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AFILIACIÓ 
L’afiliació al RGSS disminueix respecte 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 13,8% (ciutat i Catalunya) i el 15,5% 
(demarcació). En valors absoluts, els nous aturats són sobretot persones de nacionalitat espanyola, excepte a 
nivell comarcal. Les dones registren majors augments relatius, així com també ho fan les persones de 45 anys 
o més, mentre que els joves menors de 20 anys registren un descens generalitzat. Per estudis, els majors 
increments relatius es troben entre les persones sense estudis. Per sectors econòmics, caldria destacar el 
descens dels aturats al sector industrial a la ciutat i comarca, mentre que per contra els majors augments 
relatius es registren a l’agricultura i entre les persones sense ocupació anterior. 
Mensualment l’atur disminueix a tots els àmbits territorials, amb taxes que es troben entre el -3,2% català i el 
-4,5% a la demarcació. Per nacionalitats, l’atur disminueix en proporcions similars a tots dos col·lectius, 
exceptuant al Gironès on el descens és força més acusat entre les persones de nacionalitat espanyola. Per 
sexes, l’atur disminueix tant entre les dones com entre els homes, i per nivell formatiu, destaca la disminució 
d’aturats amb formació professional i estudis universitaris. Per sectors, l’atur retrocedeix en tots els àmbits 
(exceptuant l’agricultura a ciutat i comarca, tot i que es tracta de pocs casos), destacant el sector serveis. 
 

CONTRACTACIÓ 
Respecte l’any anterior, la contractació augmenta a tots els àmbits territorials analitzats, especialment a la 
comarca (9,1%) i demarcació (11,0%). Aquest increment és present en quasi totes les variables analitzades. 
Els contractes indefinits disminueixen, entre un -4,8% a Catalunya i un -22,9% a la ciutat. Per nacionalitats i 
per sexes, augmenta la contractació en general, exceptuant les persones de nacionalitat no espanyola a la 
demarcació. Segons l’edat, la contractació augmenta més proporcionalment entre les persones a partir de 30 
anys, destacant les majors de 45. Per contra, a tots els àmbits exceptuant Catalunya, baixa la contractació 
entre els menors de 20 anys. Per estudis, els majors increments es donen entre les persones amb FP o 
educació general, registrant-se descensos en els nivell formatius més bàsics i entre les persones amb estudis 
universitaris a nivell local i comarcal. Per sectors, disminueix la contractació a l’agricultura (exceptuant la 
demarcació), destacant però els creixements relatius a la indústria i la construcció (no a nivell català). 
Respecte el mes anterior, la contractació disminueix a la ciutat i demarcació i augmenta al Gironès i a 
Catalunya. En general, disminueix la contractació indefinida (exceptuant Catalunya) i augmenta la temporal 
(exceptuant la demarcació). En tots els àmbits menys el català, disminueix la contractació de persones de 
nacionalitat espanyola, mentre que la de persones de nacionalitat no espanyola únicament baixa a nivell de 
demarcació. Per sexes, la contractació baixa entre les dones (exceptuant Catalunya) i augmenta entre els 
homes. Per edats, a nivell català augmenta la contractació a totes les franges d’edat, mentre que a la 
demarcació es registra un retrocés generalitzat exceptuant únicament els menors de 20 anys. A la ciutat i 
comarca, es registra un descens notable en la contractació entre les persones de 20 a 24 anys. Per estudis, 
mentre l’increment és generalitzat a Catalunya i comarca (exceptuant les persones amb estudis universitaris 
en aquest últim cas), a la ciutat i demarcació es dóna un retrocés en la contractació especialment entre els 
nivells formatius més baixos i a nivell local, també entre els universitaris. En últim lloc, pel que faria 
referència als sectors, destaca especialment el retrocés de la contractació al sector serveis (excepte Catalunya) 
i els increments relatius a la indústria i agricultura (exceptuant província). 
 

