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PROMOCIÓ ECONÒMICA 

OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC DE L’ALT EMPORDÀ 
 

 

INFORME MENSUAL D’ATUR I CONTRACTACIONS                     Març 2019 

 

 

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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Març 2019 
 
 
Es registren 7.880 persones a les llistes d’atur de l’Alt Empordà. D’aquestes, 2.682 són de 

nacionalitat estrangera (34%). 

Del total de persones desocupades, 3.495 corresponen a la ciutat de Figueres (44,4%). Els 

aturats d’origen estranger a la capital són 1.346 (38,5%).  

 

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

ha hagut 219 menys (-2,7%).  

A Figueres, el nombre d’aturats també s’ha reduït, més lleugerament, en relació amb el mes 

passat. Concretament, ho ha fet en 29 persones (-0,8%). 

 

El març de 2018 hi havia 8.298 aturats registrats a l’Alt Empordà. Aquesta xifra ha disminuït en 

418 persones respecte l’any anterior (-5%). 

A Figueres, n’hi havia 3.646 aquest mateix mes de març de 2018. La xifra s’ha reduït en 151 

persones respecte un any abans (-4,1%). 

 

El darrer mes de març 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 molt 

superior en el cas de les dones (més d’onze punts percentuals de diferència).  
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Aquest març la taxa d’atur registral ha baixat lleugerament respecte el mes anterior en tots els 

àmbits geogràfics observats. Així, s’ha situat al 12,9% a l’Alt Empordà, al 15,7% a Figueres, a 

l’11,1% a la província de Girona i al 10,8% a nivell de Catalunya. 

 
 
 
Figueres. Març 2019

Març 2019 Febrer 2019 Març 2018 Març 2019 Febrer 2019 Variació 
Homes 13,0% 13,3% 14,1% Homes 1.542 1.586 -2,8%

Dones 18,7% 18,6% 19,0% Dones 1.953 1.938 0,8%

Total 15,7% 15,8% 16,4% Total 3.495 3.524 -0,8%

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

 
 
 
 
Alt Empordà. Març 2019

Març 2019 Febrer 2019 Març 2018 Març 2019 Febrer 2019 Variació 
Homes 10,7% 10,9% 11,2% Homes 3.472 3.576 -2,9%

Dones 15,6% 15,9% 15,8% Dones 4.408 4.523 -2,5%

Total 12,9% 13,3% 13,3% Total 7.880 8.099 -2,7%

Taxa d'atur registral Nombre de persones a l'atur
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Aquest març, com ja s’ha dit, el nombre de persones desocupades ha disminuït respecte el mes 

anterior, tant al conjunt de la comarca com a Figueres. La taxa d’atur registral, per la seva 

banda, també s’ha reduït lleugerament en ambdós àmbits geogràfics.  

 

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 de l’activitat econòmica. 
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Gairebé tres de cada quatre persones aturades a la comarca formen part del sector serveis 

(5.869 aturats). A Figueres sumen 2.500 persones i representen el 71,5% del total dels 

desocupats. 

 

En relació amb el febrer, l’atur registrat disminueix entre les persones que pertanyen a tots els 

sectors excepte al de l’agricultura i als 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 a l’Alt 

Empordà. A Figueres, es redueixen en tots els sectors excepte en el de la indústria. 
 

 
Al voltant del 35% dels aturats, tant a la comarca com a la ciutat de Figueres, estan en aquesta 

situació des de fa més d’un any (2.678 persones a la comarca, de les quals 1.234 a Figueres). 
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Gairebé la meitat de les persones desocupades són majors de 45 anys. Ho són el 49,5% dels 

aturats a la comarca (3.900 persones) i el 45,5% a Figueres (1.589 persones). 
 

 
 

Més de la meitat dels aturats de la comarca, concretament el 53,9%, tenen estudis secundaris 

(4.249 persones). El 33,3% (2.624 persones) tenen com a màxim els estudis primaris complets.  

