
 

Novembre 2010 
AFILIACIÓ 
Les dades d’afiliació corresponents al tercer trimestre de 2010 presenten xifres negatives, excepte a la ciutat de 
Girona, on es percep tant un increment anual (1,1%) com trimestral (0,3%). Pel que fa als sectors econòmics, l’únic 
que presenta unes xifres positives són els serveis. Finalment indicar que els sectors de la indústria i la construcció 
presenten una davallada de l’afiliació tant pel que fa a la variació anual com la trimestral arreu. Destacar, 
tanmateix, que el sector de la construcció esdevé el més perjudicat, especialment a la ciutat amb una variació 
anual del -14,1%. 
 
ATUR 
L’atur registrat ha augmentat respecte l’any anterior en tots els territoris estudiats, amb valors que oscil·len entre 
l’1,6 a Catalunya i el 7,3% de Girona ciutat. En comparació al novembre del 2009, l’increment d’atur entre les 
persones de nacionalitat no espanyola és percentualment major (tot i que en nombres absoluts aquestes suposen 
aproximadament la meitat que les de nacionalitat espanyola). Per sexes, les dones registren un major increment 
relatiu de l’atur, a la vegada que ha disminuït el nombre d’homes aturats a la demarcació i a Catalunya. Per 
edats, es constata que l’atur ha disminuït entre les persones menors de 30 anys en tots els territoris, mentre que 
per nivell formatiu s’observa un augment generalitzat del nombre d’aturats. A la demarcació i a Catalunya 
s’aprecia una disminució de l’atur entre les persones que compten amb estudis de FP. Finalment, per sectors, 
trobem disminucions del nombre d’aturats tant al sector industrial, com al sector de la construcció. 
Mensualment, l’atur també augmenta al territori Gironí (ciutat, comarca i demarcació) mentre que es registra una 
lleugera disminució a nivell de Catalunya. L’atur ha augmentat tant entre les persones de nacionalitat espanyola 
com entre les que no la tenen, tot i que en l’àmbit català s’aprecia un descens en aquest primer col·lectiu. Per 
sexes, l’augment de l’atur ha estat generalitzat, exceptuant de nou Catalunya on s’aprecien disminucions del 
nombre d’aturats/des. Per grups d’edat, decreix l’atur entre les persones de 16 a 19 anys i les que tenen entre 25 i 
29 anys, situació que es repeteix a Girona ciutat i al Gironès. A la demarcació aquesta davallada ha estat entre els 
de 16 a 19 anys, mentre que a Catalunya ha estat entre els de 25 a 44 anys. Per estudis, han disminuït els aturats 
entre les persones amb estudis superiors a tots els territoris analitzats, i els de FP només en territori català. A 
Girona ciutat no hi ha cap sector que vegi disminuir el seu nombre d’aturats, mentre que al Gironès ho fa la 
construcció i a la demarcació i a Catalunya ho fan la indústria i la construcció. 
 
CONTRACTACIÓ 
La contractació anual disminueix a Girona ciutat i a la comarca, on es registren disminucions del 16,0% entre els 
contractes indefinits. D’altra banda, augmenta la contractació a la demarcació i a Catalunya i s’observen 
augments en els contractes temporals. Per nacionalitats, la contractació de persones de nacionalitat no espanyola 
ha augmentat, amb l’excepció de Catalunya. A nivell de demarcació i de territori català també s’han incrementat 
els llocs de treball a persones de nacionalitat espanyola. Per sexes, els homes són els que registren majors 
davallades en la contractació a Girona ciutat i a la comarca, mentre que a nivell de demarcació i de Catalunya 
aquest augment ha estat generalitzat. Per edats, la contractació augmenta en tots els grups, fent-se més visible 
entre les persones de 45 a 64 anys. A la demarcació els resultats són més positius, amb augments entre les 
persones de 20 a 44 anys, mentre que a Catalunya, aquest rang s’amplia dels 20 als 64 anys. Per nivell d’estudis, 
augmenta la contractació entre les persones sense estudis, els que tenen FP i els d’estudis superiors, amb algunes 
diferències en funció de l’àmbit territorial que tractem. Pel que fa als sectors econòmics, s’observa un constant 
augment en les contractacions a la indústria. 
Mensualment, s’observa una disminució generalitzada de la contractació. Aquesta disminució de la contractació 
afecta sobretot a les persones de nacionalitat espanyola, a les dones i en nombres absoluts als qui tenen entre 30 i 
44 anys. Per nivell d’estudis s’observa que, les persones amb estudis universitaris són les més perjudicades per 
aquest descens, oscil·lant entre un -15,6% a Catalunya i un -43,1% a la ciutat de Girona. Per sectors d’activitat, el 
descens més important en nombres absoluts el registren els serveis. Els contractes al sector industrial augmenten 
a la ciutat i a Catalunya, mentre que la construcció ho fa en tots els territoris.  
 
