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PROMOCIÓ ECONÒMICA 

OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC DE L’ALT EMPORDÀ 
 

 

INFORME MENSUAL D’ATUR I CONTRACTACIONS           Novembre 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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Novembre 2018 
 
 
Es registren 8.286 persones a les llistes d’atur de l’Alt Empordà. D’aquestes, 2.816 són de 

nacionalitat estrangera (34%). 

Del total de persones desocupades, 3.453 corresponen a la ciutat de Figueres (41,7%). Els 

aturats d’origen estranger a la capital són 1.328 (38,5%).  

 

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

novembre n’hi ha hagut 353 més (+4,4%).  

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

ho ha fet en 53 persones (+1,6%). 

 

El novembre de 2017 hi havia 9.059 aturats registrats a l’Alt Empordà. Aquesta xifra ha 

disminuït en 773 persones respecte l’any anterior (-8,5%). 

A Figueres, n’hi havia 3.772 aquest mateix mes de novembre de 2017. La xifra s’ha reduït en 319 

persones respecte un any abans (-8,5%). 

 

El darrer mes de novembre 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 vuit i nou punts percentuals).  
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Aquest novembre la taxa d’atur registral ha augmentat lleugerament respecte el mes anterior 

en tots els àmbits geogràfics observats. Així, s’ha situat al 12,3% a l’Alt Empordà, al 14,9% a 

Figueres, al 10,6% a la província de Girona i al 10,7% a nivell de Catalunya. 

 
 
 
Figueres. Novembre 2018

Novembre 2018 Octubre 2018 Novembre 2017 Novembre 2018 Octubre 2018 Variació 
Homes 12,8% 12,7% 14,3% Homes 1.585 1.573 0,8%

Dones 17,4% 17,1% 19,4% Dones 1.868 1.827 2,2%

Total 14,9% 14,7% 16,7% Total 3.453 3.400 1,6%

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

 
 
 
 
Alt Empordà. Novembre 2018

Novembre 2018 Octubre 2018 Novembre 2017 Novembre 2018 Octubre 2018 Variació 
Homes 10,4% 10,1% 11,9% Homes 3.742 3.618 3,4%

Dones 14,6% 14,0% 16,5% Dones 4.544 4.315 5,3%

Total 12,3% 11,9% 14,0% Total 8.286 7.933 4,4%

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

fet, aquest és el quart mes consecutiu en què el nombre de persones aturades creix, des de 

que va trencar-se la tendència a la baixa iniciada el passat mes de gener i que va prolongar-se 

durant set 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. 
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El 75,2% de les persones aturades a la comarca formen part del sector serveis (6.234 aturats). 

A Figueres sumen 2.482 persones i representen el 71,9% del total dels desocupats. 

 

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

sector de l’agricultura i al de la construcció, 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 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 (2.754 persones a la comarca, de les quals 1.252 a Figueres).  
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Gairebé la meitat de les persones desocupades són majors de 45 anys. Ho són el 48% dels 

aturats a la comarca (3.980 persones) i el 46,3% a Figueres (1.600 persones). 
 

 
 

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

(4.525 persones). El 32,8% (2.720 persones) tenen com a màxim els estudis primaris complets.  

A Figueres, el 51,5% de les persones aturades tenen estudis secundaris (1.780 persones). El 

38,5% (1.328 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 novembre ha estat de 2.708 a la 

comarca, 915 dels quals a la ciutat de Figueres (33,8% del total). 

 

El mes de novembre s’han registrat 1.006 contractes menys que l’octubre (-27,1%) i 175 més 

que el mateix mes però fa un any (+6,9%) a l’Alt Empordà. 

En el cas de Figueres, han estat 359 contractes menys en relació amb l’octubre (-28,2%) i 25 

contractes més respecte el novembre de 2017 (+2,8%). 

