre de treballadors afectats. El resultat és que l’any 2010 la 
indústria ja no manté el primer lloc quant al pes sobre el total de treballadors afectats (com passava els anys 2009 
i 2010), ja que l’any 2010 són els serveis (amb un 54% del total) el sector on més treballadors han estat afectats per 
regulacions d’ocupació. A Catalunya l’evolució de l’any 2010 és molt similar que a Barcelona, però amb reduccions 
inferiors a les de la ciutat: un 55% global, un 65,8% en el cas de la indústria i un 19,4% en el sector serveis.

Treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació. Per sectors i sexe
2008 2009 2010

Treballadors % sobre total Treballadors % sobre total Treballadors % sobre total Vari. 2008-09 Var. 2009-10
Per sectors
Barcelona 8.542 28.272 13.225 231,0% -53,2%
Agricultura 0 0,0% 0 0,0% 65 0,5% 0,0% 100,0%
Indústria 5.701 66,7% 17.539 62,0% 4.715 35,7% 207,6% -73,1%
Construcció 281 3,3% 913 3,2% 1.299 9,8% 224,9% 42,3%
Serveis 2.560 30,0% 9.820 34,7% 7.146 54,0% 283,6% -27,2%

Catalunya 44.083 149.721 66.923 239,6% -55,3%
Agricultura 85 0,2% 81 0,1% 824 1,2% -4,7% 917,3%
Indústria 38.362 87,0% 122.443 81,8% 41.843 62,5% 219,2% -65,8%
Construcció 1.278 2,9% 4.459 3,0% 5.938 8,9% 248,9% 33,2%
Serveis 4.358 9,9% 22.738 15,2% 18.318 27,4% 421,8% -19,4%

Per sexe
Barcelona 8.542 28.272 13.225 231,0% -53,2%
Homes 6.862 80,3% 22.114 78,2% 10.295 77,8% 222,3% -53,4%
Dones 1.680 19,7% 6.158 21,8% 2.930 22,2% 266,5% -52,4%
Catalunya 44.083 149.721 66.923 239,6% -55,3%
Homes 33.141 75,2% 112.101 74,9% 51.132 76,4% 238,3% -54,4%
Dones 10.942 24,8% 37.620 25,1% 15.791 23,6% 231,0% -58,0%
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

A Catalunya, en canvi, la indústria torna a ser, com els darrers dos anys, el sector amb més pes sobre el total de 
treballadors afectats. Però si l’any 2009 quasi el 82% del total dels afectats es trobaven en la indústria, l’any 2010 
aquest percentatge ha baixat al 62,5%. L’evolució dels darrers tres anys és molt similar a Barcelona i Catalunya: 
reducció del pes de la indústria quant als treballadors afectats per regulacions d’ocupació i increment del pes de 
la construcció i els serveis. 
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 Els expedients de regulació d’ocupació afecten, tant a Barcelona com a Catalunya, més els homes que les dones. 
L’any 2010, el 77,8% dels treballadors afectats a Barcelona i el 76,4% a Catalunya eren homes. 

D’altra banda, a Barcelona i a Catalunya els expedients de suspensió d’ocupació autoritzats encara són els que 
afecten més treballadors l’any 2010, malgrat que el seu pes s’ha reduït considerablement respecte a l’any 2009: si 
l’any anterior el 73% del total de treballadors en el cas de la ciutat i el 80% en el conjunt de Catalunya estaven afec-
tats per aquest tipus d’expedients, l’any 2010 aquests percentatges han baixat al 45,6 i al 42,7%, respectivament. 
Els treballadors afectats per expedients de reducció d’ocupació són el col·lectiu que més creix l’any 2010, tant a 
Barcelona (un 248,5%) com a Catalunya (un 302,7%).

Treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació
2008 2009 2010

Treballadors % sobre total Treballadors % sobre total Treballadors % sobre total Var. 2008-09 Var. 2009-10
Barcelona 8.542 28.272 13.225 231,0% -53,2%
Autoritzats 7.724 90,4% 26.330 93,1% 12.358 93,4% 240,9% -53,1%
   Rescissió 3.403 39,8% 4.996 17,7% 3.993 30,2% 46,8% -20,1%
   Suspensió 4.235 49,6% 20.666 73,1% 6.037 45,6% 388,0% -70,8%
   Reducció 86 1,0% 668 2,4% 2.328 17,6% 676,7% 248,5%
No Autoritzats 210 2,5% 193 0,7% 458 3,5% -8,1% 137,3%
Desistits 608 7,1% 1.749 6,2% 409 3,1% 187,7% -76,6%

Catalunya 44.083 149.721 66.923 239,6% -55,3%
Autoritzats 30.223 68,6% 142.357 95,1% 63.268 94,5% 371,0% -55,6%
   Rescissió 9.688 22,0% 16.918 11,3% 12.898 19,3% 74,6% -23,8%
   Suspensió 19.640 44,6% 120.030 80,2% 28.586 42,7% 511,2% -76,2%
   Reducció 895 2,0% 5.409 3,6% 21.784 32,6% 504,4% 302,7%
No Autoritzats 9.192 20,9% 1.496 1,0% 1.254 1,9% -83,7% -16,2%
Desistits 4.668 10,6% 5.868 3,9% 2.401 3,6% 25,7% -59,1%
% Barcelona/Catalunya 19,4% 18,9% 19,8%
Font: elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

El 19,8% dels treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació a Catalunya l’any 2010 es troben a 
Barcelona, quasi un punt més que l’any anterior.   
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Sinistralitat (Barcelonès)

El nombre d’accidents laborals amb baixa a la comarca del Barcelonès ha estat de 34.757 l’any 2010, un 5,3% 
menys que l’any anterior. La majoria dels accidents han estat lleus (més del 99% del total) i s’han produït en el 
sector serveis (el 73% del total d’accidents es produeixin en aquest sector). Respecte a la situació de l’any 2009, cal 
destacar la important reducció en el sector de la construcció (un 20,3%).

Accidents laborals amb baixa. Per sectors
2010 Variació 2009-2010

Lleu Greu Mortal Total Lleu Greu Mortal Total
Agricultura 73 1 0 74 -30,5% 0,0% 0,0% -30,2%
Indústria 4.969 36 3 5.008 -4,1% 9,1% 50,0% -4,0%
Construcció 4.258 34 2 4.294 -20,2% -27,7% -66,7% -20,3%
Serveis 25.231 138 12 25.381 -2,2% -4,8% -33,3% -2,3%
Total 34.531 209 17 34.757 -5,2% -7,5% -34,6% -5,3%
Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

L’any 2010, el 63,8% dels accidents amb baixa afecten els homes, malgrat que són el col·lectiu que presenta la 
reducció més important respecte a l’any 2009 (un 7,4%), i els treballadors amb contracte fix (que són majoritaris 
en el mercat de treball).

Accidents laborals amb baixa. Per sexe i tipus de contracte
2010 % variació 2009-10

Eventual Fix Total Eventual Fix Total
Home 6.192 15.822 22.014 -12,6 -5,2 -7,4
Dona 3.218 9.250 12.468 -3,0 -1,3 -1,7
Total 9.410 25.072 34.482 -9,5 -3,8 -5,4
% sobre total tipus contracte
Home 65,8% 63,1% 63,8%
Dona 34,2% 36,9% 36,2%

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Per valorar l’impacte de l’accidentalitat en els diferents sectors s’ha fet un càlcul de la seva incidència en el total 
de treballadors afiliats (règim general, règim d’autònoms i règim especial del carbó). Els resultats indiquen que els 
accidents són proporcionalment més nombrosos en els sectors agrícola i la construcció. 

 

Percentatge accidents totals sobre l’afiliació del sector. 31 de desembre
Sectors 2009 2010
Agricultura 21,6% 15,9%
Indústria 4,7% 4,7%
Construcció 7,7% 7,0%
Serveis 2,6% 2,6%
Total 3,1% 3,0%
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
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Valoracions i propostes  

Sobre la població activa
El Consell Econòmic i Social de Barcelona constata que la població que ha assolit, com a màxim,  fins a la primera 

etapa de secundaria és el 32,1% i que, a l’altre extrem, la població amb educació superior és del 45,5%.

