
Informe socioeconòmic ABRIL 2012 
 
 
En acabar el mes d’abril hi havia un total de 7.673 persones de 
Girona a les llistes de l’atur, 371 més (increment del 5,08%) que el 
mes d’abril de 2011 (variació interanual) i 126 menys ( disminució 
de l’1,62%) que el mes de març de 2012 (variació mensual). 
 
El nombre d’aturats al mes d’abril de 2009 eren 5.864, al 2010 eren 
6.889 i al darrer any eren 7.302. 
 
Els increments interanuals han estat de 371 en el darrer any, de 413 
entre els mesos d’abril de 2011 i 2010  i de 1.025 aturats entre els 
mesos d’abril de 2009 i 2010. 
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El total de persones aturades el mes d’abril de 2012 respecte el mes 
de març ha disminuït en 126 persones, mentre que en els mateixos 
intervals dels anys anteriors havia disminuït en 234 (abril-març 
2011) i 87(abril-març 2010). Ens trobem davant d’un mes en que 
l’atur disminueix per l’efecte de les contractacions derivades de la 
Setmana Santa, tal i com es pot veure en el gràfic. 
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Pel que fa a la distribució del nombre d’aturats cal destacar: 
 
 
SEXE 
 
4.104 són homes (53,49%), havent disminuït en 88 persones el 
darrer mes i augmentat en 255 el darrer any.  
3.569 són dones (46,51%), havent disminuït en 38 persones el 
darrer mes i augmentat en 116 el darrer any. 
 
Caldrà veure si la bona evolució experimentada en els dos darrers 
mesos (març i abril),  amb disminucions del nombre de dones a 
l’atur, després de l’alentiment en el creixement de dones a l’atur del 
mes de febrer es mantindrà en el mes de maig. 
 
 
EDAT 
 
154 aturats (2%) tenen menys de 20 anys 
1.441 aturats (18,78%) tenen de 20 a 29 anys 
2.342 aturats (30,52%) tenen de 30 a 39 anys 
1.834 aturats (23,90%) tenen de 40 a 49 anys 
1.902 aturats (24,79%) tenen 50 o més anys 
 
Tots els grups d’edat han experimentat unes mínimes variacions del 
nombre d’aturats respecte el darrer mes, tot i que cal esmentar que 
els tres grups d’edat inferior als 40 anys han disminuït en el seu 
nombre, mentre els dos grups de més de 40 anys han empitjorat la 
seva situació. Aquesta tendència -habitual darrerament- s’observa 
tant en la variació mensual com interanual (de forma més acusada). 
 
 
DURADA 
 
3.635 aturats (47,73%) fa menys de 6 mesos que són a l’atur 
1.595 aturats (20,79%) porten a l’atur entre 6 i 12 mesos 
2.443 aturats (31,84%) fa més de 12 mesos. 
 
En el darrer mes ha disminuït en un 4,39% el nombre d’aturats que 
hi porten menys de 6 mesos. El grup d’aturats de 6 a 12 mesos ha 
augmentat en el darrer mes un 1,39% i de forma més important en 
el darrer any (9,32%), tot i que aquests increments són inferiors als 
experimentats en el darrer mes. El grup d’aturats de més de 12 
mesos quasi no s’ha mogut en el darrer mes (increment del 0,78%) 
malgrat que en el darrer any l’increment ha estat important (11,6%) 
sobretot en els que hi porten més de 24 mesos. 
 



 
SECTORS 
 
4.985 aturats (64,97%) estan en el sector dels serveis, 
1.322 (17,23%) en el de la construcció, 
717 (9,34%) en la indústria, 
474 (6,18%) sense ocupació anterior i 
175 (2,28%) en l’agricultura. 
 
La majoria de sectors ha millorat respecte el mes anterior, tot i que 
de forma poc significativa -a excepció del sector serveis que suposa 
que 4 de cada 5 nous ocupats en el darrer mes ho han estat en 
aquest sector per l’efecte de la Setmana Santa- mentre que han 
empitjorat tots respecte de l’any anterior (excepte els sense ocupació 
anterior). 
 
 
NIVELL FORMATIU 
 
1.326 aturats (17,28%) tenen estudis primaris o sense estudis 
5.254 (68,47%) tenen estudis secundaris (general i formació 
professional) 
1.093 (14,24%) tenen estudis post-secundaris (universitaris) 
 
Els grups amb estudis primaris i universitaris són els que han 
experimentat una evolució més negativa en el darrer any, mentre 
que els d’estudis secundaris i d’estudis primaris i sense estudis han 
millorat el seu nivell en el darrer mes. 
  
 
ESTRANGERS 
 
Dels 7.673 aturats, 2.258 (29,43%) són estrangers. 
 
D’aquests 2.258 aturats, 372 són comunitaris i 1.886 no comunitaris. 
 
 
 

Girona, 8 de maig de 2012 


