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PROMOCIÓ ECONÒMICA 

OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC DE L’ALT EMPORDÀ 

 

 

INFORME MENSUAL D’ATUR I CONTRACTACIONS                                      Juliol 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/
http://www.ddgi.cat/xifra/menu_ini.asp
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Juliol 2018 
 
 
Es registren 6.333 persones a les llistes d’atur de l’Alt Empordà. D’aquestes, 2.109 són de nacionalitat 

estrangera (33,3%). 

Del total de persones desocupades, 2.982 corresponen a la ciutat de Figueres (47,1%). Els aturats 

d’origen estranger a la capital són 1.129 (37,9%).  

 

El nombre de persones aturades a la comarca ha baixat respecte el mes anterior. Al juliol n’hi ha hagut 

206 menys (-3,2%).  

A Figueres, el nombre d’aturats també ha experimentat una baixada, reduint-se en 73 persones (-2,4%) 

respecte el mes anterior. 

 

El juliol de 2017 hi havia 6.574 aturats registrats a l’Alt Empordà. Aquesta xifra ha disminuït en 241 

persones respecte l’any anterior (-3,7%). 

A Figueres, n’hi havia 3.046 aquest mateix mes de juliol de 2017. La xifra s’ha reduït en 64 persones 

respecte un any abans (-2,1%). 

 

El darrer mes 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 onze punts percentuals superior en el 

cas de les dones.  
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Aquest juliol la taxa d’atur registral ha baixat respecte el mes anterior en tots els àmbits geogràfics 

observats, excepte al conjunt de Catalunya. Així, s’ha situat al 9,7% a l’Alt Empordà, al 13,2% a Figueres, 

al 8,8% a la província de Girona i al 10% a nivell de Catalunya. 

 
 
 
Figueres. Juliol 2018

Juliol 2018 Juny 2018 Juliol 2017 Juliol 2018 Juny 2018 Variació 

Homes 10,8% 11,6% 11,9% Homes 1.315 1.337 -1,6%

Dones 15,8% 17,0% 15,9% Dones 1.667 1.718 -3,0%

Total 13,2% 14,1% 13,7% Total 2.982 3.055 -2,4%

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

 

 
 
 
Alt Empordà. Juliol 2018

Juliol 2018 Juny 2018 Juliol 2017 Juliol 2018 Juny 2018 Variació 

Homes 8,0% 8,8% 8,8% Homes 2.823 2.861 -1,3%

Dones 11,7% 13,1% 12,1% Dones 3.510 3.678 -4,6%

Total 9,7% 10,8% 10,3% Total 6.333 6.539 -3,2%

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

 

 
 
 

 
 
 



                     
 

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

                                         4                                                  

 

Aquest juliol, com ja s’ha dit, la desocupació s’ha reduït al conjunt de la comarca. De fet, ho ha fet per 

setè mes consecutiu.  

 

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. 
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El 69% de les persones aturades a la comarca formen part del sector serveis (4.371 aturats). A Figueres 

sumen 2.030 persones i representen el 68,1% del total dels desocupats. 

 

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

serveis i 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 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. 

 

Més 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 (2.643 persones a la comarca, de les quals 1.209 a Figueres).  
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Aproximadament la meitat de les persones desocupades són majors de 45 anys. Ho són el 54,1% dels 

aturats a la comarca (3.427 persones) i el 49,6% a Figueres (1.479 persones). 

 

 
 

La meitat dels aturats de la comarca, concretament el 50,3%, tenen estudis secundaris (3.187 persones). 

El 7,8% tenen un perfil tècnic mitjà o superior (493 persones) i només el 4,8% tenen estudis universitaris 

(306 persones). 

A Figueres, el 49% de les persones aturades tenen estudis secundaris (1.461 persones). El 6,5% tenen un 

perfil tècnic mitjà o superior (194 persones) i tan sols un 4% compta amb estudis universitaris (118 

persones). 
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El nombre de contractes de treball registrats durant el juliol ha estat de 7.000 a la comarca, 1.417 dels 

quals a la ciutat de Figueres (20,2% del total). 