L’elevat percentatge de població sense formació o amb manca de formació professionalitzadora que permeti 
arribar als nivells d’altres països de la Unió Europea és un problema que considerem prioritari resoldre per donar 
resposta a les necessitats del teixit productiu i ocupacional de la nostra ciutat i el seu entorn, millorar la integració 
i evitar una dualització del mercat de treball.

D’altra banda, hem de destacar l’excel·lent percentatge de població amb estudis superiors, atesa la seva poten-
cialitat per cobrir les necessitats de les activitats econòmiques intensives en coneixement i per donar-hi respos-
ta. Però també cal garantir que aquests treballadors i treballadores puguin assolir les seves expectatives i hem 
d’assenyalar que la manca d’expectatives per desenvolupar una carrera professional d’acord amb les capacitats 
personals, com a conseqüència de la subocupació i el treball poc qualificat, pot generar un sentiment de frustració 
professional. 

No podem deixar passar gaire temps perquè correm el risc que aquest talent cerqui sortides professionals en 
altres indrets. Si la nostra societat no és capaç de generar alternatives que garanteixen el desenvolupament satis-
factori d’aquests professionals excel·lentment formats, Barcelona pot esdevenir una ciutat d’ocupacions d’escassa 
qualificació, amb pèrdua progressiva del nivell de qualitat de vida i dificultats per avançar cap a un model produc-
tiu diversificat i sostenible. 

Barcelona té una reserva de talent excel·lent que s’ha de potenciar i posar en valor per impulsar la competitivitat 
del nostre teixit productiu i per generar noves activitats econòmiques. La retenció d’aquest talent és imprescindi-
ble per a la ciutat, així com per poder atreure professionals d’arreu del món que vegin Barcelona com un espai on 
desenvolupar la seva carrera professional. 

Sobre la població ocupada, la contractació registrada i l’afiliació a la  Seguretat Social
El Consell Econòmic i Social de Barcelona constata que l’actual crisi ha donat com a resultat una progressiva 

pèrdua de llocs de treball, una disminució de la contractació registrada i el tancament de centres de cotització, 
sobretot entre les empreses de menys volum. 

El CESB constata que l’evolució de la població ocupada ha fet que malgrat que l’ocupació masculina encara sigui 
majoritària en els tres àmbits, el seu pes s’ha reduït durant els darrers dos anys: 1,5 punts a Barcelona, 2 punts a 
Catalunya i 2,1 punts a Espanya. Barcelona és l’àmbit on el pes de la població ocupada femenina és més gran l’any 
2010, amb el 47,7%, és a dir 3,5 punts per sobre de la taxa estatal. L’elevat nivell d’ocupació de la població femenina 
a Barcelona té com a resultat que la diferència entre les taxes d’ocupació dels homes i les dones només sigui de 4 
punts. 

Segons l’edat, el volum més gran de contractes és el dels menors de 30 anys, seguit del col·lectiu de 30 a 44 anys 
i, en darrer terme, els majors de 45 anys. 

Pel que fa a la contractació, es registra un descens brusc de la contractació indefinida des de l’any 2007. Malgrat 
que encara és recent l’aprovació de la reforma laboral, sí que podem afirmar que ara com ara el seu impacte a la 
ciutat i a Catalunya és insignificant. Fins i tot, en les darreres dades, baixen els nous contractes de foment i es man-
tenen els tipus de contractació indefinida més habituals. Per valorar-la, haurem estar atents als seus efectes sobre 
el mercat laboral a mesura que s’ampliï el període d’implantació.

 
Per gènere, els homes són majoritaris en els contractes indefinits i les dones en la contractació temporal. 

Tots els indicadors fan palesa la creixent terciarització del teixit econòmic de Barcelona i la pèrdua de pes de la 
indústria i la construcció. Les dades d’afiliació a la Seguretat Social revelen que el 81,7%  de les persones afiliades 
ho està en el sector serveis.

