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RESUM EXECUTIU DE L’INFORME TERRITORIAL 

LA DEMARCACIÓ DE GIRONA 

 

El 2021, la població de la demarcació torna a créixer per sisè any consecutiu, amb un augment del 

0,6 %. 

La població de la demarcació de Girona creix per sisè any consecutiu i se situa en 786.596 

persones, segons dades de l’INE a 1 de gener de 2021. Així doncs, la població augmenta en més 

de 4.808 persones, el 0,6 % respecte de l’any anterior. Girona és la segona demarcació catalana 

que més creix demogràficament, per darrere de Tarragona, que creix el 0,7 %, i per davant de 

Lleida i Barcelona, amb el 0,3  % i el -0,5  % respectivament. Girona té un pes poblacional a 

Catalunya del 10,1 %. El creixement de la població a la demarcació de Girona és degut bàsicament 

a l’augment de la població de nacionalitat espanyola, que creix el 0,8  % respecte del 2020, mentre 

que la població de nacionalitat estrangera ha disminuït el -0,3 %. En concret, el nombre total 

d’estrangers se situa en 160.030 persones el 2021, i això es tradueix també en la disminució de 

la taxa d’estrangeria, del 20,3 % a la província de Girona (-0,2 p. p. respecte a la de l’any anterior). 

D’aquests estrangers, la taxa d’extracomunitaris representa el 76,3 %.  

Per altra banda, el padró d’habitants residents a l’estranger (PHRE), és a dir, el nombre de 

persones inscrites a la demarcació que han emigrat a l’estranger, va augmentant any rere any, 

fins a arribar a duplicar-se des de l’any 2012. El 2021 el creixement ha estat del 4,1 % respecte de 

l’any anterior: segons dades del padró, 30.449 persones viuen a l’estranger. 

Segons les projeccions de població de l’Idescat, en cas que es mantinguin les tendències 
demogràfiques actuals (escenari mitjà), la població de la demarcació augmentarà el 6,5 %, fins a 
arribar a 837.822 persones el 2038, i tendirà a un patró en què s’estreny la proporció de població 
compresa sobretot entre els 35 i els 54 anys i, amb menys proporció, el tram dels més joves (de 
5 a 19 anys). Per contra, la població s’ampliarà a partir dels 55 anys, tal com es desprèn de la 
figura piramidal d’edats. Per aquest motiu, l’índex d’envelliment augmenta del 105,9 el 2020 al 
109,6 el 2021. 
 

El nombre d’afiliats de nacionalitat estrangera a la Seguretat Social ha augmentat el 10,8 % respecte 

del 2020. 

 

El mercat de treball ha registrat uns resultats positius des del 2016 fins avui (exceptuant el descens 

del -1,8 % del 2020), tot i que actualment evoluciona a un ritme menys intens que anys anteriors. 

Les dades confirmen que es continua creant ocupació, en xifres absolutes, amb un total de 

320.459 afiliats a la demarcació, que representen un 5,5  % més que l’any anterior. Aquesta xifra 

constitueix el 3,9 % del total d’afiliats de Catalunya.  

Respecte a les dades d’afiliats a la Seguretat Social, l’anàlisi segons sexe mostra que predominen 

els afiliats de sexe masculí (54,1 %), que han tingut un augment del 5,1 %. Tot i això, exceptuant 

l’any anterior, cal remarcar que en els darrers cinc anys el nombre d’afiliades ha augmentat 

significativament (el 12,3  % des del 2016 fins al 2021). 
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Globalment, destaca el creixement significatiu del nombre d’afiliacions en la franja d’edat de 

menys de 30 anys, en comparació amb l’any anterior (el 13,8 % més), mentre que els afiliats que 

es troben entre les edats de 30 a 44 anys han augmentat només l’1,9 %. Respecte dels afiliats de 

45 a 54 anys i de més de 55 anys, també han augmentat el 5,4 % i el 5,9 %, respectivament. Una 

altra dada que cal destacar és el nombre d’afiliats de nacionalitat estrangera a la Seguretat Social, 

que s’ha incrementat significativament: el 10,8 % respecte de l’any anterior. 

Si s’analitzen les dades d’afiliats de la demarcació de Girona respecte a la seu de l’empresa, 

s’observa una evolució positiva durant el quart trimestre del 2021 en relació amb els assalariats, 

amb un creixement del 6,1 %, així com respecte als autònoms d’aquest mateix trimestre, que 

mostren un augment del 2,3 %. 

