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AFILIACIÓ 
L’afiliació al RGSS disminueix respecte el mateix període de l’any anterior a tots els àmbits territorials analitzats, tot i 
que de manera més moderada a Girona ciutat (-1,6%). Per sectors, a la ciutat de Girona la indústria és l’únic sector que 
incrementa lleugerament el seu nombre d’afiliats, i a la comarca ho fa l’agricultura.  
Respecte el trimestre anterior, també es registra una lleugera davallada a tots els àmbits territorials, exceptuant la 
demarcació. En el cas de la ciutat de Girona, es perden afiliats en el sector dels serveis, mentre que en el cas de la 
comarca ho fan tots els sectors exceptuant l’agricultura. A nivell provincial, s’incrementa l’afiliació a tots els sectors 
menys la indústria i a nivell català, es perden afiliats a tots els sectors econòmics. 
 

ATUR 
L’atur registrat ha augmentat respecte l’any anterior entre el 17,5% (ciutat i Catalunya) i el 19,7% (demarcació). En 
valors absoluts, els nous aturats són sobretot persones de nacionalitat espanyola. Per sexe, les dones registren els majors 
augments relatius, així com també ho fan les persones de 45 anys o més.  En general, disminueix l’atur entre els joves 
menors de 20 anys. Per nivell d’estudis, els majors increments relatius es troben entre les persones sense estudis, mentre 
que en nombres absoluts, el col·lectiu més perjudicat és el d’educació general. En el que faria referència als sectors 
econòmics, tot i que augmenta l’atur de manera generalitzada, cal destacar l’increment percentual registrat a 
l’agricultura (tot i que en valors absoluts suposen pocs casos respecte el total) i les persones sense ocupació anterior 
(valors de creixement superiors al 90% i arribant al 119,6% a la demarcació).  
 

En comparació amb el mes de març, l’atur disminueix a tots els àmbits territorials, amb taxes que es troben entre el -
1,2% de Girona ciutat i el Gironès i el -2,9% de la demarcació. L’atur disminueix tant entre les persones de nacionalitat 
espanyola com entre la població estrangera (exceptuant el Gironès). Per sexes, també baixa entre les dones a tots els 
àmbits exceptuant el cas de Girona ciutat, a la vegada que disminueix entre els homes a tots els àmbits. Per edats, la 
disminució dels aturats ha estat generalitzada, exceptuant les persones de 45 a 64 anys que registren augments tant a 
nivell de comarca com de Catalunya. Quant al nivell formatiu, es registra una disminució en tots els nivells, tot i que a 
la comarca, a la demarcació i a Catalunya s’aprecia un petit augment entre les persones sense estudis, així com també en 
aquelles amb estudis primaris incomplets (Gironès). A la ciutat de Girona,  l’atur disminueix de manera generalitzada 
en tots els sectors, mentre que a la comarca es registren augments en l’agricultura i entre les persones sense ocupació 
anterior. A nivell provincial  i de Catalunya, només es detecta un augment en el nombre d’aturats en el sector agrícola. 
 

CONTRACTACIÓ 
Respecte l’any anterior, la contractació ha augmentat a l’abril del 2010 a tots els àmbits territorials analitzats. Aquest 
increment és notori en quasi totes les variables analitzades, variant lleugerament segons l’àmbit territorial d’estudi. Els 
contractes indefinits disminueixen, entre un 7,3% a Catalunya i un 19,3% a la comarca. També ho fan els contractes a 
persones de nacionalitat no espanyola, en excepció de Girona ciutat, on augmenten un 2,2%. L’augment en la 
contractació ha quedat palès entre tots els grups d’edat, tot i que a nivell de demarcació i Catalunya s’aprecia un 
descens en els joves de 16 a 19 anys, i una lleugera davallada entre els de 25 a 29 anys (demarcació). A Girona ciutat i a 
la demarcació, les persones amb baixos nivells d’estudis i les persones amb estudis superiors han vist reduït el seu 
nombre de contractes, mentre que a la comarca i a Catalunya, sols l’han vist reduït les persones sense estudis o amb 
estudis primaris incomplets. Per sectors, a Girona ciutat i al Gironès la contractació ha disminuït tant en la indústria 
com en la construcció. A nivell provincial augmenta la contractació en tots els sectors i a nivell català, només al sector 
serveis i la indústria. 
 

