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PROMOCIÓ ECONÒMICA 

OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC DE L’ALT EMPORDÀ 
 

 

INFORME MENSUAL D’ATUR I CONTRACTACIONS                   Agost 2018 

 

 

A continuació es presenta un recull de les últimes dades disponibles sobre l’atur i les 

contractacions a la ciutat de Figueres i a la comarca de l’Alt Empordà. Per tal d’establir 

comparacions i veure’n la seva evolució, també es mostren aquestes mateixes dades per la 

província de Girona i pel conjunt de Catalunya.  

 

Les xifres que hi consten s’han extret de l’Observatori del Treball i Model Productiu del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya  

(http://observatoritreball.gencat.cat/ca/) i del XIFRA - Sistema d’Informació Socioeconòmica 

Local de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat/xifra/menu_ini.asp). Les taules i gràfics 

són d’elaboració pròpia a partir de les dades extretes de les fonts citades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/
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Agost 2018 
 
 
Es registren 6.413 persones a les llistes d’atur de l’Alt Empordà. D’aquestes, 2.003 són de 

nacionalitat estrangera (31,2%). 

Del total de persones desocupades, 2.982 corresponen a la ciutat de Figueres (46,5%). Els 

aturats d’origen estranger a la capital són 1.068 (35,8%).  

 

El nombre de persones aturades a la comarca ha augmentat lleugerament respecte el mes 

anterior. A l’agost n’hi ha hagut 80 més (+1,3%).  

A Figueres, el nombre d’aturats ha estat exactament el mateix que el mes passat. 

 

L’agost de 2017 hi havia 6.711 aturats registrats a l’Alt Empordà. Aquesta xifra ha disminuït en 

298 persones respecte l’any anterior (-4,4%). 

A Figueres, n’hi havia 3.084 aquest mateix mes d’agost de 2017. La xifra s’ha reduït en 102 

persones respecte un any abans (-3,3%). 

 

El darrer mes d’agost s’ha mantingut l’estructura de l’atur per raó de sexe tant a la comarca 

com a la ciutat de Figueres. En ambdós àmbits geogràfics, l’atur registrat ha estat més de deu 

punts percentuals superior en el cas de les dones.  
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Aquest agost la taxa d’atur registral ha augmentat lleugerament respecte el mes anterior en 

tots els àmbits geogràfics observats excepte a Figueres, on s’ha mantingut estable. Així, s’ha 

situat al 9,8% a l’Alt Empordà, al 13,2% a Figueres, al 9,1% a la província de Girona i al 10,3% a 

nivell de Catalunya. 

 
 
 
Figueres. Agost 2018

Agost 2018 Juliol 2018 Agost 2017 Agost 2018 Juliol 2018 Variació 
Homes 10,9% 10,8% 11,8% Homes 1.321 1.315 0,5%

Dones 15,8% 15,8% 16,3% Dones 1.661 1.667 -0,4%

Total 13,2% 13,2% 13,9% Total 2.982 2.982 0,0%

Taxa d'atur registral Nombre de persones a l'atur

 
 
 
 
Alt Empordà. Agost 2018

Agost 2018 Juliol 2018 Agost 2017 Agost 2018 Juliol 2018 Variació 
Homes 8,2% 8,0% 8,9% Homes 2.880 2.823 2,0%

Dones 11,8% 11,7% 12,4% Dones 3.533 3.510 0,7%

Total 9,8% 9,7% 10,5% Total 6.413 6.333 1,3%

Taxa d'atur registral Nombre de persones a l'atur
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Aquest agost, com ja s’ha dit, la desocupació ha augmentat lleugerament al conjunt de la 

comarca. Així, s’ha trencat la tendència a la baixa iniciada el passat mes de gener.  

 

La taxa d’atur segueix una tendència generalitzada a la baixa, tot i que experimenta alguns 

repunts degut a la temporalitat pròpia del territori. En efecte, l’Alt Empordà és una comarca on 

el pes del sector serveis és mot alt i, malauradament, aquest és un sector molt vinculat a 

l’estacionalitat i, per tant, també a la temporalitat. Si es mira amb més detall es veu com, any 

rere any, es repeteix aquest mateix patró tant a Figueres, com a la comarca i a nivell de la 

província de Girona. En el conjunt de Catalunya la tendència decreixent és més estable al llarg 

del temps ja que es veu menys afectada per l’estacionalitat. 
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El 69,3% de les persones aturades a la comarca formen part del sector serveis (4.442 aturats). 

A Figueres sumen 2.049 persones i representen el 68,7% del total dels desocupats. 

