
 

 

BREU SOBRE L’AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL A 
BARCELONA. III trimestre 2020 
Barcelona tanca el tercer trimestre de 2020 amb 1.089.993 persones afiliades al conjunt 
de règims de la Seguretat Social (35.371 persones i un -3,1% menys que un any enrere). 

En termes trimestrals, la ciutat trenca la tendència negativa i augmenta l’ocupació respecte 
al trimestre anterior en 11.413 persones, el que suposa el primer augment trimestral 
d’aquest any  (+1,1%). 

Tot i aquest repunt trimestral, la crisi COVID segueix mostrant un fort impacte sobre l’activitat 
econòmica i laboral, i la dada d’afiliació total de la ciutat se situa per sota de l’1,1 milions de 
persones treballadores i mostra valors propers als de l’any 2017. 

 
Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament a 
partir de base a dades del Departament d'Estadística i Difusió de Dades municipal. 

La disminució interanual del conjunt de l’afiliació a Barcelona ciutat (-3,1%) és 
lleugerament superior a la que experimenten Catalunya i Espanya (amb un -2,8% i -2,0%, 
respectivament), reduccions totes elles relativament més suaus que les dels trimestres 
anteriors. En termes trimestrals, l’afiliació augmenta moderadament als tres àmbits 
d’estudi: Barcelona i Catalunya registren increments al voltant de l’1%, mentre que el del 
conjunt d’Espanya és d’un 1,9%. 

 

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament a 
partir de base a dades del Departament d'Estadística i Difusió de Dades municipal. 

Afiliació al conjunt de règims de la Seguretat Social
III trimestre 2020

Conjunt de règims Var. Trimestral (%) Var. Interanual (%)
Barcelona 1.089.993              1,1% -3,1%
Catalunya 3.341.309              1,0% -2,8%
Espanya 18.843.729            1,9% -2,0%



 

    

 

 

L’afiliació al Règim General de la Seguretat Social -que compta amb 937.928 efectius a 
la ciutat el tercer trimestre- disminueix notablement a Barcelona en termes interanuals 
(-3,4%), lleugerament per sobre dels descensos de l’àmbit metropolità, català i estatal (-
2,8%, -3,1% i -3,0%, respectivament). Per la seva banda, el treball autònom -que a la ciutat 
ocupa 123.199 persones- es redueix molt lleugerament, amb un comportament molt similar 
al conjunt d’àmbits territorials d’estudi: Catalunya (-0,5%), Barcelona (-0,4%), Àmbit 
metropolità i Espanya (-0,3% en ambdós casos). 

Per grans sectors, creix el nombre d’afiliats a la indústria (+3,7%) respecte el mateix període 
de l’any anterior gràcies a l’increment de l’ocupació al sector d’aigua, sanejament i residus, 
mentre que la de la indústria manufacturera segueix davallant. D’altra banda, els serveis –
que baixen del milió d’afiliacions per tercer trimestre consecutiu i representen el 90% dels 
llocs de treball- experimenten la caiguda més intensa de l’ocupació, amb un descens 
interanual (-3,7%) superior a la mitjana de la ciutat. Per la seva banda, el sector de la 
construcció estabilitza la seva afiliació amb una variació interanual del -0,5%. 

 

Cal tenir present que les dades d’afiliació a la Seguretat Social inclouen les persones 
afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació, i en els propers mesos caldrà 
monitoritzar amb precisió l’evolució de la pandèmia i el seu impacte en l’activitat econòmica 
i el mercat laboral. 

                                                                                          Barcelona, Octubre de 2020 

Barcelona 937.928 1,22% -3,4%
Ambit Metropolità 1.881.844 1,83% -2,8%
Catalunya 2.704.016 1,31% -3,1%
Espanya 14.414.332 1,58% -3,0%
Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament a partir 
de base a dades del Departament d'Estadística i Difusió de dades municipal.

III TRI. 
2020 Var. trimestral (%) Var. interanual (%)

Afiliació al Règim General per àmbits territorials
III trimestre 2020

Afiliació a la Seguretat Social per grans sectors a Barcelona
III trimestre 2020

III Trim. 2020 Var. trimestral (%) Var. interanual (%)

Agricultura 630 0,0% 3,3%
Indústria 71.489 0,3% 3,7%
Construcció 34.381 0,1% -0,5%
Serveis 981.303 1,2% -3,7%
Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament a partir de base a dades del Departament d'Estadística i Difusió de dades municipal.