Respecte el mes anterior, només es registra un increment de la contractació a la demarcació, on la contractació puja en 
tots els col·lectius exceptuant únicament les persones amb estudis universitaris i el sector industrial i de la construcció. 
En els altres àmbits territorials ha disminuït, sobretot a Catalunya (-6,9%), on al contrari que a la demarcació, la 
contractació mensual baixa a totes les variables exceptuant únicament les persones amb estudis primaris incomplets i 
l’agricultura. A la ciutat de Girona i comarca, la contractació ha disminuït entre les dones i les persones de nacionalitat 
espanyola, així com també ho ha fet entre els estrangers (comarca). Per edats, es registren augments en el nombre de 
contractes entre les persones de 16 a 24 anys. Segons el nivell formatiu, únicament s’aprecien augments entres les 
persones amb educació general, i les que compten amb estudis de FP o altres postsecundaris  (Girona ciutat). Per 
sectors, a Girona augmenta la contractació en els serveis i al Gironès ho fa en el sector de l’agricultura. 
 

MUNICIPIS DE MÉS DE 10.000 HABITANTS 
Durant el primer trimestre del 2010 han registrat variacions anuals positives pel que fa a l’afiliació al RGSS els municipis 
de Castell-Platja d’Aro, Palamós, Ripoll i Roses. Pel que fa a la variació trimestral s’aprecia un increment en el nombre 
d’afiliats a tots els municipis costaners, a més de Ripoll. 
 

Tots els municipis gironins de més de 10.000 habitants registren un increment interanual de l’atur, amb valors 
compresos entre el 9,4% de Castell-Platja d’Aro i el 34,7% de Lloret de Mar. En valors absoluts, el major increment 
l’experimenten Girona (1.025 aturats més que l’abril anterior), Salt (819) i Figueres (813).  
 

Respecte el mes anterior, l’atur baixa en tots els municipis, exceptuant Calonge, que augmenta en un 0,2%. Aquesta 
disminució de l’atur s’ha mostrat més intensa entre els municipis costaners, d’entre els que destaca Torroella de Montgrí 
(-11,6%), l’Escala (-10,1%) i Roses (-9,2). 



 

GIRONA CIUTAT GIRONÈS PROVÍNCIA DE GIRONA CATALUNYA 
VARIACIÓ 

ANUAL 
VARIACIÓ 
MENSUAL1 

Valor VARIACIÓ 
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL1 

Valor VARIACIÓ  
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL1 

Valor VARIACIÓ  
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL1 

TAULA RESUM 
DELS 
INDICADORS
D’ATUR I 
AFILIACIÓ  

Valor 
Abs Rel  Abs Rel   Abs Rel  Abs Rel   Abs Rel  Abs Rel   Abs Rel  Abs Rel.  

AFILIACIÓ 58.858 -931 -1,6 ▼ -186 -0,3 ▼ 82.671 -1.813 -2,1 ▼ -285 -0,3 ▼ 218.831 -6.409 -2,8 ▼ 3.549 1,6 ▲ 2.439.774 -90.664 -3,6 ▼ -13.764 -0,6 ▼ 
Agricultura 83 -11 -11,7 ▼ 3 3,8 ▲ 310 11 3,7 ▲ 11 3,7 ▲ 1.260 0 0,0 ≡ 47 3,9 ▲ 7.613 -396 -4,9 ▼ -68 -0,9 ▼ 
Indústria 3.103 33 1,1 ▲ 3 0,1 ▲ 8.947 -663 -6,9 ▼ -50 -0,6 ▼ 43.051 -2.957 -6,4 ▼ -136 -0,3 ▼ 441.378 -38.848 -8,1 ▼ -7.037 -1,6 ▼ 

Construcció 2.411 -600 -19,9 ▼ 28 1,2 ▲ 6.167 -799 -11,5 ▼ -40 -0,6 ▼ 22.314 -3.452 -13,4 ▼ 85 0,4 ▲ 181.852 -31.954 -14,9 ▼ -1.281 -0,7 ▼ 

Serveis 53.261 -353 -0,7 ▼ -220 -0,4 ▼ 67.247 -362 -0,5 ▼ -206 -0,3 ▼ 152.206 0 0,0 ≡ 3.553 2,4 ▲ 1.808.931 -19.466 -1,1 ▼ -5.378 -0,3 ▼ 

