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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 (-2,7%) i comarca (-3,7%). Per sectors, l’agricultura és l’únic que 
incrementa lleugerament el seu número d’afiliats (exceptuant Girona ciutat), mentre que proporcionalment la 
construcció és la que registra una major davallada. La indústria també registra un retrocés notable en l’afiliació. 
Respecte el trimestre anterior, es registra una lleugera recuperació a Girona ciutat i al Gironès, atribuïble a l’increment 
d’afiliats al sector serveis. Per contra, es perden afiliats a nivell provincial (especialment al sector serveis) i català 
(construcció). 
 
ATUR 
L’atur registrat ha augmentat al voltant del 30% respecte l’any anterior, destacant la comarca amb un 32,3%. Aquest 
increment de l’atur ha afectat més a les persones de nacionalitat espanyola (tot i que en termes relatius ha pujat més 
entre les de nacionalitat no espanyola). Per edats, destaquen les persones entre 30 i 44 anys, mentre que 
proporcionalment, els joves menors de 20 anys serien els menys afectats. En el que faria referència al nivell formatiu, les 
persones amb estudis primaris incomplerts (o inferiors) i les que tenen estudis universitaris, són les que han tingut un 
increment relatiu de l’atur més elevat. Per sexes, les proporcions són molt similars entre homes i dones, exceptuant el 
cas català on les dones experimenten un major creixement relatiu de l’atur. En últim lloc, la construcció i els serveis són 
els sectors més afectats. 
En comparació amb el mes de desembre, l’atur ha augmentat un 7,6% a Girona ciutat i un 7% al Gironès, mentre que a 
la demarcació i Catalunya ho ha fet menys (4,7 i 3,9%, respectivament). En general, aquest increment s’ha notat 
especialment entre les persones de nacionalitat espanyola i sobretot, entre les dones. A Girona ciutat i comarca, és 
destacable l’increment relatiu de l’atur entre les persones menors de 20 anys, fet que no té lloc a la resta d’àmbits 
territorials. Les persones amb FP i altres estudis postsecundaris o amb estudis universitaris registren proporcionalment 
un major increment, i per sectors, cal destacar l’augment d’aturats als serveis i la indústria. 
 
CONTRACTACIÓ 
La contractació disminueix respecte l’any anterior en tots els àmbits territorials analitzats, a la vegada que també 
registra variacions trimestrals negatives tant a la ciutat de Girona, com al Gironès, a la província i a Catalunya. 
La davallada respecte al gener del 2009 afecta majoritàriament als contractes indefinits, afavorint als temporals que 
registren un lleuger augment en els nous contractes a la ciutat (86) i a la comarca (21). 
Per nacionalitats, a la ciutat de Girona (8,2%) i al Gironès (3,0%) s’aprecia un augment en la contractació en les persones 
de nacionalitat espanyola. Per sexes la pèrdua de contractes és superior entre els homes, tot i que en el total de 
Catalunya les variacions interanuals de l’atur femení superen al masculí. Entre les persones d’entre 30 a 44 anys és on 
més disminueix la contractació en nombres absoluts, destacant però en termes relatius el col·lectiu més jove (de 16 a 19 
anys). D’altra banda, destaquen lleugers augments en el nombre de contractes realitzats entre les persones de 45 a 64 
anys a nivell de ciutat (78) i comarca (69). Pel que fa al nivell d’estudis, la pèrdua de contractació anual ha estat 
generalitzada exceptuant les persones amb educació general, tant en la ciutat de Girona com a la comarca del Gironès. A 
la província, en canvi, l’únic col·lectiu que ha registrat augments en la contractació ha estat el d’estudis incomplets. Per 
sectors, augmenta la contractació industrial a Girona ciutat, i pel que fa als serveis, es mantenen estables augmentant 
lleugerament a ciutat i comarca. 
En comparació al trimestre anterior hi ha hagut un augment general de la contractació indefinida: a la ciutat (52), a la 
comarca (67), a la província (49) i a Catalunya (1.278), mentre que el nombre de contractes temporals ha disminuït en 
tots els àmbits. Per nacionalitats la davallada ha estat generalitzada, amb l’excepció dels treballadors de nacionalitat no 
espanyola a nivell provincial, que han augmentat un 0,6%. Tant a Girona ciutat com a la comarca la pèrdua de  
contractes dels homes ha estat superiors al de les dones, mentre que a nivell de demarcació i de Catalunya la proporció 
és inversa. Per edat i nivell d’estudis, s’observen variacions positives entre les persones majors de 30 anys i entre 
aquelles amb estudis de formació professional i universitaris (exceptuant Catalunya). Finalment, tant la indústria com la 
construcció presenten variacions positives en tots els àmbits, exceptuant el Gironès on només ho fa la construcció. 
 
