
Informe socioeconòmic MAIG 2012 
 
 
En acabar el mes de maig hi havia un total de 7.587 persones de 
Girona a les llistes de l’atur, 373 més (increment del 5,17%) que el 
mes de maig de 2011 (variació interanual) i 86 menys ( disminució 
de l’1,12%) que el mes d’abril de 2012 (variació mensual). 
 
El nombre d’aturats al mes de maig de 2009 eren 5.839, al 2010 eren 
6.646 i al darrer any eren 7.214. 
 
Els increments interanuals han estat de 373 en el darrer any, de 568 
entre els mesos de maig de 2011 i 2010  i de 807 aturats entre els 
mesos de maig de 2009 i 2010. 
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El total de persones aturades el mes de maig de 2012 respecte el 
mes d’abril ha disminuït en 86 persones, mentre que en els 
mateixos intervals dels anys anteriors havia disminuït en 88 (maig-
abril 2011) i 243 (maig-abril 2010). Tal i com passava  en el darrer 
mes d’abril, l’evolució mensual de l’atur és positiva en els darrers 
anys, respecte de les dades del mes anterior.  
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Pel que fa a la distribució del nombre d’aturats cal destacar: 
 
 
SEXE 
 
3.986 són homes (52,54%), havent disminuït en 118 persones el 
darrer mes i augmentat en 200 el darrer any.  
3.601 són dones (46,46%), havent augmentat en 32 persones el 
darrer mes i augmentat en 173 el darrer any. 
 
El maig ha suposat un increment del nombre de dones a l’atur, la 
qual cosa ha trencat la bona evolució experimentada en els darrers 
mesos (des del febrer). Per contra, el nombre d’homes segueix 
l’evolució positiva del darrer quadrimestre, tant pel que fa a la 
variació intermensual que segueix disminuint com la interanual que 
va amortint el seu creixement. 
 
 
 
EDAT 
 
153 aturats (2%) tenen menys de 20 anys 
1.403 aturats (18,49%) tenen de 20 a 29 anys 
2.319 aturats (30,56%) tenen de 30 a 39 anys 
1.818 aturats (23,96%) tenen de 40 a 49 anys 
1.894 aturats (24,96%) tenen 50 o més anys 
 
Tots els grups d’edat han experimentat una disminució del nombre 
d’aturats respecte el darrer mes, tot i que cal esmentar que el grup 
d’aturats de 55 a 59 anys empitjorat la seva situació. Si observem 
l’evolució respecte del mateix mes de l’any anterior, el nombre 
d’aturats ha disminuït en tots els grups dels menors de 35 anys i en 
canvi ha augmentat en tots els grups de majors de 35 anys, essent 
especialment negativa l’evolució dels grups de 40 a 59 anys. 
 
 
DURADA 
 
3.540 aturats (46,66%) fa menys de 6 mesos que són a l’atur 
1.626 aturats (21,43%) porten a l’atur entre 6 i 12 mesos 
2.421 aturats (31,91%) fa més de 12 mesos. 
 
En el darrer mes ha continuat disminuint el nombre d’aturats que hi 
porten menys de 6 mesos (en un 2,61%). El grup d’aturats de 6 a 12 
mesos ha augmentat en el darrer mes un 1,94%. Pel que fa a la 
variació respecte el mes de maig de l’any passat hi ha dos grups que 
han tingut una evolució especialment negativa: els que hi porten de 



15 a 18 mesos i els que hi porten més de 245 mesos, amb un 
increment del voltant del 20%. 
 
 
SECTORS 
 
4.951 aturats (64,26%) estan en el sector dels serveis, 
1.298 (17,11%) en el de la construcció, 
712 (9,38%) en la indústria, 
457 (6,02%) sense ocupació anterior i 
169 (2,23%) en l’agricultura. 
 
Tots els sectors han evolucionat positivament respecte el mes 
anterior. Per contra, l’evolució ha estat especialment negativa en el 
sector serveis respecte l’any anterior, amb un increment del 7,51%, 
mentre que ha estat positiva pels ocupats sense ocupació anterior 
amb una disminució del 6,16%. 
 
 
NIVELL FORMATIU 
 
1.300 aturats (17,13%) tenen estudis primaris o sense estudis 
5.193 (68,45%) tenen estudis secundaris (general i formació 
professional) 
1.064 (14,02%) tenen estudis post-secundaris (universitaris) 
 
Tots els grups han evolucionat positivament en el darrer mes. Pel que 
fa a l’evolució interanual el grups amb estudis universitaris és el que 
ha experimentat una evolució més negativa en el darrer any. 
 
 
ESTRANGERS 
 
Dels 7.587 aturats, 2.208 (29,10%) són estrangers. 
 
D’aquests 2.208 aturats, 368 són comunitaris i 1.840 no comunitaris. 
 
 
 

Girona, 5 de juny de 2012 


