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PROMOCIÓ ECONÒMICA 

OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC DE L’ALT EMPORDÀ 
 

 

INFORME MENSUAL D’ATUR I CONTRACTACIONS           Desembre 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. 
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Desembre 2018 
 
 
Es registren 8.163 persones a les llistes d’atur de l’Alt Empordà. D’aquestes, 2.782 són de 

nacionalitat estrangera (34,1%). 

Del total de persones desocupades, 3.434 corresponen a la ciutat de Figueres (42,1%). Els 

aturats d’origen estranger a la capital són 1.346 (39,2%).  

 

El nombre de persones aturades a la comarca ha baixat respecte el mes anterior. Al desembre 

n’hi ha hagut 123 menys (-1,5%).  

A Figueres, el nombre d’aturats també ha disminuït en relació amb el mes passat. 

Concretament, ho ha fet en 19 persones (-0,6%). 

 

El desembre de 2017 hi havia 9.065 aturats registrats a l’Alt Empordà. Aquesta xifra ha 

disminuït en 902 persones respecte l’any anterior (-10%). 

A Figueres, n’hi havia 3.776 aquest mateix mes de desembre de 2017. La xifra s’ha reduït en 342 

persones respecte un any abans (-9,1%). 

 

El darrer mes de desembre 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 

superior en el cas de les dones (entre sis i nou punts percentuals).  
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Aquest desembre la taxa d’atur registral ha baixat lleugerament respecte el mes anterior en 

tots els àmbits geogràfics observats. Així, s’ha situat al 12,2% a l’Alt Empordà, al 14,9% a 

Figueres, al 10,5% a la província de Girona i al 10,7% a nivell de Catalunya. 

 
 
 
Figueres. Desembre 2018

Desembre 2018 Novembre 2018 Desembre 2017 Desembre 2018 Novembre 2018 Variació 
Homes 12,9% 12,8% 15,0% Homes 1.600 1.585 0,9%

Dones 17,1% 17,4% 19,7% Dones 1.834 1.868 -1,8%

Total 14,9% 14,9% 17,2% Total 3.434 3.453 -0,6%

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

 
 
 
 
Alt Empordà. Desembre 2018

Desembre 2018 Novembre 2018 Desembre 2017 Desembre 2018 Novembre 2018 Variació 
Homes 10,3% 10,4% 12,9% Homes 3.722 3.742 -0,5%

Dones 14,3% 14,6% 17,4% Dones 4.441 4.544 -2,3%

Total 12,2% 12,3% 15,0% Total 8.163 8.286 -1,5%

Taxa d'atur registral Nombre de persones a l'atur
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Aquest desembre, com ja s’ha dit, la desocupació ha disminuït al conjunt de la comarca. Així, 

s’ha trencat la tendència a l’alça en el nombre d’aturats iniciada el passat mes d’agost, que va 

prolongar-se durant quatre mesos.  

 

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. 
 

 
 

 



                                         

 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.  

                                           5                                                   

El 74,7% de les persones aturades a la comarca formen part del sector serveis (6.095 aturats). 

A Figueres sumen 2.463 persones i representen el 71,7% del total dels desocupats. 

 

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

sector de l’agricultura, al dels serveis i entre les que no tenien ocupació anterior, tant a la 

comarca com a Figueres. 

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

en el de la indústria, tant a l’Alt Empordà com a Figueres. 

 
Al voltant d’un terç dels aturats, tant a la comarca com a la ciutat de Figueres, estan en 

aquesta situació des de fa més d’un any (2.746 persones a la comarca, de les quals 1.251 a 

Figueres).  
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Gairebé la meitat de les persones desocupades són majors de 45 anys. Ho són el 48,3% dels 

aturats a la comarca (3.941 persones) i el 46% a Figueres (1.579 persones). 
 

 
 

Més de la meitat dels aturats de la comarca, concretament el 54,6%, tenen estudis secundaris 

(4.456 persones). El 32,9% (2.688 persones) tenen com a màxim els estudis primaris complets.  

A Figueres, el 51,7% de les persones aturades tenen estudis secundaris (1.775 persones). El 

38,1% (1.310 persones) tenen com a màxim els estudis primaris complets. 

