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1. Atur registrat 
 

El nombre de persones registrades a l’atur a Girona en acabar el mes de març 

era de 6.157.  

Per cinquè any consecutiu en mes de març es produeix una de reducció del 

nombre de persones aturades a la ciutat de Girona. A nivell interanual és el 

tercer any consecutiu de reducció en aquest mes. 

Convé recordar que el mes de març de 2013 es va assolir una de les xifres més 

altes d’atur a la ciutat de Girona: 7.934 persones. Així, en aquests últims tres 

anys s’ha produït una reducció del 28,86% de la xifra d’atur. 

- L’actual nombre de persones aturades suposa una disminució interanual de 

830 (-11,88%). Aquesta reducció és la més important tant en nombres absoluts 

com percentuals dels últims 10 anys en un mes de març. 

La disminució fa que en aquest mes de març hi hagi un nombre de persones 

aturades més baix que el 2015, però també que el març de 2014, 2013, 2012, 

2011 i 2010. Cal retrocedir a l’any 2009 per tenir una  xifra més baixa d’atur en 

un mes de març.  

En global la ciutat porta 28 mesos consecutius de reducció interanual.  

 

   Abs. %

2009 5.839 318 5,16

2010 6.976 -819 -13,30

2011 7.536 -1.379 -22,40

2012 7.799 -1.642 -26,67

2013 7.934 -1.777 -28,86

2014 7.595 -1.438 -23,36

2015 6.987 -830 -13,48
2.016 6.157 - -

Atur registrat a mes 
de MARÇ

Diferència en relació a març de 
2016       

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d'Empresa i Ocupació. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d'Empresa i Ocupació. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d'Empresa i Ocupació. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d'Empresa i Ocupació. 
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- En relació a la disminució intermensual, l’actual nombre de persones 

aturades suposa 138 menys respecte al passat mes de febrer (- 2,19%).   

És una reducció en nombres absoluts quelcom menor que la produïda entre 

febrer-març de 2015, però la segona més important dels últims 10 anys tant en  

nombres absoluts com percentuals.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d'Empresa i Ocupació. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d'Empresa i Ocupació. 
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- Tots aquests gràfics mostren una tendència positiva tant a nivell interanual com 

intermensual. 

 

- En comparació a altres àmbits de referència territorial, es pot observar com 

l’evolució de l’atur registrat a la ciutat de Girona està en la línea del que passa a 

nivell de la comarca del Gironès, de la Demarcació de Girona o de Catalunya. I 

presenta dades força més positives que les produïdes a nivell general de l’Estat 

espanyol.   

Es pot observar a la taula següent que la variació intermensual mostra una 

evolució més discreta en tots els àmbits. A Girona és comparable a la del conjunt 

de Catalunya, alguns punts inferior a la de la Demarcació i més positiva que a la 

comarca del Gironès. 

A nivell interanual, el percentatge de disminució en relació a 2015 és força més 

important, entorn al 12% en tots els àmbits catalans.   

 
 

 
Març de 

2016
Abs. Abs. % Abs. %

Girona ciutat 6.157 -138 -2,19% -830 -11,88%

Gironès 12.098 -71 -0,58% -1.613 -11,76%

Demarcació de Girona 46.245 -2.687 -5,49% -6.877 -12,95%

Catalunya 499.991 -10.246 -2,01% -71.664 -12,54%

Estat Espanyol 4.094.770 -58.216 -1,40% -357.169 -8,02%

Variac. vs mes anterior Variac. vs any anterior

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d'Empresa i Ocupació i de l’INE. 

 

 

 

2. Perfil de l’atur registrat 
 

Segons sexe 

- 3.023 del total de persones registrades a l’atur són homes (49,1%), 

havent disminuït 97 persones el darrer mes i  550 el darrer any. 

- I 3.134 són dones (50,9%), havent disminuït 41 persones el darrer mes i 

280 el darrer any. 