 

El nombre de llocs de treball s’ha incrementat en tots els grans sectors d’activitat econòmica el 

2021, exceptuant l’agricultura, que ha disminuït el -0,8  %. Destaca especialment el sector de 

serveis, que ha augmentat el 5,9 % i té un pes del 8,5 % en els serveis de Catalunya. El segon 

sector, amb una variació també important, és el de la construcció, que ha augmentat el 4,6 %, 

seguit del sector de la indústria, amb un increment del 3,8 % però amb un pes de l’11,6  % en la 

indústria de Catalunya. 

Pel que fa als subsectors, els cinc que han patit més la pèrdua d’ocupació a la demarcació de 

Girona són: el transport aeri (-1.675), la mediació financera (-247), les activitats postals i de 

correus (-141), altres activitats professionals (-116) i la captació, potabilització i distribució d’aigua 

(-65).  

 

 

A diferència d’aquests últims, els subsectors que han augmentat més els llocs de treball són: 

serveis de menjar i begudes (3.174), comerç al detall excepte vehicles de motor i motocicletes 

(1.737), activitats relacionades amb l’ocupació (1.445), serveis d’allotjament (1.383) i 

l’Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria (953). Els subsectors que 

predominen en aquest creixement de l’ocupació de la demarcació pertanyen al sector de serveis. 
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En aquesta mateixa línia, el 2021, el nombre d’empreses de la demarcació ha crescut un 3,3 % 

més que l’any anterior, segons dades de la Seguretat Social, amb la qual cosa recupera la dinàmica 

dels últims anys d’abans de la pandèmia. Així doncs, les empreses han augmentat en tots els 

sectors econòmics, i el sector de serveis és el que més ha crescut (3,6 %), seguit de la construcció 

(3,2 %), l’agricultura (2 %) i la indústria (0,8 %). El sector de serveis segueix sent el sector 

predominant de la demarcació pel gran nombre d’empreses que engloba (21.157). Pel que fa a 

la relació amb Catalunya, en l’àmbit català el sector primari i el de la construcció tenen un pes del 

14,1 % i del 14,8 %, respectivament.  

 

Paral·lelament a la conjuntura favorable de l’ocupació i del teixit empresarial del 2021, el nombre 

de persones aturades registrades a la demarcació de Girona ha disminuït de forma significativa, el 

-28 % respecte de l’any anterior, la qual cosa, en nombres absoluts, significa 35.763 aturats. El 

nombre d’aturats registrats a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la 

demarcació es redueix de tal manera que per trobar unes dades similars s’hauria de retrocedir 

fins a l’any 2008. Analitzant aquestes dades per origen, es pot veure que la disminució és més 

significativa en el grup d’aturats d’origen estranger, que ha baixat el -33,5 %, mentre que en el 

grup d’aturats de nacionalitat espanyola la reducció és del -25,5 %. Pel que fa a les comarques, la 

Selva és la que té més persones aturades de tota la demarcació, amb una proporció del 26,2 %, i 

arriba als 9.375 aturats el desembre de 2021, seguida molt de prop pel Gironès, amb 8.907 

aturats (24,9 %). La suma de les dues comarques dona com a resultat la meitat de les persones 

aturades de la demarcació de Girona (51,1  %).   

Com a conseqüència d’això, juntament amb l’augment del 0,6 % de la població activa estimada 

(356.222), la taxa d’atur registrat es redueix fins al 10  %, amb una variació de -4,0 punts 

percentuals menys en relació amb l’any anterior. Aquesta taxa és la més baixa que es registra a 

la demarcació de Girona en els últims anys, i seguint la mateixa tendència es troba el conjunt de 

Catalunya, amb una taxa d’atur registrat del 10,2  %. La taxa d’atur entre homes i dones es 

diferencia en 3,3 punts percentuals el desembre de 2021: en concret, el 8,5  % i l’11,8  %, 

respectivament.   

