
 

+ Octubre 2010 
AFILIACIÓ 
Les dades d’afiliació a la Seguretat Social corresponents al tercer trimestre de 2010 presenten unes xifres globals 
inequívocament negatives. Excepte a la ciutat de Girona, on es percep un tímid increment de l’afiliació tant pel 
que fa a la comparativa anual (1,1%) com en relació al trimestre immediatament anterior (0,3%). Cal destacar 
però que en conjunt, la comarca del Gironès presenta les dades negatives més moderades: una variació anual del 
-0,2% i la trimestral del -1,2 %. Pel que fa als sectors econòmics, l’únic que presenta unes xifres positives és el 
sector serveis. Així, mentre que a Girona ciutat es registra un increment relatiu anual del 2%, passa el mateix des 
d’una òptica trimestral (0,7%). L’increment relatiu anual, esdevé una constant, per bé que no es pot dir el mateix 
en relació a la variació trimestral. Finalment indicar que els sectors de la indústria i la construcció presenten unes 
xifres que confirmen 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 que registra, i amb diferència, una davallada de 
l’afiliació més accentuada, especialment a Girona ciutat  amb una variació anual del -14,1% (la més alta de totes, 
ja que a nivell de Catalunya és del -13,7%).  
 
 

ATUR 
Cal dir que en xifres globals, arreu del territori es registra un augment de l’atur. A la ciutat de Girona es 
comptabilitzen un total de 6.646 persones aturades, amb un increment relatiu respecte a l’octubre de l’any 
anterior del 10,8%.  Destaca el fet que, en totes les demarcacions territorials, les persones de nacionalitat no 
espanyola presenten uns índexs d’atur més elevats tant pel que fa a la variació anual com a la mensual.  La 
mateixa tendència hi ha entre les dones respecte als homes.  Pel que fa als intervals d’edat, queden paleses certes 
dades positives de retrocés de l’atur, especialment en relació a la variació anual arreu, concretament entre aquells 
que tenen entre 16 i 19 anys i els que en tenen entre 20 i 24. Per contra, globalment, cal destacar l’increment 
relatiu de l’atur respecte fa un any entre els grups d’edat de 30 a 44 anys i de 45 a 64 anys (amb un 19,4% 
d’augment a la ciutat de Girona pel que fa al primer d’aquests dos grups). En relació als estudis, deixar 
constància d’un increment relatiu tant anual com mensual arreu, afectant de manera clara a aquells que no tenen 
estudis i aquells que tenen els primaris incomplets. Finalment, per sectors econòmics, la indústria és el que té un 
comportament més positiu en el seu conjunt, ja que els indicadors registren un davallada de l’atur generalitzada. 
Excepte un comportament sensiblement més esperançador en el camp de la construcció, la resta de sectors 
mostren invariablement increments notables de l’atur.  
 
CONTRACTACIÓ 
Globalment, el comportament de la contractació està marcat per una davallada notable, tant si es té en compte la 
variació anual com la mensual. Destacar una de les poques excepcions, a Girona ciutat, que registra un increment 
relatiu anual del 2% pel que fa a les contractacions temporals, així com la dada més extrema pel que fa a les 
contractacions indefinides (-24,5%) respecte el mes d’octubre de l’any 2009. Per bé que es percep un increment 
relatiu tant anual com mensual entre les persones de nacionalitat no espanyola, pel que fa a les contractacions a 
homes i dones les diferències entre uns i altres són més difoses. A Girona ciutat, per exemple, queda constància 
d’una variació anual del -3,7% pel que fa als homes; la variació mensual, en canvi, és del -10,1% pel que fa a les 
dones i es manté el -3,7 en relació als homes. Sobre els grups d’edat, la dades més positives a Girona ciutat es 
troben entre el grup de 20 a 24 anys (0,6% de variació anual), i el de 25 a 29 (2,2% de variació mensual).  Centrats 
en el nivell de formació, destacar que la gent compresa entre aquells que tenen FP i estudis superiors, són els que 
experimenten increments relatius positius. A nivell de Catalunya no s’observa cap variació anual positiva en la 
contractació, mentre que sí que es registra un increment del 0,4% entre les persones amb estudis superiors 
respecte el mes anterior. Ja per concloure i per sectors econòmics, les dades indiquen una davallada generalitzada 
de la contractació. Destacar especialment l’agricultura a la ciutat de Girona, la qual tot i suposar un increment 
anual del 133,3% passa de 4 a 7 el nombre de contractes realitzats. En el cas de la demarcació de Girona s’hi 
aprecia un augment mensual en el nombre de contractes del sector de la construcció (1,3%). 
 