 

El 77,9% dels contractes registrats a la comarca i el 79% dels registrats a Figueres han estat 

temporals (2.109 i 723 contractes, respectivament). Així, el 22,1% dels contractes signats a la 

comarca i el 21% dels signats a Figueres han estat indefinits (599 i 192 contractes, en cada cas). 

Respecte el mes anterior, la temporalitat s’ha reduït lleugerament, tant a la comarca com 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 31,5% del total de la contractació i a Figueres una xifra inferior, del 27,1% (852 i 

248 contractes, respectivament).  
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A l’Alt Empordà, el nombre de contractes registrats ha estat superior en el cas dels homes. 

Concretament, hi ha hagut 1.533 contractes a homes (56,6%) i 1.175 a dones (43,4%).  

A Figueres, en canvi, s’han registrat més contractes a dones. En concret, s’han formalitzat 416 

contractes a homes i 499 a dones, que han representat el 45,5% i el 54,5% de la contractació, 

respectivament. 

 

 
 

 

Novembre 2018 Octubre 2018 Novembre 2017 Variació mensual Variació anual
Figueres 915 1.274 890 -28,2% 2,8%

Alt Empordà 2.708 3.714 2.533 -27,1% 6,9%
Província de Girona 20.893 26.356 19.460 -20,7% 7,4%
Catalunya 281.086 331.766 268.606 -15,3% 4,6%

Contractació registrada

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

geogràfics analitzats, especialment a Figueres.  

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

lleugerament en tots els àmbits geogràfics estudiats.  
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Observem que el percentatge de joves contractats (fins a 29 anys) respecte el total de la 

contractació és més baix a l’Alt Empordà (38,2%) que a Figueres (44,2%). S’han signat 1.034 

contractes a joves a la comarca, dels quals gairebé un 40% a Figueres (404 contractes). 

 

El 36,5% dels contractes realitzats a la comarca s’ha concentrat en la franja d’edat de 30 a 44 

anys (989 contractes).  

A Figueres, el grup d’edat de 30 a 44 anys ha registrat unes xifres similars, del 34,1% de la 

contractació (312 contractes). 

 

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

(25,3%) com a la ciutat de Figueres (21,7%). S’han registrat 685 contractes a l’Alt Empordà, dels 

quals 199 a Figueres.  

 

En relació amb l’octubre, en xifres relatives, les contractacions s’han reduït en totes les franges 

d’edat a la comarca. 

A Figueres, respecte el mes passat, els contractes també han disminuït en tots els grups 

d’edat.   

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

la comarca i a Figueres, excepte entre les persones de 25 a 29 anys. 
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A l’Alt Empordà, el 76,3% de la contractació de novembre s’ha produït en el sector serveis 

(2.066 contractes).  

A Figueres, la contractació en els serveis ha tingut un pes encara més elevat, arribant al 85,1% 

del total de les contractacions (779 contractes).  

 

En relació amb l’octubre, tant a nivell comarcal com a Figueres, els contractes han disminuït en 

tots els sectors econòmics. 

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

serveis. A Figueres, els contractes només han crescut en el sector dels serveis. 
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COMPARACIÓ DE LES DADES D'ATUR PER TERRITORI

Variable Valor 
absolut

% Valor 
absolut

% Valor 
absolut

% Valor 
absolut

%

ATUR

Període: 
Novembre 

2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Període: 
Novembre 

2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Període: 
Novembre 

2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Període: 
Novembre 

2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Taxa d'atur 14,92% 12,33% 10,55% 10,69%

Total de persones aturades 3.453 100,0% 53 1,6% -319 -8,5% 8.286 100,0% 353 4,4% -773 -8,5% 39.010 100,0% 1.591 4,3% -3.103 -7,4% 394.405 100,0% 3.208 0,8% -28.057 -6,6%

Persones aturades d'origen estranger 1.328 38,5% 38 2,9% -160 -10,8% 2.816 34,0% 138 5,2% -402 -12,5% 11.208 28,7% 697 6,6% -1.128 -9,1% 81.277 20,6% 2.511 3,2% -6.075 -7,0%

