
 

Febrer 2009 
 

AFILIACIÓ 
L’afiliació al Règim General de la Seguretat Social ha registrat una davallada anual i trimestral, en tots els 
àmbits territorials analitzats, exceptuant el sector de l’agricultura que registra valors positius a Girona ciutat 
i a la comarca (tot i que en nombres absoluts són 7 persones més afiliades al Gironès i 32 a Girona ciutat 
durant l’últim trimestre). 
Al sector de la construcció és a on es registra proporcionalment una major davallada anual de l’afiliació. 
Aquesta tendència es repeteix per a tots els àmbits territorials i temporals analitzats. 
No obstant això, cal destacar que en nombres absoluts el sector serveis registra, en alguns casos, una 
davallada de l’afiliació superior a la de la construcció. A nivell anual, a Girona ciutat el sector serveis perd el 
doble de treballadors que la construcció i a nivell trimestral a la província de Girona, els triplica (10.876 
afiliats menys).  
 

ATUR 
L’atur total ha augmentat a tots els territoris observats, tant a nivell anual com mensual. 
L’increment de l’atur ha afectat més a les persones de nacionalitat no espanyola (tot i que en nombres 
absoluts aquestes són la meitat que les de nacionalitat espanyola en la comparació anual) i als homes, que 
han registrat variacions relatives anuals molt per sobre de les totals. En l’evolució mensual però, les dones 
experimenten un creixement gairebé igual que el dels homes. 
El creixement de l’atur afecta en major mesura les persones amb educació general (que experimenten un 
major creixement absolut en els tres àmbits territorials). Mensualment, són les persones amb formació 
professional les que han registrat un augment relatiu de l’atur major. 
Per edats, la franja d’edat més afectada en nombre absolut és la compresa entre els 30 i 44 anys, tot i que les 
dades mensuals indiquen un major increment relatiu entre les persones de 16 a 20 anys. 
La variació relativa anual més important la registra el sector de la construcció, el qual ha tingut una pujada 
superior al 100% en tots els nivells territorials analitzats. En nombres absoluts destaquen els aturats del 
sector serveis. Mensualment, destaca l’augment de l’atur en el sector de la indústria que està al voltant del 
6,0% en tots els àmbits territorials analitzats. 
 

CONTRACTACIÓ 
La contractació mensual disminueix per Girona ciutat en tots els àmbits temporals i territorials analitzats.  
Aquesta davallada ha afectat majoritàriament, als contractes de caire temporal, en nombres absoluts,. Tot i 
que anualment i en termes relatius, la davallada de la contractació entre indefinits i temporals és molt 
similar. 
Anualment és destacable la baixada de la contractació al sector de la construcció i entre les persones sense 
estudis. Per contrapartida, mensualment destaca el lleuger augment de contractes en aquest sector, tot i que 
pel total de la demarcació suposen 48 contractes nous. 
En nombres absoluts, destaca la baixada de contractes entre les persones amb educació general i del sector 
serveis, tant anualment com mensualment. 
Les dones són les que registren un major descens de la contractació en comparació amb el mes anterior, 
mentre que anualment s’ha registrat una major baixada de la contractació entre els homes. 
Anualment, el descens de contractes en termes relatius ha afectat més a les persones de nacionalitat no 
espanyola, mentre que mensualment ha estat més acusat entre les persones de nacionalitat espanyola. 
 

MUNICIPIS DE MÉS DE 10.000 HABITANTS 
Entre els municipis de la província de Girona que tenen més de 10.000 habitants, s’ha registrat una davallada 
de l’afiliació total, menys a Olot on aquesta ha pujat durant l’últim any i s’ha mantingut gairebé igual durant 
l’últim trimestre. 
La davallada de l’afiliació anual, ha estat més significativa a Roses i Sant Feliu de Guíxols. En nombres 
absoluts cal destacar també Figueres, Roses i Salt amb més de 1.000 persones menys afiliades. 
La major variació relativa anual de l’atur la registren Ripoll (93,8%) i Banyoles (88,9%). Els municipis amb la 
major variació absoluta són; Girona (2.116 persones), Figueres (1.518 persones), Salt (1.143 persones) i Blanes 
(1.270). 
Pel que fa a l’evolució mensual de l’atur, el major creixement relatiu l’experimenten Banyoles (10,7%) i Olot 
(7,4%), tot i que novament són els municipis amb més població (Girona, Figueres, Salt, Blanes i Olot) els que 
presenten una major variació absoluta 
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GIRONA CIUTAT GIRONÈS PROVÍNCIA DE GIRONA 
VARIACIÓ 
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL1 

VARIACIÓ 
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL1 

VARIACIÓ 
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL1 

TAULA RESUM DELS 
INDICADORS 
D’ATUR I AFILIACIÓ P

er
ío
d
e 

Valor 
Absol Rel.  Absol Rel.  

