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Presentació
 

L’exemplar que teniu a les mans és la primera edició de 
l’Informe territorial de la demarcació de girona. L’objectiu 
d’aquesta publicació és presentar les principals magni-
tuds econòmiques del nostre territori i explicar-ne l’evo-
lució al llarg de l’any 2019. Però l’anàlisi del període pre-
crisi és també necessari per comprendre millor els fluxos 
posteriors.

La publicació d’aquest estudi arriba en un context glo-
bal marcat per la situació de pandèmia declarada per 
l’Organització Mundial de la Salut el març de 2020 arran 
de la irrupció del SARS-CoV-2 i les dures conseqüències 
sanitàries i econòmiques que se n’han derivat. Amb mo-
tiu d’aquesta situació conjuntural excepcional, s’ha afegit 
a l’Informe un apartat dedicat exclusivament a l’impacte 
socioeconòmic que ha tingut la crisi sanitària i econòmi-
ca actual, en què s’analitza el mercat de treball i el teixit 
empresarial de la demarcació, de les comarques i els 
municipis de Girona. 

Aquest monogràfic especial ofereix dades socioeconò-
miques del tercer trimestre de l’any 2020, que serveixen 
per analitzar comparativament les dades anteriors a la 
crisi de la pandèmia. La crisi econòmica ocasionada per 
la paràlisi de gran part de l’activitat econòmica durant el 
segon i el tercer trimestre de l’any 2020 arran de la pan-
dèmia originada per la COVID-19 ha fet necessari dispo-
sar d’informació actualitzada i, per tant, generar aquest 
monogràfic, en el qual es reflecteix aquesta situació i 
s’analitza la distribució dels efectes de la pandèmia en 
el territori. 

Vull agrair especialment la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona en aquest treball, la qual ens ha facilitat 
la metodologia d’un estudi que la corporació barcelonina 
fa divuit anys que realitza. Així mateix, vull expressar el 
meu agraïment a l’equip tècnic del Servei de Promoció 
i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de 
Girona, que ha estat l’encarregat de redactar l’estudi, i 
del qual m’agradaria ressaltar el treball, l’esforç de millora 
contínua i la capacitat per adaptar el contingut d’aquest 
estudi a fi de donar resposta a les circumstàncies actuals. 

L’Informe territorial de la demarcació de girona és clau per 
disposar d’informació de primera mà sobre la situació 
econòmica al nostre territori. Es tracta d’una eina útil per a 
tots els agents econòmics del territori, sobretot en un con-
text de crisi econòmica com l’actual, que es perllongarà 
en el temps i que està afectant tots els sectors i les capes 
del teixit laboral i empresarial. En aquests moments, és 
fonamental aproximar-nos al coneixement de la realitat 
econòmica més propera per prendre decisions òptimes, 
tant quant a contingut com a execució. Per poder prendre 
les millors decisions, ens cal disposar al mateix temps 
de la informació més detallada i real possible, per impul-
sar la creació i el manteniment de l’activitat econòmica, 
que ha de revertir en la conservació i el manteniment dels 
llocs de treball, així com en la millora del benestar i la 
riquesa de la demarcació de Girona.

Pau Presas i Bertran
Vicepresident primer de la Diputació de Girona
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Població 2019

Població aturada registrada 2019

Taxa d’ocupació 
registrada 

Taxa d’atur  
registrat

Distribució per edat 
sobre el total d’ocupats (pes %)

<30 30-44 45-55 >55

TOTAL
771.044

TOTAL
309.455

TOTAL
37.745

ESTRANGERS
152.308

ESTRANGERS
51.788

DONES
385.746

DONES
20.651

DONES
141.556

HOMES
385.298

HOMES
17.094

HOMES
167.899

Variació interanual

-2,9 %
-2,7 %

-3,2 %

-1.135 -566 -569

La població  
creix un

Variació interanual

5,2 %

9.097

1,2 % 1,2 %1,2 %

4.6084.489 7.588

1,2 %

Variació interanual

1,9 %

5.773

2,2 % 1,6 %

5,7 %

2.6623.111 2.775

10,8 %

Població ocupada  
registrada (resident a la comarca) segons IVT 2019 57,5 %

15,7 % 37,6 % 27,5 % 19,3 %



Empreses
de la comarca segons IVT 2019

Turisme 2019 
(places)

Finances públiques 2019

El nombre d’empreses  
augmenta un

AGRICULTURA
374
1,3 %

HOTELS
83.786

PRESSUPOSTOS 
MUNICIPALS: 
INGRESSOS 
1.029.129

SERVEIS
21.833
76,5 %

APARTAMENTS 
6.229

ESTABLIMENTS 
DE TURISME 
RURAL
6.745

DEUTE VIU 
MUNICIPAL
324.430

CONSTRUCCIÓ 
3.629
12,7 %

HUTs
203.323

INDÚSTRIA
2.693
9,4 %

CÀMPINGS 
133.185

Variació interanual

Variació interanual

1,2 %

-4,6 %

1.008

-50.014

-1.290

-52.540

-73

-26.440

51 23.293

-1,0 %

-4,9 %

-1,1 %

-7,5 %

0,8 %

12,9 %

0,1 %

PRESSUPOSTOS 
MUNICIPALS: 
DESPESES 
1.025.586

TOTAL
28.529
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0,1 %

TOTAL

-9 19 45 -17

AGRICULTURA CONSTRUCCIÓINDÚSTRIA SERVEIS

-2,3 %

0,7 % 1,3 %
-0,1 %

38

Variació interanual
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Demarcació 
 de Girona

GRÀFIC 2. Piràmide d’edats de la demarcació de Girona (%).

GRÀFIC 1. Taxes de variació de la població total de 
la demarcació de Girona, 2012-2019 (%).

La població de la demarcació de Girona creix per quart 
any consecutiu i se situa en 771.044 persones, segons 
dades de l’INE a 1 de gener de 2019. Així doncs, la po-
blació augmenta en més de 9.000 persones, un 1,2 % 
respecte de l’any anterior. Girona és la demarcació que 
més creix demogràficament a Catalunya, per davant de 
la província de Tarragona (1 %) i té un pes poblacional a 
Catalunya del 10,0 %. El creixement de la població a la 
demarcació de Girona és degut bàsicament a l’augment 
de la població de nacionalitat estrangera, que creix un 
5,2 % respecte del 2018, mentre que la població de na-
cionalitat espanyola ha crescut un 0,2 %. En concret, el 
nombre total d’estrangers se situa en 152.308 persones 
el 2019, i això es tradueix també en un augment de la 
taxa d’estrangeria, d’un 19,8 % a la província de Girona 
(0,8 p.p. més que la de l’any anterior), i la taxa d’estran-
geria extracomunitària, del 73,4 %. 

Per altra banda, la població espanyola resident a l’es-
tranger (PERE); és a dir, el nombre de persones inscrites 
a la demarcació que han emigrat a l’estranger, va aug-
mentant any rere any, fins a arribar a duplicar-se des de 
l’any 2012. El 2019 el creixement ha estat del 7,4 % res-
pecte de l’any anterior: segons dades del padró, 27.445 
persones viuen a l’estranger.

Segons les projeccions de població de l’IDESCAT (es-
cenari mitjà), en cas que es mantinguin les tendències 
demogràfiques actuals la població de la demarcació 
augmentaria un 8,7 %, fins a arribar a 837.822 persones 
el 2038, i tendiria a un patró en què s’estreny la proporció 
de població compresa sobretot entre els 30 i els 54 anys 
i, amb menor proporció, el tram dels més joves (de 0 a 14 
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 
101,9 el 2018, al 103,5 el 2019.

La taxa de variació interanual del valor afegit brut (VAB) 
de la demarcació de Girona ha patit un descens continu-
at des de l’any 2015 fins al 2018 (última dada provincial 
disponible), segons dades de l’Anuari econòmic comar-
cal (2019), del BBVA. En concret, el 2018 va experimen-
tar una disminució de l’1,3 % respecte de l’any anterior. 
Així doncs, aquesta disminució del VAB situa la demar-
cació de Girona, de les quatre províncies catalanes, el 
2018, en el tercer lloc, amb el valor més alt (1,7 % VAB), 
i perd una posició respecte de quatre anys enrere (4,0 % 
VAB, 2015).

El 2019 la població de la demarcació torna 
a créixer per quart any consecutiu i, gràcies 
a la població estrangera, té un augment de 
l’1,2 %.

1. La demarcació de Girona

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’INE.

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’IDESCAT. Projeccions de població (base 2018). Escenari mitjà.
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GRÀFIC 4. Taxes de variació interanual de la població ocupada registrada de la demarcació de Girona, 
2016-2019 (%).

El mercat de treball ha registrat uns resultats positius 
des del 2016 fins avui, tot i que actualment ho fa amb 
un ritme menys intens que anys anteriors. Les dades 
confirmen que es continua creant ocupació, amb un 
total de 309.455 afiliats a la demarcació, que repre-
senta un 1,9 % més que l’any anterior, amb el qual es 
redueix el nombre de persones aturades. 

Respecte a les dades d’afiliats a la Seguretat Social, 
l’anàlisi segons sexe mostra que predominen els afi-
liats de sexe masculí (54,3 %), tot i que cal destacar 
que en els darrers anys el nombre d’afiliades ha aug-
mentat significativament (un 8,1 % des del 2016 fins 
al 2019).

Globalment, destaca el creixement significatiu del 
nombre de afiliacions en la franja d’edat de més de 
55 anys, en comparació amb l’any anterior (un 6,1 % 
més), mentre que els afiliats que es troben entre les 
edats de 30 a 44 anys han disminuït un -0,9 %. Una 
altra dada a destacar, és el nombre d’afiliats a la Se-
guretat Social de nacionalitat estrangera, que ha aug-
mentat significativament: un 5,7 % respecte de l’any 
anterior. 

Si s’analitzen les dades d’afiliats de la demarcació de 
Girona en referència a la seu de l’empresa, s’observa 
una evolució positiva durant el quart trimestre de 2019 
en relació amb els assalariats, amb un creixement del 
3,8 %, mentre que les dades d’autònoms d’aquest 
mateix trimestre mostren una davallada del -2,6 %.

  Font: XIFRA, a partir de les dades de l’IDESCAT.
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GRÀFIC 3. Taxes de variació real del valor 
afegit brut (VAB) de la demarcació de Girona, 
2015-2018 (%).

El nombre d’afiliats de nacionalitat 
estrangera a la Seguretat Social ha 
augmentat un 30,7 % des del 2015  
i un 5,7 % respecte del 2018.