MUNICIPIS DE MÉS DE 10.000 HABITANTS 
Dels 19 municipis de més de 10.000 habitants de la demarcació de Girona, 6 presenten xifres positives:  Girona, 
Lloret de Mar, Palamós, Ripoll, Roses i Sant Feliu de Guíxols destaquen increments relatius anuals i també 
mensuals que indiquen un augment de l’afiliació.   
D’altra banda, 5 són els municipis gironins de més de 10.000 habitants que registren una disminució interanual 
de l’atur, amb valors compresos entre l’1,4% de Roses i el -9,7% de Ripoll. D’altra banda, els municipis amb major 
variació absoluta anual són Girona (458 persones), Figueres (285), Salt (279) i Blanes (132). Pel que fa a l’evolució 
mensual de l’atur, únicament es registra un lleuger descens a Blanes, Olot, Ripoll i Santa Coloma de Farners. A la 
resta de municipis, l’atur augmenta i ho fa de manera especial a la ciutat de Lloret de Mar amb 284 aturats més 
(10,0%). 
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GIRONA CIUTAT GIRONÈS PROVÍNCIA DE GIRONA CATALUNYA 
VARIACIÓ 
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL1 

VARIACIÓ 
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL1 

VARIACIÓ 
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL1 

VARIACIÓ ANUAL 
VARIACIÓ 
MENSUAL1 

TAULA 
RESUM DELS 
INDICADORS 
D’ATUR I 
AFILIACIÓ 

Valor 
Abs Rel  Abs Rel  

Valor 
Abs Rel  Abs Rel  

Valor 
Abs Rel  Abs Rel  

Valor 
Abs Rel  Abs Rel.  

AFILIACIÓ 59.044 634 1,1 ▲ 192 0,3 ▲ 82.295 -169 -0,2 ▼ -1.008 -1,2 ▼ 223.186 -1.657 -0,7 ▼ -9.864 -4,2 ▼ 2.455.012 -24.340 -1,0 ▼ -5.316 -0,2 ▼ 
Agricultura 83 7 9,2 ▲ -1 -1,2 ▼ 302 -7 -2,3 ▼ -24 -7,4 ▼ 1.271 0 0,0 ≡ -126 -9,0 ▼ 8.242 71 0,9 ▲ -74 -0,9 ▼ 

Indústria 3.064 -39 -1,3 ▼ -26 -0,8 ▼ 8.849 -275 -3,0 ▼ -107 -1,2 ▼ 43.032 -836 -1,9 ▼ -698 -1,6 ▼ 437.106 -20.303 -4,4 ▼ -5.390 -1,2 ▼ 

Construcció 2.361 -386 -14,1 ▼ -148 -5,9 ▼ 5.759 -831 -12,6 ▼ -464 -7,5 ▼ 20.841 -2.699 -11,5 ▼ -1.955 -8,6 ▼ 172.750 -27.405 -13,7 ▼ -10.862 -5,9 ▼ 

Serveis 53.536 1.052 2,0 ▲ 367 0,7 ▲ 67.385 944 1,4 ▲ -413 -0,6 ▼ 158.042 1.878 1,2 ▲ -7.085 -4,3 ▼ 1.836.914 23.297 1,3 ▲ 11.010 0,6 ▲ 