La disminució de l’atur ha estat més important en el grup masculí que en el grup 

femení, especialment en la variació interanual. 
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Abs. % Abs. % Abs. %

Girona 6.157 - -138 -2,19% -830 -11,88%

Home 3.023 49,1 -97 -3,11% -550 -15,39%

Dona 3.134 50,9 -41 -1,29% -280 -8,20%

Març de 2016 Variació mes anterior Variació any anterior

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d'Empresa i Ocupació. 

 

Segons edat 

- 203 persones aturades (3,3%) tenen menys de 20 anys. 

- 916 persones aturades (14,9%) tenen de 20 a 29 anys. 

- 1.537 persones aturades (25%) tenen de 30 a 39 anys. 

- 1.506 persones aturades (24,5%) tenen de 40 a 49 anys. 

- 1.995 persones aturades (32,4%) tenen 50 o més anys. 

El comportament de la variació mensual i interanual ha estat similar entre els 

diferents grups. La variació únicament ha estat negativa entre els menors de 20 

anys (increment un 7,9% en relació a febrer i 19,4% en relació a 2015).  

Pel grups que redueixen l’atur, intermensualment  la disminució ha estat 

lleugerament més significativa entre les persones de 40 a 49 anys (-3,3%) i en 

relació a 2015 destaca la reducció del grup de 30 a 39 anys (-17,8%). 

 

Abs. % Abs. % Abs. %

Total 6.157 100 -138 -2,19% -830 -11,88%

Menors de 20 anys 203 3,3 15 7,98% 33 19,41%

De 20 a 29 anys 916 14,9 -20 -2,10% -114 -11,07%

De 30 a 39 anys 1.537 25,0 -47 -3,00% -333 -17,81%

De 40 a 49 anys 1.506 24,5 -52 -3,30% -261 -14,77%

Majors de 50 anys 1.995 32,4 -34 -1,70% -155 -7,21%

Març de 2016 Variació mes anterior Variació any anterior

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d'Empresa i Ocupació. 

 

Segons durada de la demanda 

- 2.862 persones aturades (46,5%) fa menys de 6 mesos que són a l’atur. 

- 962 persones aturades (15,6%) porten a l’atur entre 6 i 12 mesos. 

- 882 persones aturades (14,3%) entre 1 i 2 anys a l’atur. 

- 1.451 persones aturades (23,6%) fa més de 2 anys . 
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En el darrer mes, destaca la disminució en un 6,5% del nombre de registrats de 

molt curta durada, menys de 6 mesos, i l’augment del grup de 6 a 12 mesos 

(15,1%). 

Si ho comparem amb l’any anterior, han evolucionat positivament tots els grups. 

Destaca la reducció en el grup de persones que porten entre 12 i 24 mesos a 

l’atur (-22,6%). 

 

Abs. % Abs. % Abs. %

Total 6.157 100 -138 -2,19% -830 -11,88%

Fins a 6 mesos 2.862 46,5 -200 -6,53% -285 -9,06%

De 6 a 12 mesos 962 15,6 126 15,07% -58 -5,69%

De 12 a 24 mesos 882 14,3 -22 -2,43% -258 -22,63%

Més de 24 mesos 1.451 23,6 -42 -2,81% -229 -13,63%

Variació mes anterior Variació any anteriorMarç de 2016

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d'Empresa i Ocupació. 

 

Segons sector econòmic 

- 4.236 de les persones aturades (68,8%) pertanyen al sector serveis. 

- 689 (11,2%) a la construcció. 

- 580 (9,4%) a la indústria. 

- 496 (8,1%) no tenen ocupació anterior.  

- 156 (2,5%) a l’agricultura. 

En el darrer mes, tots els sectors econòmics han vist com disminuïa el nombre 

de persones aturades, excepte les registrades sense ocupació anterior. Pel que 

fa a la  comparativa respecte l’any anterior, s’ha produït una reducció en tots els 

sectors, destacant la disminució en la construcció (-21,5%). Els registrats sense 

ocupació anterior són els únics que han tingut un petit increment.  