Font: Anuari econòmic comarcal 2019  BBVA.
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dústries de productes alimentaris (3.004), l’adminis-
tració pública, defensa i seguretat social (1.123), el 
transport aeri (922), els serveis de menjar i begudes 
(737) i el comerç al detall (395). Els subsectors que 
predominen en aquest creixement de l’ocupació de 
la demarcació pertanyen la gran majoria al sector 
dels serveis.

En aquesta mateixa línia, el 2019, el nombre d’em-
preses de la demarcació ha crescut per sisè any 
consecutiu, un 0,1 % més que l’any anterior, segons 
dades de la Seguretat Social. Tanmateix, les em-
preses només augmenten al sector de la construc-
ció (1,3 %) i al sector industrial (0,7 %). El sector de 
serveis és el predominant a la demarcació pel gran 
nombre d’empreses que hi pertanyen (21.833); tot i 
així, el 2019 han disminuït un -0,1 % respecte de l’any 
anterior. Pel que fa a la relació amb Catalunya, en 
l’àmbit català el sector primari i el de la construcció 
tenen un pes del 14,4 % i del 14,6 %, respectivament.

GRÀFICS 6. Subsectors d’activitat amb més 
guany de llocs de treball de la demarcació de 
Girona, 2019 (absolut).

GRÀFIC 5. Subsectors d’activitat amb més pèrdua 
de llocs de treball de la demarcació de Girona, 
2019 (absolut).

El nombre de llocs de treball ha crescut en tots els grans 
sectors d’activitat econòmica el 2019: en destaca espe-
cialment el sector de la indústria, en què l’augment ha 
estat d’un 7,2 % i que té un pes del 10,3 % en la indústria 
de Catalunya. El segon sector, que ha tingut una variació 
també important, és el de l’agricultura, amb un augment 
del 3,9 %. Segueixen el sector de serveis i el de la cons-
trucció, amb un 3,1 % i 2,0 %, respectivament.

Pel que fa als subsectors, els cinc que han patit més la 
pèrdua d’ocupació a la demarcació de Girona són: les 
activitats relacionades amb l’ocupació (-261), les acti-
vitats associatives (-183), la mediació financera (-108), 
la reparació i instal·lació de maquinària (-87) i la indús-
tria del cuir i del calçat (-72). El sector predominant en 
aquesta pèrdua d’ocupació és principalment el sector 
serveis, al qual segueix l’industrial. 

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

GRÀFIC 7. Taxa d’atur estimada de la demarcació de Girona, quart trimestre (%).

 Indústria 
del cuir i 
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 Adm. pública, 
defensa i seg. 
soc.obligatòria   

 Transport aeri    Serveis 
de menjar i 
begudes   

 Comerç detall, 
exc. vehicles 

motor   

Font: XIFRA, a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.

Font: XIFRA, a partir de les dades del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).
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GRÀFIC 10. Comparació de l’evolució mensual de les persones aturades registrades de la demarcació de 
Girona, 2015 -2019 (en milers).

Paral·lelament a la conjuntura favorable de l’ocupació 
i del teixit empresarial el 2019, el nombre de perso-
nes aturades registrades a la demarcació de Giro-
na ha disminuït un -2,9 % respecte de l’any anterior, i 
s’ha situat en 37.745 aturats. Així, el nombre d’aturats 
registrats a les oficines del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) de la demarcació es redueix per quart 
any consecutiu (un 24 % menys respecte del 2015) i 
se situa en el mínim des de l’any 2016. Els aturats es-
trangers han patit una disminució del -5,3 %, mentre 
que els aturats de nacionalitat espanyola, del -2,0 %. 
Pel que fa a les comarques, la Selva és la que té més 
persones aturades de tota la demarcació, amb una 
proporció del 25,3 %, i arriba als 9.533 aturats el de-
sembre de 2019, seguida molt de prop pel Gironès, 
amb 9.363 aturats (24,8 %). La suma de les dues co-

GRÀFIC 8. Taxa d’atur estimada de la demarca-
ció de Girona, quart trimestre, 2016-2019 (%).

GRÀFIC 9. Variació anual de l’atur registrat de la 
demarcació de Girona, 2016-2019 (%).

marques dona com a resultat la meitat de les perso-
nes aturades de la demarcació de Girona. 

Com a conseqüència d’això, juntament amb l’augment 
de l’1,0 % de la població activa estimada (348.445), 
la taxa d’atur registrat es continua reduint, fins a un 
10,8 %, amb una variació de 0,4 p.p. 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 con-
junt de Catalunya, amb una taxa d’atur registrat de 
l’11,5 %. La taxa d’atur entre homes i dones es dife-
rencia en 3 p.p. el desembre de 2019: en concret, un 
9,3 % i un 12,6 %, respectivament. 

Font: XIFRA, a partir de les dades del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

Font: XIFRA, a partir de les dades del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Genera-
litat de Catalunya.
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van créixer un 4,2 %, i pels contractes indefinits, que 
també van augmentar un 1,4 %, amb un pes total del 
15,5 % respecte del nombre de contractes en l’àmbit 
català. 

El 2019 els ingressos i les despeses han 
disminuït, un -4,6 % i -4,9 % respecte de 
l’any anterior.

Pel que fa a les finances publiques de les comarques 
gironines, els ingressos pressupostats pels municipis 
corresponents a l’exercici 2019 han disminuït al ma-
teix ritme que les despeses (-4,6 % i -4,9 % respec-
tivament). El deute viu de 2019 de la demarcació de 
Girona ha disminuït en un percentatge similar al del 
total de Catalunya: el primer disminueix un -7,5 % i el 
segon un -8,0 % respecte de l’any anterior. Pel que fa 
a les ràtios de les finances públiques per habitant, el 
2019 el ingressos tributaris, les despeses pressupos-
tades i les despeses corrents han estat lleugerament 
superiors que al conjunt del territori català, excepte 
les despeses corrents, que han estat lleugerament in-
feriors a Catalunya.

GRÀFICS 11. Finances públiques de la demarcació de Girona, 2019 (ratios en euro per habitant).

El 2019, els beneficiaris de prestacions per desocu-
pació són els treballadors en situació legal de desocu-
pació que reben alguna de les prestacions següents: 
contributives, assistencials econòmiques, renda ac-
tiva d’inserció laboral i programes d’activació per a 
l’ocupació. Aquests beneficiaris de prestacions han 
augmentat a la demarcació de Girona un 3,3 %, gai-
rebé 5 p.p. menys que en el conjunt de Catalunya, on 
han crescut un 7,9 %. Per aquest motiu, el pes de les 
persones beneficiaries de la demarcació en l’àmbit 
català és d’un 12,4 % el 2019, percentatge que s’ha 
reduït lleugerament: 0,6 p.p. respecte del 2018. La 
taxa de cobertura de les prestacions, percentatge de 
persones aturades i demandants que reben prestaci-
ons d’atur, sense tenir en compte les persones atura-
des sense ocupació anterior, se situa en el 90,8 % a la 
demarcació, la qual cosa ha suposat un augment de 
més de 5 p.p. respecte de l’any anterior. 

El nombre de contractes de treball signats a la de-
marcació de Girona el 2019 se situa en 348.445 (un 
19,6 % més que el 2018), amb un pes del 10,4 % del 
total de contractes signats a Catalunya (3.346.255). 
L’augment de la contractació a la demarcació ve do-
nada principalment pels contractes temporals, que 

  Font: XIFRA, a partir de les dades del  Ministerio de Economía y Hacienda.