ATUR 6.724 458 7,3 ▲ 78 1,2 ▲ 13.336 828 6,6 ▲ 176 1,3 ▲ 55.242 1.481 2,8 ▲ 842 1,5 ▲ 564.541 9.136 1,6 ▲ -1.955 -0,3 ▼ 
Nac. esp. 4.715 186 4,1 ▲ 32 0,7 ▲ 8.683 307 3,7 ▲ 61 0,7 ▲ 37.600 16 0,0 ▲ 104 0,3 ▲ 433.143 -1.961 -0,5 ▼ -3.948 -0,9 ▼ 

Nac. no esp. 2.009 272 15,7 ▲ 46 2,3 ▲ 4.653 521 12,6 ▲ 115 2,5 ▲ 17.642 1.465 9,1 ▲ 738 4,4 ▲ 131.398 11.097 9,2 ▲ 1.993 1,5 ▲ 

Home 3.595 119 3,4 ▲ 57 1,6 ▲ 7.359 171 2,4 ▲ 114 1,6 ▲ 29.956 -73 -0,2 ▼ 301 1,0 ▲ 294.937 -1.033 -0,3 ▼ -1.767 -0,6 ▼ 
Dona 3.129 339 12,2 ▲ 21 0,7 ▲ 5.977 657 12,3 ▲ 62 1,0 ▲ 25.286 1.554 6,5 ▲ 541 2,2 ▲ 269.604 10.169 3,9 ▲ -188 -0,1 ▼ 

De 16 a 19 169 -54 -24,2 ▼ -28 -14,2 ▼ 366 -49 -11,8 ▼ -24 -6,2 ▼ 1.391 -272 -16,4 ▼ -9 -0,6 ▼ 12.206 -1.622 -11,7 ▼ 496 4,2 ▲ 
20 a 24 anys 595 -60 -9,2 ▼ 4 0,7 ▲ 1.089 -85 -7,2 ▼ 29 2,7 ▲ 4.427 -463 -9,5 ▼ 152 3,6 ▲ 37.741 -6.212 -14,1 ▼ 121 0,3 ▲ 
25 a 29 anys 960 -22 -2,2 ▼ -1 -0,1 ▼ 1.739 -55 -3,1 ▼ -21 -1,2 ▼ 6.663 -503 -7,0 ▼ 15 0,2 ▲ 63.885 -5.644 -8,1 ▼ -1.184 -1,8 ▼ 

30 a 44 anys 2.989 415 16,1 ▲ 82 2,8 ▲ 5.971 569 10,5 ▲ 143 2,5 ▲ 23.684 1.126 5,0 ▲ 414 1,8 ▲ 237.684 5.827 2,5 ▲ -1.576 -0,7 ▼ 

45 a 64 anys 2.011 179 9,8 ▲ 21 1,1 ▲ 4.171 448 12,0 ▲ 49 1,2 ▲ 19.077 1.593 9,1 ▲ 270 1,4 ▲ 243.025 46.787 23,8 ▲ 30.188 14,2 ▲ 

Sense estudis 115 35 43,8 ▲ 0 0,0 ▲ 437 95 27,8 ▲ 15 3,6 ▲ 2.294 436 23,5 ▲ 87 3,9 ▲ 7.811 1.423 22,3 ▲ 65 0,8 ▲ 
Primaris 
incomplets 

661 110 20,0 ▲ 2 0,3 ▲ 1.978 360 22,2 ▲ 28 1,4 ▲ 6.518 460 7,6 ▲ 129 2,0 ▲ 34.023 2.595 8,3 ▲ 255 0,8 ▲ 
Educació 
general 

4.716 231 5,2 ▲ 73 1,6 ▲ 8.879 210 2,4 ▲ 123 1,4 ▲ 39.103 496 1,3 ▲ 679 1,8 ▲ 409.465 5.009 1,2 ▲ 240 0,1 ▲ 

FP 643 34 5,6 ▲ 5 0,8 ▲ 1.211 89 7,9 ▲ 12 1,0 ▲ 4.897 -12 -0,2 ▼ 20 0,4 ▲ 73.820 -766 -1,0 ▼ -826 -1,1 ▼ 
Estudis 
superiors 

