La població ocupada de la província és
un 4,4% inferior a un any enrere
 La Diputació de Barcelona i la Cambra de Barcelona han elaborat un any més
l’Informe territorial de la demarcació de Barcelona, que enguany, a més de fer balanç
de l’evolució econòmica de la demarcació de l’any 2019, analitza les conseqüències
econòmiques provocades arran de la Covid-19
 La crisi originada a partir del confinament per la Covid-19 ha deixat una petjada sense
precedents en l’activitat econòmica de la demarcació. A 30 de juny de 2020 la
població ocupada de la província de Barcelona és un -4,4% inferior a un any enrere,
els llocs de treball un -4,8%, i els aturats registrats augmenten un 33,8%. Els joves
són els mes afectats tant en la caiguda de l’ocupació (-13,8%) com en l’augment de
l’atur (+61,5%)
 La província de Barcelona, amb un descens del 10% se situa com la setena província
on més disminueix el teixit empresarial, 1,4 p.p. que la mitjana espanyola. El nombre
d’empreses s’ha reduït també en un 8,8% respecte el 29 de febrer d’enguany i se
situen en 170.825
 Entre juny 2020-2019, de les 50 províncies espanyoles, Barcelona es troba en la 21a
posició en pèrdua d’assalariats, i és la vuitena en augment de l’atur registrat. Les
comarques del Barcelonès, Garraf i Maresme són les que més ocupació resident
perden
 El nombre d’ERTOs acumulats a la demarcació de Barcelona entre el 22 de març i 30
de juny de 2020 supera els mig milió de treballadors (28% dels assalariats). A 30 de
juny, hi havia 310.221 persones en situació d’ERTO i 180.065 autònoms rebien la
prestació extraordinària.
 El turisme, un dels principals motors econòmics dels anys anteriors, i els seus serveis
relacionats són els que mes pateixen en l’ocupació els efectes de l’aturada derivada de la
Covid-19, amb el sector comercial darrere, i amb un alt percentatge dels seus treballadors
en ERTOs
 L’any 2019 s’ha caracteritzat per una certa desacceleració en alguns dels principals
indicadors socioeconòmics respecte el creixement en el període 2014-2018 a la
demarcació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona i la Cambra de Barcelona han elaborat un any més l’Informe
territorial de la demarcació de Barcelona, una publicació que fa balanç de l’evolució
econòmica de la demarcació amb les dades de l’any anterior. Tanmateix, en aquesta
divuitena edició, la greu crisi sanitària, econòmica i social provocada per la Covid-19 ha
condicionat el contingut de l’informe, retallant una part de la seva estructura sobre l’any 2019, i
ampliant informació referent a l’any 2020.
L’estudi continua analitzant la major part d’informació referent a l’any 2019 per a la província i
les seves comarques, i enguany es completa amb un monogràfic especial que ofereix
dades socioeconòmiques i un recull de propostes i mesures adoptades en el segon
trimestre de l’any 2020 arrel de l’excepcional situació sanitària i econòmica (dades fins al
30 de juny de 2020). A més, l’informe inclou altres dos monogràfics, més temàtics, un
dedicat a la globalització i diversificació geogràfica dels mercats exteriors, i l’altre a
l’economia del paisatge.
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Una crisi distòpica i asimètrica
Tal com apunta l’estudi, aquesta crisi no se sembla a les anteriors que s’han produït a la
província de Barcelona ni arreu, ni en les seves arrels ni en l’anàlisi de les seves
conseqüències, amb incerteses i nous instruments utilitzats per apaivagar-la. La crisi originada
a partir del confinament arrel de la pandèmia de la Covid-19 ha deixat una petjada sense
precedents en l’activitat econòmica. Segons estimacions de la Cambra de Comerç de
Barcelona, el PIB del segon trimestre a Catalunya s’ha reduït un 16,3% respecte a
l’anterior. Tanmateix, a mesura que avançaven les fases de desescalada del confinament fins
a la nova normalitat, la contracció econòmica s’ha anat atenuant de forma intensa.
A la província de Barcelona, les empreses s’han reduït un 8,8% respecte al 29 de febrer i
se situen en 170.825, la xifra més baixa des del primer trimestre del 2013. No obstant això,
a finals de juny es comença a crear ocupació respecte al mes anterior, però en relació amb un
any enrere la disminució és de 107.232 persones, un -4,4%. Al seu torn els llocs de treball
acumulen una pèrdua des de l’inici de la pandèmia de gairebé 125.000 llocs, un -4,8%; la
caiguda ha estat més intensa entre els assalariats (-5,5%) que els autònoms (-1,4%).