ATUR 6.889 1.025 17,5 ▲ -87 -1,2 ▼ 13.765 2.249 19,5 ▲ -162 -1,2 ▼ 55.391 9.125 19,7 ▲ -1.672 -2,9 ▼ 593.656 88.394 17,5 ▲ -10.382 -1,7 ▼ 
Nac. esp. 4.913 660 15,5 ▲ -70 -1,4 ▼ 9.020 1.180 15,1 ▲ -171 -1,9 ▼ 38.522 5.258 15,8 ▲ -1.127 -2,8 ▼ 459.823 60.467 15,1 ▲ -8.763 -1,9 ▼ 

Nac. no esp. 1.976 365 22,7 ▲ -17 -0,9 ▼ 4.745 1.069 29,1 ▲ 9 0,2 ▲ 16.869 3.867 29,7 ▲ -545 -3,1 ▼ 133.833 27.927 26,4 ▲ -1.619 -1,2 ▼ 

Home 3.733 501 15,5 ▲ -93 -2,4 ▼ 7.763 1.111 16,7 ▲ -152 -1,9 ▼ 30.669 4.664 17,9 ▲ -957 -3,0 ▼ 316.433 46.959 17,4 ▲ -6.516 -2,0 ▼ 
Dona 3.156 524 19,9 ▲ 6 0,2 ▲ 6.002 1.138 23,4 ▲ -10 -0,2 ▼ 24.722 4.461 22,0 ▲ -715 -2,8 ▼ 277.223 41.435 17,6 ▲ -3.866 -1,4 ▼ 

De 16 a 19 184 -26 -12,4 ▼ -49 -21,0 ▼ 325 -77 -19,2 ▼ -96 -22,8 ▼ 1.143 -235 -17,1 ▼ -356 -23,7 ▼ 10.181 -2.602 -20,4 ▼ -3.477 -25,5 ▼ 
20 a 24 anys 706 122 20,9 ▲ -4 -0,6 ▼ 1.273 164 14,8 ▲ -18 -1,4 ▼ 4.789 602 14,4 ▲ -154 -3,1 ▼ 44.621 3.257 7,9 ▲ -1.577 -3,4 ▼ 

25 a 29 anys 1.013 38 3,9 ▲ -24 -2,3 ▼ 1.897 177 10,3 ▲ -12 -0,6 ▼ 7.046 729 11,5 ▲ -227 -3,1 ▼ 72.191 5.912 8,9 ▲ -1.818 -2,5 ▼ 

30 a 44 anys 2.986 538 22,0 ▲ -8 -0,3 ▼ 6.134 1.174 23,7 ▲ -48 -0,8 ▼ 23.798 4.253 21,8 ▲ -697 -2,8 ▼ 253.391 43.801 20,9 ▲ -3.470 -1,4 ▼ 

45 a 64 anys 2.000 353 21,4 ▲ -2 -0,1 ▼ 4.136 811 24,4 ▲ 12 0,3 ▲ 18.615 3.776 25,4 ▲ -238 -1,3 ▼ 213.272 38.026 21,7 ▲ -40 0,0 ≡ 

Sense estudis 98 38 63,3 ▲ -1 -1,0 ▼ 395 149 60,6 ▲ 14 3,7 ▲ 2.040 710 53,4 ▲ 27 1,3 ▲ 7.443 2.177 41,3 ▲ 102 1,4 ▲ 
Primaris 
incomplets 

629 118 23,1 ▲ -2 -0,3 ▼ 1.961 558 39,8 ▲ 38 2,0 ▲ 6.532 1.577 31,8 ▲ -162 -2,4 ▼ 34.372 6.405 22,9 ▲ -230 -0,7 ▼ 
Educació 
general 

4.930 703 16,6 ▲ -41 -0,8 ▼ 9.369 1.210 14,8 ▲ -147 -1,5 ▼ 39.324 5.598 16,6 ▲ -1.304 -3,2 ▼ 430.724 59.166 15,9 ▲ -7.695 -1,8 ▼ 

FP/postsecund 658 55 9,1 ▲ -25 -3,7 ▼ 1.233 159 14,8 ▲ -51 -4,0 ▼ 5.109 707 16,1 ▲ -193 -3,6 ▼ 80.801 13.013 19,2 ▲ -1.797 -2,2 ▼ 
Estudis 
superiors 