 

En relació amb el juliol, l’atur registrat només disminueix entre les persones que pertanyen al 

sector de l’agricultura i les que no tenen ocupació anterior, tant a la comarca com a Figueres. 

En relació amb l’any anterior, es redueixen els aturats en tots els sectors econòmics tant a l’Alt 

Empordà com a Figueres. En aquest cas, l’excepció s’observa en el lleuger increment d’aturats 

en el grup de persones sense ocupació anterior. 

 
Al voltant del 40% dels aturats, tant a la comarca com a la ciutat de Figueres, estan en aquesta 

situació des de fa més d’un any (2.606 persones a la comarca, de les quals 1.188 a Figueres).  
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Aproximadament la meitat de les persones desocupades són majors de 45 anys. Ho són el 

53,8% dels aturats a la comarca (3.447 persones) i el 49,2% a Figueres (1.468 persones). 
 

 
 

La meitat dels aturats de la comarca, concretament el 50,6%, tenen estudis secundaris (3.247 

persones). El 35,4% (2.271 persones) tenen com a màxim els estudis primaris complets.  

A Figueres, el 49,3% de les persones aturades tenen estudis secundaris (1.470 persones). El 

39,2% (1.168 persones) tenen com a màxim els estudis primaris complets. 

Així, podem afirmar que les persones aturades compten amb un nivell baix de formació, tant a 

la comarca com a Figueres. 
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El nombre de contractes de treball registrats durant l’agost ha estat de 3.766 a la comarca, 781 

dels quals a la ciutat de Figueres (20,7% del total). 

 

El mes d’agost s’han registrat 3.234 contractes menys que el juliol (-46,2%) i 30 menys que el 

mateix mes però fa un any (-0,8%) a l’Alt Empordà. 

En el cas de Figueres, han estat 636 contractes menys en relació amb el juliol (-44,9%) i 192 

contractes menys respecte l’agost de 2017 (-19,7%). 

 

El 85,7% dels contractes registrats a la comarca i el 84,4% dels registrats a Figueres han estat 

temporals (3.228 i 659 contractes, respectivament). Així, el 14,3% dels contractes signats a la 

comarca i el 15,6% dels signats a Figueres han estat indefinits (538 i 122 contractes, en cada 

cas). 

Respecte el mes anterior, la temporalitat ha continuat molt elevada, fet clarament relacionat 

amb l’estacionalitat de l’activitat econòmica al territori. No obstant això, ha baixat mig punt 

percentual a nivell comarcal i gairebé dos punts a Figueres.  

 

 
 

Pel que fa a la contractació de persones de nacionalitat estrangera, a l’Alt Empordà aquesta ha 

representat el 38% del total de la contractació i a Figueres una xifra lleugerament inferior, del 

31,6% (1.432 i 247 contractes, respectivament). 
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A l’Alt Empordà, el nombre de contractes registrats ha estat molt superior en el cas dels 

homes. Concretament, hi ha hagut 2.166 contractes a homes (57,5%) i 1.600 a dones (42,5%). 

A Figueres, en canvi, s’han registrat més contractes a dones. En concret, s’han formalitzat 379 

contractes a homes i 402 a dones, que han representat el 48,5% i el 51,5% de la contractació, 

respectivament. 

 

 
 

 

Agost 2018 Juliol 2018 Agost 2017 Variació mensual Variació anual
Figueres 781 1.417 973 -44,9% -19,7%

Alt Empordà 3.766 7.000 3.796 -46,2% -0,8%
Província de Girona 22.328 34.392 21.747 -35,1% 2,7%
Catalunya 232.827 327.967 219.884 -29,0% 5,9%

Contractació registrada

 
 
 
Respecte el mes anterior, s’ha reduït dràsticament el nombre de contractes registrats a tots els 

àmbits geogràfics analitzats. Les baixades més destacades són les experimentades a l’Alt 

Empordà i a Figueres, territoris amb una activitat econòmica més dependent del turisme. 

Si ens fixem en termes interanuals, veiem que el nombre de contractes signats ha crescut a la 

província de Girona i a Catalunya en el seu conjunt. A l’Alt Empordà s’han reduït molt 

lleugerament i a Figueres ho han fet gairebé en un 20%. 
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Observem que el percentatge de joves contractats (fins a 29 anys) respecte el total de la 

contractació és similar a l’Alt Empordà (45,3%) i a Figueres (43%). S’han signat 1.707 

contractes a joves a la comarca, 336 dels quals a Figueres. 

 

El 34,3% dels contractes realitzats a la comarca s’ha concentrat en la franja d’edat de 30 a 44 

anys (1.291 contractes).  