MUNICIPIS DE MÉS DE 10.000 HABITANTS 
Durant el quart trimestre del 2009 tots els municipis de Girona de més de 10.000 habitants han registrat variacions 
anuals negatives en el seu nombre d’afiliats. Torroella de Montgrí, Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal d’Empordà i 
Palafrugell destaquen per la davallada en termes relatius, mentre que Girona, Figueres, Olot i Palafrugell ho fan en 
termes absoluts. Trimestralment, també es registra un descens de l’afiliació a la majoria de poblacions, essent les de la 
costa les més perjudicades, destacant: Lloret de Mar (-3.027), Roses (-943), Torroella de Montgrí (-775) i Blanes (-625). 
D’altra banda, l’afiliació ha augmentat en algunes poblacions: Girona (634), Olot (119), Salt (131), Banyoles (84) i Ripoll 
(40).  
Tots els municipis gironins de més de 10.000 habitants registren un increment interanual de l’atur, amb valors 
compresos entre el 16,2% de Castell-Platja d’Aro i el 37,8% de Salt. En valors absoluts, el major increment l’experimenta 
Girona (1.561 aturats més que el gener anterior), seguida de Salt (986) i Figueres (972).  
Respecte el mes anterior, el municipi on més s’incrementa relativament l’atur és Girona (7’6%), seguit de Salt amb un 
6’8%, mentre que a Olot es registra una disminució de 9 aturats (-0,4%). 



 

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 59.044 -1.618 -2,7 ▼ 634 1,1 ▲ 82.956 -3.161 -3,7 ▼ 492 0,6 ▲ 215.282 -12.367 -5,4 ▼ -9.561 -4,3 ▼ 2.453.538 -135.445 -5,2 ▼ -25.814 -1,0 ▼ 

Agricultura 80 -7 -8,0 ▼ 4 5,3 ▲ 299 8 2,7 ▲ -10 -3,2 ▼ 1.213 19 1,6 ▲ -58 -4,6 ▼ 7.681 295 4,0 ▲ -490 -6,0 ▼ 

Indústria 3.100 -48 -1,5 ▼ -3 -0,1 ▼ 8.997 -1.071 -10,6 ▼ -127 -1,4 ▼ 43.187 -4.554 -9,5 ▼ -681 -1,6 ▼ 448.415 -54.868 -10,9 ▼ -8.994 -2,0 ▼ 

Construcció 2.383 -568 -19,2 ▼ -364 -13,3 ▼ 6.207 -805 -11,5 ▼ -383 -5,8 ▼ 22.229 -3.988 -15,2 ▼ -1.311 -5,6 ▼ 183.133 -35.323 -16,2 ▼ -17.022 -8,5 ▼ 

Serveis 53.481 -995 -1,8 ▼ 997 1,9 ▲ 67.453 -1.293 -1,9 ▼ 1.012 1,5 ▲ 148.653 -3.844 -2,5 ▼ -7.511 -4,8 ▼ 1.814.309 -45.549 -2,4 ▼ 692 0,0 ≡ 

ATUR 6.873 1.561 29,4 ▲ 487 7,6 ▲ 13.738 3.352 32,3 ▲ 900 7,0 ▲ 57.031 12.296 27,5 ▲ 2.553 4,7 ▲ 583.883 128.126 28,1 ▲ 22.122 3,9 ▲ 