Paral·lelament el nombre d’aturats se situa en poc més de 358.000 persones, la dada més alta
des del 2015. Conseqüentment la taxa d’atur registral s’incrementa anualment 3,3 p.p.
fins al 13,1%. Per grups d’edat la crisi està afectant amb més intensitat al grup dels joves, amb
un increment del 61% interanual d’aturats i una caiguda del 13,8% en l’ocupació. Per gènere no
s’observen moltes diferències en la baixada de l’ocupació interanual (entorn del 4-5% en
ambdós casos), però sí en el creixement de l’atur registrat (41,3% en els homes i 28,3% en les
dones).
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Els beneficiaris totals de prestacions han augmentat en 399.476 persones des de febrer, fins a
les 583.626 persones a finals de maig, dada que més que triplica la d’un any enrere (163.438 al
maig del 2019). L’augment dels beneficiaris prové sobretot del creixement de persones
perceptores de la prestació de nivell contributiu per ERTOs Covid-19 (tant per reducció de
jornada com per suspensió de contracte), amb un saldo net de +86.780 persones respecte a
l’abril (187.960 altes i 101.180 baixes) fins a les 363.252 (el 62% del total beneficiaris).
Referent als ERTOs, a la demarcació hi ha 310.221 assalariats en aquesta situació i 180.065
autònoms amb prestació a finals de juny. S’ha de tenir en compte que les persones afectades
per un ERTO continuen afiliades a la Seguretat Social i no passen a incrementar el nombre
d’aturats, quedant registrades estadísticament com a demandants d’ocupació en el grup
d’ocupats. Pel que fa als expedients iniciats d’altes d’ERTOs, segons la Generalitat de
Catalunya, a la demarcació es registren gairebé 572.549 persones assalariades que han estat
afectades en algun moment entre el 22 de març i el 30 de juny. Aquesta xifra representa el 28%
del total assalariats. Per sectors, al conjunt de Catalunya els serveis de menjar i
allotjament és l’activitat amb més persones treballadores afectades per altes en ERTOs
(el 15% del total), a continuació li segueixen el comerç a l’engròs (8%) i el comerç al detall
(7%). El turisme, que ha hagut de paralitzar la seva activitat durant els mesos de confinament,
ha iniciat expedients d’ERTO a gairebé 26.600 treballadors fins a finals de juny (el 4% del total
de treballadors afectats), és a dir, la pràctica totalitat dels assalariats del sector.
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Les dades d’ocupació a finals de juny mostren disminucions dels llocs de treball a gairebé totes
les activitats, tant respecte a finals de febrer com a un any enrere. L’hostaleria és el sector
que registra la pèrdua més important anual, tant en termes absoluts com relatius, amb
30.313 llocs de treball menys en un any, un -15,6%. Li segueixen les activitats
administratives i de serveis auxiliars (26.331 llocs menys, el -10,9%) –que inclouen entre
d’altres les activitats de lloguer, relacionades amb l'ocupació, les administratives, les agències
de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves– i el comerç a l’engròs i al detall
(amb 17.591 llocs de treball menys respecte a un any enrere). Respecte a l’inici de la crisi,
l’educació és el sector que més disminueix el nombre de llocs de treball en termes absoluts i
relatius, però també degut a motius estacionals.

Per territoris, la demarcació de Barcelona, amb un descens del -10% se situa com a la
setena província on més disminueix el teixit empresarial, 1,4 p.p. més que la mitjana
espanyola (-8,6%). Les reduccions han oscil·lat entre el -4,3% a Navarra fins al -13,2% a
Balears. Anàlogament, el nombre de d’assalariats i autònoms segons la Seguretat Social també
ha disminuït anualment a totes les províncies, a excepció de set en el cas d’autònoms.
Albacete és la província que registra el menor descens d’assalariats, -2%, i les Illes Balears el
més elevat, -17,5%. Barcelona amb un -5,5% registra una disminució molt similar a la mitjana
espanyola (-5,8%).
Quant als autònoms les disminucions oscil·len entre el -0,1% de Huelva i el -6,1% de les Illes
Balears. Barcelona (-1,4%) registra també un descens similar al de la mitjana espanyola (1,2%). Paral·lelament les persones aturades registrades a finals de juny 2020 han augmentat
anualment de forma intensa a totes les províncies entre l’11,7% de Ciudad Real i el 104,3% de
les Illes Balears. Barcelona amb un 33,8%, és la 8a província on més creixen els aturats,
5,7 p.p. més que al conjunt d’Espanya (28,1%). Els augments més importants i per sobre o
entorn a la mitjana estatal es concentren geogràficament a la part nord-est de la península, al
Mediterrani i Andalusia.