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 6,4% de Ripoll i el 33,1% de Lloret de Mar. En valors absoluts, el major increment 
l’experimenten Girona (807 aturats més que l’abril anterior), Salt (708), Lloret de Mar (654) i Figueres (627).  
Respecte el mes anterior, l’atur baixa en tots els municipis. L’Escala (-9,9%), la Bisbal d’Empordà (-9,1%) i 
Castell-Platja d’Aro (-8,6%) destaquen pels majors descensos en termes proporcionals. 
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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 6.646 807 13,8 ▲ -243 -3,5 ▼ 13.273 1.770 15,4 ▲ -492 -3,6 ▼ 52.879 7.089 15,5 ▲ -2.512 -4,5 ▼ 574.736 69.695 13,8 ▲ -18.920 -3,2 ▼ 

Nac. esp. 4.738 501 11,8 ▲ -175 -3,6 ▼ 8.637 805 10,3 ▲ -383 -4,2 ▼ 36.682 3.652 11,1 ▲ -1.840 -4,8 ▼ 445.437 45.333 11,3 ▲ -14.386 -3,1 ▼ 

Nac. no esp. 1.908 306 19,1 ▲ -68 -3,4 ▼ 4.636 965 26,3 ▲ -109 -2,3 ▼ 16.197 3.437 26,9 ▲ -672 -4,0 ▼ 129.299 24.362 23,2 ▲ -4.534 -3,4 ▼ 

Home 3.606 393 12,2 ▲ -127 -3,4 ▼ 7.452 897 13,7 ▲ -311 -4,0 ▼ 29.119 3.610 14,2 ▲ -1.550 -5,1 ▼ 304.795 36.912 13,8 ▲ -11.638 -3,7 ▼ 

Dona 3.040 414 15,8 ▲ -116 -3,7 ▼ 5.821 873 17,6 ▲ -181 -3,0 ▼ 23.760 3.479 17,2 ▲ -962 -3,9 ▼ 269.941 32.783 13,8 ▲ -7.282 -2,6 ▼ 

De 16 a 19 171 -43 -20,1 ▼ -13 -7,1 ▼ 306 -107 -25,9 ▼ -19 -5,8 ▼ 1.124 -225 -16,7 ▼ -19 -1,7 ▼ 10.673 -2.093 -16,4 ▼ 492 4,8 ▲ 

20 a 24 anys 617 50 8,8 ▲ -89 -12,6 ▼ 1.134 54 5,0 ▲ -139 -10,9 ▼ 4.201 214 5,4 ▲ -588 -12,3 ▼ 40.072 -247 -0,6 ▼ -4.549 -10,2 ▼ 

25 a 29 anys 992 7 0,7 ▲ -21 -2,1 ▼ 1.816 86 5,0 ▲ -81 -4,3 ▼ 6.637 427 6,9 ▲ -409 -5,8 ▼ 68.470 3.414 5,2 ▲ -3.721 -5,2 ▼ 

30 a 44 anys 2.886 462 19,1 ▲ -100 -3,3 ▼ 5.921 982 19,9 ▲ -213 -3,5 ▼ 22.700 3.378 17,5 ▲ -1.098 -4,6 ▼ 245.042 35.623 17,0 ▲ -8.349 -3,3 ▼ 

45 a 64 anys 1.980 331 20,1 ▲ -20 -1,0 ▼ 4.096 755 22,6 ▲ -40 -1,0 ▼ 18.217 3.295 22,1 ▲ -398 -2,1 ▼ 210.479 32.998 18,6 ▲ -2.793 -1,3 ▼ 

Sense estudis 97 33 51,6 ▲ -1 -1,0 ▼ 409 150 57,9 ▲ 14 3,5 ▲ 2.051 727 54,9 ▲ 11 0,5 ▲ 7.392 2.096 39,6 ▲ -51 -0,7 ▼ 

Primaris 
incomplets 

633 140 28,4 ▲ 4 0,6 ▲ 1.979 582 41,7 ▲ 18 0,9 ▲ 6.411 1.488 30,2 ▲ -121 -1,9 ▼ 33.488 5.822 21,0 ▲ -884 -2,6 ▼ 

Educació 
general 

4.759 528 12,5 ▲ -171 -3,5 ▼ 8.977 822 10,1 ▲ -392 -4,2 ▼ 37.423 4.146 12,5 ▲ -1.901 -4,8 ▼ 417.883 46.822 12,6 ▲ -12.841 -3,0 ▼ 

FP/postsecund 629 35 5,9 ▲ -29 -4,4 ▼ 1.169 107 10,1 ▲ -64 -5,2 ▼ 4.764 349 7,9 ▲ -345 -6,8 ▼ 77.185 9.140 13,4 ▲ -3.616 -4,5 ▼ 

Estudis 
superiors 

528 71 15,5 ▲ -46 -8,0 ▼ 739 109 17,3 ▲ -68 -8,4 ▼ 2.230 379 20,5 ▲ -156 -6,5 ▼ 38.788 5.815 17,6 ▲ -1.528 -3,8 ▼ 

