
Activitat, ocupació i atur a Barcelona segons l’EPA 
Avenç de resultats del III trimestre de 2019 
 
 

• La taxa d'activitat (de 16 a 64 anys) a Barcelona se situa en el 79,3%, mentre que 

a Catalunya i Espanya assoleix valors del 78,6% i el 75,1% -respectivament- després 

d’augmentar en els dos primers àmbits (en +0,3 i +0,2 respectivament) i mantenir-

se estable a Espanya en relació al trimestre anterior. En la comparació interanual, 

s'observa un creixement d’aquest indicador a tots tres àmbits territorials, més intens 

a la ciutat i el Principat (+0,8 i +0.6 punts percentuals, respectivament) que a l’àmbit 

estatal (+0,1 punts). 

 

 

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'Enquesta de Població Activa. 

• La taxa d'ocupació (de 16 a 64 anys) se situa en el 71,9% a Barcelona, el 70,1% 

a Catalunya i el 64,5% a Espanya, després de créixer a la ciutat (+0,7 punts 

percentuals) i Catalunya (+0,5 punts) i mantenir-se estable a Espanya en relació al 

trimestre anterior. En termes interanuals, hi ha un creixement d’aquest indicador als 

tres àmbits territorials, lleugerament més alt en el cas de la ciutat (amb variacions 

de +0,7, +0,5 i +0,5 punts, respectivament).  

ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA. III trimestre de 2019

Taxa d'activitat (%) (de 16 a 64 anys)

III TRIM. 2019 Variació trimestral Variació anual

Barcelona 79,3 0,3 0,8

Catalunya 78,6 0,2 0,6

Espanya 75,1 0,0 0,1

Taxa d'ocupació (%) (de 16 a 64 anys)

III TRIM. 2019 Variació trimestral Variació anual

Barcelona 71,9 0,7 0,7

Catalunya 70,1 0,5 0,5

Espanya 64,5 0,0 0,5

Taxa d'atur (%) (de 16 a 64 anys)

III TRIM. 2019 Variació trimestral Variació anual

Barcelona 9,4 -0,4 0,1

Catalunya 11,0 -0,3 0,3

Espanya 14,0 -0,1 -0,7



 

• La taxa d'atur (de 16 a 64 anys) se situa en el 9,4% a Barcelona –el segon valor 

més baix des de 2008-, l’11,0% a Catalunya i el 14,0% a Espanya. En relació al 

segon trimestre, aquest indicador es redueix lleugerament (en 0,4 punts percentuals) 

a Barcelona, una tendència que s’observa també a Catalunya i Espanya (-0,3 i -0,1 

punts, respectivament). En termes interanuals, la taxa d’atur augmenta 

moderadament a Barcelona i Catalunya (en +0,1 i +0,3 punts, respectivament), 

mentre que baixa a l’àmbit estatal (-0,7 punts).  

 

Pel que fa a la taxa d’atur juvenil a la ciutat, se situa en un 28,5% de la població 

activa de 16 a 24 anys, després d’augmentar en 1,6 punts el darrer any. 

 

Amb aquests resultats, les taxes d’activitat i ocupació de la ciutat es mantenen clarament 

per sobre de les de la Unió Europea, mentre que la taxa d’atur de la ciutat -que se 

situa de nou per sota del 10%- es manté més a prop de la mitjana de la UE que de 

l’espanyola. 

Pel que fa a les xifres absolutes, la població activa a Barcelona comptabilitza 833.900 

persones el tercer trimestre de 2019, de les quals 755.700 estan ocupades i 78.200 

en situació d'atur. Això implica que en el darrer any la població activa ha augmentat en 

39.500 persones -amb una variació del +5%-, com a resultat de l’augment tant de la 

població ocupada –que experimenta un increment de 33.800 persones (+4,7%)- com del 

nombre de persones en atur (de 5.700 persones i un +7,9%). Cal esmentar que altres 

fonts estadístiques disponibles per a monitoritzar el mercat de treball reflecteixen un 

comportament més favorable de l’atur -amb una reducció del -1,6% de l’atur registrat a 

la ciutat entre els mesos de setembre de 2018 i 2019- però alhora una clara 

desacceleració en l’evolució de l’ocupació: el setembre de 2019, l’afiliació a la Seguretat 

Social a Barcelona supera en 10.730 persones (un +1%) la d’un any enrere. 

En el context espanyol, destaca el fet que el darrer any Catalunya ha estat la segona 

Comunitat Autònoma en creació neta de llocs de treball –en guanya 68.500– i la primera 

en augment de la població activa, que s’incrementa en prop de 87.000 persones en 

relació a l’any anterior.  

 

 

                Barcelona, octubre de 2019 