Demarcació de Girona Catalunya

935	

1.330	

1.059	

783	

1.267	

1.060	

Ingressos/habitant	 Despeses/habitant	 Despeses	corrents/habitant	



D
em

ar
ca

ci
ó 

de
 G

iro
na

Al
t E

m
po

rd
à

Ba
ix

 E
m

po
rd

à
C

er
da

ny
a

G
ar

ro
tx

a
G

iro
nè

s
Pl

a 
de

 l’
Es

ta
ny

R
ip

ol
lè

s
Se

lv
a

 Demarcació de Girona | 17

 ENTORN        
 Nombre de municipis   221  947    23,3 % 
 Superfície total (km )   5.905,0  32.108,0    18,4 % 
 Superfície mitjana municipal (km2)   26,7  33,9    NC 
 DEMOGRAFIA        
 Població total  761.947 771.044 7.600.065 7.675.217 1,2 % 1,0 % 10,0 % 10,0 % 
 Densitat (hab./km )  129 131 237 239 1,2 % 1,0 % NC NC 
 Homes  380.690 385.298 3.730.326 3.770.123 1,2 % 1,1 % 10,2 % 10,2 % 
 Dones  381.257 385.746 3.869.739 3.905.094 1,2 % 0,9 % 9,9 % 9,9 % 
 Població de menys de 16 anys  132.397 132.763 1.177.134 1.172.116 0,3 % -0,4 % 11,2 % 11,3 % 
 Població potencialment
  activa (16-64)  494.639 500.857 5.001.510 5.060.347 1,3 % 1,2 % 9,9 % 9,9 % 
 Població de 65 anys i més  134.911 137.424 1.421.421 1.442.754 1,9 % 1,5 % 9,5 % 9,5 % 
 Projecció població 2019-2038  771.044 837.822 7.675.217 8.232.656 8,7 % 7,3 % 10,0 % 10,2 % 
 Població resident a l’estranger  25.565 27.445 302.525 316.599 7,4 % 4,7 % 8,5 % 8,7 % 
 Índex de dependència global  54,0 53,9 53 52,5 -0,1 p. -0,2 p. NC NC 
 Índex d’envelliment  101,9 103,5 119 121,6 1,6 p. 2,3 p. NC NC 
 Nacionalitat espanyola  617.227 618.736 6.517.966 6.515.790 0,2 % 0,0 % 9,5 % 9,5 % 
 Nacionalitat estrangera  144.720 152.308 1.082.099 1.159.427 5,2 % 7,1 % 13,4 % 13,1 % 
 Taxa d’estrangeria total  19 % 19,8 % 14,2 % 15,1 % 0,8 p.p. -4,6 p.p. NC NC 
 Taxa d’estrangeria extracomunitària  72,5 % 73,4 % 73,9 % 74,6 % 0,9 p.p. 1,2 p.p. NC NC 
 Població de menys de 16 anys  26.057 27.139 1.253.117 1.252.038 4,2 % -0,1 % 2,1 % 2,2 % 
 Població potencialment activa (16-64) 108.790 114.738 4.925.527 4.980.425 5,5 % 1,1 % 2,2 % 2,3 % 
 Població de 65 anys i més  9.873 10.431 1.421.421 1.442.754 5,7 % 1,5 % 0,7 % 0,7 % 
 Àfrica  52.513 54.982 288.581 304.738 4,7 % 5,6 % 18,2 % 18,0 % 
 Amèrica  28.515 31.641 277.435 309.668 11,0 % 11,6 % 10,3 % 10,2 % 
 Àsia  10.891 11.691 159.607 172.505 7,3 % 8,1 % 6,8 % 6,8 % 
 Europa  52.695 53.875 355.520 371.460 2,2 % 4,5 % 14,8 % 14,5 % 
    Unió Europea  39.817 40.461 282.410 294.140 1,6 % 4,2 % 14,1 % 13,8 % 
 Resta del món  106 99 874 929 -6,6 % 6,3 % 12,1 % 10,7 % 
 5 nacionalitats principals (província)  75.703 79.638 381.490 404.184 5,2 % 5,9 % 19,8 % 19,7 % 
    Marroc  37.063 38.887 211.192 223.626 4,9 % 5,9 % 17,5 % 17,4 % 
    Romania  14.239 14.591 89.177 90.179 2,5 % 1,1 % 16,0 % 16,2 % 
    Hondures  10.876 12.403 33.728 41.078 14,0 % 21,8 % 32,2 % 30,2 % 
    Gàmbia  7.014 7.247 14.209 14.740 3,3 % 3,7 % 49,4 % 49,2 % 
    França  6.511 6.510 33.184 34.561 0,0 % 4,1 % 19,6 % 18,8 % 
 ACTIVITAT ECONÒMICA        
 Nombre d’empreses  28.491 28.529 257.812 258.030 0,1 % 0,1 % 11,1 % 11,1 % 
 Agricultura  383 374 2.580 2.589 -2,3 % 0,3 % 14,8 % 14,4 % 
 Indústria  2.674 2.693 35.218 35.270 0,7 % 0,1 % 7,6 % 7,6 % 
 Construcció  3.584 3.629 24.341 24.875 1,3 % 2,2 % 14,7 % 14,6 % 
 Serveis  21.850 21.833 205.725 205.678 -0,1 % 0,0 % 10,6 % 10,6 % 
 Dimensió mitjana  8,4 8,7 10,6 10,8 0,3 p. 0,2 p. NC NC 
    Agricultura  3,7 3,9 3,5 3,6 0,2 p. 0,1 p. NC NC 
    Indústria  17,3 18,4 12,4 12,6 1,1 p. 0,1 p. NC NC 
    Construcció  4,8 4,8 5,5 5,5 0,0 p. 0,0 p. NC NC 
    Serveis  8,0 8,2 10,4 10,7 0,3 p. 0,3 p. NC NC 
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 15 sectors principals d’activitat  4.240 4.244 20.985 20.987 0,1 % 0,0 % 20,2 % 20,2 % 
 47 - Comerç al detall, excepte el comerç 
 de vehicles de motor i motocicletes  920 905 4.375 4.241 -1,6 % -3,1 % 21,0 % 21,3 % 
 56 - Serveis de menjar i begudes  725 721 3.318 3.320 -0,6 % 0,1 % 21,9 % 21,7 % 
 41 - Construcció d’immobles  414 410 1.776 1.792 -1,0 % 0,9 % 23,3 % 22,9 % 
 43 - Activitats especialitzades de la construcció 317 317 1.764 1.792 0,0 % 1,6 % 18,0 % 17,7 % 
 46 - Comerç a l’engròs i intermediaris 
 del comerç, excepte vehicles de motor
 i motocicletes  283 278 1.555 1.536 -1,8 % -1,2 % 18,2 % 18,1 % 
 84 - Administració pública, Defensa 
 i Seguretat Social obligatòria  196 219 908 984 11,7 % 8,4 % 21,6 % 22,3 % 
 45 - Venda i reparació de vehicles 
 de motor i motocicletes  187 204 951 970 9,1 % 2,0 % 19,7 % 21,0 % 
 68 - Activitats immobiliàries  201 195 1.015 993 -3,0 % -2,2 % 19,8 % 19,6 % 
 55 - Serveis d’allotjament  193 190 803 811 -1,6 % 1,0 % 24,0 % 23,4 % 
 96 - Altres activitats de serveis personals 173 178 1.000 995 2,9 % -0,5 % 17,3 % 17,9 % 
 69 - Activitats jurídiques i de comptabilitat 162 162 845 859 0,0 % 1,7 % 19,2 % 18,9 % 
 49 - Transport terrestre; transport  
 per canonades  150 146 816 830 -2,7 % 1,7 % 18,4 % 17,6 % 
 86 - Activitats sanitàries  110 112 646 643 1,8 % -0,5 % 17,0 % 17,4 % 
 81 - Serveis a edificis i activitats de jardineria 109 107 649 648 -1,8 % -0,2 % 16,8 % 16,5 % 
 93 - Activitats esportives, recreatives
 i d’entreteniment  100 100 564 573 0,0 % 1,6 % 17,7 % 17,5 % 
 MERCAT DE TREBALL        
 Població ocupada  303.682 309.455 3.221.797 3.277.565 1,9 % 1,7 % 9,4 % 9,4 % 
 Homes  165.237 167.899 1.716.244 1.740.675 1,6 % 1,4 % 9,6 % 9,6 % 
 Dones  138.445 141.556 1.505.553 1.536.890 2,2 % 2,1 % 9,2 % 9,2 % 
 Nacionals  254.669 257.667 2.771.511 2.795.586 1,2 % 0,9 % 9,2 % 9,2 % 
 Estrangers  49.013 51.788 450.286 481.979 5,7 % 7,0 % 10,9 % 10,7 % 
 Menys de 30 anys  47.755 48.536 518.566 529.392 1,6 % 2,1 % 9,2 % 9,2 % 
 De 30 a 44 anys  117.331 116.266 1.286.268 1.266.267 -0,9 % -1,6 % 9,1 % 9,2 % 
 De 45 a 54 anys  82.368 84.988 872.421 903.264 3,2 % 3,5 % 9,4 % 9,4 % 
 Més de 55 anys  56.228 59.665 544.542 578.642 6,1 % 6,3 % 10,3 % 10,3 % 
 Taxa d’ocupació registrada  61,4 % 57,5 % 54,4 % 55,1 % -3,9 p.p. 0,7 p.p. NC NC 
 Llocs de treball  300.373 307.896 3.279.330 3.339.223 2,5 % 1,8 % 9,2 % 9,2 % 
 Agricultura  1.410 1.465 9.077 10.411 3,9 % 14,7 % 15,5 % 14,1 % 
 Indústria  46.287 49.635 438.239 483.024 7,2 % 10,2 % 10,6 % 10,3 % 
 Construcció  17.199 17.539 132.997 204.239 2,0 % 53,6 % 12,9 % 8,6 % 
 Serveis  173.872 179.268 2.147.706 2.619.790 3,1 % 22,0 % 8,1 % 6,8 % 
 Activitats d’alt contingut tecnològic  14.337 14.695 280.436 287.422 2,5 % 2,5 % 5,1 % 5,1 % 
 Assalariats  238.768 247.907 2.728.019 2.789.412 3,8 % 2,3 % 8,8 % 8,9 % 
 Autònoms  61.605 59.989 551.311 549.811 -2,6 % -0,3 % 11,2 % 10,9 % 
 15 sectors principals d’activitat  33.054 33.929 208.076 213.576 2,6 % 2,6 % 15,9 % 15,9 % 
 47 - Comerç al detall, excepte el comerç 
  de vehicles de motor i motocicletes  6.540 6.759 34.351 34.610 3,3 % 0,8 % 19,0 % 19,5 % 
 56 - Serveis de menjar i begudes  4.829 4.965 24.025 24.835 2,8 % 3,4 % 20,1 % 20,0 % 
 46 - Comerç a l’engròs i intermediaris del 
  comerç, excepte vehicles de motor 
 i motocicletes  3.172 3.165 15.292 15.583 -0,2 % 1,9 % 20,7 % 20,3 % 
 41 - Construcció d’immobles  2.389 2.472 11.403 11.624 3,5 % 1,9 % 21,0 % 21,3 % 
 84 - Administració pública, Defensa 
 i Seguretat Social obligatòria  2.279 2.407 23.783 24.909 5,6 % 4,7 % 9,6 % 9,7 % 

2

2018 201820182019 20192019 Demarcació 
Girona Catalunya

Demarcació Girona Catalunya   Variació 2018-2019 Pes demarcació 
Girona / Catalunya