El CESB destaca que el 71% de les persones afiliades a la Seguretat Social són assalariades del sector privat, men-
tre que els treballadors i treballadores del sector públic representen el 14%, un percentatge similar al d’empresaris 
i empresàries. 
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També s’aprecia que les persones més ben formades (universitaris i FP) són les que registren augments més im-
portants en el nombre de contractes formalitzats. Així mateix, s’ha d’assenyalar com un element que cal corregir 
les altes taxes de temporalitat del nostre mercat de treball, especialment entre les dones i els més joves, que en el 
nostre cas estan per sobre de la mitjana europea. 

Apreciem novament que la formació esdevé un element clau per accedir a un lloc de treball, per la qual cosa 
instem els departaments d’Ensenyament i d’Ocupació i Empresa de la Generalitat, com a organismes compe-
tents, a continuar potenciant el disseny i la posada en marxa de polítiques actives de formació i ocupació per 
tal d’aconseguir que les persones amb més mancances assoleixin les qualificacions professionals que demana el 
nostre teixit productiu, com a eina indispensable per millorar-ne la competitivitat. 

D’altra banda, considerem preocupant el fet de que les petites i mitjanes empreses, així com els autònoms, base 
del nostre teixit productiu, siguin els qui estan patint amb més força els efectes de la crisi, per la qual cal posar en 
pràctica polítiques per millorar-ne la competitivitat, basades en la renovació i innovació de les seves activitats, així 
com les orientades a aconseguir un rendiment que les faci competitives tant en els mercats interiors com exteriors. 

En aquest apartat, considerem que cal continuar potenciant programes adreçats al foment de l’esperit empre-
nedor i a la creació de noves empreses, imprescindibles per a la generació d’ocupació. 

També es necessita un nou marc per millorar el finançament empresarial. D’una banda, les institucions finance-
res han de facilitar el crèdit  i el finançament que les empreses requereixen i, de l’altra, cal millorar els mecanismes 
de capital risc existents.

Calen, així mateix, ajuts a les empreses amb plans d’innovació i/o obertura als nous mercats, polítiques per afa-
vorir l’adquisició de massa crítica per part de les petites empreses i mecanismes per afavorir-ne el creixement fins 
que tinguin les condicions i la capacitat necessàries per competir i obrir nous mercats en les millors condicions. 
Així doncs, instem els organismes competents en aquesta matèria a impulsar i millorar aquests programes.

Sobre la població aturada
Les dades sobre la població aturada a Barcelona presenten algunes diferències segons la font emprada: EPA i 

atur registrat. La primera divergència es produeix amb relació al nombre total de persones sense ocupació: se-
gons l’EPA, al IV trimestre de 2010 el nombre de persones aturades era de 127.100, mentre que l’atur registrat al 
mes de desembre va ser de 100.868 persones. Aquestes diferències també es donen quant a edat, gènere i sector 
econòmic. Aquesta disparitat és fruit del marge d’error i desviació de la mostra utilitzada per l’EPA a la ciutat de 
Barcelona. 

Per a l’anàlisi i les valoracions d’aquest apartat utilitzarem les dades d’atur registrat al mes de desembre de 2010 
de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya, és a dir, les persones que estan cercant feina segons el registre 
oficial. Segons aquesta font, a Barcelona l’atur ha disminuït un 0,2% entre desembre de 2009 i desembre de 2010.

En primer lloc, constatem que respecte al desembre de 2009 el nombre de dones sense ocupació s’ha incremen-
tat un 2,2%, mentre que el dels homes ha disminuït un 2,3%. Per edats, l’atur disminueix en tots els grups, excepte 
en el de majors de 55 anys, que augmenta en 5,8%, fins a sumar 19.646 persones desocupades.

