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EVOLUCIÓ DE L’ATUR REGISTRAT A BARCELONA 

Juny 2019 

 
Barcelona tanca el mes de juny amb 65.832 persones registrades com a aturades a les oficines 

del SOC, el que suposa la xifra més baixa en un juny des de 2008. El valor d’aquest indicador 

es redueix en 1.953 persones respecte al mes anterior i assoleix un descens percentual (-

2,9%) superior al del maig (-2,3%) i similar al del juny de l’any anterior (-3,0%) seguint la tendència 

descendent ja observada els mesos de juny dels darrers anys i afavorida per factors estacionals. 

 

 
 

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

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

 

D’aquesta manera, a finals de juny el 6,2% 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 juny, el descens mensual del nombre de persones en atur a la ciutat (-2,9%) és idèntic  

al de la província (-2,9%), més moderat que el de Catalunya (-3,7%) i més favorable que el d’ 

Espanya (-2,1%).. El nombre de persones en atur se situa en menys de 268.000 a la demarcació 

i poc més de 357.000 al Principat, mentre que a Espanya se situa poc per sobre dels 3,0 milions.  

 

ATUR REGISTRAT PER ÀMBITS TERRITORIALS

Juny 2019 Absoluta % Absoluta %

Barcelona ciutat 65.832 -1.953 -2,9% -2.151 -3,2%

Barcelona província 267.764 -7.906 -2,9% -9.003 -3,3%

Catalunya 357.272 -13.819 -3,7% -12.920 -3,5%

Espanya 3.015.686 -63.805 -2,1% -146.476 -4,6%

Variació mensual Variació anual 

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

Barcelona en base a dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.
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Respecte al juny de 2018, l’atur es redueix en 2.151 efectius a Barcelona, amb un descens 

percentual (-3,2%) molt proper al de la província (-3,3%) però inferior als de Catalunya i el conjunt 

d’Espanya (-3,5 i -4,6%, respectivament). En tots els casos s’observa una tendència a la 

desacceleració de la reducció de l’atur. 

 

 

Atur per Sexe  
 

De les persones registrades a l’atur a Barcelona el mes de juny, 29.596 són homes (el 44,9% del 

total) i 36.263 dones (el 55,1%), després d’un descens mensual de l’atur masculí (-4,0%) superior 

al del femení (-2,0%) que augmenta la diferència entre el nombre de dones i homes en situació 

d’atur fins a més de 6.600 efectius.  

 

 
En canvi, pel que fa a la variació interanual, l’atur masculí mostra una disminució més suau 

que el femení (-2,4 i -3,7%, respectivament) en relació a juny de 2018. 

 

Atur per sectors econòmics 

 

El mes de juny, l’atur registrat es redueix de forma significativa als serveis (-3,1%), seguits 

de la construcció i la indústria (-2,2% i -1,5%) mentre que el grup sense ocupació anterior 

disminueix un -2,5%. 

 

Els serveis compten amb 52.895 persones aturades a la ciutat -el 80,3% del total-, la indústria en 

comptabilitza 4.909 (un 7,5%) i la construcció 4.126 (el 6,3%). Les persones sense ocupació 

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

 

 

ATUR REGISTRAT PER SEXE A BARCELONA. Juny 2019

Juny 2019 Absoluta % Absoluta %

Homes 29.569 -1.222 -4,0% -742 -2,4%

Dones 36.263 -731 -2,0% -1.409 -3,7%

TOTAL 65.832 -1.953 -2,9% -2.151 -3,2%

Variació mensual Variació anual

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local 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 SECTOR ECONÒMIC A BARCELONA. Juny 2019

Juny 2019 Absoluta % Absoluta %

Agricultura 277 -6 -2,1% -43 -13,4%

Indústria 4.909 -75 -1,5% -195 -3,8%

Construcció 4.126 -91 -2,2% -361 -8,0%

Serveis 52.895 -1.689 -3,1% -1.638 -3,0%

Sense Ocup. Anterior 3.625 -92 -2,5% 86 2,4%

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local 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 
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En relació a juny de 2018, el nivell d'atur segueix disminuint als principals sectors 

econòmics de la ciutat, i ho fa a un ritme especialment intens a la construcció (-8,0%), mentre 

que a la indústria es redueix en un -3,8% i als serveis -el sector amb un major descens absolut 

d’aquest indicador- en un -3,0%. El col·lectiu de persones en atur sense ocupació anterior, en 

canvi, augmenta en el darrer any (+2,4%). 

 

 

Barcelona, juliol de 2019 


