
Informe socioeconòmic FEBRER 2012 

 
 
En acabar el mes de febrer hi havia un total de 7.905 persones de 
Girona a les llistes de l’atur, 525 més (increment del 7,11%) que el 
mes de febrer de 2011 (variació interanual) i 147 més ( increment 
del 1,89%) que el mes de gener de 2012 (variació mensual). 
 
El nombre d’aturats al mes de febrer de 2009 eren 5.611, al 2010 
eren 6.972 i al darrer any eren 7.380. 
 
Els increments interanuals han estat de 525 en el darrer any, de 408 
entre els mesos de febrer de 2011 i 2010  i de 1.361 aturats entre els 
mesos de febrer de 2009 i 2010. 
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El total de persones aturades el mes de febrer de 2012 respecte el 
mes de gener de 2012 ha incrementat en 147 persones, mentre que 
en els mateixos intervals dels anys anteriors havia estat de 221 
(febrer-gener 2011) i 99 (febrer-gener 2010). 
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Pel que fa a la distribució del nombre d’aturats cal destacar: 
 
 
SEXE 
 
4.196 són homes (53,08%), havent incrementat en 91 persones el 
darrer mes i en 267 el darrer any. 
3.709 són dones (46,92%), havent incrementat en 56 persones el 
darrer mes i en 258 el darrer any. Cal destacar l’alentiment que ha 
experimentat la xifra de dones inscrites a l’atur en el darrer mes ja 
que el mes de gener havia crescut en 218. 
 
 
EDAT 
 
180 aturats (2,27%) tenen menys de 20 anys 
1.597 aturats (20,20%) tenen de 20 a 29 anys 
2.478 aturats (31,35%) tenen de 30 a 39 anys 
1.801 aturats (22,78%) tenen de 40 a 49 anys 
1.849 aturats (23,39%) 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 
el grup de 20 a 29 anys ha experimentat una millora de 110 persones 
respecte el febrer de 2011, malgrat que ha empitjorat la situació en 
90 persones, respecte el mes passat. 
 
 
DURADA 
 
4.051 aturats (51,25%) fa menys de 6 mesos que són a l’atur 
1.437 aturats (18,18 %) porten a l’atur entre 6 i 12 mesos 
2.417 aturats (30,57%) fa més de 12 mesos. 
 
Malgrat que la distribució entre les tres categories no ha variat en 
percentatge, en el darrer any els grups d’aturats que han 
experimentat un increment més significatiu són els que porten més 
de 24 mesos i els de 3 a 6 mesos i de 6 a 9 mesos. 
 
 
SECTORS 
 
5.191 aturats (65,67%) estan en el sector dels serveis, 
1.324 (16,75%) en el de la construcció, 
763 (9,65%) en la indústria, 
467 (5,91%) sense ocupació anterior i 
160 (2,02%) en l’agricultura. 



 
Tots els sectors han empitjorat les seves xifres respecte el mes 
anterior. Respecte el darrer any, tan sols ha millorat la seva 
magnitud, l’atur en el sector de la indústria (tot i que només amb un 
escàs 1,93%). 
 
 
NIVELL FORMATIU 
 
1.307 aturats (16,53%) tenen estudis primaris o sense estudis 
5.464 (69,12%) tenen estudis secundaris (general i formació 
professional) 
1.134 (14,35%) tenen estudis post-secundaris (universitaris) 
 
 
ESTRANGERS 
 
Dels 7.905 aturats, 2.283 (28,89%) són estrangers. 
 
D’aquests 2.283 aturats, 401 són comunitaris i 1.882 no comunitaris, 
havent augmentat especialment aquest darrer grup en el darrer any 
(un 9,61%). 
 
 
 

Girona, 7 de març de 2012 