 

El mes de juliol s’han registrat 1.386 contractes més que el juny (+24,7%) i 274 més que el mateix mes 

però fa un any (+4,1%) a l’Alt Empordà. 

En el cas de Figueres, han estat 73 contractes més en relació amb el juny (+5,4%) i 47 contractes més 

respecte el juliol de 2017 (+3,4%). 

 

El 85,2% dels contractes registrats a la comarca i el 86,1% dels registrats a Figueres han estat temporals 

(5.961 i 1.220 contractes, respectivament). Així, el 14,8% dels contractes signats a la comarca i el 13,9% 

dels signats a Figueres han estat indefinits (1.039 i 197 contractes, en cada cas). 

Respecte el mes anterior, la temporalitat ha augmentat més de tres punts percentuals a nivell comarcal i 

vuit punts percentuals a Figueres, fet clarament relacionat amb l’estacionalitat de l’activitat econòmica 

al territori. 

 

 

 

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

representat el 28,3% del total de la contractació i a Figueres una xifra lleugerament inferior, del 24,3% 

(1.984 i 345 contractes, respectivament). 
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A l’Alt Empordà, el nombre de contractes registrats ha estat similar en els homes i en les dones, sent una 

mica superior en els primers. Concretament, hi ha hagut 3.572 contractes a homes (51%) i 3.428 a dones 

(49%). 

A Figueres, en canvi, s’han registrat més contractes a dones. En concret, s’han formalitzat 681 

contractes a homes i 736 a dones, que han representat el 48,1% i el 51,9% de la contractació, 

respectivament. 

 

 
 

 

Juliol 2018 Juny 2018 Juliol 2017 Variació mensual Variació anual

Figueres 1.417 1.344 1.370 5,4% 3,4%

Alt Empordà 7.000 5.614 6.726 24,7% 4,1%

Província de Girona 34.392 34.044 32.442 1,0% 6,0%

Catalunya 327.967 322.935 315.227 1,6% 4,0%

Contractació registrada

 

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

analitzats. Destaca per sobre de la resta l’augment registrat a l’Alt Empordà, que ha estat de gairebé el 

25%.  

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

els àmbits, sense que cap d’ells destaqui per damunt dels altres. 
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Observem que el percentatge de joves contractats (fins a 29 anys) respecte el total de la contractació és 

més elevat a l’Alt Empordà (58,9%) que a Figueres (53,1%). S’han signat 4.121 contractes a joves a la 

comarca, 752 dels quals a Figueres. 

 

El 24,8% dels contractes realitzats a la comarca s’ha concentrat en la franja d’edat de 30 a 44 anys 

(1.734 contractes).  

A Figueres, la franja d’edat de 30 a 44 anys ha registrat xifres similars, del 28,7% de la contractació (407 

contractes). 

 

El pes de la contractació de persones majors de 45 anys ha estat més baix a la comarca (16,4%) que a la 

ciutat (18,2%). S’han registrat 1.145 contractes a l’Alt Empordà i 258 a Figueres.  

 

En relació amb el juny, en xifres relatives, el tram d’edat que ha experimentat un increment més elevat 

en les contractacions ha estat el dels menors de 20 anys, tant a la comarca com a Figueres. Tot seguit,  

els que tenen de 20 a 24 anys i de 25 a 29 anys. Això es deu a l’increment en les contractacions de joves 

que durant el curs escolar estan estudiant i que ara, durant les vacances, treballen a la campanya 

d’estiu. 

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

de 30 a 44 anys, a la comarca. A Figueres, ha crescut en els joves de 16 a 29 anys i ha decrescut en els 

majors de 30 anys.  
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A l’Alt Empordà, gairebé el 90% de la contractació de juliol s’ha produït en el sector serveis (6.250 

contractes). A Figueres, la contractació en els serveis ha estat similar, arribant al 86,7% del total (1.228 

contractes).  