 

El 2020, els beneficiaris de prestacions per desocupació són els treballadors en situació legal de 

desocupació que reben alguna de les prestacions següents: contributives, assistencials 

econòmiques, renda activa d’inserció laboral i programes d’activació per a l’ocupació. Aquests 

beneficiaris de prestacions han disminuït a la demarcació de Girona el -21,2 %, -5,1 punts 

percentuals menys que en el conjunt de Catalunya, on ha disminuït el -16,1 %. Per aquest motiu, 

el pes de les persones beneficiàries de la demarcació en l’àmbit català és del 12,7 % el 2021, 

percentatge que s’ha reduït lleugerament: -0,8 punts percentuals respecte del 2020. La taxa de 

cobertura de les prestacions, és a dir, el percentatge de persones aturades i demandants que 

reben prestacions d’atur, sense tenir en compte les persones aturades sense ocupació anterior, 

se situa en el 89,1 % a la demarcació, la qual cosa ha suposat una reducció de més de 7,6 punts 

percentuals respecte de l’any anterior.   
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El nombre de contractes de treball signats a la demarcació de Girona el 2021 se situa en 281.770 

(un 28,2 % més que el 2020), amb un pes del 10,2 % del total de contractes signats a Catalunya 

(2.772.553). L’augment de la contractació a la demarcació ve donada principalment pels 

contractes indefinits, que van augmentar el 37,3 %, mentre que els contractes temporals van 

créixer el 26,5 %, amb un pes total del 10,2 % respecte del nombre de contractes en l’àmbit català.   

 

El 2021, els ingressos i les despeses han augmentat el 13,5 % en relació amb l’any anterior.  

 

Pel que fa a les finances públiques de les comarques gironines, els pressupostos municipals han 

augmentat en conjunt el 13,5 %, equivalent a 995 euros per habitant de la demarcació. En canvi, 

el deute viu de 2021 de la demarcació de Girona ha disminuït el -0,6  %, percentatge inferior al 

del total de Catalunya, que decreix el -3,3 % respecte de l’any anterior. Pel que fa a les ràtios de 

les finances públiques per habitant, el 2021 les despeses pressupostades i les despeses corrents 

han estat lleugerament inferiors respecte al conjunt del territori català, excepte els ingressos 

tributaris per habitant, que han estat lleugerament superiors als de Catalunya.  

 

GRÀFIC 11. Finances públiques de la demarcació de Girona, 2021 (ràtios en euro per habitant) 
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VISIÓ DE CONJUNT DE L’EVOLUCIÓ ECONÒMICA COMARCAL  

 

En el tercer capítol, trobareu la visió de conjunt de l’evolució econòmica comarcal, i a continuació 

d’aquest, l’anàlisi de cada una de les comarques gironines (l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la 

Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva). 

L’anàlisi comarcal denota que la major concentració de la població es dona al Gironès (el 25 % del 

total de la població de la demarcació), tot i que aquesta és una de les comarques amb menys 

superfície: només té 575,6 km2 de territori. Per contra, l’Alt Empordà és la comarca que ocupa 

més superfície, amb un total de 1.357,5 km2, però només concentra el 18,3 % del total de la 

població de la demarcació. Segueixen al Gironès les comarques de la Selva, l’Alt Empordà i el Baix 

Empordà (totes comarques litorals), que juntes concentren gairebé el 60  % de la població de la 

demarcació. La comarca del Gironès també és la que presenta la densitat de població més 

elevada, amb 342 habitants per km2, mentre que la comarca del Ripollès és la menys poblada de 

tota la demarcació, amb 27 habitants per km2.. 

El 2021, la població augmenta a totes les comarques gironines (excepte el Gironès) i en conjunt 

creix el 0,6 %.  

Pel que fa a l’evolució de la població, la major part de les comarques de la demarcació de Girona 

han augmentat en nombre d’habitants durant el 2021: el 0,6 % en conjunt; l’excepció és la 

comarca del Gironès, que ha disminuït el -0,2  %. Per comarques, el creixement ha oscil·lat entre 

el 0,6 % de la Selva i el 3,8 % de la Cerdanya. El factor que explica l’augment demogràfic comarcal 

és sobretot el creixement de la població nouvinguda, que s’ha donat en la majoria de comarques 

de la demarcació, entre les quals destaquen la Garrotxa i l’Alt Empordà, amb una variació del 

3,5 % i l’1,9 %, respectivament. La població de nacionalitat espanyola ha augmentat a totes les 

comarques gironines. Destaca la Cerdanya, que és la que més l’ha incrementat, amb el 4,9  %. En 

canvi, a la resta de comarques gironines, el creixement de la població autòctona ha estat mínim, 

i ha oscil·lat entre el 0,4  % (la Garrotxa i l’Alt Empordà) i l’1,4  % (el Baix Empordà).  