MUNICIPIS DE MÉS DE 10.000 HABITANTS 
Dels 19 municipis de més de 10.000 habitants que consten a la Taula, 6 han augmentat l’afiliació: Girona, Lloret 
de Mar, Palamós, Ripoll, Roses i Sant Feliu de Guíxols. Excepte en el cas de Ripoll  (amb una variació anual del -
8,9% d’atur total i mensual del -5,2%) i de Santa Coloma de Farners ( amb una variació mensual  del -2,1% també 
de l’atur), la resta de municipis d’aquest grup presenta índexs d’augment d’atur, tant anual com mensualment. 
De manera paral·lela, cal ressaltar que la resta de municipis, un total de 13, presenten alhora una davallada de 
l’afiliació i un augment de l’atur. Amb una variació anual més moderada, d’aquests destaca l’increment relatiu 
trimestral de Castell-Platja d’Aro (-19,5%), l’Escala (-17,6%) i Calonge (-16,8%). En canvi, com a dades 
significatives respecte al mes d’octubre de l’any passat i en relació als increments del nombre d’aturats, cal fer 
referència a  Calonge (12,5%), Figueres (11,1%), Salt (11,0%) i Castelló d’Empúries (10,0%).   
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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 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 6.646 649 10,8 ▲ 48 0,7 ▲ 13.160 1.132 9,4 ▲ 61 0,5 ▲ 54.400 3.151 6,1 ▲ 2.209 4,2 ▲ 566.496 22.893 4,2 ▲ 9.228 1,7 ▲ 
Nac. esp. 4.683 314 7,2 ▲ 10 0,2 ▲ 8.622 487 6,0 ▲ -26 -0,3 ▼ 37.496 1.255 3,5 ▲ 949 2,6 ▲ 437.091 9.093 2,1 ▲ 3.223 0,7 ▲ 

Nac. no esp. 1.963 335 20,6 ▲ 38 2,0 ▲ 4.538 645 16,6 ▲ 87 2,0 ▲ 16.904 1.896 12,6 ▲ 1.260 8,1 ▲ 129.405 13.800 11,9 ▲ 6.005 4,9 ▲ 

Home 3.538 245 7,4 ▲ 29 0,8 ▲ 7.245 356 5,2 ▲ 28 0,4 ▲ 29.655 923 3,2 ▲ 1.087 3,8 ▲ 296.704 7.725 2,7 ▲ 5.182 1,8 ▲ 

Dona 3.108 404 14,9 ▲ 19 0,6 ▲ 5.915 776 15,1 ▲ 33 0,6 ▲ 24.745 2.228 9,9 ▲ 1.122 4,7 ▲ 269.792 15.168 6,0 ▲ 4.046 1,5 ▲ 

De 16 a 19 197 -1 -0,5 ▼ -12 -5,7 ▼ 390 17 4,6 ▲ -12 -3,0 ▼ 1.400 -142 -9,2 ▼ 2 0,1 ▲ 11.710 -2.861 -19,6 ▼ -474 -3,9 ▼ 

20 a 24 anys 591 -32 -5,1 ▼ 14 2,4 ▲ 1.060 -67 -5,9 ▼ 25 2,4 ▲ 4.275 -317 -6,9 ▼ 408 10,6 ▲ 37.620 -5.285 -12,3 ▼ 1.723 4,8 ▲ 

25 a 29 anys 961 -21 -2,1 ▼ 15 1,6 ▲ 1.760 -16 -0,9 ▼ 21 1,2 ▲ 6.648 -224 -3,3 ▼ 306 4,8 ▲ 65.069 -3.168 -4,6 ▼ 1.140 1,8 ▲ 