A Figueres, el 51,8% de les persones aturades tenen estudis secundaris (1.810 persones). El 

38,1% (1.330 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 març ha estat de 3.018 a la comarca, 

803 dels quals a la ciutat de Figueres (26,6% del total). 

 

El mes de març s’han registrat 573 contractes més que el febrer (+23,4%) i 590 menys que el 

mateix mes però fa un any (-16,4%) a l’Alt Empordà. 

En el cas de Figueres, han estat 2 contractes menys en relació amb el febrer (-0,2%) i 161 

contractes menys respecte el març de 2018 (-16,7%). 

 

El 74,5% dels contractes registrats a la comarca i el 77,8% dels registrats a Figueres han estat 

temporals (2.249 i 625 contractes, respectivament). Així, el 25,5% dels contractes signats a la 

comarca i el 22,2% dels signats a Figueres han estat indefinits (769 i 178 contractes, en cada 

cas). 

Respecte el mes anterior, la temporalitat ha disminuït gairebé tres punts percentuals (2,9) a 

nivell comarcal, i 2,2 a Figueres. Tot i això, 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 34,2% del total de la contractació i a Figueres una xifra inferior, del 31,1% (1.031 i 

250 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 1.700 contractes a homes (56,3%) i 1.318 a dones (43,7%).  

A Figueres, també s’han registrat més contractes a homes. En concret, s’han formalitzat 411 

contractes a homes i 392 a dones, que han representat el 51,2% i el 48,8% de la contractació, 

respectivament. 

 

 
 

 

Març 2019 Febrer 2019 Març 2018 Variació mensual Variació anual
Figueres 803 805 964 -0,2% -16,7%

Alt Empordà 3.018 2.445 3.608 23,4% -16,4%
Província de Girona 21.518 19.209 24.072 12,0% -10,6%
Catalunya 254.103 242.536 264.302 4,8% -3,9%

Contractació registrada

 
 
 
 
Respecte el mes anterior, veiem que el nombre de contractes signats ha pujat a tots els àmbits 

geogràfics observats excepte a Figueres. L’augment més destacable s’ha registrat a l’Alt 

Empordà en el seu conjunt. 

Si ens fixem en termes interanuals, ha disminuït notablement el nombre de contractes 

registrats a tots els àmbits geogràfics analitzats, especialment a Figueres.  
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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 (35,8%) i a Figueres (37,6%). S’han signat 1.080 

contractes a joves a la comarca, dels quals un 28% a Figueres (302 contractes). 

 

El 38,9% dels contractes realitzats a la comarca s’ha concentrat en la franja d’edat de 30 a 44 

anys (1.174 contractes).  

A Figueres, la contractació en el grup d’edat de 30 a 44 anys ha tingut un pes semblant, del 

40,1% respecte el total (322 contractes). 

 

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

(25,3%) com a la ciutat de Figueres (22,3%). S’han registrat 764 contractes a l’Alt Empordà, 

dels quals 179 a Figueres.  

 

En relació amb el febrer, en xifres relatives, les contractacions han augmentat en totes les 

franges d’edat (especialment entre els joves de 20 a 24 anys) a la comarca. A Figueres, s’han 

incrementat en tots els grups d’edat excepte entre les persones menors de 20 anys i les 

majors de 45 anys.  

En termes interanuals, el nombre de contractes s’ha reduït en totes les franges d’edat, 

sobretot entre els menors de 29 anys, tant a Figueres com a la comarca. 
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A l’Alt Empordà, el 79,2% de la contractació de març s’ha produït en el sector serveis (2.391 

contractes).  

A Figueres, la contractació en els serveis ha tingut un pes igual d’elevat, situant-se al 79,5% del 

total de les contractacions (638 contractes).  

 

En relació amb el febrer, a nivell comarcal, els contractes han augmentat en el sector de 

l’agricultura i, sobretot, en el dels serveis. A Figueres, els contractes s’han incrementat en tots 

els sectors excepte en el de la construcció. 