A Figueres, la franja d’edat de 30 a 44 anys ha registrat xifres similars, del 36,7% de la 

contractació (287 contractes). 

 

El pes de la contractació de persones majors de 45 anys ha estat tant baix a la comarca 

(20,4%) com a la ciutat (20,2%). S’han registrat 768 contractes a l’Alt Empordà i 158 a Figueres.  

 

En relació amb el juliol, en xifres relatives, les contractacions han disminuït en totes les franges 

d’edat. Tot i això, els joves menors de 29 anys són els que han experimentat una reducció més 

marcada, tant a la comarca com a Figueres.  

En termes interanuals, la contractació ha decrescut en tots els grups d’edat, excepte en els que 

tenen de 16 a 24 anys, a la comarca.  
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A l’Alt Empordà, el 78,4% de la contractació d’agost s’ha produït en el sector serveis (2.952 

contractes). A Figueres, la contractació en els serveis ha estat lleugerament superior, arribant 

al 84,4% del total (659 contractes).  

 

En relació amb el juliol, els contractes han disminuït en tots els sectors, excepte en el de 

l’agricultura a nivell comarcal. 

En termes interanuals, a l’Alt Empordà la contractació ha augmentat lleugerament en tots els 

sectors excepte en els serveis. A Figueres, ha decrescut en tots els sectors excepte en 

l’agricultura. 
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COMPARACIÓ DE LES DADES D'ATUR PER TERRITORI

Variable Valor 
absolut

% Valor 
absolut

% Valor 
absolut

% Valor 
absolut

%

ATUR
Període: 

Agost 2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Període: 

Agost 2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Període: 

Agost 2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Període: 

Agost 2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Taxa d'atur 13,15% 9,82% 9,08% 10,28%

Total de persones aturades 2.982 100,0% 0 0,0% -102 -3,3% 6.413 100,0% 80 1,3% -298 -4,4% 33.023 100,0% 1.195 3,8% -1.432 -4,2% 380.718 100,0% 11.594 3,1% -16.667 -4,2%

Persones aturades d'origen estranger 1.068 35,8% -61 -5,4% -52 -4,6% 2.003 31,2% -106 -5,0% -92 -4,4% 8.424 25,5% -113 -1,3% -251 -2,9% 70.054 18,4% -933 -1,3% -477 -0,7%

Persones aturades per sexe
Homes 1.321 44,3% 6 0,5% -75 -5,4% 2.880 44,9% 57 2,0% -190 -6,2% 14.791 44,8% 699 5,0% -1.004 -6,4% 161.038 42,3% 6.008 3,9% -10.337 -6,0%

Dones 1.661 55,7% -6 -0,4% -27 -1,6% 3.533 55,1% 23 0,7% -108 -3,0% 18.232 55,2% 496 2,8% -428 -2,3% 219.680 57,7% 5.586 2,6% -6.330 -2,8%

Persones aturades per grups d'edat
Menors de 20 anys 48 1,6% 2 4,3% 6 14,3% 85 1,3% -1 -1,2% -1 -1,2% 646 2,0% 6 0,9% 1 0,2% 7.259 1,9% -540 -6,9% -256 -3,4%

De 20 a 24 anys 126 4,2% 0 0,0% -8 -6,0% 244 3,8% 22 9,9% -2 -0,8% 1.291 3,9% 98 8,2% 10 0,8% 16.296 4,3% 1.001 6,5% 188 1,2%

De 25 a 29 anys 235 7,9% 6 2,6% 20 9,3% 443 6,9% 32 7,8% 9 2,1% 2.415 7,3% 226 10,3% -35 -1,4% 29.511 7,8% 2.446 9,0% 595 2,1%

De 30 a 44 anys 1.105 37,1% 3 0,3% 3 0,3% 2.194 34,2% 7 0,3% -107 -4,7% 10.800 32,7% 457 4,4% -564 -5,0% 122.620 32,2% 5.333 4,5% -5.228 -4,1%

De 45 a 54 anys 747 25,1% 0 0,0% -84 -10,1% 1.625 25,3% 23 1,4% -158 -8,9% 8.148 24,7% 324 4,1% -528 -6,1% 95.278 25,0% 2.768 3,0% -6.538 -6,4%

Majors de 55 anys 721 24,2% -11 -1,5% -39 -5,1% 1.822 28,4% -3 -0,2% -39 -2,1% 9.723 29,4% 84 0,9% -316 -3,1% 109.754 28,8% 586 0,5% -5.428 -4,7%

Persones aturades per sector econòmic
Agricultura 134 4,5% -20 -13,0% -15 -10,1% 245 3,8% -54 -18,1% -34 -12,2% 968 2,9% -110 -10,2% -147 -13,2% 7.685 2,0% -378 -4,7% -618 -7,4%