574 111 24,0 ▲ -18 -3,0 ▼ 807 173 27,3 ▲ -16 -1,9 ▼ 2.386 533 28,8 ▲ -40 -1,6 ▼ 40.316 7.633 23,4 ▲ -762 -1,9 ▼ 

Agricultura 99 24 32,0 ▲ -3 -2,9 ▼ 303 102 50,7 ▲ 17 5,9 ▲ 1.224 453 58,8 ▲ 21 1,7 ▲ 8.878 3.114 54,0 ▲ 168 1,9 ▲ 
Indústria 843 10 1,2 ▲ -20 -2,3 ▼ 1.976 46 2,4 ▲ -44 -2,2 ▼ 8.433 401 5,0 ▲ -285 -3,3 ▼ 106.550 7.721 7,8 ▲ -1.928 -1,8 ▼ 

Construcció 1.342 158 13,3 ▲ -27 -2,0 ▼ 3.141 407 14,9 ▲ -64 -2,0 ▼ 12.289 1.333 12,2 ▲ -333 -2,6 ▼ 104.261 12.930 14,2 ▲ -1.804 -1,7 ▼ 

Serveis 4.209 632 17,7 ▲ -34 -0,8 ▼ 7.535 1.263 20,1 ▲ -80 -1,1 ▼ 30.964 5.587 22,0 ▲ -1.070 -3,3 ▼ 343.940 50.166 17,1 ▲ -5.823 -1,7 ▼ 

SOA 396 201 103,1 ▲ -3 -0,8 ▼ 810 431 113,7 ▲ 9 1,1 ▲ 2.481 1.351 119,6 ▲ -5 -0,2 ▼ 30.027 14.463 92,9 ▲ -995 -3,2 ▼ 
 

▲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 CATALUNYA 
VARIACIÓ 

ANUAL 
VARIACIÓ 
MENSUAL 

VARIACIÓ 
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL 

VARIACIÓ 
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL 

VARIACIÓ  
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL 

TAULA RESUM 
DELS INDICADORS 
DE  
CONTRACTACIÓ 

Valor 
Abs Rel  Abs Rel  

Valor 
Abs Rel  Abs Rel  

Valor 
Abs Rel  Abs Rel  

Valor 
Abs Rel  Abs Rel.  

CONTRACTACIÓ 2.870 343 13,6 ▲ -40 -1,4 ▼ 4.368 553 14,5 ▲ -85 -1,9 ▼ 16.103 550 3,5 ▲ 1.388 9,4 ▲ 165.123 8.877 5,7 ▲ -12.208 -6,9 ▼ 

Indefinit 414 -65 -13,6 ▼ -7 -1,7 ▼ 613 -147 -19,3 ▼ -28 -4,4 ▼ 2678 -571 -17,6 ▼ 20 0,8 ▲ 22.306 -1.760 -7,3 ▼ -3.740 -14,4 ▼ 

Temporal 2.456 408 19,9 ▲ -33 -1,3 ▼ 3.755 700 22,9 ▲ -57 -1,5 ▼ 13.425 1.121 9,1 ▲ 1.368 11,3 ▲ 142.817 10.637 8,0 ▲ -8.468 -5,6 ▼ 

Nac. esp. 2.212 329 17,5 ▲ -41 -1,8 ▼ 3.309 574 21,0 ▲ -36 -1,1 ▼ 10.705 763 7,7 ▲ 442 4,3 ▲ 119.767 9.677 8,8 ▲ -11.004 -8,4 ▼ 

Nac. no esp. 658 14 2,2 ▲ 1 0,2 ▲ 1.059 -21 -1,9 ▼ -49 -4,4 ▼ 5398 -213 -3,8 ▼ 946 21,2 ▲ 45.356 -800 -1,7 ▼ -1.204 -2,6 ▼ 

Home 1.240 119 10,6 ▲ 8 0,6 ▲ 2.067 229 12,5 ▲ 20 1,0 ▲ 8.487 383 4,7 ▲ 635 8,1 ▲ 84.368 5.196 6,6 ▲ -5.263 -5,9 ▼ 