Així, podem afirmar que la gran majoria de 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 el desembre ha estat de 1.997 a la 

comarca, 656 dels quals a la ciutat de Figueres (32,8% del total). 

 

El mes de desembre s’han registrat 711 contractes menys que el novembre (-26,3%) i 197 menys 

que el mateix mes però fa un any (-9%) a l’Alt Empordà. 

En el cas de Figueres, han estat 259 contractes menys en relació amb el novembre (-28,3%) i 

167 contractes menys respecte el desembre de 2017 (-20,3%). 

 

El 78,4% dels contractes registrats a la comarca i el 84% dels registrats a Figueres han estat 

temporals (1.565 i 551 contractes, respectivament). Així, el 21,6% dels contractes signats a la 

comarca i el 16% dels signats a Figueres han estat indefinits (432 i 105 contractes, en cada cas). 

Respecte el mes anterior, la temporalitat s’ha mantingut força estable a nivell comarcal i ha 

augmentat cinc punts percentuals a Figueres. L’índex de temporalitat continua sent molt elevat 

al territori.  
 

 
 

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

representat el 32,8% del total de la contractació i a Figueres una xifra inferior, del 28,2% (655 i 

185 contractes, respectivament).  
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A l’Alt Empordà, el nombre de contractes registrats ha estat lleugerament superior en el cas 

dels homes. Concretament, hi ha hagut 1.054 contractes a homes (52,8%) i 943 a dones 

(47,2%).  

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

formalitzat 277 contractes a homes i 379 a dones, que han representat el 42,2% i el 57,8% de 

la contractació, respectivament. 

 

 
 

 

Desembre 2018 Novembre 2018 Desembre 2017 Variació mensual Variació anual
Figueres 656 915 823 -28,3% -20,3%

Alt Empordà 1.997 2.708 2.194 -26,3% -9,0%
Província de Girona 16.427 20.893 17.173 -21,4% -4,3%
Catalunya 225.191 281.086 219.458 -19,9% 2,6%

Contractació registrada

 
 
 
 
Respecte el mes anterior, ha disminuït el nombre de contractes registrats a tots els àmbits 

geogràfics analitzats, especialment a Figueres i a l’Alt Empordà.  

Si ens fixem en termes interanuals, veiem que el nombre de contractes signats ha baixat en 

tots els àmbits estudiats excepte a nivell de Catalunya. És especialment significativa la caiguda 

de més del 20% en les contractacions a Figueres.  



                                         

 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.  

                                           9                                                   

Observem que el percentatge de joves contractats (fins a 29 anys) respecte el total de la 

contractació és més baix a l’Alt Empordà (36,6%) que a Figueres (43,9%). S’han signat 730 

contractes a joves a la comarca, dels quals un 39,5% a Figueres (288 contractes). 

 

El 36,8% dels contractes realitzats a la comarca s’ha concentrat en la franja d’edat de 30 a 44 

anys (734 contractes).  

A Figueres, el grup d’edat de 30 a 44 anys ha tingut un pes lleugerament inferior, del 32,5% de 

la contractació (213 contractes). 

 

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

(26,7%) com a la ciutat de Figueres (23,6%). S’han registrat 533 contractes a l’Alt Empordà, 

dels quals 155 a Figueres.  

 

En relació amb el novembre, en xifres relatives, les contractacions s’han reduït en totes les 

franges d’edat, tant a la comarca com a Figueres.  

En termes interanuals, el nombre de contractes ha baixat en tots els grups d’edat a Figueres i 

en tots excepte en els majors de 45 anys a la comarca. 
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A l’Alt Empordà, el 78,1% de la contractació de desembre s’ha produït en el sector serveis 

(1.559 contractes).  

A Figueres, la contractació en els serveis ha tingut un pes encara més elevat, arribant al 86,1% 

del total de les contractacions (565 contractes).  

 

En relació amb el novembre, tant a nivell comarcal com a Figueres, els contractes han 

disminuït en tots els sectors econòmics, destacant per damunt dels altres el de la construcció. 