Nac. esp. 4.994 1.086 27,8 ▲ 379 8,2 ▲ 9.273 2.117 29,6 ▲ 708 8,3 ▲ 39.918 7.881 24,6 ▲ 2.013 5,3 ▲ 455.713 93.447 25,8 ▲ 17.215 3,9 ▲ 

Nac. no esp. 1.879 475 33,8 ▲ 108 6,1 ▲ 4.465 1.235 38,2 ▲ 192 4,5 ▲ 17.113 4.415 34,8 ▲ 540 3,3 ▲ 128.170 34.679 37,1 ▲ 4.907 4,0 ▲ 

Home 3.805 888 30,4 ▲ 224 6,3 ▲ 7.888 1.922 32,2 ▲ 447 6,0 ▲ 31.813 6.868 27,5 ▲ 1.044 3,4 ▲ 313.756 73.627 30,7 ▲ 10.379 3,4 ▲ 

Dona 3.068 673 28,1 ▲ 263 9,4 ▲ 5.850 1.430 32,4 ▲ 453 8,4 ▲ 25.218 5.428 27,4 ▲ 1.509 6,4 ▲ 270.127 54.499 25,3 ▲ 11.743 4,5 ▲ 

De 16 a 19 189 20 11,8 ▲ 22 13,2 ▲ 360 42 13,2 ▲ 48 15,4 ▲ 1.376 56 4,2 ▲ 37 2,8 ▲ 11.864 675 6,0 ▲ 373 3,2 ▲ 

20 a 24 anys 697 155 28,6 ▲ 30 4,5 ▲ 1.280 275 27,4 ▲ 73 6,0 ▲ 5.180 967 23,0 ▲ 268 5,5 ▲ 45.051 6.759 17,7 ▲ 2.121 4,9 ▲ 

25 a 29 anys 1.091 209 23,7 ▲ 106 10,8 ▲ 1.988 366 22,6 ▲ 147 8,0 ▲ 7.562 1.231 19,4 ▲ 323 4,5 ▲ 73.191 12.158 19,9 ▲ 2.756 3,9 ▲ 

30 a 44 anys 2.913 668 29,8 ▲ 225 8,4 ▲ 6.048 1.563 34,8 ▲ 417 7,4 ▲ 24.304 5.437 28,8 ▲ 1.182 5,1 ▲ 247.310 60.695 32,5 ▲ 10.029 4,2 ▲ 

45 a 64 anys 1983 509 34,5 ▲ 104 5,5 ▲ 4.062 1.106 37,4 ▲ 215 5,6 ▲ 18.609 4.605 32,9 ▲ 743 4,2 ▲ 206.467 47.839 30,2 ▲ 6.843 3,4 ▲ 

Sense estudis 85 30 54,5 ▲ 4 4,9 ▲ 354 116 48,7 ▲ 13 3,8 ▲ 1.930 641 49,7 ▲ 44 2,3 ▲ 6.788 2.072 43,9 ▲ 274 4,2 ▲ 

Primaris 
incomplets 

612 165 36,9 ▲ 42 7,4 ▲ 1.807 594 49,0 ▲ 81 4,7 ▲ 6.533 1.803 38,1 ▲ 252 4,0 ▲ 33.058 7.054 27,1 ▲ 850 2,6 ▲ 

Educació 
general 

4.863 969 24,9 ▲ 296 6,5 ▲ 9.407 1.974 26,6 ▲ 573 6,5 ▲ 40.773 7.876 23,9 ▲ 1.682 4,3 ▲ 423.993 88.126 26,2 ▲ 14.647 3,6 ▲ 

FP/postsecund 682 178 35,3 ▲ 67 10,9 ▲ 1.291 367 39,7 ▲ 129 11,1 ▲ 5.188 1.221 30,8 ▲ 334 6,9 ▲ 79.013 19.504 32,8 ▲ 4.093 5,5 ▲ 

Estudis 
superiors 

631 219 53,2 ▲ 78 14,1 ▲ 879 301 52,1 ▲ 104 13,4 ▲ 2.607 755 40,8 ▲ 241 10,2 ▲ 41.031 11.370 38,3 ▲ 2.258 5,8 ▲ 