 

Abs. % Abs. % Abs. %

Total 6.157 100 -138 -2,19% -830 -11,88%

1:Agricultura 156 2,5 -7 -4,29% -42 -21,21%

2:Indústria 580 9,4 -25 -4,13% -72 -11,04%

3:Construcció 689 11,2 -23 -3,23% -189 -21,53%

4:Serveis 4.236 68,8 -113 -2,60% -534 -11,19%

N:Sense ocupació anterior 496 8,1 30 6,44% 7 1,43%

Març de 2016 Variació mes anterior Variació any anterior

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d'Empresa i Ocupació. 
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Segons nivell formatiu 

- 1.168 persones aturades (19%) tenen estudis primaris o sense estudis. 

- 4.210 (68,4%) tenen estudis secundaris (general i formació professional). 

- 779 (12,7%) tenen estudis post-secundaris (universitaris). 

En el darrer mes, tots els grups han evolucionat reduint el nombre en la 

comparativa mensual. Pel que fa a la variació interanual, l’evolució ha estat 

positiva en tots els grups, destacant la reducció en el grup de persones amb 

estudis secundaris (-13,4%). 

 

Abs. % Abs. % Abs. %

Total 6.157 100 -138 -2,19% -830 -11,88%

Estudis primaris o sense estudis 1.168 19,0 -6 -0,51% -105 -8,25%

Estudis secundaris 4.210 68,4 -122 -2,82% -653 -13,43%

Estudis post-secundaris 779 12,7 -10 -1,27% -72 -8,46%

Març de 2016 Variació mes anterior Variació any anterior

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d'Empresa i Ocupació. 

 

 

Segons origen 

- De les 6.157 persones aturades, 1.817 (29,5%) són estrangeres. 

- D’aquestes 1.817, 302 són comunitàries i 1.515 no comunitàries. 

En el darrer mes s’ha mantingut el nombre de persones estrangeres 

comunitàries a l’atur i han disminuït les no comunitàries però quasi 

imperceptiblement. Pel que fa a l’evolució interanual, s’ha produït una reducció 

molt similar en els dos grups. 

 

Abs. % Abs. % Abs. %

Total 6.157 100 -138 -2,19% -830 -11,88%

Comunitari espanyol 4.340 70,5 -129 -2,89% -563 -11,48%

Comunitari no espanyol 302 4,9 0 0,00% -43 -12,46%

No comunitari 1.515 24,6 -9 -0,59% -224 -12,88%

Març de 2016 Variació mes anterior Variació any anterior

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d'Empresa i Ocupació. 
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3. Contractació laboral 

 

Com s’ha anat veient en els darrers informes, hi ha un altre indicador que permet 

creure que es pot estar consolidant una tendència positiva: el nombre de 

contractes laborals realitzats.  

Com va succeint des de fa més de dos anys, el nombre de contractes ha 

augmentat intramuralment en el mes de febrer (en el moment de tancar l’informe 

encara no es disposen de les dades del mes de març) i queda a nivells molt 

similars als dels anys anteriors a la crisi. 

El volum de contractes del mes de febrer de 2016 és de 3.774 i representa un 

16,2% menys que el passat mes de gener, però un 5,8% més que el febrer de 

l’any passat. També representa un increment del 36,1% respecte de 2012, l’any 

de la sèrie amb menys contractes en un mes de febrer. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d'Empresa i Ocupació. 
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4. Afiliació a la Seguretat Social 
 

Un altre indicador que ens assenyala el canvi de tendència és el nombre de 

persones afiliades a la Seguretat Social a la ciutat de Girona. 

Amb les dades corresponents al mes de febrer es consolida el trencament de la 

tendència negativa experimentada des de 2008 i s’assoleix un nivell similar, fins i 

tot superior, al del mes de febrer de 2010. Es confirma així l’increment del 

nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social a la ciutat de Girona que es 

pot constatar des de 2014. El nombre total de persones afiliades el febrer de 

2016 és de 66.485. Aquesta xifra representa un 0,8% més en relació a gener, un 

5,20% més respecte a febrer de 2015 i un 8,17% més respecte a febrer de  

2013, any en el que s’assoleix la xifra més baixa d’afiliació en aquest mes. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 


