
 

 

BREU SOBRE  L’AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL A 

BARCELONA. I trimestre 2019 

Barcelona tanca el primer trimestre de 2019 amb 1.136.493 persones afiliades al conjunt 

de règims de la Seguretat Social (36.436 i un +3,3% més que un any enrere), el que 

suposa la xifra més elevada de la història i l’encadenament de vint i dos trimestres 

consecutius de creació neta d’ocupació interanual des de finals del 2013. 

D’aquesta manera, la ciutat supera per cinquè trimestre consecutiu el llindar d’1,1 

milions de persones afiliades i el nivell d’ocupació que comptava a finals de 2007. 

 

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local 
de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística municipal. 

 

Afiliació al conjunt de règims de la Seguretat Social 

I trimestre 2019 

 
Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de 

l’Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística municipal. 

L’augment interanual del conjunt de l’afiliació a Barcelona ciutat (+3,3%) és superior al 

que experimenten Catalunya i Espanya (+2,4 i +3,0%, respectivament), xifres que afermen 

el dinamisme de la creació neta de llocs de treball als tres àmbits territorials, que 

s’intensifica en relació als trimestres anteriors. 

Conjunt de règims Var. Trimestral (%) Var. Interanual (%)

Barcelona 1.136.493              1,4 3,3

Catalunya 3.417.144              1,4 2,4

Espanya 19.096.989            1,0 3,0



 

 

2  Breu sobre Afiliació a la Seguretat Social a Barcelona             primer trimestre  2019 

    

 

El 86,3% de les persones afiliades que cotitza a la ciutat ho fa al Règim General, mentre el 

10,9% estan adscrites al Règim d’Autònoms, i el 2,8% a altres règims (Règim Especial de 

Treballadors de la Llar i règims especials agrari i del mar).  

 

Afiliació al Règim General per àmbits territorials. I trimestre 2019 

 

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de 

l’Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística municipal. 

L’afiliació al Règim General de la Seguretat Social -que compta amb 981.203 efectius a 

la ciutat el primer trimestre de 2019- creix a Barcelona en termes interanuals (+3,7%), 

com ho fa  als territoris metropolità, català i estatal (tots ells per sobre del +3%). Per la seva 

banda, el treball autònom -que a la ciutat ocupa 123.925 persones- augmenta més 

moderadament, amb un comportament més favorable a Barcelona (+1,9%) que a l’àmbit 

metropolità, Catalunya i Espanya (+1,1%, -0,1 i +0,6%, respectivament). 

Per grans sectors, a la ciutat els serveis – que superen el milió d’afiliacions per segon 

trimestre consecutiu-,  encapçalen el creixement interanual amb un +3,7, seguits de la 

construcció (+3,3%) mentre que la indústria mostra signes d’estancament (-1,4%).  

Afiliació al conjunt de règims de la Seguretat Socials per grans sectors a 

Barcelona. I trimestre 2019 

 
Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de 

l’Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística municipal. 

En definitiva, el primer trimestre de 2019 l’economia de Barcelona continua creant 

ocupació a bon ritme i la ciutat comença l’any amb un nou màxim històric d’afiliacions, 

amb un dinamisme de creació de llocs de treball en termes anuals superior al del mateix 

període de l’any anterior i als del conjunt d’Espanya i de Catalunya. Caldrà estar atents, però, 

a alguns dels signes de desacceleració en l’economia global -encariment del petroli, política 

monetària més restrictiva o augment del proteccionisme- que estan tenint impacte en la 

demanda interna i les exportacions i podrien afectar el ritme d’augment de l’afiliació en els 

propers mesos. 

 

                                                                          Barcelona, maig de 2019 

Barcelona 981.203 1,6% 3,7%

Ambit Metropolità 1.946.521 1,5% 3,6%

Catalunya 2.776.249 1,8% 3,1%

Espanya 14.587.707 1,5% 3,8%

I TRI. 2019 Var. trimestral (%) Var. interanual (%)

I Trim. 2019 Var. trimestral (%) Var. interanual (%)

Agricultura 623 8,2% 7,8%

Indústria 74.204 -0,8% -1,4%

Construcció 35.013 3,4% 3,3%

Serveis 1.024.431 1,5% 3,7%