Valor 
Absol. Rel.  Absol. Rel.  

Valor 
Absol. Rel.  Absol. Rel.  

AFILIACIÓ TOTAL 60.662 -3.435 -5,4 ▼ -843 -1,4 ▼ 86.117 -5.958 -6,5 ▼ -1.626 -1,9 ▼ 227.649 -17.835 -7,3 ▼ -16.426 -6,7 ▼ 

Agricultura 119 23 24,0 ▲ 32 26,9 ▲ 497 -5 -1,0 ▼ 7 1,4 ▲ 1.915 -28 -1,4 ▼ -112 -5,5 ▼ 

Indústria 3.255 -428 -11,6 ▼ -214 -6,6 ▼ 9.911 -947 -8,7 ▼ -512 -4,9 ▼ 46.459 -3.594 -7,2 ▼ -2.207 -4,5 ▼ 

Construcció 2.751 -988 -26,4 ▼ -381 -13,8 ▼ 6.781 -2.105 -23,7 ▼ -738 -9,8 ▼ 25.005 -9.615 -27,8 ▼ -3.231 -11,4 ▼ 

Serveis Q
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54.537 -2.042 -3,6 ▼ -280 -0,5 ▼ 68.928 -2.901 -4,0 ▼ -383 -0,6 ▼ 154.270 -4.598 -2,9 ▼ -10.876 -6,6 ▼ 

ATUR TOTAL 5.611 2.116 60,5 ▲ 299 5,6 ▲ 10.943 4.399 67,2 ▲ 557 5,4 ▲ 46.437 19.150 70,2 ▲ 1.702 3,8 ▲ 

Nacionalitat espanyola 4.093 1.505 58,2 ▲ 185 4,7 ▲ 7.506 2.902 63,0 ▲ 350 4,9 ▲ 33.193 13.073 65,0 ▲ 1.156 3,6 ▲ 

Nacionalitat no esp. 1.518 611 67,4 ▲ 114 8,1 ▲ 3.437 1.497 77,2 ▲ 207 6,4 ▲ 13.244 6.077 84,8 ▲ 546 4,3 ▲ 

Home 3.095 1.394 82,0 ▲ 178 6,1 ▲ 6.280 3.041 93,9 ▲ 314 5,3 ▲ 25.976 13.145 102,4 ▲ 1.031 4,1 ▲ 

Dona 2.516 722 40,2 ▲ 121 5,1 ▲ 4.663 1.358 41,1 ▲ 243 5,5 ▲ 20.461 6.005 41,5 ▲ 671 3,4 ▲ 

De 16 a 20 197 89 82,4 ▲ 28 16,6 ▲ 366 155 73,5 ▲ 48 15,1 ▲ 1.425 572 67,1 ▲ 105 8,0 ▲ 

De 20 a 24 anys 586 196 50,3 ▲ 44 8,1 ▲ 1.082 418 63,0 ▲ 77 7,7 ▲ 4.394 1.861 73,5 ▲ 181 4,3 ▲ 

De 25 a 29  933 367 64,8 ▲ 51 5,8 ▲ 1.688 687 68,6 ▲ 66 4,1 ▲ 6.544 2.834 76,4 ▲ 213 3,4 ▲ 

De 30 a 44 anys 2.350 973 70,7 ▲ 105 4,7 ▲ 4.703 2.011 74,7 ▲ 218 4,9 ▲ 19.548 8.816 82,1 ▲ 681 3,6 ▲ 

De 45 a 64 anys 1.545 491 46,6 ▲ 71 4,8 ▲ 3.104 1.128 57,1 ▲ 148 5,0 ▲ 14.526 5.067 53,6 ▲ 522 3,7 ▲ 

Sense estudis 57 15 35,7 ▲ 2 3,6 ▲ 246 108 78,3 ▲ 8 3,4 ▲ 1.312 569 76,6 ▲ 23 1,8 ▲ 