En termes interanuals, la contractació s’ha reduït tant a l’Alt Empordà (sobretot en la 

construcció) com a Figueres (sobretot en la indústria).  
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COMPARACIÓ DE LES DADES D'ATUR PER TERRITORI

Variable Valor 
absolut

% Valor 
absolut

% Valor 
absolut

% Valor 
absolut

%

ATUR

Període: 
Desembre 

2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Període: 
Desembre 

2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Període: 
Desembre 

2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Període: 
Desembre 

2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Taxa d'atur 14,85% 12,17% 10,52% 10,65%

Total de persones aturades 3.434 100,0% -19 -0,6% -342 -9,1% 8.163 100,0% -123 -1,5% -902 -10,0% 38.880 100,0% -130 -0,3% -2.862 -6,9% 392.907 100,0% -1.498 -0,4% -25.111 -6,0%

Persones aturades d'origen estranger 1.346 39,2% 18 1,4% -155 -10,3% 2.782 34,1% -34 -1,2% -444 -13,8% 11.154 28,7% -54 -0,5% -1.106 -9,0% 80.764 20,6% -513 -0,6% -5.764 -6,7%

Persones aturades per sexe
Homes 1.600 46,6% 15 0,9% -162 -9,2% 3.722 45,6% -20 -0,5% -452 -10,8% 17.663 45,4% 78 0,4% -1.808 -9,3% 171.150 43,6% 1.180 0,7% -14.146 -7,6%

Dones 1.834 53,4% -34 -1,8% -180 -8,9% 4.441 54,4% -103 -2,3% -450 -9,2% 21.217 54,6% -208 -1,0% -1.054 -4,7% 221.757 56,4% -2.678 -1,2% -10.965 -4,7%

Persones aturades per grups d'edat
Menors de 20 anys 78 2,3% -6 -7,1% 17 27,9% 206 2,5% -7 -3,3% 53 34,6% 998 2,6% -36 -3,5% 182 22,3% 8.189 2,1% -691 -7,8% 698 9,3%

De 20 a 24 anys 220 6,4% 4 1,9% -17 -7,2% 531 6,5% -22 -4,0% -32 -5,7% 2.440 6,3% -51 -2,0% 60 2,5% 19.461 5,0% -551 -2,8% 161 0,8%

De 25 a 29 anys 289 8,4% 6 2,1% -8 -2,7% 643 7,9% -2 -0,3% -105 -14,0% 3.145 8,1% 30 1,0% -176 -5,3% 30.351 7,7% -132 -0,4% -1.020 -3,3%

De 30 a 44 anys 1.268 36,9% -2 -0,2% -206 -14,0% 2.842 34,8% -53 -1,8% -476 -14,3% 12.752 32,8% -33 -0,3% -1.551 -10,8% 125.882 32,0% 460 0,4% -11.223 -8,2%

De 45 a 54 anys 817 23,8% -10 -1,2% -80 -8,9% 1.942 23,8% -36 -1,8% -252 -11,5% 9.270 23,8% -26 -0,3% -926 -9,1% 98.271 25,0% -8 0,0% -8.301 -7,8%

Majors de 55 anys 762 22,2% -11 -1,4% -48 -5,9% 1.999 24,5% -3 -0,1% -90 -4,3% 10.275 26,4% -14 -0,1% -451 -4,2% 110.753 28,2% -576 -0,5% -5.426 -4,7%

Persones aturades per sector econòmic
Agricultura 176 5,1% -8 -4,3% -43 -19,6% 346 4,2% -11 -3,1% -121 -25,9% 1.273 3,3% -5 -0,4% -289 -18,5% 8.684 2,2% -469 -5,1% -1.824 -17,4%

Indústria 201 5,9% 6 3,1% 14 7,5% 521 6,4% 16 3,2% 14 2,8% 3.685 9,5% 14 0,4% -241 -6,1% 44.475 11,3% 369 0,8% -3.707 -7,7%

Construcció 299 8,7% 8 2,7% -53 -15,1% 723 8,9% 26 3,7% -150 -17,2% 3.548 9,1% 92 2,7% -649 -15,5% 32.461 8,3% 736 2,3% -5.284 -14,0%

Serveis 2.463 71,7% -19 -0,8% -228 -8,5% 6.095 74,7% -139 -2,2% -562 -8,4% 28.146 72,4% -222 -0,8% -1.551 -5,2% 281.849 71,7% -1.487 -0,5% -13.199 -4,5%

