
Primera aproximació a l’estimació de l’impacte econòmic de la crisi del COVID-19 a la 
província de Barcelona i els municipis més grans de 50.000 habitants 

 
S’estima que la reducció del PIB a la província de Barcelona per cada mes (30 dies) 
d’estat d’alarma seria del 4,6 %. 
 
L’impacte sobre la reducció de l’ocupació seria del 4,00 %. 
 
El mes de març ha presentat les següents dades reals:  
Variació de l'atur i afiliats a la seguretat social província de 
Barcelona 

 

     

 Atur Increment 
percentual 

Afiliats 
seguretat 
social 

Increment 
percentual 

Març 2020  304.439      2.598.370     

Variació mensual  16.708    5,81% -34.199    -1,32% 

Variació interannual  16.725    5,81% -7.886    -0,30% 

 
Estimació de l’impacte sobre l’ocupació en els municipis més grans de 50.000 habitants 
 
Municipis >50.000 
habitants 

Total ocupats Total ocupats 
afectats a 30 dies 

Pes afectats respecte 
ocupats a 30 dies 

Pes afectats respecte 
ocupats a 60 dies 

Badalona 58.391  3.023    5,18% 10,35% 

Barcelona 1.102.200  37.670    3,42% 6,84% 

Castelldefels 17.082  834    4,88% 9,76% 

Cornellà de Llobregat 40.997  2.031    4,95% 9,91% 

Granollers 32.181  1.488    4,62% 9,25% 

L'Hospitalet de Llobregat 101.440  4.042    3,98% 7,97% 

Manresa 30.407  1.173    3,86% 7,72% 

Mataró 48.914  1.897    3,88% 7,76% 

Mollet del Vallès 13.546  567    4,19% 8,38% 

El Prat de Llobregat 53.405  2.843    5,32% 10,65% 

Rubí 24.965  1.380    5,53% 11,06% 

Sabadell 72.717  2.925    4,02% 8,04% 

Sant Boi de Llobregat 27.059  1.300    4,81% 9,61% 

Sant Cugat del Vallès 63.688  1.979    3,11% 6,21% 

Santa Coloma de 
Gramenet 

16.446  834    5,07% 10,14% 

Cerdanyola del Vallès 26.761  918    3,43% 6,86% 

Terrassa 71.030  3.266    4,60% 9,20% 

Viladecans 19.571  1.043    5,33% 10,66% 

Vilanova i la Geltrú 17.254  900    5,22% 10,44% 

Total província 2.555.922  102.237    4,00% 8,00% 

Badia del Vallès 997  53    5,32% 10,63% 

     
     
     

 

Hipòtesis de partida: 
 



• S’ha utilitzat l’estructura productiva detallada a 64 sectors de les Taules inputs 
output de Catalunya 2014. S’ha considerat que aquesta estructura productiva no ha 
variat en els darrers 5 anys. També s’ha considerat que l’estructura és manté com a 
mitjana igual per a la província de Barcelona. 

• S’han considerat com a sectors d’activitat essencials aquells decretats per l’Estat. 

• S’ha considerat que l’activitat alguns serveis s’ha mantingut per teletreball com 
l’activitat de l’administració pública, educació i altres serveis a les empreses. 

• S’ha partit de les dades d’ocupats per municipis del 4art trimestre de 2019. 
 
Metodologia:  

• S’han classificat els 64 sectors de les TIOC en essencials, teletreball i resta 
d’activitats. 

• S’ha considerat que les activitats no essencials ni no teletreball són les que han 
deixar de produït. 

• S’ha calculat la quantitat de producció que s’ha deixat de fer per cada dia de no 
producció, s’ha elevat a 30 dies. 

• S’ha calculat el pes de la producció que s’ha deixat de generat respecte al total 
produït durant un exercici econòmic. 

• A partir de la productivitat aparent del treball s’ha estimat quants treballadors 
haurien deixat de treballar al no realitzar la producció deixada de generar. Aquesta 
serà el nombre d’ocupats que deixen de treballar. 

• S’ha calculat el pes d’aquests ocupats respecte al total d’ocupats. 
 
 
 
 
 