Persones aturades per sexe
Homes 1.585 45,9% 12 0,8% -142 -8,2% 3.742 45,2% 124 3,4% -388 -9,4% 17.585 45,1% 599 3,5% -1.870 -9,6% 169.970 43,1% 1.455 0,9% -15.010 -8,1%

Dones 1.868 54,1% 41 2,2% -177 -8,7% 4.544 54,8% 229 5,3% -385 -7,8% 21.425 54,9% 992 4,9% -1.233 -5,4% 224.435 56,9% 1.753 0,8% -13.047 -5,5%

Persones aturades per grups d'edat
Menors de 20 anys 84 2,4% -2 -2,3% 9 12,0% 213 2,6% -2 -0,9% 36 20,3% 1.034 2,7% 10 1,0% 156 17,8% 8.880 2,3% -399 -4,3% 762 9,4%

De 20 a 24 anys 216 6,3% -13 -5,7% -10 -4,4% 553 6,7% 14 2,6% -30 -5,1% 2.491 6,4% 119 5,0% -58 -2,3% 20.012 5,1% -226 -1,1% -366 -1,8%

De 25 a 29 anys 283 8,2% -6 -2,1% -21 -6,9% 645 7,8% 32 5,2% -113 -14,9% 3.115 8,0% 163 5,5% -337 -9,8% 30.483 7,7% 484 1,6% -1.887 -5,8%

De 30 a 44 anys 1.270 36,8% 53 4,4% -196 -13,4% 2.895 34,9% 189 7,0% -393 -12,0% 12.785 32,8% 718 6,0% -1.489 -10,4% 125.422 31,8% 2.041 1,7% -12.147 -8,8%

De 45 a 54 anys 827 24,0% 2 0,2% -75 -8,3% 1.978 23,9% 74 3,9% -207 -9,5% 9.296 23,8% 390 4,4% -922 -9,0% 98.279 24,9% 1.133 1,2% -8.727 -8,2%

Majors de 55 anys 773 22,4% 19 2,5% -26 -3,3% 2.002 24,2% 46 2,4% -66 -3,2% 10.289 26,4% 191 1,9% -453 -4,2% 111.329 28,2% 175 0,2% -5.692 -4,9%

Persones aturades per sector econòmic
Agricultura 184 5,3% -8 -4,2% -35 -16,0% 357 4,3% -8 -2,2% -108 -23,2% 1.278 3,3% 54 4,4% -279 -17,9% 9.153 2,3% -121 -1,3% -1.531 -14,3%

Indústria 195 5,6% 4 2,1% 10 5,4% 505 6,1% 8 1,6% 18 3,7% 3.671 9,4% 65 1,8% -210 -5,4% 44.106 11,2% -37 -0,1% -4.154 -8,6%

Construcció 291 8,4% -16 -5,2% -54 -15,7% 697 8,4% -29 -4,0% -153 -18,0% 3.456 8,9% -98 -2,8% -604 -14,9% 31.725 8,0% -271 -0,8% -5.181 -14,0%

Serveis 2.482 71,9% 73 3,0% -199 -7,4% 6.234 75,2% 381 6,5% -450 -6,7% 28.368 72,7% 1.556 5,8% -1.823 -6,0% 283.336 71,8% 3.874 1,4% -15.666 -5,2%

Sense ocupació anterior 301 8,7% 0 0,0% -41 -12,0% 493 5,9% 1 0,2% -80 -14,0% 2.237 5,7% 14 0,6% -187 -7,7% 26.085 6,6% -237 -0,9% -1.525 -5,5%

Persones aturades per nivell formatiu
Sense estudis 249 7,2% 7 2,9% -31 -11,1% 472 5,7% 10 2,2% -78 -14,2% 1.986 5,1% 78 4,1% -185 -8,5% 6.832 1,7% 108 1,6% -716 -9,5%