Sense ocupació anterior 295 8,6% -6 -2,0% -32 -9,8% 478 5,9% -15 -3,0% -83 -14,8% 2.228 5,7% -9 -0,4% -132 -5,6% 25.438 6,5% -647 -2,5% -1.097 -4,1%

Persones aturades per nivell formatiu
Sense estudis 243 7,1% -6 -2,4% -33 -12,0% 459 5,6% -13 -2,8% -86 -15,8% 1.966 5,1% -20 -1,0% -196 -9,1% 6.775 1,7% -57 -0,8% -744 -9,9%

Estudis primaris incomplets 613 17,9% -15 -2,4% -110 -15,2% 1.169 14,3% -19 -1,6% -275 -19,0% 4.096 10,5% -55 -1,3% -709 -14,8% 19.467 5,0% -320 -1,6% -2.729 -12,3%

Estudis primaris complets 454 13,2% 3 0,7% -36 -7,3% 1.060 13,0% 0 0,0% -138 -11,5% 3.451 8,9% 22 0,6% -459 -11,7% 28.113 7,2% -256 -0,9% -3.485 -11,0%

Programes de formació professional - estudis secundaris 151 4,4% 3 2,0% -13 -7,9% 424 5,2% -7 -1,6% -74 -14,9% 2.702 6,9% -6 -0,2% 14 0,5% 35.311 9,0% -84 -0,2% -1.157 -3,2%

Educació general - estudis secundaris 1.775 51,7% -5 -0,3% -146 -7,6% 4.456 54,6% -69 -1,5% -309 -6,5% 22.760 58,5% -75 -0,3% -1.570 -6,5% 246.214 62,7% -715 -0,3% -15.894 -6,1%

Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 83 2,4% 6 7,8% -7 -7,8% 248 3,0% 1 0,4% -18 -6,8% 1.723 4,4% 47 2,8% 19 1,1% 24.674 6,3% -74 -0,3% -790 -3,1%

Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 33 1,0% -2 -5,7% 1 3,1% 96 1,2% -7 -6,8% -3 -3,0% 584 1,5% -25 -4,1% -29 -4,7% 7.934 2,0% 35 0,4% -753 -8,7%

Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 80 2,3% -3 -3,6% 1 1,3% 242 3,0% -8 -3,2% -1 -0,4% 1.565 4,0% -16 -1,0% 66 4,4% 24.035 6,1% -15 -0,1% 431 1,8%

Altres estudis postsecundaris 2 0,1% 0 0,0% 1 100,0% 9 0,1% -1 -10,0% 2 28,6% 33 0,1% -2 -5,7% 2 6,5% 384 0,1% -12 -3,0% 10 2,7%

COMPARACIÓ DE LES DADES DE CONTRACTACIONS PER TERRITORI

Variable Valor 
absolut

% Valor 
absolut

% Valor 
absolut

% Valor 
absolut

%

CONTRACTACIÓ LABORAL

Període: 
Desembre 

2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Període: 
Desembre 

2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Període: 
Desembre 

2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Període: 
Desembre 

2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Nous contractes de treball 656 100,0% -259 -28,3% -167 -20,3% 1.997 100,0% -711 -26,3% -197 -9,0% 16.427 100,0% -4.466 -21,4% -746 -4,3% 225.191 100,0% -55.895 -19,9% 5.733 2,6%

Contractes indefinits 105 16,0% -87 -45,3% -46 -30,5% 432 21,6% -167 -27,9% -29 -6,3% 2.539 15,5% -830 -24,6% 140 5,8% 28.701 12,7% -10.591 -27,0% 2.400 9,1%

Contractes temporals 551 84,0% -172 -23,8% -121 -18,0% 1.565 78,4% -544 -25,8% -168 -9,7% 13.888 84,5% -3.636 -20,7% -886 -6,0% 196.490 87,3% -45.304 -18,7% 3.333 1,7%

Nous contractes a persones d'origen estranger 185 28,2% -63 -25,4% -50 -21,3% 655 32,8% -197 -23,1% -8 -1,2% 4.482 27,3% -1.472 -24,7% 316 7,6% 48.217 21,4% -14.924 -23,6% 4.549 10,4%