D
em

ar
ca

ci
ó 

de
 G

iro
na

Al
t E

m
po

rd
à

Ba
ix

 E
m

po
rd

à
C

er
da

ny
a

G
ar

ro
tx

a
G

iro
nè

s
Pl

a 
de

 l’
Es

ta
ny

R
ip

ol
lè

s
Se

lv
a

 Demarcació de Girona | 19

 43 - Activitats especialitzades 
 de la construcció  2.224 2.256 14.815 15.019 1,4 % 1,4 % 15,0 % 15,0 % 
 55 - Serveis d’allotjament  1.717 1.808 7.305 7.689 5,3 % 5,3 % 23,5 % 23,5 % 
 86 - Activitats sanitàries  1.658 1.678 14.755 15.195 1,2 % 3,0 % 11,2 % 11,0 % 
 49 -Transport terrestre; transport 
 per canonades  1.591 1.593 8.329 8.467 0,1 % 1,7 % 19,1 % 18,8 % 
 45 - Venda i reparació de vehicles  
 de motor i motocicletes  1.498 1.544 6.701 6.793 3,1 % 1,4 % 22,4 % 22,7 % 
 10 - Indústries de productes alimentaris 1.184 1.168 18.134 19.088 -1,4 % 5,3 % 6,5 % 6,1 % 
 85 - Educació  1.063 1.131 11.142 11.501 6,4 % 3,2 % 9,5 % 9,8 % 
 81 - Serveis a edificis i activitats de jardineria 1.090 1.129 8.468 8.574 3,6 % 1,3 % 12,9 % 13,2 % 
 96 - Altres activitats de serveis personals 909 963 5.792 5.977 5,9 % 3,2 % 15,7 % 16,1 % 
 01 - Agricultura, ramaderia, caça i activitats 
 dels serveis que s’hi relacionen  911 891 3.781 3.712 -2,2 % -1,8 % 24,1 % 24,0 % 
 Persones aturades registrades  38.880 37.745 392.907 388.124 -2,9 % -1,2 % 9,9 % 9,7 % 
 Homes  17.663 17.094 171.150 169.604 -3,2 % -0,9 % 10,3 % 10,1 % 
 Dones  21.217 20.651 221.757 218.520 -2,7 % -1,5 % 9,6 % 9,5 % 
 Nacionals  27.726 27.182 312.143 307.610 -2,0 % -1,5 % 8,9 % 8,8 % 
 Estrangers  11.154 10.563 80.764 80.514 -5,3 % -0,3 % 13,8 % 13,1 % 
 Agricultura  1.273 1.171 8.684 8.182 -8,0 % -5,8 % 14,7 % 14,3 % 
 Indústria  3.685 3.647 44.475 43.575 -1,0 % -2,0 % 8,3 % 8,4 % 
 Construcció  3.548 3.332 32.461 30.682 -6,1 % -5,5 % 10,9 % 10,9 % 
 Serveis  28.146 27.515 281.849 281.202 -2,2 % -0,2 % 10,0 % 9,8 % 
 Sense ocupació anterior  2.228 2.080 25.438 24.483 -6,6 % -3,8 % 8,8 % 8,5 % 
 Població activa local estimada  344.844 348.445 3.842.500 3.883.900 1,0 % 1,1 % 9,0 % 9,1 % 
 Taxa d’atur registrat estimada  11,3 % 10,8 % 11,5 % 11,5 % -0,4 p.p. 0,0 p.p. NC NC 
     Homes  9,7 % 9,3 % 10,9 % 10,6 % -0,4 p.p. -0,3 p.p. NC NC 
     Dones  13,1 % 12,6 % 12,1 % 11,5 % -0,5 p.p. -0,6 p.p. NC NC 
 Nombre total de contractes  291.426 302.449 3.329.416 3.346.255 3,8 % 0,5 % 8,8 % 9,0 % 
 Beneficiaris de prestacions  31.351 32.393 241.481 260.525 3,3 % 7,9 % 13,0 % 12,4 % 
     Taxa cobertura prestacions  85,5 % 90,8 % 65,7 % 71,6 % 5,3 p.p. 5,9 p.p. NC NC 
 TURISME        
 Places en establiments hotelers  82.778 83.786 605.223 607.778 1,2 % 0,4 % 13,7 % 13,8 % 
 Places en càmpings  134.475 133.185 271.908 270.840 -1,0 % -0,4 % 49,5 % 49,2 % 
 Places en establiments de turisme rural 6.818 6.745 19.527 19.809 -1,1 % 1,4 % 34,9 % 34,1 % 
 Places en apartaments  6.178 6.229 14.423 14.623 0,8 % 1,4 % 42,8 % 42,6 % 
 Places en huts  180.030 203.323 411.368 461.124 12,9 % 12,1 % 43,8 % 44,1 % 
 FINANCES PÚBLIQUES 4        
 Pressupostos municipals: ingressos   1.079.144 1.029.129 5.940.615 6.005.890 -4,6% 1,1% 18,2% 17,1% 
 Pressupostos municipals: despeses  1.078.126 1.025.586 7.957.535 8.136.194 -4,9% 2,2% 13,5% 12,6% 
 Deute viu municipal  350.870 324.430 3.425.305 3.150.630 -7,5% -8,0% 10,2% 10,3% 

1.Població a 1 de gener de 2018 i a 1 de gener de 2019.
2. Es consideren d’alt contingut tecnològic les activitats industrials de tecnologia alta i mitjana-alta i els serveis de tecnologia alta-punta.  
3. Habitatges d’ús turístic.   
4. Xifres en milers d’euros.   
NC: calculable; p.: punts absoluts; p.p.:    
Vegeu ’l’apartat «Metodologia» per a les definicions dels indicadors.   
Per ampliar les dades, consulteu el programa XIFRA (www.ddgi.cat/xifra).   
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El 2019, la població espanyola ha augmentat lleuge-
rament: un 0,6 % respecte de l’any anterior. Aquest 
augment s’ha donat a la majoria de províncies es-
panyoles, exactament 29 províncies han experimen-
tat aquest creixement, de les quals destaquen les 
Illes Balears (1,8 %), Guadalajara i Tenerife (1,4 %, 
ambdues). Per contra, les províncies que han per-
dut més població són Zamora (-1,2 %), Lleó (-0,8%) 
i Ciudad Real, Jaén i Palència (-0,7%, cadascuna). 
Les úniques províncies que no han patit cap can-
vi i que mantenen el nombre d’habitants respecte 
a l’any anterior són Burgos, la Corunya i Sòria. La 
província de Girona, amb un augment de l’1,2 %, se 
situa com a la sisena província on més ha crescut 
el nombre d’habitants en termes relatius. Pel que 
fa a la població estrangera, totes les províncies es-
panyoles registren un creixement bastant important 
(6,4 % de mitjana), excepte Ciudad Real (-0,1 %). La 
demarcació de Girona se situa, amb un 5,2 %, en 
la posició número 31 entre totes les províncies que 
han patit un creixement en la població estrangera. 

En línia amb la consolidació econòmica, el nombre 
de persones ocupades registrades a la Seguretat 
Social ha crescut a totes les províncies espanyo-
les, excepte a sis (Càceres, Palència, Córdoba, Ba-
dajoz, Ciudad Real i Jaén). Per províncies, Osca, 
Màlaga i València encapçalen el rànquing de crei-
xement de les persones ocupades, amb el 3,0 %, 
cadascuna. La província de Girona se situa en les 
deu primeres (vuitena posició), amb un creixement 
de més del 2,3 %.

En referència al nombre d’empreses, el 2019 ha dis-
minuït a 20 províncies respecte a l’any anterior, se-
gons el Directori Central d’Empreses (DIRCE) de l’INE, 
a excepció de 2 províncies (la Corunya i Astúries), que 
s’han mantingut amb el mateix nombre d’empreses. 
A la demarcació de Girona, el teixit empresarial ha 
augmentat un 0,6 % respecte del 2018, dues dècimes 
percentuals menys que la mitjana espanyola, que ha 
augmentat un 0,8 %. La reducció més destacada es 
troba a la província d’Àlaba (-2,4 %), mentre que el 
creixement més elevat s’observa a Tenerife (4,2 %) i a 
Las Palmas (3,4 %).

Paral·lelament, el nombre de persones aturades re-
gistrades al desembre de 2019 ha crescut en tretze 
províncies. A Girona, el nombre d’aturats ha experi-
mentat una disminució del -2,9 % respecte del mateix 
mes de l’any anterior. Per contra, les províncies menys 
afectades quant a l’augment de persones aturades 
són Zamora i Valladolid, que han tingut una variació 
de -7,1 % i -6,9 %, respectivament, en comparació 
amb el desembre de 2018. La taxa d’atur estimada va 
des del 24,7 % en la província de Cadis, fins al 7,2 % 
en la de Sòria. La demarcació de Girona té una taxa 
d’atur estimada del 9,5 % i se situa entre les deu pro-
víncies amb la taxa d’atur més baixa.

El deute viu dels ajuntaments a l’Estat espanyol ha 
disminuït a totes les províncies l’any 2019 respecte de 
l’any anterior. La demarcació de Girona ha registrat 
un deute viu per habitant de 421 € el 2019, un 7,5 % 
menys que l’any anterior. 

Estudi comparatiu provincial
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El mapa 1 il·lustra com les províncies de l’Estat es-
panyol amb taxes d’atur més elevades (per sobre del 
15 %) es concentren del centre cap al sud de la pe-
nínsula, i d’entre aquestes, les taxes més elevades per 

sobre del 20 % se situen sobretot al sud-oest. Mentre 
que les províncies de la zona nord tenen taxes d’atur 
més baixes.

MAPA 1. Taxa d’atur estimat per províncies (quart trimestre de 2019).

 1 Àlaba 7,3
 2 Albacete 16,7
 3 Alacant 15,7
 4 Almeria 18,5
 5 Astúries 13,1
 6 Àvila 13,6
 7 Badajoz 24,6
 8 Barcelona 10,5
 9 Biscaia 10,6
 10 Burgos 9,3
 11 Càceres 21,5
 12 Cadis 24,7
 13 Cantàbria 11,2
 14 Castelló 14,3
 15 Ceuta 27,6
 16 Ciudad Real 19,3
 17 Còrdova 23,7
 18 Conca 14,6

Província Província Província 
Taxa 

d’atur (%)
Taxa 

d’atur (%)
Taxa 

d’atur (%)

 19 Girona 9,5
 20 Granada 19,7
 21 Guadalajara 13,4
 22 Guipúscoa 7,5
 23 Illes Balears 9,9
 24 Huelva 23,6
 25 Jaén 20,1
 26 Lleó  13,0
 27 Lleida 9,3
 28 La Corunya 10,3
 29 La Rioja 9,9
 30 Las Palmas 19,6
 31 Lugo 9,8
 32 Madrid 10,0
 33 Màlaga 17,8
 34 Melilla 26,8
 35 Múrcia 16,1
 36 Navarra 9,0

 37 Osca 9,6
 38 Ourense 12,9
 39 Palència 9,4
 40 Pontevedra 13,9
 41 Salamanca 13,0
 42 Saragossa 10,1
 43 Tenerife 17,9
 44 Segòvia 11,1
 45 Sevilla 20,7
 46 Sòria 7,2
 47 Tarragona 12,0
 48 Terol 9,0
 49 Toledo 16,5
 50 València 12,9
 51 Valladolid 9,4
 49 Zamora 14,9

Núm.  
província

Núm.  
província

Núm.  
província
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RECULL ESTADÍSTIC COMPARATIU PER PROVÍNCIES, 2019 1