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Dins de la demarcació de Barcelona, totes les comarques estan patint els efectes de la
crisi sense excepció. Però les diferències en l’estructura productiva de cada territori
estan marcant clarament el nivell d’afectació i de recuperació. Així, l’indicador d’evolució
anual de l’atur registrat reflexa diferències percentuals comarcals entre el 30 de juny de 2020 i
2019 de més de deu punts (mapa 2). Les comarques del centre-nord de la demarcació,
amb el pes dels serveis més reduït, són les que baixen menys (Bages, i Berguedà), amb
l’excepció d’Osona. Per contra, Barcelonès, Moianès i la mateixa Osona són les que
més augmenten el nombre d’aturats, per sobre del 30%.
En el cas de l’evolució anual de la població ocupada resident, aquesta reflexa diferències que
es correspondrien en certa manera amb el major o menor pes de sectors com el turístic i/o
comercial dintre de cada comarca. D’aquesta manera, el Maresme, el Garraf i el Barcelonès
són les comarques amb major pèrdua percentual de població ocupada entre el 30 de
juny de 2020 i 2019. Això també es denota en els llocs de treball assalariat, amb el Maresme i
el Garraf al capdavant de la pèrdua, però no en els llocs de treball autònom, on Osona, el
Moianès i el Berguedà obtenen les xifres més negatives.
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El període abans de la crisi actual, l’any 2019
L’anàlisi de les dades socioeconòmiques de la demarcació de Barcelona anteriors a la crisi
actual, les del 2019, ja presentaven símptomes de desacceleració en alguns dels seu principals
indicadors socioeconòmics en comparació amb el molt bon recorregut previ (2014-2018). Així,
el 2019 les xifres d’atur cauen un 0,7%, la població ocupada resident augmenta un 1,7%,
els llocs de treball ho fan en un 1,8%, i el nombre d’empreses s’estanca –en els quatre
casos són els resultats menys positius des dels anys 2012-2013.
Tot i així, les exportacions continuaven creixent, el nombre de turistes es mantenia a
l’alça i altres activitats com les de serveis d’informació tornaven a augmentar
significativament el seu volum. Tot sota un context de creixement de l’economia catalana de
l’1,9% del PIB, inferior en sis dècimes a l’any anterior, però superior a la mitjana dels països de
la zona euro.
Variació dels llocs de treball, 2006-2020
L’anàlisi de dos dels principals indicadors laborals des de l’any 2006 fins a mitjans de 2020
mostra clarament la desacceleració en el creixement de l’any 2019 i el creixement de l’atur i
descens dels llocs de treball en els dos primers trimestres de 2020 derivats de l’aturada
econòmica per la Covid-19. Són variacions inferiors a les de l’any 2009, però atenuades per
instruments com els ERTOs o les ajudes a autònoms que podrien (o no) augmentar “en diferit”
les conseqüències de la crisi en els propers trimestres.
Variació interanual absoluta dels Llocs de Treball. Província de Barcelona, 2006-2020
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Variació interanual absoluta dels Aturats registrats. Província de Barcelona, 2006-2020
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Monogràfic: “Globalització i diversificació geogràfica dels mercats exteriors a la demarcació
de Barcelona”
“Augmenta l’índex de diversificació geogràfica de les empreses exportadores. Els valors
més alts corresponen als sectors de semimanufactures i béns d’equipament”
En aquest article s’analitza l’evolució de la diversificació geogràfica de les empreses exportadores
regulars* a la demarcació de Barcelona. Arrel de la crisi del 2008, moltes empreses han fet un esforç
per reorientar-se al mercat internacional i diversificar les seves vendes. S’ofereix una anàlisi per al
conjunt de la demarcació per països del 2003 al 2019 i segons l’estructura sectorial des del 2000.
El 2019, un 35,1% de les empreses exportadores totals van ser regulars a la demarcació, però van
concentrar el 92,4% del volum monetari exportat. Aquest mateix any, cada una d’aquestes
empreses va vendre per valor de més de 3,5MEUR en mitjana, xifra que ha augmentat un
42% des del 2003. Alhora, s’ha observat un creixement del nombre de països als quals exporten,
al voltant de 3 el 2003 a 3,5 el 2019, procés especialment intens en la darrera etapa expansiva. El
darrer any, els principals països de destí van ser França (21,4% de les empreses consolidades),
Portugal (19,8%), Estats Units (18,1%), Itàlia (16%) i Alemanya (15%). D’aquí es desprèn que la
regió exportadora amb major rellevància és la Unió Europea (30,7%), seguida de l’Amèrica Llatina
(27,9%). Tanmateix, mentre que els països veïns han perdut quota de mercat en el període 20032019, la Xina ha augmentat el seu pes en 9,8 p.p. fins a l’11,9%, seguida d’Estats Units (+4,5 p.p.) i
l’Índia (+4,4 p.p.).