En termes interanuals, tant a la comarca com a Figueres, la contractació ha crescut en el sector 

de la construcció i, especialment, en el de 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: 

Març 2019 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Període: 

Març 2019 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Període: 

Març 2019 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Període: 

Març 2019 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Taxa d'atur 15,65% 12,94% 11,08% 10,77%

Total de persones aturades 3.495 100,0% -29 -0,8% -151 -4,1% 7.880 100,0% -219 -2,7% -418 -5,0% 38.144 100,0% -761 -2,0% -676 -1,7% 395.740 100,0% -902 -0,2% -15.721 -3,8%

Persones aturades d'origen estranger 1.346 38,5% -43 -3,1% -84 -5,9% 2.682 34,0% -108 -3,9% -231 -7,9% 10.794 28,3% -246 -2,2% -445 -4,0% 82.635 20,9% 431 0,5% -2.817 -3,3%

Persones aturades per sexe
Homes 1.542 44,1% -44 -2,8% -131 -7,8% 3.472 44,1% -104 -2,9% -259 -6,9% 16.894 44,3% -433 -2,5% -716 -4,1% 170.840 43,2% -987 -0,6% -9.792 -5,4%

Dones 1.953 55,9% 15 0,8% -20 -1,0% 4.408 55,9% -115 -2,5% -159 -3,5% 21.250 55,7% -328 -1,5% 40 0,2% 224.900 56,8% 85 0,0% -5.929 -2,6%

Persones aturades per grups d'edat
Menors de 20 anys 110 3,1% 8 7,8% 44 66,7% 206 2,6% 2 1,0% 57 38,3% 1.110 2,9% 50 4,7% 237 27,1% 9.844 2,5% 234 2,4% 1.236 14,4%

De 20 a 24 anys 245 7,0% -3 -1,2% 12 5,2% 522 6,6% -29 -5,3% 38 7,9% 2.410 6,3% -186 -7,2% 198 9,0% 21.651 5,5% 70 0,3% 1.366 6,7%

De 25 a 29 anys 293 8,4% -6 -2,0% 24 8,9% 599 7,6% -57 -8,7% -42 -6,6% 3.128 8,2% -171 -5,2% 125 4,2% 30.990 7,8% -505 -1,6% -408 -1,3%

De 30 a 44 anys 1.258 36,0% -29 -2,3% -150 -10,7% 2.653 33,7% -115 -4,2% -347 -11,6% 12.126 31,8% -405 -3,2% -964 -7,4% 123.880 31,3% -1.499 -1,2% -9.391 -7,0%

De 45 a 54 anys 815 23,3% -7 -0,9% -58 -6,6% 1.872 23,8% -41 -2,1% -148 -7,3% 9.017 23,6% -112 -1,2% -221 -2,4% 96.957 24,5% 1 0,0% -6.243 -6,0%

Majors de 55 anys 774 22,1% 8 1,0% -23 -2,9% 2.028 25,7% 21 1,0% 24 1,2% 10.353 27,1% 63 0,6% -51 -0,5% 112.418 28,4% 797 0,7% -2.281 -2,0%

Persones aturades per sector econòmic
Agricultura 193 5,5% 11 6,0% -15 -7,2% 345 4,4% 12 3,6% -50 -12,7% 1.197 3,1% 22 1,9% -183 -13,3% 9.068 2,3% 208 2,3% -1.424 -13,6%

Indústria 199 5,7% -18 -8,3% 4 2,1% 504 6,4% -19 -3,6% -28 -5,3% 3.674 9,6% -56 -1,5% -201 -5,2% 43.656 11,0% -316 -0,7% -3.307 -7,0%

Construcció 278 8,0% -13 -4,5% -55 -16,5% 643 8,2% -27 -4,0% -158 -19,7% 3.298 8,6% -55 -1,6% -506 -13,3% 30.730 7,8% -134 -0,4% -4.710 -13,3%

Serveis 2.500 71,5% -23 -0,9% -76 -3,0% 5.869 74,5% -211 -3,5% -145 -2,4% 27.546 72,2% -801 -2,8% 249 0,9% 284.267 71,8% -1.723 -0,6% -6.436 -2,2%