 Àlaba 0,8 7,3 -2,4 1,7 -2,2 -5,4 -2,6 7,3 414 
 Alacant 1,1 5,5 2,9 2,3 5,6 -1,8 6,1 15,7 167 
 Albacete -0,2 3,5 -1,7 1,4 -4,8 1,5 -10,7 16,7 373 
 Almeria 1,1 4,4 1,1 2,6 4,1 -2,7 2,5 18,5 537 
 Astúries -0,5 3,8 0,0 0,8 0,4 -3,9 3,0 13,1 206 
 Àvila -0,5 3,4 -0,1 0,8 3,4 -2,6 4,2 13,6 241 
 Badajoz -0,4 3,5 1,1 -0,6 -1,2 -0,6 1,7 24,6 159 
 Barcelona 1,0 8,1 0,3 1,7 1,8 -0,7 -6,9 10,5 368 
 Biscaia 0,3 8,6 -1,2 1,8 0,2 -4,5 -8,5 10,6 71 
 Burgos 0,0 6,2 -0,7 0,3 0,8 -2,3 -15,7 9,3 683 
 Càceres -0,6 2,5 1,4 -0,2 2,0 -0,2 2,9 21,5 183 
 Cadis 0,1 6,5 1,8 2,6 4,0 -2,5 -9,4 24,7 1.627 
 Cantàbria 0,1 6,9 0,5 1,6 1,3 -2,2 18,9 11,2 129 
 Castelló 0,5 3,4 -0,1 0,5 4,4 0,7 -2,2 14,3 218 
 Ciudad Real -0,7 -0,1 0,7 -1,2 -0,6 4,6 17,8 19,3 319 
 Conca -0,5 4,4 0,4 1,2 -3,1 0,0 4,5 14,6 427 
 Còrdova -0,3 2,4 1,4 -0,4 0,4 0,1 7,7 23,7 290 
 Girona 1,2 5,2 0,6 2,3 3,7 -2,9 -10,6 9,5 421 
 Granada 0,3 6,1 1,5 2,1 3,6 -0,8 -12,3 19,7 445  
 Guadalajara 1,4 6,0 0,1 0,9 -2,6 5,3 13,3 13,4 207 
 Guipúscoa 0,4 7,9 -1,6 1,9 1,5 -4,3 1,2 7,5 228 
 Huelva 0,4 6,0 2,3 1,9 3,6 0,1 8,2 23,6 892 
 Illes Balears 1,8 6,3 2,1 1,9 2,5 2,1 -7,9 9,9 231 
 Jaén -0,7 1,6 0,5 -1,9 -0,6 1,4 -9,7 20,1 1.019 
 La Corunya 0,0 10,5 0,0 1,1 1,1 -1,4 -3,2 10,3 89 
 La Rioja 0,4 4,4 -2,3 1,2 1,3 0,0 -3,1 9,9 168 
 Las Palmas 1,0 5,4 3,4 1,0 2,8 0,5 -3,0 19,6 88 
 Lleida 0,5 4,1 -1,1 1,7 6,0 -3,2 -21,8 9,3 503 
 Lleó -0,8 3,3 -0,4 0,7 -0,2 -6,0 25,0 13,0 555 
 Lugo -0,5 8,9 0,1 0,3 -1,0 -0,7 7,2 9,8 72 
 Madrid 1,3 6,7 0,3 2,7 4,6 0,0 -11,1 10,0 605 
 Màlaga 1,3 6,2 2,8 3,1 -0,4 -1,8 8,4 17,8 368 
 Múrcia 1,0 4,4 -0,1 2,9 1,2 -3,3 3,1 16,1 532 
 Navarra 1,0 9,2 -0,1 2,2 1,0 1,1 -9,8 9,0 184 
 Osca 0,5 8,1 -0,3 3,5 5,1 -3,1 1,0 9,6 228 
 Ourense -0,5 6,8 -0,5 1,1 0,1 -3,9 -1,8 12,9 105 
 Palència -0,7 5,2 -1,6 -0,3 6,4 -6,2 -38,3 9,4 196 
 Pontevedra 0,1 8,3 0,4 2,0 1,1 -3,3 -3,1 13,9 71 
 Salamanca -0,4 7,7 0,3 0,7 -0,3 -4,1 7,7 13,0 211 
 Saragossa 1,0 10,4 -0,5 1,7 1,9 -2,1 -12,6 10,1 764 
 Segòvia -0,1 4,5 0,2 1,3 7,7 -4,1 32,4 11,1 256 
 Sevilla 0,1 5,5 1,8 1,9 0,4 -1,5 -0,9 20,7 307 
 Sòria 0,0 6,7 -1,0 0,9 1,0 -2,0 68,4 7,2 323 
 Tarragona 1,1 5,6 0,7 1,8 4,9 -2,1 -21,5 12,0 650 
 Tenerife 1,4 7,6 4,2 2,0 3,1 0,7 -6,7 17,9 62 
 Terol -0,3 2,4 -0,3 0,5 2,4 0,1 0,0 9,0 150 
 Toledo 1,1 7,9 1,6 0,8 3,2 3,2 -4,1 16,5 201 
 València 0,7 7,0 1,7 3,0 -0,8 -2,4 -2,9 12,9 408 
 Valladolid -0,1 5,2 -0,2 1,6 1,0 -6,9 -8,8 9,4 211 
 Zamora -1,2 0,9 -0,7 0,0 -2,0 -7,1 0,9 14,9 116 
 Espanya 0,6 6,4 0,8 1,8 2,1 -1,2 -3,4 13,8 448 

Població
total

Població 
estrangera

Empreses
(DIRCE)

Ocupació 
registrada

Ocupació 
estimada

Persones 
aturades  

registrades

Persones 
aturades  

estimades
Taxa d’atur 

estimada
Deute viu2/ 

habitant

1. Variació 2019-2018, a excepció de la taxa d’atur (taxa del 4t trim. 2019, en percentatge) i deute viu (31 desembre 2019, en euros). L’ocupació i les persones aturades registrades i estimades fan referència 
a l’últim dia de l’any i al 4t trimestre, respectivament.
2. Suma del deute viu en euros dels ajuntaments de cada província dividit pel total d’habitants de la mateixa província. Vegeu l’apartat de «Metodologia» per a la definició dels indicadors.  
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La província de Girona comprèn vuit comar-
ques1: l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la 
Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de 
l’Estany, el Ripollès i la Selva.

La major concentració de la població es 
dona al Gironès (el 25,1 % del total de la po-
blació de la demarcació), tot i que aquesta 
és una de les comarques amb menys super-
fície: només té 575,6 km2 de territori. Per con-
tra, 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. A continuació 
la segueixen les comarques de la Selva, l’Alt 
Empordà i el Baix Empordà (totes, comar-
ques litorals), que juntes concentren gairebé 
el 60 % del territori de la demarcació. La co-
marca del Gironès també és la que presenta 
la densitat de població més elevada, amb 
337 habitants per km2, mentre que la comar-
ca del Ripollès és la menys poblada de tota 
la demarcació, amb 26 habitants per km2.

Pel que fa a l’evolució de la població, totes 
les comarques de la demarcació de Girona 
han augmentat en nombre d’habitants durant 
el 2019: un 1,2 % en conjunt. Per comarques, 
el creixement ha oscil·lat entre el 0,3 % del 
Ripollès i l’ 1,7 % de la Cerdanya i la Garrotxa. 
El factor que explica l’augment demogràfic 
comarcal el trobem sobretot en el creixement 
de la població nouvinguda, que s’ha donat a 
totes les comarques de la demarcació, en-
tre les quals destaquen la Garrotxa i el Ripo-
llès, amb una variació del 12,4 % i el 10,6 %, 
respectivament. La població de nacionalitat 
espanyola només ha disminuït a la comarca 
del Ripollès (-0,6 %); en canvi, a la resta de 
comarques gironines el creixement de la po-
blació autòctona ha estat mínim, però no ha 
superat el 0,8 % (la Cerdanya), i en destaca la 
Garrotxa, que es manté en creixement zero.

El 2019 la població augmenta a 
totes les comarques gironines, un 
1,2 % en el conjunt de la demar-
cació.

2.Visió de conjunt de l’evolució econòmica comarcal

1. Els municipis d’Espinelves, Vidrà i Viladrau tot i formar part de la comarca d’Osona (província de Barcelona) pertanyen a la província de Girona. En canvi, el municipi de Fogars de la Selva, que 
pertany a la província de Barcelona, està inclòs dins la comarca de la Selva. Així mateix, Bellver de Cerdanya, Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans i Riu de Cerdanya (tots són 
municipis de la Cerdanya) pertanyen a la província de Lleida.

MAPA 2. Nombre d’habitants, 2019 (%).

MAPA 3. Variació anual del nombre d’habitants, 2019 (%).
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La consolidació de l’activitat econòmica durant 
l’any 2019 també s’ha reflectit clarament en l’aug-
ment del teixit empresarial a totes les comarques 
gironines, segons les dades de comptes de cotit-
zació de la Seguretat Social. Destaca el Baix Em-
pordà, que és la comarca de la demarcació on 
més ha augmentat el teixit empresarial: un 1,0 %; 
la segueix la Cerdanya, en què ha augmentat el 
nombre d’empreses en un 0,4 %. En canvi, la co-
marca on menys ha augmentat el nombre d’em-
preses ha estat el Ripollès, amb una variació in-
teranual del -1,2 %. El Gironès és la comarca que 
més empreses concentra a la demarcació, amb 
un 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. 

En valors absoluts el sector terciari és el més im-
portant de la demarcació de Girona, ja que aglu-
tina el 76,5 % de les empreses del territori. Tot 
i això, el 2019, les empreses del sector serveis 
només han crescut a dues de les comarques gi-
ronines respecte de l’any anterior: l’Alt Empordà 
un 0,3 % i la Garrotxa un 0,1 %. La resta de co-
marques es mantenen (Gironès) o disminueixen. 
Les empreses industrials (el segon sector, en va-
lors absoluts) han augmentat un 0,7 % respecte 
de l’any anterior, i la Cerdanya és la comarca que 
encapçala la llista, amb un creixement del 7,5 %, 
quasi el doble que la segona comarca amb més 
creixement (el Baix Empordà, amb gairebé un 
4,7 %). Les empreses de la construcció també 
han augmentat a la demarcació en un 1,3 %: 
creixen en totes les comarques excepte en el 
Ripollès (-5,3 %), la Selva (-1,7 %) i l’Alt Empor-
dà (-0,5 %). I finalment, les empreses del sector 
d’agricultura de la demarcació són les que han 
patit una variació més notable respecte al 2018: 
aquest sector ha disminuït un -2,3 %. La comar-
ca que més decreix ha estat la Selva, amb una 
variació anual del -9,4 %, mentre que el Baix Em-
pordà ha incrementat un 3,8 % el nombre d’em-
preses del sector primari.  

El 2019 la dimensió mitjana d’empreses al con-
junt de la demarcació de Girona ha crescut lleu-
gerament, i ha passat de 8,4 a 8,7 persones ocu-
pades per empresa de mitjana. Aquest augment 
s’ha produït en totes les comarques i ha oscil·lat 
entre els 12,6 treballadors per empresa al Giro-
nès i 5,7 de la Cerdanya, a excepció de la comar-
ca del Ripollès, que s’ha mantingut igual (8,9).

MAPA 4. Nombre d’empreses, 2019 (%).

MAPA 5. Variació anual del nombre d’empreses, 
2019 (%).

El 2019 el nombre d’empreses ha crescut 
a totes les comarques gironines; en desta-
quen el Gironès, l’Alt Empordà, la Selva i el 
Baix Empordà. 
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La Cerdanya i el Baix Empordà són les 
úniques comarques que han tingut un 
creixement en els autònoms (2,2 % i 0,9 %, 
respectivament), mentre a les altres co-
marques hi ha hagut una disminució.