Agricultura 105 30 40,0 ▲ 6 6,1 ▲ 308 112 57,1 ▲ 5 1,7 ▲ 1.212 459 61,0 ▲ -12 -1,0 ▼ 8.396 2.833 50,9 ▲ -482 -5,4 ▼ 

Indústria 806 -14 -1,7 ▼ -37 -4,4 ▼ 1.898 -28 -1,5 ▼ -78 -3,9 ▼ 8.161 67 0,8 ▲ -272 -3,2 ▼ 103.083 3.359 3,4 ▲ -3.467 -3,3 ▼ 

Construcció 1.310 135 11,5 ▲ -32 -2,4 ▼ 3.043 333 12,3 ▲ -98 -3,1 ▼ 11.689 926 8,6 ▲ -600 -4,9 ▼ 101.091 11.014 12,2 ▲ -3.170 -3,0 ▼ 

Serveis 4.037 482 13,6 ▲ -172 -4,1 ▼ 7.231 1.002 16,1 ▲ -304 -4,0 ▼ 29.369 4.480 18,0 ▲ -1.595 -5,2 ▼ 332.126 39.827 13,6 ▲ -11.814 -3,4 ▼ 

SOA 388 174 81,3 ▲ -8 -2,0 ▼ 793 351 79,4 ▲ -17 -2,1 ▼ 2.448 1.157 89,6 ▲ -33 -1,3 ▼ 30.040 12.662 72,9 ▲ 13 0,0 ≡ 

 

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



 

 

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 2.846 143 5,3 ▲ -24 -0,8 ▼ 4.467 372 9,1 ▲ 99 2,3 ▲ 15.726 1.019 6,9 ▲ -377 -2,3 ▼ 184.185 18.251 11,0 ▲ 19.062 11,5 ▲ 

Indefinit 361 -107 -22,9 ▼ -53 -12,8 ▼ 579 -130 -18,3 ▼ -34 -5,5 ▼ 2.395 -498 -17,2 ▼ -283 -10,6 ▼ 22.320 -1.116 -4,8 ▼ 14 0,1 ▲ 

Temporal 2.485 250 11,2 ▲ 29 1,2 ▲ 3.888 502 14,8 ▲ 133 3,5 ▲ 13.331 1.517 12,8 ▲ -94 -0,7 ▼ 161.865 19.367 13,6 ▲ 19.048 13,3 ▲ 

Nac. esp. 2.133 96 4,7 ▲ -79 -3,6 ▼ 3.235 255 8,6 ▲ -74 -2,2 ▼ 10.623 1.062 11,1 ▲ -82 -0,8 ▼ 133.068 17.764 15,4 ▲ 13.301 11,1 ▲ 

Nac. no esp. 713 47 7,1 ▲ 55 8,4 ▲ 1.232 117 10,5 ▲ 173 16,3 ▲ 5.103 -43 -0,8 ▼ -295 -5,5 ▼ 51.117 487 1,0 ▲ 5.761 12,7 ▲ 

Home 1.281 35 2,8 ▲ 41 3,3 ▲ 2.184 135 6,6 ▲ 117 5,7 ▲ 8.610 613 7,7 ▲ 123 1,4 ▲ 96.359 9.348 10,7 ▲ 11.991 14,2 ▲ 

Dona 1.565 108 7,4 ▲ -65 -4,0 ▼ 2.283 237 11,6 ▲ -18 -0,8 ▼ 7.116 406 6,1 ▲ -500 -6,6 ▼ 87.826 8.903 11,3 ▲ 7.071 8,8 ▲ 

De 16 a 19 168 -22 -11,6 ▼ 23 15,9 ▲ 253 -9 -3,4 ▼ 28 12,4 ▲ 864 -11 -1,3 ▼ 39 4,7 ▲ 8.452 424 5,3 ▲ 1.104 15,0 ▲ 

De 20 a 24 anys 464 -29 -5,9 ▼ -94 -16,8 ▼ 711 1 0,1 ▲ -138 -16,3 ▼ 2.541 120 5,0 ▲ -232 -8,4 ▼ 34.208 3.986 13,2 ▲ 3.717 12,2 ▲ 

De 25 a 29 anys 582 19 3,4 ▲ 21 3,7 ▲ 884 34 4,0 ▲ 25 2,9 ▲ 2.877 23 0,8 ▲ -34 -1,2 ▼ 36.256 3.035 9,1 ▲ 4.127 12,8 ▲ 

De 30 a 44 anys 1.186 114 10,6 ▲ 38 3,3 ▲ 1.886 214 12,8 ▲ 120 6,8 ▲ 6.750 587 9,5 ▲ -99 -1,4 ▼ 77.257 8.509 12,4 ▲ 7.203 10,3 ▲ 

