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EVOLUCIÓ DE L’ATUR REGISTRAT A BARCELONA 

Setembre 2019 

 
Barcelona tanca el mes de setembre amb 67.638 persones registrades com a aturades a les 

oficines del SOC, el que suposa la xifra més baixa en un setembre des de 2008. Després de 

reduir-se entre març i juny i repuntar moderadament al juliol i a l’agost, el valor d’aquest indicador 

disminueix en 909 persones respecte al mes anterior (un -1,3%), en un mes propici al descens 

de l’atur per l’inici de  la represa de part de l’activitat econòmica després del període de vacances.  

 

 
 

 

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

l’Ajuntament de Barcelona en base a dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

D’aquesta manera, a finals de setembre el 6,4% de la població barcelonina en edat de treballar 

(de 16 a 64 anys) està registrada com a aturada a les oficines del SOC.  

Atur per àmbits territorials 

Aquest setembre, la reducció mensual del nombre de persones en atur a la ciutat (-1,3%) és 

més favorable que el de la província (-0,8%),  mentre que Catalunya i Espanya pateixen un lleuger 

augment d’aquest indicador (+0,3 i +0,5% respectivament) per la major repercussió de la 

temporada d’estiu en el turisme d’aquests àmbits territorials respecte a l’àrea de Barcelona. El 

nombre de persones en atur se situa en prop de 278.000 a la demarcació i més de 370.000 al 

Principat, mentre que a l’àmbit estatal es manté poc per sobre dels 3 milions.  
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Respecte al setembre de 2018, l’atur disminueix en 1.121 efectius a Barcelona, amb un 

descens percentual (-1,6%) proper als de la província i Catalunya (-1,5 i -2,0%, respectivament) i 

inferior al del conjunt d’Espanya (-3,8%). En tots els casos s’observa la tendència a la 

desacceleració de la reducció interanual de l’atur. 

 

 

Atur per Sexe  
 

De les persones registrades a l’atur a Barcelona el mes de setembre, 30.308 són homes (el 44,8% 

del total) i 37.330 dones (el 55,2%), després d’un descens mensual de l’atur masculí (-0,3%) 

inferior al del femení (-2,2%) que redueix la diferència entre el nombre de dones i homes en 

aquesta situació fins a 7.022 efectius.  

 

 
 

Així mateix, l’atur masculí mostra una disminució més suau que el femení (-1,2 i -2,0%, 

respectivament) en relació al setembre de 2018. 

 

Atur per sectors econòmics 

 

El mes de setembre, l’atur registrat disminueix respecte al mes anterior a la construcció i els 

serveis (-2,2 i -1,9%, respectivament) i s’estanca a la indústria (+0,1%), mentre que al grup 

sense ocupació anterior augmenta en un notable +6,5%. 

 

Els serveis compten amb 54.508 persones aturades a la ciutat -el 80,6% del total-, la indústria en 

comptabilitza 5.058 (un 7,5%) i la construcció 4.152 (el 6,1%). Les persones sense ocupació 

anterior, per la seva banda, representen el 5,4% de l’atur registrat a Barcelona. 

ATUR REGISTRAT PER ÀMBITS TERRITORIALS

Setembre 2019 Absoluta % Absoluta %

Barcelona ciutat 67.638 -909 -1,3% -1.121 -1,6%

Barcelona província 277.267 -2.240 -0,8% -4.139 -1,5%

Catalunya 372.623 1.205 0,3% -7.721 -2,0%

Espanya 3.079.711 13.907 0,5% -122.798 -3,8%

Variació mensual Variació anual 

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

l’Ajuntament de Barcelona en base a dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de 

Catalunya.

ATUR REGISTRAT PER SEXE A BARCELONA. Setembre 2019

Setembre 2019 Absoluta % Absoluta %

Homes 30.308 -82 -0,3% -359 -1,2%

Dones 37.330 -827 -2,2% -762 -2,0%

TOTAL 67.638 -909 -1,3% -1.121 -1,6%

Variació mensual Variació anual

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

l’Ajuntament de Barcelona en base a dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de 

Catalunya.
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En relació al setembre de 2018, el nivell d'atur segueix disminuint als principals sectors 

econòmics de la ciutat, i ho fa a un ritme més intens a la construcció (-5,5%), mentre que als 

serveis -el sector amb un major descens absolut d’aquest indicador-  es redueix en un -1,5% i a la 

indústria en un -0,9% i. En el col·lectiu de persones en atur sense ocupació anterior, en canvi, 

augmenta lleugerament en el darrer any (+0,8%). 

 

 

Barcelona, octubre de 2019 

ATUR REGISTRAT PER SECTOR ECONÒMIC A BARCELONA. Setembre 2019

Setembre 2019 Absoluta % Absoluta %

Agricultura 273 8 3,0% -25 -8,4%

Indústria 5.058 4 0,1% -45 -0,9%

Construcció 4.152 -95 -2,2% -240 -5,5%

Serveis 54.508 -1.049 -1,9% -840 -1,5%

Sense Ocup. Anterior 3.647 223 6,5% 29 0,8%

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

l’Ajuntament de Barcelona en base a dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de 

Catalunya.

Variació mensual Variació anual 