L’any 2019, la població ocupada registrada (nom-
bre d’afiliats a la Seguretat Social segons residència 
del treballador) ha augmentat de forma generalitza-
da en totes les comarques de la demarcació de Gi-
rona respecte de l’any anterior. Els creixements han 
oscil·lat entre l’1,1 % del Ripollès i el 2,6 % del Baix 
Empordà. Així, totes les comarques es consoliden 
en el mercat laboral, fet que provoca que el nombre 
de treballadors continuï augmentant a un ritme cons-
tant. De fet a totes les comarques el creixement ha 
estat superior entre la població d’origen estranger 
(que oscil·la entre el 3,5 % i el 12,1 %), mentre que 
a la població de nacionalitat espanyola l’oscil·lació 
se situa entre el 0,1 % i l’1,8 %). En referència a les 
edats, el tram a partir de 55 anys i més és el que ha 
tingut un creixement més elevat d’ocupació registra-
da respecte del 2018; mentre que els trams d’edat 
de menys de 30 i de 45 a 54 anys van augmentant 
en la majoria de comarques. Per contra, l’ocupació 
registrada en el tram de 30 a 44 anys disminueix en 
totes les comarques de la demarcació.

Paral·lelament, el nombre de llocs de treball (afili-
acions a la Seguretat Social segons el compte de 
cotització de l’empresa) també ha registrat un crei-
xement a totes les comarques (2,5 % en el total de 
la demarcació), excepte al Ripollès, on ha disminuït 
un -0,6%. Així mateix, l’augment de les afiliacions 
s’ha produït de forma més intensa entre les perso-
nes assalariades que entre els autònoms a totes les 
comarques (3,8 % i -2,6 %, respectivament).

Les afiliacions han crescut a tots els grans sectors 
i a totes les comarques, amb alguna excepció. El 
sector de serveis és l’únic que ha crescut en totes 
les comarques de la demarcació de Girona, amb 
variacions que oscil·len del 0,6 % (del Ripollès i el 
Pla de l’Estany) al 4,8 % de la Selva. El sector de la 
construcció també ha tingut un paper important pel 
que fa a creixement dels llocs de treball, ja que han 
augmentat en totes les comarques, excepte en el 
Ripollès, on han disminuït un -9,0 %, mentre que a 
les altres comarques van des del 0,1 % del Pla de 
l’Estany fins al 3,0 % de la Cerdanya. En el sector 
de la indústria també trobem variacions comarcals 
en relació amb els llocs de treball: n’augmenta el 
nombre a la Selva, la Garrotxa, la Cerdanya, el Pla 
de l’Estany i l’Alt Empordà (de 3,4 % a 10,5 %) i en 
disminueix al Baix Empordà, el Ripollès i el Gironès 
(de -1,8 % al -3,5 %). Finalment, en el sector prima-
ri les afiliacions pateixen una gran disminució: van 
des del -0,1 % al -3 %, amb excepció del Baix Em-
pordà i el Pla de l’Estany, que són les dues úniques 
comarques de la demarcació en què augmenta el 
nombre de llocs de treball en un 6,9 % i un 2,1 %, 
respectivament.

MAPA 6. Variació anual de la població 
ocupada registrada, 2019 (%).

MAPA 7. Variació anual dels llocs de treball, 
2019 (%).
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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 
un -2,9 % i de forma generalitzada a la majoria 
de comarques (amb excepció de la Garrotxa, el 
Gironès i el Pla de l’Estany). En termes relatius, el 
descens més important s’ha produït al Baix Em-
pordà i al Ripollès, en què ha disminuït un -7,5 % 
i un -8,8 %, respectivament. Per contra, el nom-
bre d’aturats ha augmentat al Gironès (1,3 %), 
la Garrotxa i el Pla de l’Estany (0,5 % ambdues). 
Aquesta caiguda del nombre de persones atu-
rades  a gairebé totes les comarques, juntament 
amb l’increment de la població activa estimada, 
ha afavorit la reducció de la taxa d’atur registrat 
a totes les comarques, a excepció del Gironès, 
que es manté estable en el 9,9 %. Les comarques 
amb la taxa d’atur més elevada continuen sent la 
Selva, amb el 13,0 % i l’Alt Empordà (12,6 %), i la 
comarca amb la taxa més baixa ha estat la Cer-
danya, amb el 5,3 %, seguida del Pla de l’Estany 
(7,0 %) i el Ripollès (7,3 %).

Els beneficiaris de prestacions per desocupa-
ció han augmentat a totes les comarques giro-
nines: han arribat a la xifra de 32.393 beneficia-
ris a la demarcació de Girona, un augment del 
3,3 % respecte del 2018. Aquest increment ha 
oscil·lat entre el -0,7 % del Ripollès i el 12,2 % 
de la Garrotxa, percentatge per sobre de la va-
riació de l’àmbit català, amb un creixement del 
7,9 % respecte del 2018. La comarca que té 
més persones beneficiàries de prestacions és 
la Selva, amb gairebé 9.500 persones, seguida 
del Baix Empordà, que en té unes 7.000. 

Pel que fa a la contractació, el nombre de con-
tractes ha augmentat de forma notable a totes 
les comarques de la demarcació de Girona el 
2019, excepte al Ripollès (-4,9 %) i el Baix Em-
pordà (-1,8 %). Si observem la demarcació en 
conjunt, el nombre de contractes ha crescut un 
3,8 % el 2019 respecte de l’any 2018. La taxa de 
cobertura, percentatge de persones desocupa-
des que perceben prestacions sobre el total de 
persones aturades i demandants, ha augmen-
tat a totes les comarques, i ha oscil·lat entre el 
68,6 % al Gironès i el 110,9 % al Baix Empordà.

MAPA 9. Taxa d’atur registrat, 2019 (%).

El 2019, el nombre de persones aturades 
registrades, 37.745, ha disminuït en més 
de la meitat de les comarques gironines.

MAPA 8. Variació anual de la població aturada 
registrada, 2019 (%).
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RECULL ESTADÍSTIC COMPARATIU PER COMARQUES, 2019 1