Nous contractes per sexe
Homes 277 42,2% -139 -33,4% -64 -18,8% 1.054 52,8% -479 -31,2% -53 -4,8% 8.560 52,1% -2.626 -23,5% -470 -5,2% 113.874 50,6% -30.028 -20,9% 1.194 1,1%

Dones 379 57,8% -120 -24,0% -103 -21,4% 943 47,2% -232 -19,7% -144 -13,2% 7.867 47,9% -1.840 -19,0% -276 -3,4% 111.317 49,4% -25.867 -18,9% 4.539 4,3%

Nous contractes per grups d'edat
Menors de 20 anys 64 9,8% -27 -29,7% -8 -11,1% 141 7,1% -50 -26,2% -36 -20,3% 1.293 7,9% -119 -8,4% 21 1,7% 14.610 6,5% -1.520 -9,4% 1.703 13,2%

De 20 a 24 anys 116 17,7% -56 -32,6% -51 -30,5% 304 15,2% -159 -34,3% -92 -23,2% 3.328 20,3% -803 -19,4% -79 -2,3% 44.443 19,7% -10.151 -18,6% 990 2,3%

De 25 a 29 anys 108 16,5% -33 -23,4% -18 -14,3% 285 14,3% -95 -25,0% -39 -12,0% 2.497 15,2% -781 -23,8% -345 -12,1% 36.831 16,4% -10.113 -21,5% -306 -0,8%

De 30 a 44 anys 213 32,5% -99 -31,7% -60 -22,0% 734 36,8% -255 -25,8% -53 -6,7% 5.741 34,9% -1.738 -23,2% -478 -7,7% 81.097 36,0% -21.983 -21,3% -618 -0,8%

Majors de 45 anys 155 23,6% -44 -22,1% -30 -16,2% 533 26,7% -152 -22,2% 23 4,5% 3.568 21,7% -1.025 -22,3% 135 3,9% 48.210 21,4% -12.128 -20,1% 3.964 9,0%

Nous contractes per sector econòmic
Agricultura 2 0,3% -1 -33,3% 0 0,0% 90 4,5% -6 -6,3% -13 -12,6% 218 1,3% -132 -37,7% -34 -13,5% 3.802 1,7% -2.456 -39,2% 586 18,2%

Indústria 61 9,3% -20 -24,7% -61 -50,0% 233 11,7% -103 -30,7% -14 -5,7% 3.639 22,2% -1.016 -21,8% -250 -6,4% 27.602 12,3% -7.643 -21,7% -2.586 -8,6%

Construcció 28 4,3% -24 -46,2% -13 -31,7% 115 5,8% -95 -45,2% -26 -18,4% 778 4,7% -595 -43,3% 44 6,0% 7.688 3,4% -4.456 -36,7% -165 -2,1%

Serveis 565 86,1% -214 -27,5% -93 -14,1% 1.559 78,1% -507 -24,5% -144 -8,5% 11.792 71,8% -2.723 -18,8% -506 -4,1% 186.099 82,6% -41.340 -18,2% 7.898 4,4%

Variació mensual 
(desembre 2018 vs 

novembre 2018)

Variació anual (desembre 
2018 vs desembre 2017)

Variació mensual 
(desembre 2018 vs 

novembre 2018)

Variació anual (desembre 
2018 vs desembre 2017)

Variació mensual 
(desembre 2018 vs 

novembre 2018)

Variació anual (desembre 
2018 vs desembre 2017)

Variació mensual 
(desembre 2018 vs 

novembre 2018)

Variació anual (desembre 
2018 vs desembre 2017)

Variació mensual 
(desembre 2018 vs 

novembre 2018)

Variació anual (desembre 
2018 vs desembre 2017)

FIGUERES ALT EMPORDÀ PROVÍNCIA DE GIRONA CATALUNYA

FIGUERES ALT EMPORDÀ PROVÍNCIA DE GIRONA CATALUNYA
Variació mensual 

(desembre 2018 vs 
novembre 2018)

Variació anual (desembre 
2018 vs desembre 2017)

Variació mensual 
(desembre 2018 vs 

novembre 2018)

Variació anual (desembre 
2018 vs desembre 2017)

Variació mensual 
(desembre 2018 vs 

novembre 2018)

Variació anual (desembre 
2018 vs desembre 2017)