Estudis primaris incomplets 628 18,2% 24 4,0% -81 -11,4% 1.188 14,3% 52 4,6% -230 -16,2% 4.151 10,6% 198 5,0% -608 -12,8% 19.787 5,0% 428 2,2% -2.481 -11,1%

Estudis primaris complets 451 13,1% -16 -3,4% -40 -8,1% 1.060 12,8% 7 0,7% -122 -10,3% 3.429 8,8% 75 2,2% -486 -12,4% 28.369 7,2% 268 1,0% -3.570 -11,2%

Programes de formació professional - estudis secundaris 148 4,3% 5 3,5% -11 -6,9% 431 5,2% 21 5,1% -58 -11,9% 2.708 6,9% 111 4,3% -40 -1,5% 35.395 9,0% -7 0,0% -1.643 -4,4%

Educació general - estudis secundaris 1.780 51,5% 36 2,1% -162 -8,3% 4.525 54,6% 248 5,8% -289 -6,0% 22.835 58,5% 1.050 4,8% -1.778 -7,2% 246.929 62,6% 3.083 1,3% -18.020 -6,8%

Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 77 2,2% 0 0,0% -2 -2,5% 247 3,0% 9 3,8% -11 -4,3% 1.676 4,3% 54 3,3% -66 -3,8% 24.748 6,3% -194 -0,8% -1.165 -4,5%

Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 35 1,0% 4 12,9% 1 2,9% 103 1,2% 2 2,0% 6 6,2% 609 1,6% 13 2,2% -16 -2,6% 7.899 2,0% -138 -1,7% -872 -9,9%

Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 83 2,4% -7 -7,8% 5 6,4% 250 3,0% 4 1,6% 5 2,0% 1.581 4,1% 11 0,7% 73 4,8% 24.050 6,1% -335 -1,4% 387 1,6%

Altres estudis postsecundaris 2 0,1% 0 0,0% 2 - 10 0,1% 0 0,0% 4 66,7% 35 0,1% 1 2,9% 3 9,4% 396 0,1% -5 -1,2% 23 6,2%

COMPARACIÓ DE LES DADES DE CONTRACTACIONS PER TERRITORI

Variable Valor 
absolut

% Valor 
absolut

% Valor 
absolut

% Valor 
absolut

%

CONTRACTACIÓ LABORAL

Període: 
Novembre 

2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Període: 
Novembre 

2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Període: 
Novembre 

2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Període: 
Novembre 

2018 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Nous contractes de treball 915 100,0% -359 -28,2% 25 2,8% 2.708 100,0% -1.006 -27,1% 175 6,9% 20.893 100,0% -5.463 -20,7% 1.433 7,4% 281.086 100,0% -50.680 -15,3% 12.480 4,6%

Contractes indefinits 192 21,0% -52 -21,3% 29 17,8% 599 22,1% -240 -28,6% 68 12,8% 3.369 16,1% -1.348 -28,6% 332 10,9% 39.292 14,0% -10.658 -21,3% 4.571 13,2%

Contractes temporals 723 79,0% -307 -29,8% -4 -0,6% 2.109 77,9% -766 -26,6% 107 5,3% 17.524 83,9% -4.115 -19,0% 1.101 6,7% 241.794 86,0% -40.022 -14,2% 7.909 3,4%

Nous contractes a persones d'origen estranger 248 27,1% -100 -28,7% 39 18,7% 852 31,5% -271 -24,1% 73 9,4% 5.954 28,5% -1.213 -16,9% 1.093 22,5% 63.141 22,5% -10.238 -14,0% 7.455 13,4%

Nous contractes per sexe
Homes 416 45,5% -174 -29,5% 23 5,9% 1.533 56,6% -457 -23,0% 176 13,0% 11.186 53,5% -2.581 -18,7% 788 7,6% 143.902 51,2% -26.553 -15,6% 2.236 1,6%