Dona 1.630 224 15,9 ▲ -48 -2,9 ▼ 2.301 324 16,4 ▲ -105 -4,4 ▼ 7.616 167 2,2 ▲ 753 11,0 ▲ 80.755 3.681 4,8 ▲ -6.945 -7,9 ▼ 

De 16 a 19 145 14 10,7 ▲ 35 31,8 ▲ 225 20 9,8 ▲ 51 29,3 ▲ 825 -133 -13,9 ▼ 111 15,5 ▲ 7.348 -219 -2,9 ▼ -198 -2,6 ▼ 

De 20 a 24 anys 558 125 28,9 ▲ 42 8,1 ▲ 849 215 33,9 ▲ 71 9,1 ▲ 2.773 211 8,2 ▲ 399 16,8 ▲ 30.491 1.688 5,9 ▲ -2.490 -7,5 ▼ 

De 25 a 29 anys 561 20 3,7 ▲ -66 -10,5 ▼ 859 72 9,1 ▲ -51 -5,6 ▼ 2.911 -55 -1,9 ▼ 116 4,2 ▲ 32.129 475 1,5 ▲ -3.408 -9,6 ▼ 

De 30 a 44 anys 1.148 95 9,0 ▲ -17 -1,5 ▼ 1.766 144 8,9 ▲ -86 -4,6 ▼ 6.849 388 6,0 ▲ 539 8,5 ▲ 70.054 5.867 9,1 ▲ -4.253 -5,7 ▼ 

De 45 a 64 anys 458 89 24,1 ▲ -34 -6,9 ▼ 669 102 18,0 ▲ -70 -9,5 ▼ 2.745 139 5,3 ▲ 223 8,8 ▲ 25.101 1.066 4,4 ▲ -1.859 -6,9 ▼ 

Sense estudis 115 -23 -16,7 ▼ -11 -8,7 ▼ 193 -22 -10,2 ▼ -2 -1,0 ▼ 966 -193 -16,7 ▼ 83 9,4 ▲ 11.067 -1.142 -9,4 ▼ -954 -7,9 ▼ 

Primaris incomplets 107 -19 -15,1 ▼ -3 -2,7 ▼ 184 -57 -23,7 ▼ -24 -11,5 ▼ 1.109 53 5,0 ▲ 134 13,7 ▲ 8.353 -847 -9,2 ▼ 155 1,9 ▲ 

Educació general 2.076 389 23,1 ▲ 131 6,7 ▲ 3.121 515 19,8 ▲ 120 4,0 ▲ 12.065 524 4,5 ▲ 1.331 12,4 ▲ 106.488 8.848 9,1 ▲ -3.901 -3,5 ▼ 

FP/postsecundaris 230 36 18,6 ▲ 3 1,3 ▲ 346 78 29,1 ▲ -20 -5,5 ▼ 981 174 21,6 ▲ 52 5,6 ▲ 20.428 1.752 9,4 ▲ -2.818 -12,1 ▼ 

Estudis superiors 342 -40 -10,5 ▼ -160 -31,9 ▼ 524 39 8,0 ▲ -159 -23,3 ▼ 982 -8 -0,8 ▼ -212 -17,8 ▼ 18.787 266 1,4 ▲ -4.690 -20,0 ▼ 

Agricultura 5 0 0,0 ≡ -2 -28,6 ▼ 51 20 64,5 ▲ 5 10,9 ▲ 339 105 44,9 ▲ 36 11,9 ▲ 2.519 -300 -10,6 ▼ 399 18,8 ▲ 

Indústria 99 -31 -23,8 ▼ -35 -26,1 ▼ 230 -26 -10,2 ▼ -59 -20,4 ▼ 1.258 130 11,5 ▲ -26 -2,0 ▼ 11.035 1.351 14,0 ▲ -997 -8,3 ▼ 

Construcció 230 -3 -1,3 ▼ -12 -5,0 ▼ 448 -40 -8,2 ▼ -18 -3,9 ▼ 1.760 25 1,4 ▲ -2 -0,1 ▼ 14.676 -1.518 -9,4 ▼ -1.892 -11,4 ▼ 

Serveis 2.536 377 17,5 ▲ 9 0,4 ▲ 3.639 599 19,7 ▲ -13 -0,4 ▼ 12.746 290 2,3 ▲ 1.380 12,1 ▲ 136.893 9.344 7,3 ▲ -9.718 -6,6 ▼ 

 

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



 

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

VARIACIÓ ANUAL 
VARIACIÓ 
MENSUAL2 

VARIACIÓ ANUAL 
VARIACIÓ 
MENSUAL2 

VARIACIÓ ANUAL 
VARIACIÓ 
MENSUAL2  Periode Valor 

Absol Rel.  Absol Rel.  
Valor 

Absol Rel.  Absol. Rel.  
Valor 

Absol. Rel.  Absol. Rel.  