Agricultura 96 20 26,3 ▲ 6 6,7 ▲ 276 30 12,2 ▲ 5 1,8 ▲ 1.118 83 8,0 ▲ -16 -1,4 ▼ 7.611 2.693 54,8 ▲ 240 3,3 ▲ 

Indústria 896 114 14,6 ▲ 60 7,2 ▲ 2.102 348 19,8 ▲ 136 6,9 ▲ 8.866 1.224 16,0 ▲ 280 3,3 ▲ 106.989 21.286 24,8 ▲ 2.541 2,4 ▲ 

Construcció 1358 369 37,3 ▲ 47 3,6 ▲ 3.179 931 41,4 ▲ 109 3,6 ▲ 12.694 3.510 38,2 ▲ 316 2,6 ▲ 104.228 21.183 25,5 ▲ 2.657 2,6 ▲ 

Serveis 4231 1.012 31,4 ▲ 352 9,1 ▲ 7.559 1.866 32,8 ▲ 604 8,7 ▲ 32.317 6.795 26,6 ▲ 1.873 6,2 ▲ 339.069 66.888 24,6 ▲ 15.394 4,8 ▲ 

SOA 292 46 18,7 ▲ 22 8,1 ▲ 622 177 39,8 ▲ 46 8,0 ▲ 2.036 684 50,6 ▲ 100 5,2 ▲ 25.986 16.076 162,2 ▲ 1.290 5,2 ▲ 

 

▲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 2.748 -74 -2,6 ▼ -193 -6,6 ▼ 4.128 -163 -3,8 ▼ -328 -7,4 ▼ 11.406 -974 -7,9 ▼ -551 -4,6 ▼ 142.453 -13.621 -8,7 ▼ -22.999 -13,9 ▼ 

Indefinit 337 -160 -32,2 ▼ 52 18,2 ▲ 538 -184 -25,5 ▼ 67 14,2 ▲ 1.728 -577 -25,0 ▼ 49 2,9 ▲ 19.376 -5.361 -21,7 ▼ 1.278 7,1 ▲ 

Temporal 2.411 86 3,7 ▲ -245 -9,2 ▼ 3.590 21 0,6 ▲ -395 -9,9 ▼ 9.678 -397 -3,9 ▼ -600 -5,8 ▼ 123.077 -8.260 -6,3 ▼ -24.277 -16,5 ▼ 

Nac. esp. 2.264 172 8,2 ▲ -53 -2,3 ▼ 3.238 95 3,0 ▲ -211 -6,1 ▼ 8.130 -143 -1,7 ▼ -571 -6,6 ▼ 105.513 -6.740 -6,0 ▼ -19.040 -15,3 ▼ 

Nac. no esp. 484 -246 -33,7 ▼ -140 -22,4 ▼ 890 -258 -22,5 ▼ -117 -11,6 ▼ 3.276 -831 -20,2 ▼ 20 0,6 ▲ 36.940 -6.881 -15,7 ▼ -3.959 -9,7 ▼ 

Home 1.035 -105 -9,2 ▼ -186 -15,2 ▼ 1.737 -123 -6,6 ▼ -245 -12,4 ▼ 5.945 -619 -9,4 ▼ -113 -1,9 ▼ 71.439 -5.695 -7,4 ▼ -7.841 -9,9 ▼ 

Dona 1.713 31 1,8 ▲ -7 -0,4 ▼ 2.391 -40 -1,6 ▼ -83 -3,4 ▼ 5.461 -355 -6,1 ▼ -438 -7,4 ▼ 71.014 -7.926 -10,0 ▼ -15.158 -17,6 ▼ 

De 16 a 19 112 -31 -21,7 ▼ -56 -33,3 ▼ 186 -49 -20,9 ▼ -101 -35,2 ▼ 502 -291 -36,7 ▼ -242 -32,5 ▼ 5.809 -2.844 -32,9 ▼ -3.596 -38,2 ▼ 

De 20 a 24 anys 471 -13 -2,7 ▼ -189 -28,6 ▼ 710 -79 -10,0 ▼ -225 -24,1 ▼ 1.811 -193 -9,6 ▼ -449 -19,9 ▼ 25.746 -3.278 -11,3 ▼ -8.950 -25,8 ▼ 