589 48 8,9 ▲ -2 -0,3 ▼ 831 74 9,8 ▲ -2 -0,2 ▼ 2.430 101 4,3 ▲ -73 -2,9 ▼ 39.422 875 2,3 ▲ -1.689 -4,1 ▼ 

Agricultura 139 49 54,4 ▲ 16 13,0 ▲ 391 119 43,8 ▲ 56 16,7 ▲ 1.558 395 34,0 ▲ 126 8,8 ▲ 10.196 2.696 35,9 ▲ 41 0,4 ▲ 
Indústria 715 -124 -14,8 ▼ 12 1,7 ▲ 1.785 -165 -8,5 ▼ 35 2,0 ▲ 7.575 -869 -10,3 ▼ -67 -0,9 ▼ 95.482 -7.703 -7,5 ▼ -1.193 -1,2 ▼ 

Construcció 1.235 -10 -0,8 ▼ 7 0,6 ▲ 2.791 -136 -4,6 ▼ -7 -0,3 ▼ 10.994 -829 -7,0 ▼ -132 -1,2 ▼ 94.100 -2.137 -2,2 ▼ -1.821 -1,9 ▼ 

Serveis 4.197 435 11,6 ▲ 59 1,4 ▲ 7.481 794 11,9 ▲ 93 1,3 ▲ 32.450 2.268 7,5 ▲ 867 2,7 ▲ 334.086 11.711 3,6 ▲ 293 0,1 ▲ 

SOA 438 108 32,7 ▲ -16 -3,5 ▼ 888 216 32,1 ▲ -1 -0,1 ▼ 2.665 516 24,0 ▲ 48 1,8 ▲ 30.677 4.569 17,5 ▲ 725 2,4 ▲ 
 

▲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 
D’ATUR I 
AFILIACIÓ 

Valor 
Abs Rel  Abs Rel  

Valor 
Abs Rel  Abs Rel  

Valor 
Abs Rel  Abs Rel  

Valor 
Abs Rel  Abs Rel.  

CONTRACTACIÓ 3.116 -320 -9,3 ▼ -347 -10,0 ▼ 4.538 -302 -6,2 ▼ -506 -10,0 ▼ 13.365 443 3,4 ▲ -1.051 -7,3 ▼ 190.026 10.960 6,1 ▲ -2.687 -1,4 ▼ 

Indefinit 334 -99 -22,9 ▼ -60 -15,2 ▼ 522 -107 -17,0 ▼ -136 -20,7 ▼ 1.811 -247 -12,0 ▼ -417 -18,7 ▼ 22.019 -1.017 -4,4 ▼ -2.464 -10,1 ▼ 

Temporal 2.782 -221 -7,4 ▼ -287 -9,4 ▼ 4.016 -195 -4,6 ▼ -370 -8,4 ▼ 11.554 690 6,4 ▲ -634 -5,2 ▼ 168.007 11.977 7,7 ▲ -223 -0,1 ▼ 

Nac. esp. 2.411 -350 -12,7 ▼ -323 -11,8 ▼ 3.434 -322 -8,6 ▼ -448 -11,5 ▼ 9.475 387 4,3 ▲ -926 -8,9 ▼ 142.479 11.902 9,1 ▲ -1.688 -1,2 ▼ 

Nac. no esp. 705 30 4,4 ▲ -24 -3,3 ▼ 1.104 20 1,8 ▲ -58 -5,0 ▼ 3.890 56 1,5 ▲ -125 -3,1 ▼ 47.547 -942 -1,9 ▼ -999 -2,1 ▼ 

Home 1.343 -267 -16,6 ▼ -76 -5,4 ▼ 2.164 -181 -7,7 ▼ -40 -1,8 ▼ 7.164 192 2,8 ▲ -197 -2,7 ▼ 98.372 7.916 8,8 ▲ 1.357 1,4 ▲ 
Dona 1.773 -53 -2,9 ▼ -271 -13,3 ▼ 2.374 -121 -4,8 ▼ -466 -16,4 ▼ 6.201 251 4,2 ▲ -854 -12,1 ▼ 91.654 3.044 3,4 ▲ -4.044 -4,2 ▼ 