 

En relació amb el juny, els contractes han augmentat en els serveis principalment, tant a la comarca com 

a Figueres. 

En termes interanuals, a l’Alt Empordà la contractació ha augmentat en els serveis i en la indústria. A 

Figueres, ho ha fet en els serveis i 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: 

Juliol 2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Període: 

Juliol 2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Període: 

Juliol 2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Període: 

Juliol 2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Taxa d'atur 13,15% 9,71% 8,78% 10,00%

Total de persones aturades 2.982 100,0% -73 -2,4% -64 -2,1% 6.333 100,0% -206 -3,2% -241 -3,7% 31.828 100,0% -471 -1,5% -1.600 -4,8% 369.124 100,0% -1.068 -0,3% -18.189 -4,7%

Persones aturades d'origen estranger 1.129 37,9% -58 -4,9% -37 -3,2% 2.109 33,3% -157 -6,9% -69 -3,2% 8.537 26,8% -383 -4,3% -365 -4,1% 70.987 19,2% -2.279 -3,1% -536 -0,7%

Persones aturades per sexe

Homes 1.315 44,1% -22 -1,6% -95 -6,7% 2.823 44,6% -38 -1,3% -207 -6,8% 14.092 44,3% -66 -0,5% -1.099 -7,2% 155.030 42,0% -1.775 -1,1% -11.607 -7,0%

Dones 1.667 55,9% -51 -3,0% 31 1,9% 3.510 55,4% -168 -4,6% -34 -1,0% 17.736 55,7% -405 -2,2% -501 -2,7% 214.094 58,0% 707 0,3% -6.582 -3,0%

Persones aturades per grups d'edat

Menors de 20 anys 46 1,5% -6 -11,5% 0 0,0% 86 1,4% -18 -17,3% -7 -7,5% 640 2,0% -79 -11,0% -37 -5,5% 7.799 2,1% -296 -3,7% -349 -4,3%

De 20 a 24 anys 126 4,2% -25 -16,6% 2 1,6% 222 3,5% -32 -12,6% 2 0,9% 1.193 3,7% -71 -5,6% -5 -0,4% 15.295 4,1% -3 0,0% -236 -1,5%

De 25 a 29 anys 229 7,7% 10 4,6% 14 6,5% 411 6,5% -12 -2,8% 4 1,0% 2.189 6,9% -37 -1,7% -16 -0,7% 27.065 7,3% 489 1,8% 150 0,6%

De 30 a 44 anys 1.102 37,0% -54 -4,7% 24 2,2% 2.187 34,5% -88 -3,9% -34 -1,5% 10.343 32,5% -126 -1,2% -434 -4,0% 117.287 31,8% -85 -0,1% -5.416 -4,4%

De 45 a 54 anys 747 25,1% -4 -0,5% -71 -8,7% 1.602 25,3% -38 -2,3% -165 -9,3% 7.824 24,6% -149 -1,9% -686 -8,1% 92.510 25,1% -649 -0,7% -6.747 -6,8%

Majors de 55 anys 732 24,5% 6 0,8% -33 -4,3% 1.825 28,8% -18 -1,0% -41 -2,2% 9.639 30,3% -9 -0,1% -422 -4,2% 109.168 29,6% -524 -0,5% -5.591 -4,9%

Persones aturades per sector econòmic

Agricultura 154 5,2% 2 1,3% -23 -13,0% 299 4,7% 0 0,0% -24 -7,4% 1.078 3,4% -8 -0,7% -134 -11,1% 8.063 2,2% -49 -0,6% -603 -7,0%

Indústria 179 6,0% 14 8,5% 0 0,0% 434 6,9% 26 6,4% -9 -2,0% 3.427 10,8% 18 0,5% -313 -8,4% 42.714 11,6% -349 -0,8% -4.777 -10,1%

Construcció 317 10,6% 4 1,3% -57 -15,2% 749 11,8% 27 3,7% -132 -15,0% 3.671 11,5% 181 5,2% -470 -11,3% 32.152 8,7% -119 -0,4% -4.745 -12,9%