De 25 a 29 anys 559 -8 -1,4 ▼ -89 -13,7 ▼ 839 2 0,2 ▲ -90 -9,7 ▼ 2.157 -171 -7,3 ▼ -132 -5,8 ▼ 28.262 -3.177 -10,1 ▼ -4.372 -13,4 ▼ 

De 30 a 44 anys 1.042 -100 -8,8 ▼ 62 6,3 ▲ 1.626 -106 -6,1 ▼ 18 1,1 ▲ 4.934 -283 -5,4 ▼ 245 5,2 ▲ 59.985 -3.179 -5,0 ▼ -4.333 -6,7 ▼ 

De 45 a 64 anys 564 78 16,0 ▲ 79 16,3 ▲ 767 69 9,9 ▲ 70 10,0 ▲ 2.002 -36 -1,8 ▼ 27 1,4 ▲ 22.651 -1.143 -4,8 ▼ -1.748 -7,2 ▼ 

Sense estudis 91 -27 -22,9 ▼ -42 -31,6 ▼ 159 -42 -20,9 ▼ -49 -23,6 ▼ 665 -228 -25,5 ▼ -59 -8,1 ▼ 9.687 -3.003 -23,7 ▼ -2.712 -21,9 ▼ 

Primaris incomplets 103 -65 -38,7 ▼ -18 -14,9 ▼ 246 -85 -25,7 ▼ -40 -14,0 ▼ 1.071 125 13,2 ▲ 198 22,7 ▲ 7.603 -1.636 -17,7 ▼ -172 -2,2 ▼ 

Educació general 1.863 120 6,9 ▲ -245 -11,6 ▼ 2.743 86 3,2 ▲ -346 -11,2 ▼ 7.531 -711 -8,6 ▼ -1.016 -11,9 ▼ 86.010 -6.285 -6,8 ▼ -16.065 -15,7 ▼ 

FP 217 -64 -22,8 ▼ 1 0,5 ▲ 322 -104 -24,4 ▼ -24 -6,9 ▼ 910 -26 -2,8 ▼ 66 7,8 ▲ 18.893 -1.681 -8,2 ▼ -3.237 -14,6 ▼ 

FP/postsecundaris 474 -38 -7,4 ▼ 111 30,6 ▲ 658 -18 -2,7 ▼ 131 24,9 ▲ 1.229 -134 -9,8 ▼ 260 26,8 ▲ 20.260 -1.016 -4,8 ▼ -813 -3,9 ▼ 

Agricultura 2 -5 -71,4 ▼ 1 100,0 ▲ 38 -16 -29,6 ▼ -7 -15,6 ▼ 234 -63 -21,2 ▼ -25 -9,7 ▼ 1.663 -388 -18,9 ▼ -497 -23,0 ▼ 

Indústria 124 16 14,8 ▲ 2 1,6 ▲ 241 -5 -2,0 ▼ -26 -9,7 ▼ 1.087 -38 -3,4 ▼ 171 18,7 ▲ 10.512 -596 -5,4 ▼ 1.579 17,7 ▲ 

Construcció 171 -106 -38,3 ▼ 45 35,7 ▲ 346 -151 -30,4 ▼ 34 10,9 ▲ 1.286 -479 -27,1 ▼ 138 12,0 ▲ 13.351 -3.453 -20,5 ▼ 2.075 18,4 ▲ 

Serveis 2.451 21 0,9 ▲ -241 -9,0 ▼ 3.503 9 0,3 ▲ -329 -8,6 ▼ 8.799 -394 -4,3 ▼ -835 -8,7 ▼ 116.927 -9.184 -7,3 ▼ -26.156 -18,3 ▼ 

 

 
▲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 

GIRONA CIUTAT BANYOLES BISBAL D’EMPORDÀ 

VARIACIÓ ANUAL 
VARIACIÓ 
MENSUAL2 

VARIACIÓ ANUAL 
VARIACIÓ 
MENSUAL2 

VARIACIÓ ANUAL 
VARIACIÓ 
MENSUAL2 

 

P
er

ío
d

e 

Valor 
Absol Rel.  Absol Rel.  