De 45 a 64 anys 446 61 15,8 ▲ -12 -2,6 ▼ 733 132 22,0 ▲ 64 9,6 ▲ 2.694 300 12,5 ▲ -51 -1,9 ▼ 28.012 2.297 8,9 ▲ 2.911 11,6 ▲ 

Sense estudis 138 -39 -22,0 ▼ 23 20,0 ▲ 231 -30 -11,5 ▼ 38 19,7 ▲ 935 -219 -19,0 ▼ -31 -3,2 ▼ 13.159 -152 -1,1 ▼ 2.092 18,9 ▲ 

Primaris incomplets 99 -22 -18,2 ▼ -8 -7,5 ▼ 217 -24 -10,0 ▼ 33 17,9 ▲ 959 -68 -6,6 ▼ -150 -13,5 ▼ 9.955 -642 -6,1 ▼ 1.602 19,2 ▲ 

Educació general 2.044 193 10,4 ▲ -32 -1,5 ▼ 3.144 331 11,8 ▲ 23 0,7 ▲ 11.751 962 8,9 ▲ -314 -2,6 ▼ 116.098 11.974 11,5 ▲ 9.610 9,0 ▲ 

FP/postsecundaris 278 100 56,2 ▲ 48 20,9 ▲ 397 108 37,4 ▲ 51 14,7 ▲ 1.079 293 37,3 ▲ 98 10,0 ▲ 24.032 4.283 21,7 ▲ 3.604 17,6 ▲ 

Estudis superiors 287 -89 -23,7 ▼ -55 -16,1 ▼ 478 -13 -2,6 ▼ -46 -8,8 ▼ 1.002 51 5,4 ▲ 20 2,0 ▲ 20.941 2.788 15,4 ▲ 2.154 11,5 ▲ 

Agricultura 10 -2 -16,7 ▼ 5 100,0 ▲ 79 25 46,3 ▲ 28 54,9 ▲ 338 -53 -13,6 ▼ -1 -0,3 ▼ 6.028 -450 -6,9 ▼ 3.509 139,3 ▲ 

Indústria 142 21 17,4 ▲ 43 43,4 ▲ 289 39 15,6 ▲ 59 25,7 ▲ 1.222 76 6,6 ▲ -36 -2,9 ▼ 11.677 1.594 15,8 ▲ 642 5,8 ▲ 

Construcció 288 72 33,3 ▲ 58 25,2 ▲ 514 19 3,8 ▲ 66 14,7 ▲ 1.936 168 9,5 ▲ 176 10,0 ▲ 15.563 -2.877 -15,6 ▼ 887 6,0 ▲ 

Serveis 2.406 52 2,2 ▲ -130 -5,1 ▼ 3.585 289 8,8 ▲ -54 -1,5 ▼ 12.230 828 7,3 ▲ -516 -4,0 ▼ 150.917 19.984 15,3 ▲ 14.024 10,2 ▲ 

 
▲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 Maig 6.646 807 13,8 ▲ -243 -3,5 ▼ 1.028 71 7,4 ▲ -35 -3,3 ▼ 985 106 12,1 ▲ -99 -9,1 ▼ 

 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 Maig 3.775 455 13,7 ▲ -163 -4,1 ▼ 773 120 18,4 ▲ -41 -5,0 ▼ 831 158 23,5 ▲ -43 -4,9 ▼ 

 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 Maig 619 42 7,3 ▲ -58 -8,6 ▼ 576 81 16,4 ▲ -63 -9,9 ▼ 4.033 627 18,4 ▲ -196 -4,6 ▼ 

 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 Maig 2.628 654 33,1 ▲ -219 -7,7 ▼ 2.361 207 9,6 ▲ -11 -0,5 ▼ 2.120 381 21,9 ▲ -87 -3,9 ▼ 

 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 Maig 1.438 204 16,5 ▲ -103 -6,7 ▼ 926 56 6,4 ▲ -37 -3,8 ▼ 1.375 142 11,5 ▲ -80 -5,5 ▼ 

 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 Maig 3.641 708 24,1 ▲ -106 -2,8 ▼ 1.876 297 18,8 ▲ -104 -5,3 ▼ 903 128 16,5 ▲ -41 -4,3 ▼ 

 TORROELLA DE MONTGRÍ   

AFILIACIÓ 
TOTAL 

ITrim 
2010 

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

ATUR TOTAL Maig 704 136 23,9 ▲ -29 -4,0 ▼               

 

 

 

                                                 
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 