Sense ocupació anterior 325 9,3% 14 4,5% -9 -2,7% 519 6,6% 26 5,3% -37 -6,7% 2.429 6,4% 129 5,6% -35 -1,4% 28.019 7,1% 1.063 3,9% 156 0,6%

Persones aturades per nivell formatiu
Sense estudis 255 7,3% -3 -1,2% -16 -5,9% 459 5,8% -5 -1,1% -49 -9,6% 1.886 4,9% -9 -0,5% -136 -6,7% 6.895 1,7% 78 1,1% -490 -6,6%

Estudis primaris incomplets 593 17,0% -6 -1,0% -94 -13,7% 1.091 13,8% -27 -2,4% -212 -16,3% 3.941 10,3% -21 -0,5% -485 -11,0% 19.511 4,9% 44 0,2% -2.000 -9,3%

Estudis primaris complets 482 13,8% 1 0,2% -10 -2,0% 1.074 13,6% -10 -0,9% -43 -3,8% 3.455 9,1% -3 -0,1% -195 -5,3% 27.890 7,0% -73 -0,3% -2.917 -9,5%

Programes de formació professional - estudis secundaris 170 4,9% 10 6,3% 8 4,9% 439 5,6% -7 -1,6% -24 -5,2% 2.725 7,1% -59 -2,1% 102 3,9% 35.646 9,0% -247 -0,7% -790 -2,2%

Educació general - estudis secundaris 1.810 51,8% -46 -2,5% -29 -1,6% 4.249 53,9% -179 -4,0% -89 -2,1% 22.456 58,9% -593 -2,6% -93 -0,4% 249.714 63,1% 30 0,0% -9.163 -3,5%

Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 81 2,3% 5 6,6% -4 -4,7% 235 3,0% 0 0,0% -9 -3,7% 1.615 4,2% -73 -4,3% 42 2,7% 24.507 6,2% -358 -1,4% -349 -1,4%

Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 30 0,9% 0 0,0% 4 15,4% 99 1,3% 3 3,1% 14 16,5% 563 1,5% 9 1,6% 22 4,1% 7.702 1,9% -98 -1,3% -465 -5,7%

Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 72 2,1% 10 16,1% -10 -12,2% 230 2,9% 8 3,6% -3 -1,3% 1.472 3,9% -12 -0,8% 71 5,1% 23.498 5,9% -287 -1,2% 461 2,0%

Altres estudis postsecundaris 2 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,1% -2 -33,3% -3 -42,9% 31 0,1% 0 0,0% -4 -11,4% 377 0,1% 9 2,4% -8 -2,1%

COMPARACIÓ DE LES DADES DE CONTRACTACIONS PER TERRITORI

Variable Valor 
absolut

% Valor 
absolut

% Valor 
absolut

% Valor 
absolut

%

CONTRACTACIÓ LABORAL
Període: 

Març 2019 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Període: 

Març 2019 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Període: 

Març 2019 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Període: 

Març 2019 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Nous contractes de treball 803 100,0% -2 -0,2% -161 -16,7% 3.018 100,0% 573 23,4% -590 -16,4% 21.518 100,0% 2.309 12,0% -2.554 -10,6% 254.103 100,0% 11.567 4,8% -10.199 -3,9%

Contractes indefinits 178 22,2% 17 10,6% -2 -1,1% 769 25,5% 217 39,3% -117 -13,2% 3.953 18,4% 790 25,0% -497 -11,2% 38.549 15,2% 2.812 7,9% -2.745 -6,6%

Contractes temporals 625 77,8% -19 -3,0% -159 -20,3% 2.249 74,5% 356 18,8% -473 -17,4% 17.565 81,6% 1.519 9,5% -2.057 -10,5% 215.554 84,8% 8.755 4,2% -7.454 -3,3%

Nous contractes a persones d'origen estranger 250 31,1% 7 2,9% -27 -9,7% 1.031 34,2% 226 28,1% -134 -11,5% 6.540 30,4% 1.016 18,4% -328 -4,8% 60.758 23,9% 6.178 11,3% 3.784 6,6%