 DEMOGRAFIA         
 Població total 1,2 % 0,5 % 0,7 % 1,7 % 1,7 % 1,6 % 0,9 % 0,3 % 1,5 % 
 Població de menys de 16 anys 0,3 % 0,0 % -0,6 % 1,0 % 1,4 % 0,8 % -0,2 % 1,1 % 0,1 % 
 Població potencialment activa (16-64) 1,3 % 0,6 % 0,6 % 2,0 % 2,2 % 1,8 % 0,9 % 0,0 % 1,6 % 
 Població de 65 anys i més 1,9 % 1,0 % 2,2 % 1,5 % 0,6 % 2,1 % 2,1 % 0,9 % 2,7 % 
 Projecció població 2019-2038 8,7 % 5,5 % 7,4 % -0,6 % 8,7 % 13,0 % 13,0 % 2,4 % 8,4 % 
 Població resident a l’estranger 7,4 % 6,8 % 6,6 % 3,9 % 11,3 % 7,7 % 9,3 % 2,4 % 7,9 % 
 Índex d’envelliment 1,6 p. 1,0 p. 3,2 p. 0,5 p. -1,0 p. 1,0 p. 2,1 p. -0,3 p. 2,7 p. 
 Nacionalitat espanyola 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,8 % 0,0 % 0,4 % 0,2 % -0,6 % 0,3 % 
 Nacionalitat estrangera 5,2 % 1,6 % 2,6 % 8,0 % 12,4 % 6,8 % 5,4 % 10,6 % 6,9 % 
 Taxa d’estrangeria total 0,8 p.p. 0,3 p.p. 0,4 p.p. 0,8 p.p. 1,5 p.p. 1,0 p.p. 0,6 p.p. 0,9 p.p. 1,0 p.p. 
 ACTIVITAT ECONÒMICA          
 Nombre d’empreses 0,1 % 0,2 % 1,0 % 0,4 % -0,3 % 0,2 % -0,2 % -1,2 % -0,3 % 
 Agricultura -2,3 % -2,3 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % -3,1 % -6,1 % 0,0 % -9,4 % 
 Indústria 0,7 % 1,7 % 4,7 % 7,5 % -3,7 % -0,3 % 1,4 % -0,8 % 1,4 % 
 Construcció 1,3 % -0,5 % 5,1 % 1,3 % 3,3 % 2,3 % 0,0 % -5,3 % -1,7 % 
 Serveis -0,1 % 0,3 % -0,2 % -0,2 % 0,1 % 0,0 % -0,4 % -0,7 % -0,2 % 
 Dimensió mitjana 30,9 % 18,8 % 12,1 % 25,5 % 59,4 % 35,6 % 25,0 % 5,2 % 68,4 % 
 MERCAT DE TREBALL          
 Població ocupada 1,9 % 2,0 % 2,6 % 2,1 % 1,7 % 1,5 % 1,3 % 1,1 % 2,2 % 
 Homes 1,6 % 1,7 % 2,1 % 2,7 % 1,9 % 1,3 % 0,8 % 0,4 % 1,7 % 
 Dones 2,2 % 2,5 % 3,2 % 1,5 % 1,4 % 1,6 % 1,9 % 2,0 % 2,7 % 
 Nacionals 1,2 % 1,2 % 1,8 % 1,5 % 0,4 % 1,0 % 0,9 % 0,2 % 1,4 % 
 Estrangers 5,7 % 5,4 % 7,1 % 6,1 % 9,0 % 3,5 % 3,8 % 12,1 % 6,6 % 
 Menys de 30 anys 1,6 % 1,7 % 3,4 % 2,1 % 1,9 % 0,1 % -0,1 % 3,2 % 2,5 % 
 De 30 a 44 anys -0,9 % -0,8 % -0,8 % -1,7 % -0,5 % -0,9 % -1,2 % -1,7 % -1,0 % 
 De 45 a 54 anys 3,2 % 3,1 % 3,8 % 2,4 % 2,4 % 3,2 % 3,8 % 2,4 % 3,2 % 
 Més de 55 anys 6,1% 6,6% 6,7% 8,6% 4,6% 6,0% 3,9% 2,8% 7,0% 
 Taxa d’ocupació registrada -3,9 p.p. 0,9 p.p. 1,2 p.p. 0,1 p.p. -0,4 p.p. -0,2 p.p. 0,3 p.p. 0,8 p.p. 0,3 p.p. 
 Llocs de treball 2,5 % 2,5 % 2,6 % 4,3 % 3,1 % 1,7 % 1,8 % -0,6 % 5,9 % 
 Agricultura 3,9 % -0,6 % 6,9 % -2,5 % -2,2 % -3,3 % 2,1 % -1,3 % -1,6 % 
 Indústria 7,2 % 3,4 % -1,0 % 5,1 % 6,7 % -3,5 % 4,1 % -1,8 % 10,5 % 
 Construcció 2,0 % 2,0 % 2,0 % 3,0 % 1,8 % 3,0 % 0,1 % -9,0 % 0,3 % 
 Serveis 3,1 % 2,5 % 3,1 % 4,7 % 0,9 % 2,3 % 0,6 % 0,6 % 4,8 % 
 Activitats d’alt contingut tecnològic  2,5 % -1,0 % 3,0 % 1,7 % -1,1 % 1,3 % 1,4 % 21,7 % 3,8 % 
 Assalariats 3,8 % 3,4 % 3,2 % 5,1 % 5,8 % 3,1 % 2,9 % -0,6 % 8,2 % 
 Autònoms -2,6 % -0,1 % 0,9 % 2,2 % -7,2 % -6,9 % -2,0 % -0,7 % -2,5 % 
 Persones aturades registrades -2,9 % -4,3 % -7,5 % -1,4 % 0,5 % 1,3 % 0,5 % -8,8 % -2,8 % 
 Homes -3,2 % -5,2 % -8,8 % -8,2 % 0,2 % 2,6 % 1,9 % -5,7 % -4,0 % 
 Dones -2,7 % -3,6 % -6,4 % 4,8 % 0,7 % 0,1 % -0,7 % -11,1 % -1,9 % 
 Nacionals -2,0 % -3,6 % -5,2 % -3,8 % 1,3 % 2,8 % 0,1 % -8,2 % -2,6 % 
 Estrangers -5,3 % -5,8 % -13,1 % 7,3 % -2,4 % -2,1 % 1,6 % -11,7 % -3,4 % 
 Agricultura -8,0 % 10,1 % -26,2 % -50,0 % 0,0 % -2,3 % -21,0 % -20,0 % -16,3 % 
 Indústria -1,0 % -2,3 % 3,7 % 18,8 % -1,9 % -0,1 % -6,3 % -20,7 % 1,3 % 
 Construcció -6,1 % -13,3 % -7,1 % -11,3 % -6,8 % -2,2 % -10,1 % -14,5 % -2,1 % 
 Serveis -2,2 % -4,7 % -7,2 % 1,2 % 2,8 % 3,3 % 4,6 % -3,4 % -2,8 % 
 Sense ocupació anterior -6,6 % 0,4 % -12,0 % -33,3 % -11,0 % -8,9 % 9,4 % -9,8 % -6,3 % 
 Taxa d’atur registrat estimada -0,4 p.p. -0,7 p.p. -1,1 p.p. -0,1 p.p. -0,1 p.p. 0,0 p.p. -0,1 p.p. -0,8 p.p. -0,5 p.p. 
     Homes -0,4 p.p. -0,7 p.p. -1,1 p.p. -0,4 p.p. -0,1 p.p. 0,1 p.p. 0,0 p.p. -0,4 p.p. -0,5 p.p. 
     Dones -0,5 p.p. -0,7 p.p. -1,1 p.p. 0,2 p.p. -0,1 p.p. -0,1 p.p. -0,2 p.p. -1,1 p.p. -0,5 p.p. 
 Nombre total de contractes 3,8 % 1,1 % -1,8 % 8,3 % 10,4 % 3,3 % 10,2 % -4,9 % 7,6 % 
 Beneficiaris de prestacions 3,3 % 1,9 % -0,2 % 6,4 % 12,2 % 9,9 % 11,1 % -0,7 % 1,4 % 
     Taxa cobertura prestacions 5,3 p.p. 5,8 p.p. 7,8 p.p. 6,1 p.p. 8,0 p.p. 4,9 p.p. 7,6 p.p. 6,0 p.p. 4,1 p.p. 
 TURISME          
 Places en establiments hotelers 1,2 % 1,3 % -0,1 % 0,5 % 0,0 % 0,3 % 2,5 % 3,1 % 1,7 % 
 Places en càmpings -1,0 % -0,4 % -1,3 % -5,4 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % -2,1 % 
 Places en establiments de turisme rural -1,1 % -2,7 % -4,5 % 4,8 % 0,4 % 0,6 % -2,0 % 0,6 % -0,5 % 
 Places en apartaments 0,8 % 1,1 % 0,1 % 0,0 % 10,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 
 Places en huts 2  12,9 % 12,2 % 13,5 % 25,9 % 19,6 % 19,4 % 23,8 % 24,3 % 9,8 % 
 FINANCES PÚBLIQUES          
 Pressupostos municipals: ingressos  -4,6 % -0,7 % 2,0 % -39,1 % -1,0 % 3,7 % -2,5 % -1,5 % -20,1 % 
 Pressupostos municipals: despeses -4,9 % -1,0 % 1,3 % -39,1 % -1,0 % 3,8 % -2,5 % -1,5 % -20,2 % 
 Deute viu municipal  -7,5 % 0,0 % -2,5 % -13,3 % -4,0 % -16,7 % -5,4 % 5,4 % -9,4 % 

Demarcació  
de Girona

Alt 
Empordà

Baix 
Empordà Cerdanya Garrotxa Gironès Pla de l’Estany Ripollès Selva

1. Variació de les dades de 2018-2019.    
2. Habitatges d’ús turístic.
p.: punts absoluts; p.p.: punts percentuals. Vegeu l’apartat de «Metodologia» per a les definicions dels indicadors.
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Població 2019

Població aturada registrada 2019

Taxa d’ocupació 
registrada

Taxa d’atur  
registrat

Distribució per edat 
sobre el total d’ocupats (pes %)

<30 30-44 45-54 >55

TOTAL
141.339

TOTAL
53.932

TOTAL
7.808

ESTRANGERS
34.205

ESTRANGERS
11.210

DONES
70.525

DONES
4.279

DONES
24.306

HOMES
70.814

HOMES
3.529

HOMES
29.626

Variació interanual

-4,3 %
-3,6 %

-5,2 %

-355 -162 -193

La població
creix un

Variació interanual

1,6 %

770

0,6 % 0,5 %0,5 %

384386 549

0,5 %

Variació interanual

2,0 %

1.079

2,5 % 1,7 %

5,4 %

490589 571

12,6 %

Població ocupada  
registrada (resident a la comarca) segons IVT 2019 59,1 %

15,2 % 37,2 % 27,6 % 20,0 %



Empreses
de la comarca segons IVT 2019

Turisme 2019 
(places)

Finances públiques 2019

El nombre d’empreses  
augmenta un

AGRICULTURA
84
1,5 %

HOTELS
14.865

PRESSUPOSTOS 
MUNICIPALS: 
INGRESSOS 
213.511

SERVEIS
4.265
77,7 %

APARTAMENTS 
1.526

ESTABLIMENTS 
DE TURISME 
RURAL
1.284

DEUTE VIU 
MUNICIPAL
54.241

CONSTRUCCIÓ 
732
13,3 %

HUTs
75.116

INDÚSTRIA
410
7,5 %

CÀMPINGS 
35.184

Variació interanual

Variació interanual

Variació interanual

0,2 %

1,3 %

-0,7 %

TOTAL

6.702

-1.532

-138

-2

-2.190

-36

7

10

16

-4

8.186

12

AGRICULTURA CONSTRUCCIÓINDÚSTRIA SERVEIS

-2,3 %

-0,4 %

-1,0 %

1,7 %

-2,7 %

0,0 %

-0,5 %

1,1 %

0,3 %

12,2 %

0,2 %

PRESSUPOSTOS 
MUNICIPALS: 
DESPESES 
212.482

TOTAL
5.491
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L’Alt
Empordà

GRÀFIC 13. Piràmide d’edats de l’Alt Empordà, 2019-2038 (%).

GRÀFIC 12. Taxes de variació de la població total de 
l’Alt Empordà, 2012-2019 (%).

La comarca de l’Alt Empordà està formada per 68 
municipis, té una superfície de 1.357,5 km2, que re-
presenta el 23,0 % de la superfície de la demarca-
ció, i Figueres n’és la capital. 

Amb 141.339 habitants, l’Alt Empordà és la tercera 
comarca més poblada d’entre les vuit comarques 
gironines: hi viu el 18,3 % de tota la població giro-
nina. La població s’ha mantingut estable del 2018 al 
2019, en què ha crescut lleugerament: un 0,5 %. La 
població resident a l’estranger ha crescut conside-
rablement: un 6,8 %, i ha arribat a 6.240 persones en 
el 2019 (397 persones més que l’any anterior).

Té una densitat de població de 104 habitants per 
km2, i es troba entre les 5 comarques amb més den-
sitat de la demarcació. La capital, Figueres, amb 
46.654 habitants, aplega el 33,0 % de la població 
comarcal, i sumant-hi la població de Roses (19.550 
habitants), en resulta el 46,8 % del total comarcal, 
quasi la mitat de tota la població. Trenta-sis dels sei-
xanta-vuit municipis de l’Alt Empordà guanyen po-
blació en aquest últim any: en destaquen Albanyà 
i Vilamacolum com els dos municipis en què l’aug-
ment de població anual ha estat més elevat (12,9 % 
i 11,5 %, respectivament).

La població estrangera (34.205) representa el 
22,5 % del total comarcal, percentatge molt superior 
a la mitjana provincial (13,1 %). El 65,3 % dels es-
trangers són extracomunitaris, i en destaquen els de 
nacionalitat marroquina (31,5 %). Segueix la pobla-
ció de nacionalitat francesa (11,4 %), la romanesa 
(7,7 %), l’hondurenya (3,9 %) i l’alemanya (3,7 %,). 
Destaca l’augment interanual dels estrangers vin-
guts del continent americà (6,0 %), seguit del dels 
estrangers del continent asiàtic (3,7 %).

El 64,5 % de la població es troba entre els 16 i els 
64 anys, mentre que els menors de 16 anys i els de 
65 anys i més representen el 17,2 % i el 18,3 %, res-
pectivament. Amb un índex d’envelliment del 106,5, 
l’any 2019 l’Alt Empordà continua sent una de les co-
marques menys envellides de la província. Però les 
projeccions de població per al 2038 pronostiquen 
una disminució de la població de 35 a 59 anys i un 
augment de la població més gran (60 anys i més).

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’INE.

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’IDESCAT. Projeccions de població (base 2018). Escenari mitjà.