Estudis primaris 
incomplets 

492 173 54,2 ▲ 45 10,1 ▲ 1.300 492 60,9 ▲ 87 7,2 ▲ 4.946 1.950 65,1 ▲ 216 4,6 ▲ 

Educació general 4.065 1.569 62,9 ▲ 171 4,4 ▲ 7.774 3.191 69,6 ▲ 341 4,6 ▲ 34.073 14.065 70,3 ▲ 1.176 3,6 ▲ 

Formació Professional 556 212 61,6 ▲ 57 11,4 ▲ 1.011 414 69,3 ▲ 94 10,3 ▲ 4.207 1.898 82,2 ▲ 264 6,7 ▲ 

Estudis superiors 441 147 50,0 ▲ 24 5,8 ▲ 612 194 46,4 ▲ 27 4,6 ▲ 1.899 668 54,3 ▲ 23 1,2 ▲ 

Agricultura 81 19 30,6 ▲ 5 6,6 ▲ 257 78 43,6 ▲ 11 4,5 ▲ 1.051 373 55,0 ▲ 16 1,5 ▲ 

Indústria 834 364 77,4 ▲ 52 6,6 ▲ 1.859 759 69,0 ▲ 105 6,0 ▲ 8.055 3.430 74,2 ▲ 413 5,4 ▲ 

Construcció 1.031 516 100,2 ▲ 42 4,2 ▲ 2.331 1.249 115,4 ▲ 83 3,7 ▲ 9.564 5.432 131,5 ▲ 380 4,1 ▲ 

Serveis 3.381 1.114 49,1 ▲ 162 5,0 ▲ 5.987 2.127 55,1 ▲ 294 5,2 ▲ 26.284 9.272 54,5 ▲ 762 3,0 ▲ 

Sense ocupació anterior 
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284 103 56,9 ▲ 38 15,4 ▲ 509 186 57,6 ▲ 64 14,4 ▲ 1.483 643 76,5 ▲ 131 9,7 ▲ 

 

▲Augment de l’afiliació           ▼ Davallada de l’atur             
▼Davallada de l’afiliació          ▲Augment de l’atur 
≡  Sense variació 
 

                                                 
1 La variació relativa de les dades d’afiliació és trimestral i no mensual, ja que les dades d’afiliació tenen periodicitat trimestral. 



 

GIRONA CIUTAT GIRONÈS PROVÍNCIA DE GIRONA 

VARIACIÓ 
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL 

VARIACIÓ 
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL 

VARIACIÓ ANUAL 
VARIACIÓ 
MENSUAL 

TAULA RESUM 
DELS 
INDICADORS DE 
CONTRACTACIÓ P
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Valor 
Absol. Rel.  Absol. Rel.  

Valor 
Absol. Rel.  Absol. Rel.  

Valor 
Absol. Rel.  Absol Rel.  

CONTRACTACIÓ 
TOTAL 

2.462 -1.392 -36,1 ▼ -360 -12,8 ▼ 3.699 -2.085 -36,0 ▼ -592 -13,8 ▼ 11.171 -6.902 -38,2 ▼ -1.209 -9,8 ▼ 

Indefinit 450 -344 -43,3 ▼ -47 -9,5 ▼ 717 -456 -38,9 ▼ -5 -0,7 ▼ 2.400 -1.507 -38,6 ▼ 95 4,1 ▲ 

Temporal 2.012 -1.048 -34,2 ▼ -313 -13,5 ▼ 2.982 -1.629 -35,3 ▼ -587 -16,4 ▼ 8.771 -5.395 -38,1 ▼ -1.304 -12,9 ▼ 

Nacionalitat 
espanyola 

1.776 -951 -34,9 ▼ -316 -15,1 ▼ 2.611 -1.308 -33,4 ▼ -532 -16,9 ▼ 7.250 -4.038 -35,8 ▼ -1.023 -12,4 ▼ 

Nacionalitat no 
espanyola 

686 -441 -39,1 ▼ -44 -6,0 ▼ 1.088 -777 -41,7 ▼ -60 -5,2 ▼ 3.921 -2.864 -42,2 ▼ -186 -4,5 ▼ 