Quant a l’estructura sectorial, els principals sectors exportadors, a banda del d’altres mercaderies
amb un pes en termes monetaris marginal, és el de béns d’equipament (maquinària, equip de
telecomunicacions, etc.) amb un pes del 27,9% del total d’empreses que han exportat el 2019,
seguit del de manufactures de consum (1 de cada 4 empreses que hi ha exportat) i del de les
semimanufactures (23,3%). Alhora, juntament amb el de l’alimentació, aquests són els sectors més
diversificats geogràficament: de 3,6 països en mitjana en l’alimentació a 4,6 en les
semimanufactures. A més, el contingut tecnològic de la majoria de béns exportats és d’un nivell
mitjà-alt.
Alinear esforços cap a la diversificació geogràfica, augmentar el contingut tecnològic i ampliar la
base d’empreses exportadores regulars són factors clau per mantenir un teixit empresarial
productiu i competitiu, alhora que taxes elevades de creixement a llarg termini. S’ha observat que
la diversificació geogràfica de la demarcació és elevada, però amb marge de millora augmentant els
mercats de destí aprofitant la proximitat del Nord d’Àfrica, els lligams culturals d’Amèrica Llatina, i la
dimensió del mercat d’Àsia, tot produint béns de major valor afegit amb més inversions en R+D.
*Nota: han exportat un mínim de quatre anys consecutius.
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Monogràfic: “L’economia del paisatge: de l’atracció territorial a la localització dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible”
“El paisatge és un factor intangible de desenvolupament que permet connectar les noves
economies –del visitant, blava, circular, taronja, solidària, etc.– amb la gestió del territori”
El monogràfic analitza el paper del paisatge en les estratègies de desenvolupament econòmic local.
Respon des d’una òptica sectorial quina és la relació de les activitats econòmiques amb la part més
intangible del territori, la que té a veure amb les percepcions, els sentits, les emocions i el pòsit cultural
a partir d’algunes de les qüestions que el confinament ha posat sobre la taula: quina relació tenim amb
la ciutat i l’entorn? Com hem contribuït a modelar físicament els territoris des de les polítiques de
desenvolupament?
L’aprofitament
econòmic
dels
paisatges a Catalunya s’inicia a
través del turisme i la construcció
residencial. En el nivell més bàsic i
reculat en el temps, el paisatge
actua com un atractor, a la manera
d’un imant que aglomera activitat al
seu voltant.
Una segona dimensió econòmica
del paisatge apareix amb la
globalització:
les
polítiques
públiques subratllen una sèrie
d’atributs dels territoris que aporten
identitat i, per tant, capacitat de projecció a les empreses i productes locals. És el paisatge com a valor.
En un tercer moment, les comunitats locals utilitzen el paisatge com una eina per satisfer les seves
pròpies necessitats, d’acord amb els esquemes del desenvolupament autocentrat. La força creixent de
l’economia social i solidària, al costat de la cerca de models circulars de producció i consum, genera
una narrativa renovada per als espais ordinaris: franges perifèriques reviuen com a hortes socials,
naus industrials abandonades es reconverteixen en espais de fabricació cooperativa, els boscos
d’utilitat pública d’antigues zones mineres esdevenen nous paisatges energètics. S’enforteix, doncs, la
visió del paisatge com a bé comú.
La crisi de la Covid-19 fa que les estratègies es duguin més enllà i es planteja l’oportunitat
d’una infraestructura paisatgística i patrimonial que suporti, al costat de l’anterior, activitats
vinculades amb la salut, amb un paper molt destacat dels serveis socioambientals: passeig, descans,
esport, contacte amb la natura i la cultura, el lleure, el desenvolupament cognitiu, la trobada o
l’envelliment actiu entre d’altres, que ens podem aventurar a dir que cada vegada seran més
valorades.
En aquest monogràfic s’ha volgut mostrar el contingut econòmic del paisatge que sovint queda
amagat darrere de tractaments sectorials que venen del turisme, els preus del sòl, l’alimentació,
l’agroecologia, el comerç, la cultura, etc. A la vegada, s’explica la transversalitat del paisatge per
connectar les noves economies (del visitant, blava, taronja, solidària, circular, etc.) amb la gestió del
territori. En les polítiques públiques de desenvolupament econòmic local, doncs, s’assisteix a
un gir conceptual que fa del paisatge no tant un espai físic ni natural sinó un portador
d’intangibles econòmics en tota mena de territoris: urbans, periurbans, de ruralitat, etc.
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Podeu descarregar l’Informe Territorial de la demarcació de Barcelona al següent enllaç
https://ja.cat/ITDB2020 #InformeTerritorial20

Per a més informació:

Premsa i Comunicació
Noèlia València
nvalencia@cambrabcn.org
Tel. 934 169 382 – 606 77 39 98

Gabinet de Premsa i Comunicació
Susana Burgos
burgosjs@diba.cat
Premsa: 934 022 094 – 648 20 00 63
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