Serveis 2.030 68,1% -86 -4,1% -12 -0,6% 4.371 69,0% -232 -5,0% -84 -1,9% 21.438 67,4% -547 -2,5% -568 -2,6% 260.155 70,5% 394 0,2% -7.515 -2,8%

Sense ocupació anterior 302 10,1% -7 -2,3% 28 10,2% 480 7,6% -27 -5,3% 8 1,7% 2.214 7,0% -115 -4,9% -115 -4,9% 26.040 7,1% -945 -3,5% -549 -2,1%

Persones aturades per nivell formatiu

Sense estudis 239 8,0% -3 -1,2% 27 12,7% 434 6,9% -15 -3,3% 45 11,6% 1.690 5,3% -56 -3,2% 36 2,2% 6.284 1,7% -231 -3,5% 109 1,8%

Estudis primaris incomplets 561 18,8% -15 -2,6% -48 -7,9% 1.023 16,2% -37 -3,5% -85 -7,7% 3.609 11,3% -124 -3,3% -442 -10,9% 18.159 4,9% -626 -3,3% -922 -4,8%

Estudis primaris complets 409 13,7% -19 -4,4% -14 -3,3% 890 14,1% -44 -4,7% -27 -2,9% 2.971 9,3% -81 -2,7% -279 -8,6% 27.041 7,3% -648 -2,3% -2.375 -8,1%

Programes de formació professional - estudis secundaris 129 4,3% 6 4,9% -1 -0,8% 327 5,2% -2 -0,6% -3 -0,9% 2.077 6,5% -38 -1,8% 1 0,0% 32.809 8,9% -79 -0,2% -1.558 -4,5%

Educació general - estudis secundaris 1.461 49,0% -55 -3,6% -32 -2,1% 3.187 50,3% -107 -3,2% -174 -5,2% 18.255 57,4% -301 -1,6% -743 -3,9% 229.072 62,1% -3.451 -1,5% -11.277 -4,7%

Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 65 2,2% -1 -1,5% -7 -9,7% 166 2,6% -20 -10,8% -13 -7,3% 1.258 4,0% -31 -2,4% -85 -6,3% 23.145 6,3% 738 3,3% -1.103 -4,5%

Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 30 1,0% 4 15,4% -4 -11,8% 84 1,3% 4 5,0% -11 -11,6% 555 1,7% 24 4,5% -77 -12,2% 8.052 2,2% 477 6,3% -1.065 -11,7%

Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 87 2,9% 11 14,5% 15 20,8% 216 3,4% 17 8,5% 25 13,1% 1.378 4,3% 137 11,0% -9 -0,6% 24.174 6,5% 2.764 12,9% -12 0,0%

Altres estudis postsecundaris 1 0,0% -1 -50,0% 0 0,0% 6 0,1% -2 -25,0% 2 50,0% 35 0,1% -1 -2,8% -2 -5,4% 388 0,1% -12 -3,0% 14 3,7%

COMPARACIÓ DE LES DADES DE CONTRACTACIONS PER TERRITORI

Variable
Valor 

absolut
%

Valor 

absolut
%

Valor 

absolut
%

Valor 

absolut
%

CONTRACTACIÓ LABORAL

Període: 

Juliol 2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Període: 

Juliol 2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Període: 

Juliol 2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Període: 

Juliol 2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Nous contractes de treball 1.417 100,0% 73 5,4% 47 3,4% 7.000 100,0% 1.386 24,7% 274 4,1% 34.392 100,0% 348 1,0% 1.950 6,0% 327.967 100,0% 5.032 1,6% 12.740 4,0%

Contractes indefinits 197 13,9% -98 -33,2% 35 21,6% 1.039 14,8% 32 3,2% 141 15,7% 4.487 13,0% -551 -10,9% 824 22,5% 39.557 12,1% -922 -2,3% 5.302 15,5%