Home 1.148 -614 -34,8 ▼ 8 0,7 ▲ 1.808 -1.173 -39,3 ▼ -52 -2,8 ▼ 6.129 -3.959 -39,2 ▼ -435 -6,6 ▼ 

Dona 1.314 -778 -37,2 ▼ -368 -21,9 ▼ 1.891 -912 -32,5 ▼ -540 -22,2 ▼ 5.042 -2.943 -36,9 ▼ -774 -13,3 ▼ 

De 16 a 20 109 -150 -57,9 ▼ -34 -23,8 ▼ 166 -235 -58,6 ▼ -69 -29,4 ▼ 523 -661 -55,8 ▼ -270 -34,0 ▼ 

De 20 a 24 anys 426 -308 -42,0 ▼ -58 -12,0 ▼ 632 -395 -38,5 ▼ -157 -19,9 ▼ 1.811 -1.350 -42,7 ▼ -193 -9,6 ▼ 

De 25 a 29 544 -339 -38,4 ▼ -23 -4,1 ▼ 799 -477 -37,4 ▼ -38 -4,5 ▼ 2.194 -1.571 -41,7 ▼ -134 -5,8 ▼ 

De 30 a 44 anys 982 -455 -31,7 ▼ -160 -14,0 ▼ 1.517 -766 -33,6 ▼ -215 -12,4 ▼ 4.800 -2.536 -34,6 ▼ -417 -8,0 ▼ 

De 45 a 64 anys 401 -140 -25,9 ▼ -85 -17,5 ▼ 585 -212 -26,6 ▼ -113 -16,2 ▼ 1.843 -784 -29,8 ▼ -195 -9,6 ▼ 

Sense estudis 132 -134 -50,4 ▼ 14 11,9 ▲ 213 -225 -51,4 ▼ 12 6,0 ▲ 822 -759 -48,0 ▼ -71 -8,0 ▼ 

Estudis primaris 
incomplets 

168 -69 -29,1 ▼ 0 0,0 ≡ 270 -128 -32,2 ▼ -61 -18,4 ▼ 907 -662 -42,2 ▼ -39 -4,1 ▼ 

Educació general 1.566 -871 -35,7 ▼ -177 -10,2 ▼ 2.426 -1.356 -35,9 ▼ -231 -8,7 ▼ 7.692 -4.576 -37,3 ▼ -550 -6,7 ▼ 

Formació 
Professional 

215 -111 -34,0 ▼ -66 -23,5 ▼ 295 -155 -34,4 ▼ -131 -30,8 ▼ 697 -495 -41,5 ▼ -239 -25,5 ▼ 

Estudis superiors 381 -207 -35,2 ▼ -131 -25,6 ▼ 495 -221 -30,9 ▼ -181 -26,8 ▼ 1.053 -410 -28,0 ▼ -310 -22,7 ▼ 

Agricultura 24 4 20,0 ▲ 17 242,9 ▲ 62 -30 -32,6 ▼ 4 6,9 ▲ 341 -80 -19,0 ▼ -10 -2,8 ▼ 

Indústria 73 -38 -34,2 ▼ -9 -11,0 ▼ 180 -149 -45,3 ▼ -41 -18,6 ▼ 1.004 -683 -40,5 ▼ -45 -4,3 ▼ 

Construcció 273 -219 -44,5 ▼ 19 7,5 ▲ 497 -391 -44,0 ▼ 45 10,0 ▲ 1.663 -1.492 -47,3 ▼ 48 3,0 ▲ 

Serveis 
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2.092 -1.139 -35,3 ▼ -387 -15,6 ▼ 2.960 -1.515 -33,9 ▼ -600 -16,9 ▼ 8.163 -4.647 -36,3 ▼ -1.202 -12,8 ▼ 

 

▲Augment de la contractació        
▼Davallada de la contractació      ≡  Sense variació 



 

TAULA RESUM DELS INDICADORS D’AFILIACIÓ I ATUR. MUNICIPIS DE MÉS DE 10.000 HABITANTS 

 GIRONA CIUTAT GIRONÈS PROVÍNCIA DE GIRONA 

 
VARIACIÓ 
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL2 

VARIACIÓ 
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL2 

VARIACIÓ 
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL2 

 

P
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d
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Valor 
Absol Rel.  Absol Rel.  

Valor 
Absol Rel.  Absol. Rel.  

Valor 
Absol. Rel.  Absol. Rel.  