De 16 a 19 119 -52 -30,4 ▼ -49 -29,2 ▼ 189 -43 -18,5 ▼ -62 -24,7 ▼ 566 -84 -12,9 ▼ -191 -25,2 ▼ 8.162 -196 -2,3 ▼ -797 -8,9 ▼ 
De 20 a 24 anys 620 -51 -7,6 ▼ -32 -4,9 ▼ 860 -62 -6,7 ▼ -72 -7,7 ▼ 2.245 109 5,1 ▲ -260 -10,4 ▼ 35.659 1.336 3,9 ▲ -1.221 -3,3 ▼ 

De 25 a 29 anys 697 -8 -1,1 ▼ -6 -0,9 ▼ 959 -24 -2,4 ▼ -59 -5,8 ▼ 2.578 44 1,7 ▲ -91 -3,4 ▼ 36.201 110 0,3 ▲ -392 -1,1 ▼ 

De 30 a 44 anys 1.226 -69 -5,3 ▼ -181 -12,9 ▼ 1.845 -70 -3,7 ▼ -215 -10,4 ▼ 5.805 382 7,0 ▲ -288 -4,7 ▼ 80.090 7.292 10,0 ▲ -116 -0,1 ▼ 

De 45 a 64 anys 454 -140 -23,6 ▼ -79 -14,8 ▼ 685 -103 -13,1 ▼ -98 -12,5 ▼ 2.171 -8 -0,4 ▼ -221 -9,2 ▼ 29.914 2.418 8,8 ▲ -161 -0,5 ▼ 

Sense estudis 187 52 38,5 ▲ 54 40,6 ▲ 262 41 18,6 ▲ 40 18,0 ▲ 785 -105 -11,8 ▼ 46 6,2 ▲ 12.961 -1.981 -13,3 ▼ -10 -0,1 ▼ 
Primaris 
incomplets 

133 -14 -9,5 ▼ 20 17,7 ▲ 219 -31 -12,4 ▼ 19 9,5 ▲ 942 6 0,6 ▲ 12 1,3 ▲ 9.607 139 1,5 ▲ -26 -0,3 ▼ 

Educació general 1.955 -493 -20,1 ▼ -57 -2,8 ▼ 2.964 -406 -12,0 ▼ -104 -3,4 ▼ 9.242 184 2,0 ▲ -658 -6,6 ▼ 120.304 10.641 9,7 ▲ 2.065 1,7 ▲ 

FP 324 39 13,7 ▲ 28 9,5 ▲ 432 21 5,1 ▲ -27 -5,9 ▼ 969 -10 -1,0 ▼ -112 -10,4 ▼ 23.612 962 4,2 ▲ -350 -1,5 ▼ 

Estudis superiors 517 96 22,8 ▲ -392 -43,1 ▼ 661 73 12,4 ▲ -434 -39,6 ▼ 1.427 368 34,7 ▲ -339 -19,2 ▼ 23.542 1.199 5,4 ▲ -4.366 -15,6 ▼ 

Agricultura  4 4 - ▲ -3 -42,9 ▼ 42 11 35,5 ▲ 7 20,0 ▲ 330 -24 -6,8 ▼ -35 -9,6 ▼ 3.939 48 1,2 ▲ 123 3,2 ▲ 
Indústria 183 47 34,6 ▲ 48 35,6 ▲ 289 34 13,3 ▲ -4 -1,4 ▼ 1.267 200 18,7 ▲ -9 -0,7 ▼ 12.050 961 8,7 ▲ 221 1,9 ▲ 

Construcció 216 -25 -10,4 ▼ 23 11,9 ▲ 459 -11 -2,3 ▼ 67 17,1 ▲ 1.558 -152 -8,9 ▼ 32 2,1 ▲ 15.568 -895 -5,4 ▼ 2.226 16,7 ▲ 

Serveis 2.713 -346 -11,3 ▼ -415 -13,3 ▼ 3.748 -336 -8,2 ▼ -576 -13,3 ▼ 10.210 419 4,3 ▲ -1.039 -9,2 ▼ 158.469 10.846 7,3 ▲ -5.257 -3,2 ▼ 

 
▲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  Període Valor 

Absol Rel.  Absol Rel.  
Valor 

Absol Rel.  Absol. Rel.  
Valor 

Absol. Rel.  Absol. Rel.  