Contractes temporals 1.220 86,1% 171 16,3% 12 1,0% 5.961 85,2% 1.354 29,4% 133 2,3% 29.905 87,0% 899 3,1% 1.126 3,9% 288.410 87,9% 5.954 2,1% 7.438 2,6%

Nous contractes a persones d'origen estranger 345 24,3% -57 -14,2% -52 -13,1% 1.984 28,3% 277 16,2% 75 3,9% 8.570 24,9% -241 -2,7% 933 12,2% 74.988 22,9% 2.190 3,0% 7.416 11,0%

Nous contractes per sexe

Homes 681 48,1% -39 -5,4% 1 0,1% 3.572 51,0% 601 20,2% 90 2,6% 17.967 52,2% -62 -0,3% 1.123 6,7% 173.767 53,0% 1.698 1,0% 4.910 2,9%

Dones 736 51,9% 112 17,9% 46 6,7% 3.428 49,0% 785 29,7% 184 5,7% 16.425 47,8% 410 2,6% 827 5,3% 154.200 47,0% 3.334 2,2% 7.830 5,3%

Nous contractes per grups d'edat

Menors de 20 anys 221 15,6% 70 46,4% 27 13,9% 1.734 24,8% 841 94,2% 189 12,2% 6.662 19,4% 2.107 46,3% 944 16,5% 35.701 10,9% 8.223 29,9% 6.341 21,6%

De 20 a 24 anys 308 21,7% 34 12,4% 18 6,2% 1.629 23,3% 395 32,0% 76 4,9% 7.983 23,2% -87 -1,1% 406 5,4% 72.269 22,0% 3.092 4,5% 5.180 7,7%

De 25 a 29 anys 223 15,7% 37 19,9% 50 28,9% 758 10,8% 55 7,8% 6 0,8% 4.385 12,8% -342 -7,2% 82 1,9% 49.105 15,0% -1.626 -3,2% -23 0,0%

De 30 a 44 anys 407 28,7% -37 -8,3% -45 -10,0% 1.734 24,8% 11 0,6% -94 -5,1% 9.523 27,7% -782 -7,6% -13 -0,1% 107.688 32,8% -3.760 -3,4% -1.521 -1,4%

Majors de 45 anys 258 18,2% -31 -10,7% -3 -1,1% 1.145 16,4% 84 7,9% 97 9,3% 5.839 17,0% -548 -8,6% 531 10,0% 63.204 19,3% -897 -1,4% 2.763 4,6%

Nous contractes per sector econòmic

Agricultura 7 0,5% 1 16,7% 1 16,7% 145 2,1% 4 2,8% -18 -11,0% 392 1,1% -155 -28,3% -43 -9,9% 8.834 2,7% -213 -2,4% -438 -4,7%

Indústria 133 9,4% -96 -41,9% -102 -43,4% 431 6,2% -43 -9,1% 8 1,9% 5.014 14,6% -212 -4,1% 399 8,6% 40.369 12,3% 28 0,1% 2.743 7,3%

Construcció 49 3,5% -16 -24,6% -5 -9,3% 174 2,5% -23 -11,7% -7 -3,9% 1.222 3,6% -28 -2,2% 93 8,2% 13.155 4,0% 576 4,6% 31 0,2%

Serveis 1.228 86,7% 184 17,6% 153 14,2% 6.250 89,3% 1.448 30,2% 291 4,9% 27.764 80,7% 743 2,7% 1.501 5,7% 265.609 81,0% 4.641 1,8% 10.404 4,1%

FIGUERES ALT EMPORDÀ PROVÍNCIA DE GIRONA CATALUNYA

Variació mensual (juliol 

2018 vs juny 2018)

Variació anual (juliol 2018 

vs juliol 2017)

Variació mensual (juliol 
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vs juliol 2017)
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2018 vs juny 2018)

Variació anual (juliol 2018 

vs juliol 2017)
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Variació anual (juliol 2018 

vs juliol 2017)
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