AFILIACIÓ TOTAL IVTri 

2008 
60.662 -3.435 -5,4 ▼ -843 -1,4 ▼ 86.117 -5.958 -6,5 ▼ -1.626 -1,9 ▼ 227.649 -17.835 -7,3 ▼ -16.426 -6,7 ▼ 

ATUR TOTAL Febrer 5.611 2.116 60,5 ▲ 299 5,6 ▲ 10.943 4.399 67,2 ▲ 557 5,4 ▲ 46.437 19.150 70,2 ▲ 1.702 3,8 ▲ 

 BANYOLES BISBAL D’EMPORDÀ BLANES 

AFILIACIÓ TOTAL IVTri 

2008 
5.120 -111 -2,1 ▼ -5 -0,1 ▼ 2.257 -248 -9,9 ▼ -141 -5,9 ▼ 6.413 -941 -12,8 ▼ -917 -12,5 ▼ 

ATUR TOTAL Febrer 935 440 88,9 ▲ 90 10,7 ▲ 833 340 69,0 ▲ 12 1,5 ▲ 3.355 1.270 60,9 ▲ 113 3,5 ▲ 

 CALONGE CASTELLÓ D'EMPÚRIES CASTELL PLATJA D’ARO 

AFILIACIÓ TOTAL IVTri 

2008 
1.609 -255 

-
13,7 

▼ -284 -15,0 ▼ 2.573 -222 -7,9 ▼ -444 -14,7 ▼ 3.109 -120 -3,7 ▼ -758 -19,6 ▼ 

ATUR TOTAL Febrer 672 282 72,3 ▲ 5 0,7 ▲ 783 310 65,5 ▲ 3 0,4 ▲ 637 242 61,3 ▲ 9 1,4 ▲ 

 FIGUERES LLORET DE MAR OLOT 

AFILIACIÓ TOTAL IVTri 

2008 
11.166 -1.085 -8,9 ▼ -309 -2,7 ▼ 6.538 -708 -9,8 ▼ -3.667 -35,9 ▼ 9.591 213 2,3 ▲ 9 0,1 ▲ 

ATUR TOTAL Febrer 3.362 1.518 82,3 ▲ 127 3,9 ▲ 2.563 880 52,3 ▲ 24 0,9 ▲ 2.043 873 74,6 ▲ 140 7,4 ▲ 

 PALAFRUGELL PALAMÓS RIPOLL 

AFILIACIÓ TOTAL IVTri 

2008 
5.383 -730 

-
11,9 

▼ -635 -10,6 ▼ 5.144 -631 -10,9 ▼ -379 -6,9 ▼ 3.749 -266 -6,6 ▼ -151 -3,9 ▼ 

ATUR TOTAL Febrer 1.880 850 82,5 ▲ 39 2,1 ▲ 1.285 477 59,0 ▲ 10 0,8 ▲ 843 408 93,8 ▲ 46 5,8 ▲ 

 ROSES SALT SANT FELIU DE GUÍXOLS 

AFILIACIÓ TOTAL IVTri 

2008 
3.025 -1.028 

-
25,4 

▼ -1.143 -27,4 ▼ 6.288 -1.100 -14,9 ▼ -84 -1,3 ▼ 3.429 -761 -18,2 ▼ -504 -12,8 ▼ 

ATUR TOTAL Febrer 1.394 532 61,7 ▲ 12 0,9 ▲ 2.743 1.143 71,4 ▲ 136 5,2 ▲ 1.650 705 74,6 ▲ 43 2,7 ▲ 

 SANTA COLOMA DE FARNERS TORROELLA DE MONTGRÍ 

AFILIACIÓ TOTAL IVTri 

2008 
2.652 -311 

-
10,5 

▼ -180 -6,4 ▼ 2.457 -339 -12,1 ▼ -713 -22,5 ▼ 

ATUR TOTAL Febrer 720 327 83,2 ▲ 18 2,6 ▲ 690 209 43,5 ▲ 7 1,0 ▲ 

 

                                                 
2 La variació relativa de les dades d’afiliació és trimestral i no mensual, ja que les dades d’afiliació tenen periodicitat trimestral. 

▲Augment de l’afiliació       ▼ Davallada de l’atur  
▼Davallada de l’afiliació     ▲Augment de l’atur 
≡  Sense variació 