  GIRONA CIUTAT BANYOLES BISBAL D’EMPORDÀ 

AFILIACIÓ 
TOTAL 

IIITrim 
2010 

59.044 634 1,1 ▲ 192 0,3 ▲ 4.798 -5 -0,1 ▼ -117 -2,4 ▼ 2.027 -75 -3,6 ▼ -261 -11,4 ▼ 

ATUR TOTAL Novembre 6.724 458 7,3 ▲ 78 1,2 ▲ 1.015 -24 -2,3 ▼ -17 -1,6 ▲ 1.041 0 0,0 ≡ 8 0,8 ▲ 

 BLANES CALONGE CASTELLÓ D'EMPÚRIES 

AFILIACIÓ 
TOTAL 

IIITrim 
2010 

6.327 -214 -3,3 ▼ -433 -6,4 ▼ 1.619 -55 -3,3 ▼ -327 -16,8 ▼ 2.801 -69 -2,4 ▼ -492 -14,9 ▼ 

ATUR TOTAL Novembre 3.908 132 3,5 ▲ -14 -0,4 ▼ 837 51 6,5 ▲ 8 1,0 ▲ 987 61 6,6 ▲ 48 5,1 ▲ 

 CASTELL PLATJA D’ARO L’ESCALA FIGUERES 

AFILIACIÓ 
TOTAL 

IIITrim 
2010 

3.505 -117 -3,2 ▼ -849 -19,5 ▼ 1.695 -84 -4,7 ▼ -361 -17,6 ▼ 10.075 -391 -3,7 ▼ -127 -1,2 ▼ 

ATUR TOTAL Novembre 710 -10 -1,4 ▼ 15 2,2 ▲ 740 52 7,6 ▲ 30 4,2 ▲ 4.233 285 7,2 ▲ 19 0,5 ▲ 

 LLORET DE MAR OLOT PALAFRUGELL 

AFILIACIÓ 
TOTAL 

IIITrim 
2010 

9.241 157 1,7 ▲ -1.266 -12,0 ▼ 8.639 -147 -1,7 ▼ -119 -1,4 ▼ 5.165 -136 -2,6 ▼ -519 -9,1 ▼ 

ATUR TOTAL Novembre 3.121 21 0,7 ▲ 284 10,0 ▲ 2.235 -37 -1,6 ▼ -23 -1,0 ▼ 2.297 -40 -1,7 ▼ 71 3,2 ▲ 

 PALAMÓS RIPOLL ROSES 

AFILIACIÓ 
TOTAL 

IIITrim 
2010 

5.104 146 2,9 ▲ -419 -7,6 ▼ 3.679 109 3,1 ▲ -12 -0,3 ▼ 4.014 87 2,2 ▲ -574 -12,5 ▼ 

ATUR TOTAL Novembre 1.631 81 5,2 ▲ 7 0,4 ▲ 792 -85 -9,7 ▼ -26 -3,2 ▼ 1.633 29 1,8 ▲ 139 9,3 ▲ 

 SALT SANT FELIU DE GUÍXOLS SANTA COLOMA DE FARNERS 

AFILIACIÓ 
TOTAL 

IIITrim 
2010 

6.034 -20 -0,3 ▼ -34 -0,6 ▼ 3.339 -10 -0,3 ▼ -262 -7,3 ▼ 2.644 55 2,1 ▲ 116 4,6 ▲ 

ATUR TOTAL Novembre 3.527 279 8,6 ▲ 74 2,1 ▲ 1.968 39 2,0 ▲ 24 1,2 ▲ 867 16 1,9 ▲ -17 -1,9 ▼ 

 TORROELLA DE MONTGRÍ   

AFILIACIÓ 
TOTAL 

IIITrim 
2010 

2.622 -280 -9,6 ▼ -460 -14,9 ▼               

ATUR TOTAL Novembre 870 10 1,2 ▲ 51 6,2 ▲               

 

 

                                                 
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 