Indústria 179 6,0% 0 0,0% -3 -1,6% 448 7,0% 14 3,2% -20 -4,3% 3.542 10,7% 115 3,4% -320 -8,3% 43.982 11,6% 1.268 3,0% -4.576 -9,4%

Construcció 336 11,3% 19 6,0% -39 -10,4% 822 12,8% 73 9,7% -88 -9,7% 4.021 12,2% 350 9,5% -370 -8,4% 33.784 8,9% 1.632 5,1% -4.370 -11,5%

Serveis 2.049 68,7% 19 0,9% -63 -3,0% 4.442 69,3% 71 1,6% -157 -3,4% 22.397 67,8% 959 4,5% -530 -2,3% 270.595 71,1% 10.440 4,0% -6.778 -2,4%

Sense ocupació anterior 284 9,5% -18 -6,0% 18 6,8% 456 7,1% -24 -5,0% 1 0,2% 2.095 6,3% -119 -5,4% -65 -3,0% 24.672 6,5% -1.368 -5,3% -325 -1,3%

Persones aturades per nivell formatiu
Sense estudis 224 7,5% -15 -6,3% 18 8,7% 409 6,4% -25 -5,8% 26 6,8% 1.652 5,0% -38 -2,2% 13 0,8% 6.094 1,6% -190 -3,0% 61 1,0%

Estudis primaris incomplets 523 17,5% -38 -6,8% -47 -8,2% 960 15,0% -63 -6,2% -90 -8,6% 3.522 10,7% -87 -2,4% -389 -9,9% 17.649 4,6% -510 -2,8% -1.009 -5,4%

Estudis primaris complets 421 14,1% 12 2,9% 1 0,2% 902 14,1% 12 1,3% -12 -1,3% 2.975 9,0% 4 0,1% -223 -7,0% 26.581 7,0% -460 -1,7% -2.430 -8,4%

Programes de formació professional - estudis secundaris 125 4,2% -4 -3,1% -19 -13,2% 326 5,1% -1 -0,3% -29 -8,2% 2.186 6,6% 109 5,2% -2 -0,1% 34.305 9,0% 1.496 4,6% -1.281 -3,6%

Educació general - estudis secundaris 1.470 49,3% 9 0,6% -59 -3,9% 3.247 50,6% 60 1,9% -207 -6,0% 18.740 56,7% 485 2,7% -702 -3,6% 232.802 61,1% 3.730 1,6% -10.319 -4,2%

Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 72 2,4% 7 10,8% -5 -6,5% 184 2,9% 18 10,8% -14 -7,1% 1.412 4,3% 154 12,2% -60 -4,1% 25.366 6,7% 2.221 9,6% -787 -3,0%

Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 39 1,3% 9 30,0% -6 -13,3% 108 1,7% 24 28,6% 0 0,0% 719 2,2% 164 29,5% -123 -14,6% 9.533 2,5% 1.481 18,4% -1.361 -12,5%

Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 107 3,6% 20 23,0% 16 17,6% 270 4,2% 54 25,0% 25 10,2% 1.779 5,4% 401 29,1% 52 3,0% 27.996 7,4% 3.822 15,8% 452 1,6%

Altres estudis postsecundaris 1 0,0% 0 0,0% -1 -50,0% 7 0,1% 1 16,7% 3 75,0% 38 0,1% 3 8,6% 2 5,6% 392 0,1% 4 1,0% 7 1,8%

COMPARACIÓ DE LES DADES DE CONTRACTACIONS PER TERRITORI

Variable Valor 
absolut

% Valor 
absolut

% Valor 
absolut

% Valor 
absolut

%

CONTRACTACIÓ LABORAL
Període: 

Agost 2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Període: 

Agost 2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Període: 

Agost 2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Període: 

Agost 2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Nous contractes de treball 781 100,0% -636 -44,9% -192 -19,7% 3.766 100,0% -3.234 -46,2% -30 -0,8% 22.328 100,0% -12.064 -35,1% 581 2,7% 232.827 100,0% -95.140 -29,0% 12.943 5,9%

Contractes indefinits 122 15,6% -75 -38,1% -20 -14,1% 538 14,3% -501 -48,2% 23 4,5% 2.871 12,9% -1.616 -36,0% 301 11,7% 27.203 11,7% -12.354 -31,2% 4.622 20,5%

Contractes temporals 659 84,4% -561 -46,0% -172 -20,7% 3.228 85,7% -2.733 -45,8% -53 -1,6% 19.457 87,1% -10.448 -34,9% 280 1,5% 205.624 88,3% -82.786 -28,7% 8.321 4,2%

