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EVOLUCIÓ DE L’ATUR REGISTRAT A BARCELONA
Abril 2021
Barcelona tanca l’abril amb 94.851 persones registrades com a aturades a les oficines del SOC,
de manera que supera el llindar de 90.000 persones a l’atur en un abril per primera vegada
des de 2015. En un període marcat per la crisi sanitària del COVID-19 i les restriccions a
determinades activitats econòmiques, el valor d’aquest indicador disminueix en 1.533 persones
respecte al març i assoleix una reducció mensual del -1,6%.

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 de Treball i Model Productiu de la Generalitat.

D’aquesta manera, el mes d’abril el 8,6% 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 abril, la disminució mensual del nombre de persones en atur a la ciutat (-1,6%) és
similar als de la província de Barcelona i Catalunya (del -1,7%), però superior a la d’Espanya (del
-1,0%). El nombre de persones en atur se situa per sobre de les 360.000 a la demarcació i està
per sota de 500.000 al Principat, mentre que en l’àmbit estatal supera els 3,9 milions.
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Respecte a l’abril de 2020, l’atur puja en 8.428 efectius a Barcelona, amb un augment percentual
(+9,8%), superior als de la província (+5,9%), Catalunya (+6,3%) i el conjunt d’Espanya (+2,1%).
D’aquesta manera, l’atur registrat a la ciutat assoleix nivells similars a l’any 2015.

Atur per Sexe
De les persones registrades a l’atur a Barcelona el mes d’abril, 44.794 són homes (el 47,2% del
total) i 50.057 dones (el 52,8%), amb una disminució mensual percentualment idèntica de
l’atur femení i masculí (-1,6%) que manté la diferència entre el nombre de dones i homes en
situació d’atur al voltant de 5.300 efectius.

Pel que fa a la variació interanual, l’atur femení augmenta un +9,7% respecte a l’abril de 2020,
xifra molt similar al creixement de l’atur masculí (+9,8%).

Atur per sectors econòmics
El mes d’abril, l’atur registrat disminueix en termes mensuals amb més intensitat als serveis
(-1,9%), mentre que baixa de forma més moderada a la indústria (-1,4%), es manté a la
construcció (+0,1%) i -d’altra banda- assoleix un increment al col·lectiu sense ocupació anterior
(+1,9%).

Els serveis compten amb 77.753 persones en atur a la ciutat -el 82,0% del total-, la indústria en
comptabilitza 5.879 (un 6,2%) i la construcció 5.318 (el 5,6%). Les persones sense ocupació
anterior, per la seva banda, representen el 5,8% de l’atur registrat a Barcelona.
En relació a l’abril de 2020, el nivell d'atur mostra augments percentuals diferenciats als
principals sectors econòmics de la ciutat: creix a un ritme especialment intens als serveis
(+8,9% i 6.357 persones), seguits de la construcció (+2,9%), mentre que a la indústria manté uns
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valors similars als de l’any anterior (+0,3%). El col·lectiu de persones en atur sense ocupació
anterior augmenta un significatiu +48,0% en el darrer any.
Cal recordar que aquestes dades no tenen en compte les persones treballadores afectades per
ERTOs, i que el nombre total de persones demandants d’ocupació a la ciutat segons les
estadístiques del SOC se situa en 239.202 persones a finals d’abril. Així doncs, en els propers
mesos caldrà seguir amb atenció l’evolució d’aquest col·lectiu, que serà determinant de la
magnitud de l’impacte laboral de la crisi a Barcelona.

Barcelona, maig de 2021
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