MAPA 6. Variació anual de la població ocupada registrada, 2021 (%). 
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La consolidació de l’activitat econòmica durant l’any 2021 també s’ha reflectit clarament en 

l’augment del teixit empresarial a totes les comarques gironines, segons les dades de comptes de 

cotització de la Seguretat Social. Destaca la Cerdanya, que és la comarca de la demarcació on més 

ha augmentat el teixit empresarial: el 6,6  %. La segueix el Baix Empordà, en què el nombre 

d’empreses s’ha incrementat el 5,1  %. En canvi, les dues comarques que menys han augmentat 

de la demarcació de Girona són l’Alt Empordà i el Gironès, amb una pujada més moderada, del 

2,4  % i del 2,3  %, respectivament. El Gironès és la comarca que més empreses concentra a la 

demarcació, amb el 26,2  %, i juntament amb l’Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva arriben a 

consolidar més del 80  % del teixit empresarial de la demarcació de Girona. 

El 2021, el nombre d’empreses ha crescut a totes les comarques gironines; en destaquen la 

Cerdanya, el Baix Empordà i el Ripollès.  

En valors absoluts, el sector terciari és el més important de la demarcació de Girona, ja que aplega 

el 76,9 % de les empreses del territori. Degut a això, el 2021, les empreses del sector de serveis 

han augmentat a totes les comarques gironines respecte de l’any anterior (3,6  %), i la Cerdanya i 

el Baix Empordà són les dues comarques que més han crescut (9,2  % i 5,5  %, respectivament). 

Les empreses de la construcció (el segon sector, en valors absoluts) han augmentat el 3,2  % 

respecte de l’any anterior, i el Pla de l’Estany és la comarca que encapçala la llista, amb el 14  %, 

quasi el doble que la segona comarca amb més creixement (el Ripollès, amb el 6,9  %). Les 

empreses del sector de l’agricultura de la demarcació han crescut el 2  % respecte del 2020, i és 

el sector que ha patit una variació més notable en les diferents comarques. La comarca que més 

decreix ha estat la Cerdanya, amb una variació anual del -21,4  %, mentre que el Ripollès ha 

incrementat el 40  % el nombre d’empreses del sector primari. Finalment, les empreses del sector 

industrial de la demarcació també han crescut, però en menor mesura, amb el 0,8  %: creixen en 

totes les comarques excepte en el Pla de l’Estany (-1,5  %) i la Selva (-0,4  %).  

El 2021, la dimensió mitjana d’empreses al conjunt de la demarcació de Girona ha crescut 

lleugerament (0,2 p. p.), i ha passat de 9 a 9,2 persones ocupades per empresa de mitjana. 

 

L’any 2021, la població ocupada registrada (nombre d’afiliats a la Seguretat Social segons la 

residència del treballador) ha augmentat de forma generalitzada en totes les comarques de la 

demarcació de Girona respecte de l’any anterior. Els creixements han oscil·lat entre el 2,8 % de 

la Cerdanya i el 26,4 % del Gironès. Així, totes les comarques es consoliden en el mercat laboral, 

la qual cosa comporta que el nombre de treballadors torni a augmentar després del trencament 

de tendència de l’any anterior i es recuperi el creixement consecutiu que s’havia consolidat en 

els últims anys. De fet, a totes les comarques l’augment ha estat superior entre la població de 

nacionalitat espanyola, mentre que a la població de nacionalitat estrangera l’oscil·lació se situa 

entre l’1,8 % (el Ripollès) i el 28,4 % (el Gironès). En referència a les edats, tots els ocupats per les 

diferents franges d’edat augmenten a la demarcació de Girona; el tram de menys de 30 anys és 

el que ha tingut un creixement més elevat d’ocupació registrada respecte del 2021 (13,8  %). Els 

segueixen els trams d’edat de més de 55 anys i de 45 a 55 anys, amb el 5,9  % i el 5,4  %, 

respectivament, i en menys mesura, l’ocupació registrada en el tram de 30 a 44 anys, que 

augmenta l’1,9  % el nombre d’ocupats. 

Paral·lelament, el nombre de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons el compte de 

cotització de l’empresa) també ha registrat un creixement a totes les comarques gironines (5,3  
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% en el total de la demarcació); en destaquen la Cerdanya, on ha augmentat exponencialment el 

16,1  %. Així mateix, l’augment de les afiliacions s’ha produït de manera més intensa entre les 

persones assalariades (6,1  %) que entre els treballadors autònoms (2,3  %) a totes les comarques. 