Nous contractes a persones d'origen estranger 247 31,6% -98 -28,4% -50 -16,8% 1.432 38,0% -552 -27,8% -70 -4,7% 6.491 29,1% -2.079 -24,3% 224 3,6% 58.993 25,3% -15.995 -21,3% 2.666 4,7%

Nous contractes per sexe
Homes 379 48,5% -302 -44,3% -49 -11,4% 2.166 57,5% -1.406 -39,4% 56 2,7% 12.241 54,8% -5.726 -31,9% 244 2,0% 125.110 53,7% -48.657 -28,0% 3.877 3,2%

Dones 402 51,5% -334 -45,4% -143 -26,2% 1.600 42,5% -1.828 -53,3% -86 -5,1% 10.087 45,2% -6.338 -38,6% 337 3,5% 107.717 46,3% -46.483 -30,1% 9.066 9,2%

Nous contractes per grups d'edat
Menors de 20 anys 89 11,4% -132 -59,7% -1 -1,1% 582 15,5% -1.152 -66,4% 68 13,2% 2.756 12,3% -3.906 -58,6% 283 11,4% 19.361 8,3% -16.340 -45,8% 3.307 20,6%

De 20 a 24 anys 145 18,6% -163 -52,9% -22 -13,2% 697 18,5% -932 -57,2% 29 4,3% 4.396 19,7% -3.587 -44,9% -32 -0,7% 45.385 19,5% -26.884 -37,2% 3.291 7,8%

De 25 a 29 anys 102 13,1% -121 -54,3% -43 -29,7% 428 11,4% -330 -43,5% -32 -7,0% 3.156 14,1% -1.229 -28,0% -7 -0,2% 35.354 15,2% -13.751 -28,0% 1.062 3,1%

De 30 a 44 anys 287 36,7% -120 -29,5% -63 -18,0% 1.291 34,3% -443 -25,5% -45 -3,4% 7.628 34,2% -1.895 -19,9% 165 2,2% 83.465 35,8% -24.223 -22,5% 1.272 1,5%

Majors de 45 anys 158 20,2% -100 -38,8% -63 -28,5% 768 20,4% -377 -32,9% -50 -6,1% 4.392 19,7% -1.447 -24,8% 172 4,1% 49.262 21,2% -13.942 -22,1% 4.011 8,9%

Nous contractes per sector econòmic
Agricultura 2 0,3% -5 -71,4% 1 100,0% 427 11,3% 282 194,5% 1 0,2% 931 4,2% 539 137,5% 55 6,3% 10.962 4,7% 2.128 24,1% -1.512 -12,1%

Indústria 82 10,5% -51 -38,3% -26 -24,1% 265 7,0% -166 -38,5% 42 18,8% 4.180 18,7% -834 -16,6% 206 5,2% 32.328 13,9% -8.041 -19,9% 2.532 8,5%

Construcció 38 4,9% -11 -22,4% -12 -24,0% 122 3,2% -52 -29,9% 6 5,2% 831 3,7% -391 -32,0% -46 -5,2% 8.393 3,6% -4.762 -36,2% -611 -6,8%

Serveis 659 84,4% -569 -46,3% -155 -19,0% 2.952 78,4% -3.298 -52,8% -79 -2,6% 16.386 73,4% -11.378 -41,0% 366 2,3% 181.144 77,8% -84.465 -31,8% 12.534 7,4%

Variació mensual (agost 
2018 vs juliol 2018)

Variació anual (agost 2018 
vs agost 2017)

Variació mensual (agost 
2018 vs juliol 2018)

Variació anual (agost 2018 
vs agost 2017)

Variació mensual (agost 
2018 vs juliol 2018)

Variació anual (agost 2018 
vs agost 2017)

Variació mensual (agost 
2018 vs juliol 2018)

Variació anual (agost 2018 
vs agost 2017)

Variació mensual (agost 
2018 vs juliol 2018)

Variació anual (agost 2018 
vs agost 2017)

FIGUERES ALT EMPORDÀ PROVÍNCIA DE GIRONA CATALUNYA

FIGUERES ALT EMPORDÀ PROVÍNCIA DE GIRONA CATALUNYA
Variació mensual (agost 

2018 vs juliol 2018)
Variació anual (agost 2018 

vs agost 2017)
Variació mensual (agost 

2018 vs juliol 2018)
Variació anual (agost 2018 

vs agost 2017)
Variació mensual (agost 

2018 vs juliol 2018)
Variació anual (agost 2018 

vs agost 2017)


