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EVOLUCIÓ DE L’ATUR REGISTRAT A BARCELONA	
Maig 2020 
 
Barcelona tanca el mes de maig amb 90.528 persones registrades com a aturades a les oficines 
del SOC, de manera que supera el llindar de 90.000 persones a l’atur per primera vegada des 
de 2015. En un mes novament marcat per la crisi sanitària del COVID-19 i el confinament 
subseqüent -que ha paralitzat una part important de l’economia de la ciutat-, el valor d’aquest 
indicador augmenta significativament respecte a l’abril (en 4.105 persones i un +4,7%). 
  

 
 
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 de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
D’aquesta manera, al mes de maig el 8,4% 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 maig, l’augment mensual del nombre de persones en atur a la ciutat (+4,7%) és 
superior als de la província (+4,1%), Catalunya (+3,3%) i el conjunt d’Espanya (+0,7%). El nombre 
de persones en atur se situa en més de 355.000 a la demarcació i de 483.000 al Principat, mentre 
que a l’àmbit estatal supera els 3,8 milions. 
 

 

ATUR REGISTRAT PER ÀMBITS TERRITORIALS

Maig 2020 Absoluta % Absoluta %
Barcelona ciutat 90.528 4.105 4,7 22.743 33,6
Barcelona província 355.021 14.032 4,1 79.351 28,8
Catalunya 483.149 15.339 3,3 112.058 30,2
Espanya 3.857.776 26.573 0,7 778.285 25,3

Variació mensual Variació anual 

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica, Recursos i Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Barcelona en base a dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.
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Respecte a maig de 2019, l’atur puja en 22.743 efectius a Barcelona, amb un augment 
percentual (+33,6%) superior als de la província (+28,8%), Catalunya (+30,2%) i el conjunt 
d’Espanya (+25,3%). D’aquesta manera, l’atur registrat a la ciutat assoleix l’increment interanual 
més pronunciat des de 2009. 
 

Atur per	Sexe  
 
De les persones registrades a l’atur a Barcelona el mes de maig, 42.757 són homes (el 47,2% del 
total) i 47.771 dones (el 52,8%), després d’un augment mensual de l’atur masculí (+4,8%) 
similar al del femení (+4,7%), que situa la diferència entre el nombre de dones i homes en situació 
d’atur a l’entorn dels 5.000 efectius. 
 

Pel que fa a la variació interanual, l’atur masculí augmenta un contundent +38,9% respecte a 
maig de 2019, i el femení creix amb una menor intensitat relativa  (+29,1%). 

 
Atur per sectors econòmics 
 
El mes de maig, l’atur registrat s’incrementa amb especial intensitat als serveis (+5,2%) - 
particularment afectats per la declaració d’estat d’alarma- i el col·lectiu sense ocupació anterior 
(+8,1%), mentre que creix més moderadament a la indústria (+1,6%) i la construcció (+0,5%). 
 

 
Els serveis compten amb 75.076 persones en atur a la ciutat -el 82,9% del total-, la indústria en 
comptabilitza 5.952 (un 6,6%) i la construcció 5.195 (el 5,7%). Les persones sense ocupació 
anterior, per la seva banda, representen el 4,4% de l’atur registrat a Barcelona. 
 
En relació a maig de 2019, el nivell d'atur mostra augments percentuals de dos dígits als 
principals sectors econòmics de la ciutat, i ho fa a un ritme especialment intens als serveis 
(+37,5% i 20.492 persones), seguits de la construcció (+23,2%) i la indústria (+19,4%). El col·lectiu 
de persones en atur sense ocupació anterior augmenta un +7,6% en el darrer any. 

ATUR REGISTRAT PER SEXE A BARCELONA. MAIG 2020

Maig 2020 Absoluta % Absoluta %
Homes 42.757 1.953 4,8 11.966 38,9
Dones 47.771 2.152 4,7 10.777 29,1
TOTAL 90.528 4.105 4,7 22.743 33,6

Variació mensual Variació anual

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica, 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 SECTOR ECONÒMIC A BARCELONA. Maig 2020

Maig 2020 Absoluta % Absoluta %
Agricultura 307 8 2,7 24 8,5
Indústria 5.952 91 1,6 968 19,4
Construcció 5.195 26 0,5 978 23,2
Serveis 75.076 3.680 5,2 20.492 37,5
Sense Ocup. Anterior 3.998 300 8,1 281 7,6
Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica, 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 