30 a 44 anys 2.907 473 19,4 ▲ -4 -0,1 ▼ 5.828 698 13,6 ▲ -49 -0,8 ▼ 23.270 1.813 8,4 ▲ 844 3,8 ▲ 239.260 13.370 5,9 ▲ 3.647 1,5 ▲ 

45 a 64 anys 1.990 230 13,1 ▲ 35 1,8 ▲ 4.122 500 13,8 ▲ 76 1,9 ▲ 18.807 2.021 12,0 ▲ 649 3,6 ▲ 212.837 20.837 10,9 ▲ 3.192 1,5 ▲ 

Sense estudis 115 42 57,5 ▲ 14 13,9 ▲ 422 105 33,1 ▲ 42 11,1 ▲ 2.207 495 28,9 ▲ 213 10,7 ▲ 7.746 1.543 24,9 ▲ 405 5,5 ▲ 
Primaris 
incomplets 

659 146 28,5 ▲ 29 4,6 ▲ 1.950 413 26,9 ▲ 47 2,5 ▲ 6.389 627 10,9 ▲ 324 5,3 ▲ 33.768 3.183 10,4 ▲ 1.628 5,1 ▲ 

Educació 
general 

4.643 400 9,4 ▲ 13 0,3 ▲ 8.756 450 5,4 ▲ 13 0,1 ▲ 38.424 1.796 4,9 ▲ 1.665 4,5 ▲ 409.225 14.468 3,7 ▲ 7.838 2,0 ▲ 

FP/postsecund 638 46 7,8 ▲ 31 5,1 ▲ 1.199 125 11,6 ▲ 32 2,7 ▲ 4.877 125 2,6 ▲ 170 3,6 ▲ 74.646 1.270 1,7 ▲ 713 1,0 ▲ 
Estudis 
superiors 

591 15 2,6 ▲ -39 -6,2 ▼ 833 39 4,9 ▲ -73 -8,1 ▼ 2.503 108 4,5 ▲ -163 -6,1 ▼ 41.111 2.429 6,3 ▲ -1.356 -3,2 ▼ 

Agricultura 123 43 53,8 ▲ 26 26,8 ▲ 335 102 43,8 ▲ 86 34,5 ▲ 1.432 387 37,0 ▲ 389 37,3 ▲ 10.155 2.820 38,4 ▲ 2.160 27,0 ▲ 

Indústria 703 -101 -12,6 ▼ -31 -4,2 ▼ 1.750 -178 -9,2 ▼ -58 -3,2 ▼ 7.642 -778 -9,2 ▼ -84 -1,1 ▼ 96.675 -5.465 -5,4 ▼ -109 -0,1 ▼ 

Construcció 1.228 57 4,9 ▲ -26 -2,1 ▼ 2.798 1 0,0 ≡ -78 -2,7 ▼ 11.126 -266 -2,3 ▼ -252 -2,2 ▼ 95.921 1.773 1,9 ▲ -72 -0,1 ▼ 

Serveis 4.138 484 13,2 ▲ 61 1,5 ▲ 7.388 902 13,9 ▲ 94 1,3 ▲ 31.583 3.131 11,0 ▲ 2.169 7,4 ▲ 333.793 19.198 6,1 ▲ 8.870 2,7 ▲ 

SOA 454 166 57,6 ▲ 18 4,1 ▲ 889 305 52,2 ▲ 17 1,9 ▲ 2.617 677 34,9 ▲ -13 -0,5 ▼ 29.952 4.567 18,0 ▲ -1.621 -5,1 ▼ 
 

▲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 

Valor VARIACIÓ 
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL 

VARIACIÓ 
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL 

VARIACIÓ  
ANUAL 

VARIACIÓ 
MENSUAL 

TAULA RESUM 
DELS INDICADORS 
DE  
CONTRACTACIÓ 

Valor 
Abs Rel  Abs Rel   Abs Rel  Abs Rel  

Valor 
Abs Rel  Abs Rel  

Valor 
Abs Rel  Abs Rel.  