Valor 
Absol Rel.  Absol. Rel.  

Valor 
Absol. Rel.  Absol. Rel.  

AFILIACIÓ 
TOTAL 

IVTri 
2009 

59.044 -1.618 -2,7 ▼ 634 1,1 ▲ 4.887 -233 -4,6 ▼ 84 1,7 ▲ 2.007 -250 -11,1 ▼ -95 -4,5 ▼ 

ATUR TOTAL Gen.  6.873 1.561 29,4 ▲ 487 7,6 ▲ 1.072 227 26,9 ▲ 17 1,6 ▲ 1.096 275 33,5 ▲ 37 3,5 ▲ 

 BLANES CALONGE CASTELLÓ D'EMPÚRIES 

AFILIACIÓ 
TOTAL 

IVTri 
2009 

5.916 -497 -7,7 ▼ -625 -9,6 ▼ 1.470 -139 -8,6 ▼ -204 -12,2 ▼ 2.479 -94 -3,7 ▼ -391 -13,6 ▼ 

ATUR TOTAL Gen. 4.049 807 24,9 ▲ 248 6,5 ▲ 812 145 21,7 ▲ 27 3,4 ▲ 949 169 21,7 ▲ 23 2,5 ▲ 

 CASTELL PLATJA D’ARO L’ESCALA FIGUERES 

AFILIACIÓ 
TOTAL 

IVTri 
2009 

2.960 -149 -4,8 ▼ -662 -18,3 ▼ 1.401 -68 -4,6 ▼ -378 -21,2 ▼ 10.412 -754 -6,8 ▼ -54 -0,5 ▼ 

ATUR TOTAL Gen. 730 102 16,2 ▲ 11 1,5 ▲ 739 153 26,1 ▲ 23 3,2 ▲ 4.207 972 30,0 ▲ 210 5,3 ▲ 

 LLORET DE MAR OLOT PALAFRUGELL 

AFILIACIÓ 
TOTAL 

IVTri 
2009 

6.057 -481 -7,4 ▼ -3.027 -33,3 ▼ 8.905 -686 -7,2 ▼ 119 1,4 ▲ 4.855 -528 -9,8 ▼ -446 -8,4 ▼ 

ATUR TOTAL Gen. 3.205 666 26,2 ▲ 111 3,6 ▲ 2.278 375 19,7 ▲ -9 -0,4 ▼ 2.462 621 33,7 ▲ 110 4,7 ▲ 

 PALAMÓS RIPOLL ROSES 

AFILIACIÓ 
TOTAL 

IVTri 
2009 

4.746 -398 -7,7 ▼ -212 -4,3 ▼ 3.610 -139 -3,7 ▼ 40 1,1 ▲ 2.984 -41 -1,4 ▼ -943 -24,0 ▼ 

ATUR TOTAL Gen. 1.611 336 26,4 ▲ 59 3,8 ▲ 933 136 17,1 ▲ 37 4,1 ▲ 1.626 244 17,7 ▲ 36 2,3 ▲ 

 SALT SANT FELIU DE GUÍXOLS SANTA COLOMA DE FARNERS 

AFILIACIÓ 
TOTAL 

IVTri 
2009 

6.185 -103 -1,6 ▼ 131 2,2 ▲ 3.037 -392 -11,4 ▼ -312 -9,3 ▼ 2.514 -138 -5,2 ▼ -75 -2,9 ▼ 

ATUR TOTAL Gen. 3.593 986 37,8 ▲ 229 6,8 ▲ 2.023 416 25,9 ▲ 87 4,5 ▲ 904 202 28,8 ▲ 32 3,7 ▲ 

 TORROELLA DE MONTGRÍ   

AFILIACIÓ 
TOTAL 

IVTri 
2009 

2.127 -330 -13,4 ▼ -775 -26,7 ▼               

ATUR TOTAL Gen. 894 211 30,9 ▲ 17 1,9 ▲               

 

                                                 
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 