Dones 499 54,5% -185 -27,0% 2 0,4% 1.175 43,4% -549 -31,8% -1 -0,1% 9.707 46,5% -2.882 -22,9% 645 7,1% 137.184 48,8% -24.127 -15,0% 10.244 8,1%

Nous contractes per grups d'edat
Menors de 20 anys 91 9,9% -25 -21,6% 7 8,3% 191 7,1% -85 -30,8% 35 22,4% 1.412 6,8% -577 -29,0% 247 21,2% 16.130 5,7% -4.269 -20,9% 2.576 19,0%

De 20 a 24 anys 172 18,8% -85 -33,1% 9 5,5% 463 17,1% -188 -28,9% 26 5,9% 4.131 19,8% -1.111 -21,2% 468 12,8% 54.594 19,4% -10.462 -16,1% 3.250 6,3%

De 25 a 29 anys 141 15,4% -67 -32,2% -24 -14,5% 380 14,0% -160 -29,6% -16 -4,0% 3.278 15,7% -808 -19,8% 127 4,0% 46.944 16,7% -6.612 -12,3% 1.212 2,7%

De 30 a 44 anys 312 34,1% -116 -27,1% 13 4,3% 989 36,5% -381 -27,8% 18 1,9% 7.479 35,8% -1.907 -20,3% 139 1,9% 103.080 36,7% -18.077 -14,9% 553 0,5%

Majors de 45 anys 199 21,7% -66 -24,9% 20 11,2% 685 25,3% -192 -21,9% 112 19,5% 4.593 22,0% -1.060 -18,8% 452 10,9% 60.338 21,5% -11.260 -15,7% 4.889 8,8%

Nous contractes per sector econòmic
Agricultura 3 0,3% -1 -25,0% 0 0,0% 96 3,5% -31 -24,4% -45 -31,9% 350 1,7% -115 -24,7% -3 -0,8% 6.258 2,2% 116 1,9% -7 -0,1%

Indústria 81 8,9% -17 -17,3% -13 -13,8% 336 12,4% -85 -20,2% 110 48,7% 4.655 22,3% -737 -13,7% 533 12,9% 35.245 12,5% -7.102 -16,8% 861 2,5%

Construcció 52 5,7% -1 -1,9% -13 -20,0% 210 7,8% -94 -30,9% 1 0,5% 1.373 6,6% -251 -15,5% 28 2,1% 12.144 4,3% -2.203 -15,4% -171 -1,4%

Serveis 779 85,1% -340 -30,4% 51 7,0% 2.066 76,3% -796 -27,8% 109 5,6% 14.515 69,5% -4.360 -23,1% 875 6,4% 227.439 80,9% -41.491 -15,4% 11.797 5,5%

Variació mensual 
(novembre 2018 vs octubre 

2018)

Variació anual (novembre 
2018 vs novembre 2017)

Variació mensual 
(novembre 2018 vs octubre 

2018)

Variació anual (novembre 
2018 vs novembre 2017)

Variació mensual 
(novembre 2018 vs octubre 

2018)

Variació anual (novembre 
2018 vs novembre 2017)

Variació mensual 
(novembre 2018 vs octubre 

2018)

Variació anual (novembre 
2018 vs novembre 2017)

Variació mensual 
(novembre 2018 vs octubre 

2018)

Variació anual (novembre 
2018 vs novembre 2017)

FIGUERES ALT EMPORDÀ PROVÍNCIA DE GIRONA CATALUNYA

FIGUERES ALT EMPORDÀ PROVÍNCIA DE GIRONA CATALUNYA
Variació mensual 

(novembre 2018 vs octubre 
2018)

Variació anual (novembre 
2018 vs novembre 2017)

Variació mensual 
(novembre 2018 vs octubre 

2018)

Variació anual (novembre 
2018 vs novembre 2017)

Variació mensual 
(novembre 2018 vs octubre 

2018)

Variació anual (novembre 
2018 vs novembre 2017)


