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En acabar el mes d’agost hi havia un total de 7.344 persones de 
Girona a les llistes de l’atur, 244 més (increment del 3,44%) que el 
mes d’agost de 2011 (variació interanual) i 77 més (increment de 
l’1,06%) que el mes de juliol de 2012 (variació mensual). 
 
Després de quatre mesos de disminució continuada, el mes de juliol 
l’atur va augmentar de forma quasi insignificant a la ciutat de Girona 
(16 persones). Aquest mes d’agost també ha augmentat el nombre 
de persones aturades a la ciutat de Girona, tot i que de forma menys 
important que el que havia passat en els darrers anys. 
 
El nombre d’aturats al mes d’agost de 2009 eren 6.100, al 2010 eren 
6.577 i al darrer any eren 7.100. 
 
Els increments interanuals han estat de 244 en el darrer any, de 523 
entre els mesos d’agost de 2011 i 2010  i de 477 aturats entre els 
mesos d’agost de 2009 i 2010. 
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El total de persones aturades el mes d’agost de 2012 respecte el mes 
de juliol ha augmentat en 77 persones, mentre que en els mateixos 
intervals dels anys anteriors ho havia fet en 245 (agost-juliol 2011) i 
355 (agost-juliol 2010). Veiem com habitualment l’agost és un mes 
en que es genera molta desocupació, essent el segon mes més 
negatiu tant al 2010 com al 2011 (per darrera del mes de gener) 
mentre que al 2012 (amb només 8 mesos transcorreguts) és el tercer 
pitjor mes (per darrera del gener i el febrer). 



 
Caldrà veure si aquest amortiment de l’habitual ritme de destrucció 
de llocs de treball de l’agost es manté en els propers mesos o es 
produeix una remuntada poc desitjable. 
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Pel que fa a la distribució del nombre d’aturats cal destacar: 
 
 
SEXE 
 
3.824 són homes (52,07%), havent augmentat en 45 persones el 
darrer mes i augmentat en 111 el darrer any.  
3.488 són dones (47,93%), havent augmentat en 32 persones el 
darrer mes i augmentat en 133 el darrer any. 
 
Aquest mes d’agost han augmentat tant el nombre d’homes com de 
dones a l’atur, tant respecte el mes anterior com l’any precedent. 
 
 
EDAT 
 
129 aturats (1,76%) tenen menys de 20 anys 
1.229 aturats (16,73%) tenen de 20 a 29 anys 
2.230 aturats (30,36%) tenen de 30 a 39 anys 
1.841 aturats (245,07%) tenen de 40 a 49 anys 
1.915 aturats (26,08%) tenen 50 o més anys 
 
Tots els grups d’edat han experimentat un lleuger increment del 
nombre d’aturats respecte el darrer mes, excepte el grup dels menors 
de 20 anys. Si observem l’evolució respecte del mateix mes de l’any 
anterior, el nombre d’aturats ha continuat disminuint en tots els 



grups dels menors de 40 anys i en canvi ha augmentat en tots els 
grups de majors de 40 anys, essent especialment negativa l’evolució 
dels grups de 50 a 59 anys (amb un 23%). 
 
 
DURADA 
 
3.339 aturats (45,47%) fa menys de 6 mesos que són a l’atur 
1.541 aturats (20,98%) porten a l’atur entre 6 i 12 mesos 
2.464 aturats (33,55%) fa més de 12 mesos. 
 
En el darrer mes només ha disminuït el nombre d’aturats en el grup 
dels qui porten de 6 a 12 mesos a l’atur. Els subgrups que han 
experimentat una millor evolució en el darrer mes són els que porten 
a l’atur entre 6 i 9 mesos i els de 18 a 21 mesos. Per contra, el que 
ha tingut una pujada més significativa és el de 21 a 24 mesos. 
 
Si ho comparem amb l’any anterior, tots els subgrups han 
experimentat una evolució negativa, excepte els que porten menys 
de 6 mesos. 
 
 
SECTORS 
 
4.828 aturats (65,74%) estan en el sector dels serveis, 
1.260 (17,16%) en el de la construcció, 
712 (9,69%) en la indústria, 
401 (5,46%) sense ocupació anterior i 
143 (1,95%) en l’agricultura. 
 
Tots els sectors han evolucionat positivament en el darrer mes 
excepte el dels serveis i la indústria, la qual cosa ha condicionat 
l’evolució negativa del nombre d’aturats atès el pes important que el 
sector serveis suposa en l’ocupació gironina. Pel que fa a la 
comparativa respecte l’any anterior, ha estat menys negativa en el 
sector serveis (que l’evolució experimentada en el mes de juliol) amb 
un increment del 5,71% (261 persones) i el sector agrícola amb un 
increment del 15,32% (19 persones). 
 
 
NIVELL FORMATIU 
 
1.158 aturats (15,77%) tenen estudis primaris o sense estudis 
4.976 (67,76%) tenen estudis secundaris (general i formació 
professional) 
1.210 (16,48%) tenen estudis post-secundaris (universitaris) 
 



En el darrer mes, només han evolucionat positivament els grups dels 
que tenen estudis primaris o sense estudis (60 persones menys) i els 
que han patit una evolució pitjor és el dels universitaris (51 persones 
més). Pel que fa a l’evolució interanual també es dóna la mateixa 
tendència amb un increment important entre els universitaris (121 
persones més amb un creixement de l’11,11%) i una disminució dels 
aturats amb estudis primaris o sense estudis (81 persones menys). 
 
 
ESTRANGERS 
 
Dels 7.344 aturats, 2.046 (27,86%) són estrangers. 
 
D’aquests 2.046 aturats, 363 són comunitaris i 1.683 no comunitaris. 
 
Tan sols els no comunitaris han evolucionat positivament en el darrer 
mes, mentre que respecte l’any anterior han disminuït tant el nombre 
d’aturats dels estrangers comunitaris com els no comunitaris.  
 
Cal destacar que segueix disminuint el nombre d’aturats estrangers 
(8 persones menys) i per contra han augmentat el nombre de 
ciutadans espanyols a l’atur (85 aturats més). 
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