CONTRACTACIÓ 3.463 -54 -1,5 ▼ -284 -7,6 ▼ 5.044 -244 -4,6 ▼ -579 -10,3 ▼ 14.416 -965 -6,3 ▼ -2.317 -13,8 ▼ 192.713 -5.373 -2,7 ▼ -17.158 -8,2 ▼ 

Indefinit 394 -128 -24,5 ▼ -125 -24,1 ▼ 658 -158 -19,4 ▼ -154 -19,0 ▼ 2.228 -290 -11,5 ▼ -208 -8,5 ▼ 24.483 -2.776 -10,2 ▼ -2.998 -10,9 ▼ 

Temporal 3.069 74 2,5 ▲ -159 -4,9 ▼ 4.386 -86 -1,9 ▼ -425 -8,8 ▼ 12.188 -675 -5,2 ▼ -2.109 -14,8 ▼ 168.230 -2.597 -1,5 ▼ -14.160 -7,8 ▼ 

Nac. esp. 2.734 -24 -0,9 ▼ -259 -8,7 ▼ 3.882 -160 -4,0 ▼ -385 -9,0 ▼ 10.401 -315 -2,9 ▼ -1.183 -10,2 ▼ 144.167 -1.449 -1,0 ▼ -9.654 -6,3 ▼ 

Nac. no esp. 729 -30 -4,0 ▼ -25 -3,3 ▼ 1.162 -84 -6,7 ▼ -194 -14,3 ▼ 4.015 -650 -13,9 ▼ -1.134 -22,0 ▼ 48.546 -3.924 -7,5 ▼ -7.504 -13,4 ▼ 

Home 1.419 -55 -3,7 ▼ -54 -3,7 ▼ 2.204 -148 -6,3 ▼ -264 -10,7 ▼ 7.361 -388 -5,0 ▼ -1.273 -14,7 ▼ 97.015 -930 -0,9 ▼ -9.557 -9,0 ▼ 
Dona 2.044 1 0,0 ≡ -230 -10,1 ▼ 2.840 -96 -3,3 ▼ -315 -10,0 ▼ 7.055 -577 -7,6 ▼ -1.044 -12,9 ▼ 95.698 -4.443 -4,4 ▼ -7.601 -7,4 ▼ 

De 16 a 19 168 -6 -3,4 ▼ -32 -16,0 ▼ 251 -20 -7,4 ▼ -46 -15,5 ▼ 757 -28 -3,6 ▼ -230 -23,3 ▼ 8.959 -804 -8,2 ▼ -776 -8,0 ▼ 
De 20 a 24 anys 652 4 0,6 ▲ -80 -10,9 ▼ 932 -25 -2,6 ▼ -106 -10,2 ▼ 2.505 -132 -5,0 ▼ -289 -10,3 ▼ 36.880 -1.364 -3,6 ▼ -1.923 -5,0 ▼ 

De 25 a 29 anys 703 -12 -1,7 ▼ 15 2,2 ▲ 1.018 -63 -5,8 ▼ -48 -4,5 ▼ 2.669 -279 -9,5 ▼ -202 -7,0 ▼ 36.593 -2.327 -6,0 ▼ -2.675 -6,8 ▼ 

De 30 a 44 anys 1.407 -17 -1,2 ▼ -50 -3,4 ▼ 2.060 -80 -3,7 ▼ -196 -8,7 ▼ 6.093 -386 -6,0 ▼ -1.048 -14,7 ▼ 80.206 200 0,2 ▲ -7.703 -8,8 ▼ 

De 45 a 64 anys 533 -23 -4,1 ▼ -137 -20,4 ▼ 783 -56 -6,7 ▼ -183 -18,9 ▼ 2.392 -140 -5,5 ▼ -548 -18,6 ▼ 30.075 -1.078 -3,5 ▼ -4.081 -11,9 ▼ 

Sense estudis 133 -30 -18,4 ▼ -31 -18,9 ▼ 222 -17 -7,1 ▼ -72 -24,5 ▼ 739 -172 -18,9 ▼ -296 -28,6 ▼ 12.971 -2.106 -14,0 ▼ -641 -4,7 ▼ 