Nous contractes per sexe
Homes 411 51,2% -5 -1,2% -55 -11,8% 1.700 56,3% 299 21,3% -185 -9,8% 11.753 54,6% 1.179 11,1% -1.182 -9,1% 134.622 53,0% 7.924 6,3% -3.554 -2,6%

Dones 392 48,8% 3 0,8% -106 -21,3% 1.318 43,7% 274 26,2% -405 -23,5% 9.765 45,4% 1.130 13,1% -1.372 -12,3% 119.481 47,0% 3.643 3,1% -6.645 -5,3%

Nous contractes per grups d'edat
Menors de 20 anys 55 6,8% -13 -19,1% -17 -23,6% 186 6,2% 35 23,2% -60 -24,4% 1.413 6,6% 280 24,7% -154 -9,8% 13.511 5,3% 1.743 14,8% 226 1,7%

De 20 a 24 anys 130 16,2% 10 8,3% -65 -33,3% 475 15,7% 133 38,9% -144 -23,3% 3.892 18,1% 699 21,9% -494 -11,3% 45.444 17,9% 2.896 6,8% -3.128 -6,4%

De 25 a 29 anys 117 14,6% 6 5,4% -62 -34,6% 419 13,9% 91 27,7% -119 -22,1% 3.176 14,8% 363 12,9% -598 -15,8% 41.571 16,4% 2.212 5,6% -3.000 -6,7%

De 30 a 44 anys 322 40,1% 26 8,8% -12 -3,6% 1.174 38,9% 170 16,9% -190 -13,9% 8.057 37,4% 658 8,9% -834 -9,4% 96.210 37,9% 4.029 4,4% -5.236 -5,2%

Majors de 45 anys 179 22,3% -31 -14,8% -5 -2,7% 764 25,3% 144 23,2% -77 -9,2% 4.980 23,1% 309 6,6% -474 -8,7% 57.367 22,6% 687 1,2% 939 1,7%

Nous contractes per sector econòmic
Agricultura 12 1,5% 3 33,3% 10 500,0% 105 3,5% 15 16,7% 26 32,9% 392 1,8% 97 32,9% 53 15,6% 3.648 1,4% 296 8,8% 373 11,4%

Indústria 101 12,6% 17 20,2% -41 -28,9% 302 10,0% -14 -4,4% -28 -8,5% 4.598 21,4% 163 3,7% 89 2,0% 35.440 13,9% 1.662 4,9% -93 -0,3%

Construcció 52 6,5% -23 -30,7% 12 30,0% 220 7,3% -50 -18,5% 11 5,3% 1.422 6,6% -93 -6,1% 82 6,1% 12.974 5,1% 29 0,2% 268 2,1%

Serveis 638 79,5% 1 0,2% -142 -18,2% 2.391 79,2% 622 35,2% -599 -20,0% 15.106 70,2% 2.142 16,5% -2.778 -15,5% 202.041 79,5% 9.580 5,0% -10.747 -5,1%

Variació mensual (març 
2019 vs febrer 2019)

Variació anual (març 2019 
vs març 2018)

Variació mensual (març 
2019 vs febrer 2019)

Variació anual (març 2019 
vs març 2018)

Variació mensual (març 
2019 vs febrer 2019)

Variació anual (març 2019 
vs març 2018)

Variació mensual (març 
2019 vs febrer 2019)

Variació anual (març 2019 
vs març 2018)

Variació mensual (març 
2019 vs febrer 2019)

Variació anual (març 2019 
vs març 2018)

FIGUERES ALT EMPORDÀ PROVÍNCIA DE GIRONA CATALUNYA

FIGUERES ALT EMPORDÀ PROVÍNCIA DE GIRONA CATALUNYA
Variació mensual (març 

2019 vs febrer 2019)
Variació anual (març 2019 

vs març 2018)
Variació mensual (març 

2019 vs febrer 2019)
Variació anual (març 2019 

vs març 2018)
Variació mensual (març 

2019 vs febrer 2019)
Variació anual (març 2019 

vs març 2018)