  GIRONA CIUTAT BANYOLES BISBAL D’EMPORDÀ 

AFILIACIÓ 
TOTAL 

ITrim 
2010 

58.858 -931 -1,6 ▼ -186 -0,3 ▼ 4.869 -161 -3,2 ▼ -18 -0,4 ▼ 2.065 -162 -7,3 ▼ 58 2,9 ▲ 

ATUR TOTAL Abril 6.889 1.025 17,5 ▲ -87 -1,2 ▼ 1.063 123 13,1 ▲ -26 -2,4 ▼ 1.084 212 24,3 ▲ -25 -2,3 ▼ 

 BLANES CALONGE CASTELLÓ D'EMPÚRIES 

AFILIACIÓ 
TOTAL 

ITrim 
2010 

6.058 -226 -3,6 ▼ 142 2,4 ▲ 1.533 -113 -6,9 ▼ 63 4,3 ▲ 2.596 -1 0,0 ≡ 117 4,7 ▲ 

ATUR TOTAL Abril 3.938 559 16,5 ▲ -138 -3,4 ▼ 814 129 18,8 ▲ 2 0,2 ▲ 874 160 22,4 ▲ -31 -3,4 ▼ 

 CASTELL PLATJA D’ARO L’ESCALA FIGUERES 

AFILIACIÓ 
TOTAL 

ITrim 
2010 

3.179 78 2,5 ▲ 219 7,4 ▲ 1.522 -36 -2,3 ▼ 121 8,6 ▲ 10.084 -803 -7,4 ▼ -328 -3,2 ▼ 

ATUR TOTAL Abril 677 58 9,4 ▲ -34 -4,8 ▼ 639 131 25,8 ▲ -72 -10,1 ▼ 4.229 813 23,8 ▲ -126 -2,9 ▼ 

 LLORET DE MAR OLOT PALAFRUGELL 

AFILIACIÓ 
TOTAL 

ITrim 
2010 

7.782 -16 -0,2 ▼ 1.725 28,5 ▲ 8.699 -494 -5,4 ▼ -206 -2,3 ▼ 5.068 -217 -4,1 ▼ 213 4,4 ▲ 

ATUR TOTAL Abril 2.847 734 34,7 ▲ -121 -4,1 ▼ 2.372 245 11,5 ▲ -24 -1,0 ▼ 2.207 401 22,2 ▲ -119 -5,1 ▼ 

 PALAMÓS RIPOLL ROSES 

AFILIACIÓ 
TOTAL 

ITrim 
2010 

5.004 80 1,6 ▲ 258 5,4 ▲ 3.630 51 1,4 ▲ 20 0,6 ▲ 3.299 254 8,3 ▲ 315 10,6 ▲ 

ATUR TOTAL Abril 1.541 250 19,4 ▲ -98 -6,0 ▼ 963 92 10,6 ▲ -18 -1,8 ▼ 1.455 178 13,9 ▲ -147 -9,2 ▼ 

 SALT SANT FELIU DE GUÍXOLS SANTA COLOMA DE FARNERS 

AFILIACIÓ 
TOTAL 

ITrim 
2010 

6.037 -76 -1,2 ▼ -148 -2,4 ▼ 3.232 -169 -5,0 ▼ 195 6,4 ▲ 2.467 -196 -7,4 ▼ -47 -1,9 ▼ 

ATUR TOTAL Abril 3.747 819 28,0 ▲ -12 -0,3 ▼ 1.980 369 22,9 ▲ -42 -2,1 ▼ 944 179 23,4 ▲ -24 -2,5 ▼ 

 TORROELLA DE MONTGRÍ   

AFILIACIÓ 
TOTAL 

ITrim 
2010 

2.353 -208 -8,1 ▼ 226 10,6 ▲               

ATUR TOTAL Abril 733 134 22,4 ▲ -96 -11,6 ▼               

 

                                                 
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 