Les afiliacions han crescut el 5,3  % a tots els grans sectors i a totes les comarques, amb la qual 

cosa es recupera la tendència de creixement dels últims anys, tot i que hi ha alguna excepció. El 

sector de serveis, que és el que engloba més afiliacions, ha tingut un increment del 5,9  % a la 

demarcació (la comarca de la Cerdanya és la que recupera més llocs de treball, amb el 19,7  %). 

El sector de la construcció també ha tingut un paper important pel que fa al creixement de llocs 

de treball, ja que han augmentat en totes les comarques excepte el Ripollès, que es manté igual, 

mentre que a les altres comarques van de l’1,7  % de la Cerdanya fins al 9,7  % de la Garrotxa. En 

el sector de la indústria, també s’incrementen els llocs de treball en totes les comarques; en 

destaquen la Cerdanya i el Pla de l’Estany (12,2  % i 5,4  %, respectivament). Finalment, en el sector 

primari les afiliacions pateixen una disminució: van des del -5,6  % del Gironès fins al -0,4  % de la 

Cerdanya; en canvi, les comarques de la Garrotxa (5,4  %), el Ripollès (1  %), l’Alt Empordà i el Baix 

Empordà (0,3  %) augmenten el nombre de llocs de treball. D’altra banda, els treballadors 

autònoms han augmentat el 2,3  %, i són la Cerdanya i la Selva les dues comarques on més han 

crescut (4,5  % i 2,8  %, respectivament). 

El Gironès, el Pla de l’Estany, la Selva i la Cerdanya són les úniques comarques en què els assalariats 

del sector primari han disminuït, mentre que a les altres comarques han augmentat.  

 

L’augment de l’ocupació registrada es tradueix en una clara disminució del nombre d’aturats. Així, 

l’atur registrat a la demarcació ha disminuït el -28 % i de manera generalitzada en totes les 

comarques, que presenten un descens important en el nombre d’aturats. En termes relatius, el 

descens més important s’ha produït a la Cerdanya, en què han disminuït el -38,3 % els aturats, 

seguida de l’Alt Empordà (-29,2 %), el Pla de l’Estany (29 %) i el Baix Empordà (-28,9  %). Aquesta 

caiguda del nombre de persones aturades, juntament amb l’increment de la població activa 

estimada, ha afavorit la reducció de la taxa d’atur registrat a totes les comarques gironines. Les 

comarques amb la taxa d’atur més elevada continuen sent la Selva (12,2 %) i l’Alt Empordà 

(11,5 %), mentre que la comarca amb la taxa més baixa ha estat la Cerdanya (5 %), seguida del 

Pla de l’Estany (6,4 %).  

El 2021, el nombre de persones aturades registrades, amb un total de 35.763, ha disminuït en totes 

les comarques gironines.  

 

Els beneficiaris de prestacions per desocupació han disminuït a totes les comarques gironines i 

han assolit una xifra similar a la d’abans de la pandèmia, amb 30.913 beneficiaris a la demarcació 

de Girona, la qual cosa comporta un descens del -21,2 % respecte del 2020. Aquest descens ha 

oscil·lat entre el -13,4 % de la Garrotxa i el -43,5 % de la Cerdanya, percentatge molt per sobre de 

la variació de l’àmbit català, amb una disminució del -16,1 % respecte del 2020. La comarca que 

té més persones beneficiàries de prestacions en nombres absoluts és la Selva, amb gairebé 9.737 

persones, seguida del Baix Empordà, que en té 6.674. La taxa de cobertura, és a dir, el percentatge 

de persones desocupades que perceben prestacions sobre el total de persones aturades i 
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demandants de feina, ha augmentat a totes les comarques, i ha oscil·lat entre el 64,9 % al Gironès 

i el 114,1 % al Baix Empordà. 

Pel que fa a la contractació, el 2021 el nombre de contractes ha augmentat notablement a totes 

les comarques de la demarcació de Girona. Si s’observa la demarcació en conjunt, el nombre de 

contractes ha augmentat el 28,2 % el 2021 respecte de l’any 2020. La Garrotxa és la comarca que 

ha augmentat més en contractes, amb el 34,2 %, seguida del Baix Empordà, amb el 32,5 %.  
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