Primaris incomplets 113 -75 -39,9 ▼ -40 -26,1 ▼ 200 -146 -42,2 ▼ -154 -43,5 ▼ 930 -432 -31,7 ▼ -559 -37,5 ▼ 9.633 -679 -6,6 ▼ -3.262 -25,3 ▼ 

Educació general 2.012 -262 -11,5 ▼ -371 -15,6 ▼ 3.068 -371 -10,8 ▼ -539 -14,9 ▼ 9.900 -614 -5,8 ▼ -1.548 -13,5 ▼ 118.239 -1.561 -1,3 ▼ -12.493 -9,6 ▼ 

FP/postsecundaris 296 15 5,3 ▲ -97 -24,7 ▼ 459 35 8,3 ▲ -79 -14,7 ▼ 1.081 27 2,6 ▲ -125 -10,4 ▼ 23.962 -783 -3,2 ▼ -880 -3,5 ▼ 

Estudis superiors 909 298 48,8 ▲ 255 39,0 ▲ 1.095 255 30,4 ▲ 265 31,9 ▲ 1.766 226 14,7 ▲ 211 13,6 ▲ 27.908 -244 -0,9 ▼ 118 0,4 ▲ 

Agricultura 7 4 133,3 ▲ -6 -46,2 ▼ 35 -26 -42,6 ▼ -153 -81,4 ▼ 365 -11 -2,9 ▼ -805 -68,8 ▼ 3.816 25 0,7 ▲ -5.513 -59,1 ▼ 
Indústria 135 -47 -25,8 ▼ -50 -27,0 ▼ 293 -61 -17,2 ▼ -62 -17,5 ▼ 1.276 -8 -0,6 ▼ -138 -9,8 ▼ 11.829 516 4,6 ▲ -2.556 -17,8 ▼ 

Construcció 193 -9 -4,5 ▼ -31 -13,8 ▼ 392 -35 -8,2 ▼ -19 -4,6 ▼ 1.526 -211 -12,1 ▼ 20 1,3 ▲ 13.342 -3.788 -22,1 ▼ -1.816 -12,0 ▼ 

Serveis 3.128 -2 -0,1 ▼ -197 -5,9 ▼ 4.324 -122 -2,7 ▼ -345 -7,4 ▼ 11.249 -735 -6,1 ▼ -1.394 -11,0 ▼ 163.726 -2.126 -1,3 ▼ -7.273 -4,3 ▼ 

 

▲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 

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 Octubre 6.646 649 10,8 ▲ 48 0,7 ▲ 1.032 23 2,3 ▲ 9 0,9 ▲ 1.033 77 8,1 ▲ 34 3,4 ▲ 

 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 Octubre 3.922 299 8,3 ▲ 338 9,4 ▲ 829 92 12,5 ▲ 26 3,2 ▲ 939 85 10,0 ▲ 86 10,1 ▲ 

 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 Octubre 695 45 6,9 ▲ 42 6,4 ▲ 710 46 6,9 ▲ 91 14,7 ▲ 4.214 420 11,1 ▲ 135 3,3 ▲ 

 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 Octubre 2.837 104 3,8 ▲ 392 16,0 ▲ 2.258 58 2,6 ▲ -29 -1,3  2.226 42 1,9 ▲ 142 6,8 ▲ 

 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 Octubre 1.624 145 9,8 ▲ 94 6,1 ▲ 818 -80 -8,9 ▼ -45 -5,2 ▼ 1.494 34 2,3 ▲ 211 16,4 ▲ 

 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 Octubre 3.453 343 11,0 ▲ 0 0,0 ≡ 1.944 159 8,9 ▲ 110 6,0 ▲ 884 53 6,4 ▲ -19 -2,1 ▼ 

 TORROELLA DE MONTGRÍ   

AFILIACIÓ 
TOTAL 

IIITrim 
2010 

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

ATUR TOTAL Octubre 819 38 4,9 ▲ 159 24,1 ▲               

 

                                                 
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 