D’altra banda, ens sembla preocupant l’increment de persones que fa més de 12 mesos que cerquen feina, ja 
que són les més vulnerables i amb més risc d’arribar a situacions de pobresa greu. Aquest fet és particularment 
preocupant, precisament, en el col·lectiu de persones majors de 55 anys, que presenten moltes dificultats a l’hora 
de tornar a trobar feina. Sense mesures preventives i programes específics per a aquest col·lectiu, com ara políti-
ques d’incentius a la contractació per evitar perdre la seva capacitat productiva i posar en valor la seva experiència 
laboral, aquesta situació pot generar un considerable empitjorament de la qualitat de vida, present i futura, d’un 
important sector de la població, que podria caure, fins i tot, en situacions d’exclusió social. Per fer front a aquest 
perill s’haurien de dissenyar i posar en marxa polítiques de xoc que incloguessin plans d’ocupació, específics i 
extraordinaris, adreçats a aquest col·lectiu i a les persones amb responsabilitats familiars sense recursos. En aquest 
context el Pacte per a l’ocupació de qualitat ens sembla el marc adequat per a l’aprofundiment d’aquestes mesures.

També observem que, segons els nivell formatiu, la majoria de les persones aturades (69,9%) han assolit, com a 
màxim, secundària general. Considerem que aquestes dades són eloqüents sobre la importància de la formació 
a l’hora de mantenir i/o trobar feina, per la qual cosa creiem imprescindible elevar i millorar el nivell formatiu de 
les persones desocupades i alhora intensificar els esforços contra l’abandonament i el fracàs escolar de les noves 
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generacions que de manera immediata s’incorporaran al mercat de treball. Per aconseguir-ho cal un nou impuls a 
l’FP tenint en compte les necessitats del nostre teixit productiu i posant èmfasi també en les competències trans-
versals i en els valors del treball.

Quant a la distribució de l’atur registrat per districtes, constatem que entre desembre de 2009 i desembre de 
2010 l’atur creix per sobre de la mitjana de la ciutat a Ciutat Vella, Sant Andreu i l’Eixample, mentre que a la resta es 
redueix.  Els districtes que concentren el nombre més gran d’aturats són Sant Martí, l’Eixample i Nou Barris, mentre 
que les Corts i Sarrià-Sant Gervasi són els districtes amb un nombre d’aturats més petit. Les xifres oscil·len entre 
15.568 persones desocupades a Sant Martí i 3.958 a les Corts. Si comparem el pes que cada districte representa 
sobre el total d’aturats i sobre la població major de 16 anys de la ciutat, constatem que Sants-Montjuïc, Horta-
Guinardó, Sant Andreu, Sant Martí i, especialment, Ciutat Vella i Nou Barris, representen un pes més gran sobre el 
total d’atur de la ciutat que el que representa sobre el total de Barcelona la seva població major de 16 anys.    

Sobre els expedients de regulació d’ocupació
L’any 2010 presenta una reducció significativa del nombre d’expedients de regulació d’ocupació que es van 

tramitar a la ciutat de Barcelona: un 18,6% menys que l’any anterior. Per sectors, la majoria corresponen el sector 
serveis (59,9%), seguit per la indústria (24,7%).  

A Barcelona, el nombre de treballadors afectats per aquests expedients, que havia pujat significativament du-
rant els darrers dos anys, s’ha reduït un 53,2%. Per sectors, la indústria presenta la reducció més significativa (73%), 
mentre que la construcció és l’única activitat on el nombre de treballadors afectats augmenta: un 42,3%. La ma-
joria (77,8%) dels treballadors afectats a Barcelona l’any 2010 són homes. Per tipologia d’expedients, destaca la 
importància dels de suspensió, mentre que els afectats per expedients de reducció de l’ocupació són el col·lectiu 
que més creix: un 248,5%.  

Sobre la sinistralitat
Constatem que a la comarca del Barcelonès el nombre d’accidents laborals amb baixa va ser de 34.757 l’any 

2010, un 5,3% menys que l’any anterior. La majoria dels accidents són lleus (més del 99% del total) i en el sector 
serveis (el 73%). Respecte a la situació de l’any 2009, hi destaca la reducció en el sector de la construcció (20,3%), 
que s’explica, en part, per la reducció de la contractació en aquest sector (13%).  

Aquest continua sent un tema prioritari. No s’ha de baixar la guàrdia i s’ha de continuar aprofundint en les polí-
tiques de prevenció dels riscos laborals.