Demarcació de GironaAlt Empordà

2019 2038

0,8 %

-0,1 %

-0,8 %

-0,3 %

0,2 %

-0,3 %
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-0,7 %

-0,4 %

0,1 %

0,3 %

0,8 %

1,2 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

L’Alt Empordà és la comarca gironina que 
té més població estrangera de la demar-
cació, amb un pes del 22,5 %.
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GRÀFIC 15. Taxes de variació interanual de la població ocupada registrada de l’Alt Empordà, 2016-2019 (%).

Segons l’Anuari econòmic comarcal 2019, del 
BBVA, la comarca de l’Alt Empordà té una taxa de 
variació del VAB (valor absolut brut) del 2,7 % du-
rant l’any 2018, una taxa significativament superior 
a la mitjana gironina (1,7 %), tot i que pateix una 
disminució des del 2015 (-1,2 %). 

En acabar l’any 2019, l’ocupació registrada de 
la població resident a l‘Alt Empordà mostra un in-
crement del 2,0 %, el menor en els últims quatre 
anys, però 0,1 p.p. per sobre de la mitjana de la 
demarcació. Així, l’any finalitza amb 53.932 perso-
nes ocupades a la comarca de l’Alt Empordà, 1.079 
més que l’any anterior. 

La població ocupada de l’Alt Empordà representa 
el 17,4 % dels ocupats de la demarcació de Giro-
na. Analitzant les dades d’ocupació segons sexe, 
s’observa que tot i que el nombre d’ocupats de 
sexe masculí és superior al de sexe femení (29.626 
enfront de 24.306), l’ocupació femenina creix lleu-
gerament per sobre la masculina (el 2,5 % davant 
l’1,7 %). 

L’any 2019 la població ocupada resident 
a la comarca creix un 2 %, un augment 
lleugerament superior al de la demarcació 
(1,9 %).

  Font: XIFRA, a partir de les dades de l’IDESCAT.
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Font: XIFRA a partir de les dades de l'IDESCAT.

GRÀFIC 14. Taxes de variació del valor afegit 
brut (VAB) de l’Alt Empordà, 2015-2018 (%).

Font: Anuari econòmic comarcal 2019 - BBVA.
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MAPA 11. Taxa d’ocupació registrada de l’Alt Empordà, 
2019 (%).

MAPA 10. Variació de la població ocupada registra-
da de l’Alt Empordà, 2019 (%).

Pel que fa a la nacionalitat, el col·lectiu estranger 
arriba a 11.210 ocupats i els espanyols, a 42.722. 
Així, les persones ocupades de nacionalitat estran-
gera s’incrementen (5,4 %) per sobre de les de na-
cionalitat espanyola (1,2 %), uns increments percen-
tuals pràcticament iguals a la dinàmica del conjunt 
de la demarcació (5,7 % i 1,2 %, respectivament). La 
població estrangera ocupada té un pes del 21,6 % 
del total d’ocupats estrangers de la demarcació i 
engloba el 20,8 % de la població ocupada de l’Alt 
Empordà.

Per edats, 8.221 són menors de 30 anys; 20.036 te-
nen entre 30 i 44 anys; 14.872, entre 45 i 54 anys, i 
10.803, 55 anys i més. Respecte de l’any anterior, 
tots els grups d’edat incrementen el nombre d’ocu-
pats, excepte el tram que va de 30 a 44 anys, en què 
el nombre d’ocupats disminueix un -0,8 %. El grup 
d’edat de més de 55 anys és el tram d’ocupats que 
més increment té el 2019: un 6,6%. El pes reflecteix 
que tots els grups d’edat de l’Alt Empordà tenen una 
proporció similar respecte a la demarcació, ja que 
oscil·len entre el 16,9 % i el 18,1 %.

La taxa d’ocupació registrada de l’Alt 
Empordà és del 59,1 %: és la segona 
comarca amb la taxa més baixa de la 
demarcació de Girona.

La variació interanual de la població ocupada resi-
dent a l’Alt Empordà registra una disminució en vint-
i-set del seixanta-vuit municipis de la comarca, amb 
Riumors i Ventalló (-9,4 % i -8,6 % respectivament), 
com a exemples de disminució més important a la 
zona. Mentre que els augments d’ocupació més im-
portants en valors absoluts es donen a Roses (278), 
Figueres (271) i Castelló d’Empúries (178). En termes 
relatius, els increments més importants es donen a 
Rabós (13,8 %), Vilamacolum (13,7 %) i la Selva de 
Mar (12,5 %).

La taxa d’ocupació registrada global de la població 
en edat de treballar a l’Alt Empordà és del 59,1 %: és 
la segona comarca amb el valor més baix a la de-
marcació. Per municipis, Rabós (89,2 %), Garrigàs 
(78,1 %) i Borrassà (76,3 %) són els municipis que 
destaquen per tenir les taxes més elevades, mentre 
que Roses (51,5 %) i l’Escala (52,2 %) són els munici-
pis amb les taxes més baixes de la comarca. 

   
  Agullana  1
  Albanyà  2
  Armentera, l’ 3
  Avinyonet de Puigventós 4
  Bàscara  5
  Biure  6
  Boadella i les Escaules 7
  Borrassà  8
  Cabanelles 9
  Cabanes  10
  Cadaqués 11
  Cantallops 12
  Capmany 13
  Castelló d’Empúries 14
  Cistella  15
  Colera  16
  Darnius  17
  Escala, l’  18
  Espolla  19
  Far d’Empordà, el 20
  Figueres  21
  Fortià  22
  Garrigàs  23
  Garriguella 24
  Jonquera, la 25
  Lladó  26
  Llançà  27
  Llers  28
  Maçanet de Cabrenys 29
  Masarac  30
  Mollet de Peralada 31
  Navata  32
  Ordis  33
  Palau de Santa Eulàlia 34

   
  Palau-saverdera 35
  Pau  36
  Pedret i Marzà 37
  Peralada  38
  Pont de Molins 39
  Pontós  40
  Port de la Selva, el 41
  Portbou  42
  Rabós  43
  Riumors  44
  Roses  45
  Sant Climent Sescebes 46
  Sant Llorenç de la Muga 47
  Sant Miquel de Fluvià 48
  Sant Mori 49
  Sant Pere Pescador 50
  Santa Llogaia d’Àlguema 51
  Saus  52
  Selva de Mar, la 53
  Siurana  54
  Terrades  55
  Torroella de Fluvià 56
  Vajol, la  57
  Ventalló  58
  Vilabertran 59
  Viladamat 60
  Vilafant  61
  Vilajuïga  62
  Vilamacolum 63
  Vilamalla  64
  Vilamaniscle 65
  Vilanant  66
  Vila-sacra 67
  Vilaür  68
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(-53), les activitats esportives i d’entreteniment i les 
dels vehicles de motor (-27, cadascuna), mentre que 
entre els subsectors que han incrementat els seus 
llocs de treball en el 2019 hi destaquen notablement 
el comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de 
motor i motocicletes (219), els serveis de menjar i be-
gudes (139) i l’administració pública, defensa i segu-
retat social obligatòria (128).

A l’Empordà, amb un creixement de 
llocs de treball del 2,5 % el 2019, es re-
gistra una tendència positiva durant sis 
anys consecutius.

GRÀFIC 16. Subsectors d’activitat amb més pèrdua 
de llocs de treball de l’Alt Empordà, 2019 (absolut).

GRÀFIC 17. Subsectors d’activitat amb més guany 
de llocs de treball de l’Alt Empordà, 2019 (absolut).

L’evolució dels llocs de treball (treballadors de les 
empreses de la comarca, tant si hi resideixen com si 
no) continua amb la tendència positiva dels anys an-
teriors (2014-2018), i el 2019 el creixement se situa 
en el 2,5 %, en l’última posició en el rànquing de va-
riacions de llocs de treball, amb el valor més baix de 
la demarcació de Girona. Pel que fa a les empreses, 
aquestes també han experimentat un creixement del 
0,2 %, valor similar al de la demarcació (0,1 %). 

Pel que fa als subsectors d’activitat econòmica que 
han patit una pèrdua dels llocs de treball més impor-
tant en destaquen, sobretot, les activitats associatives 

GRÀFIC 18. Taxes de variació interanual de llocs de treball i empreses de l’Alt Empordà, 2012-2019 (%).

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.

Font: XIFRA a partir de l’Observatoi del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.
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MAPA 13. Variació d’empreses registrades de l’Alt Empordà, 
2019 (%).

MAPA 12. Variació de llocs de treball registrats  
de l’Alt Empordà, 2019 (%).

Els llocs de treball d’assalariats s’incrementen un 
3,4 % i el nombre d’autònoms disminueix un -0,1 % 
respecte del 2018. El pes d’assalariats en la comar-
ca és del 73,5 %, mentre que el pes dels assalari-
ats de l’Alt Empordà a la demarcació es manté en 
el 13,5 % (igual que l’any anterior). A l’Alt Empordà 
creixent tots els sectors d’activitat excepte l’agricul-
tura, que disminueix un -0,6 % respecte del 2018. 
El sector de la indústria és el que més augmenta, 
amb un 3,4 %, seguit del dels serveis (2,5 %) i el de 
construcció (2,0 %). L’Alt Empordà es troba entre les 
cinc primeres comarques en el rànquing de la de-
marcació, tant en llocs de treball com en assalariats 
i autònoms. 

Les activitats d’alt contingut tecnològic 
han disminuït un -1,0 % a la comarca 
respecte de l’any anterior i tenen un pes 
a la demarcació del 10,3 %.

La variació interanual dels llocs de treball registra 
reduccions en dinou dels seixanta-vuit municipis, 
dels quals destaquen per la seva disminució la Vajol 
i Sant Llorenç de la Muga (-27,3 % i -20,4 %, respec-
tivament). En canvi, els principals augments d’ocu-
pació es donen en els municipis de Rabós (23,8 %) 
i Cantallops (20,6 %). Pel que fa als valors absoluts, 
destaquen els municipis de Roses i Vilamalla per 
l’augment dels llocs de treball respecte l’any ante-
rior: 241 i 149 llocs de treball nous, respectivament. 

Respecte al nombre d’empreses, els municipis de 
Riumors i Sant Miquel de Fluvià són els que presen-
ten una variació percentual més elevada en relació 
amb la resta de municipis, amb un creixement del 
50,0 % i del 37,5 % més que el 2018. Tot i així, en 
valors absoluts, Castelló d’Empúries i Vilafant són 
els dos municipis amb el creixement més elevat del 
nombre d’empreses de la comarca respecte de l’any 
anterior; en concret, 20 i 8 empreses. 
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produeix un augment entre els aturats de 55 a 64 anys 
(0,8 %), que presenten el valor mes alt d’aturats en la 
comarca (2.015 aturats), un 26 % del total d’aturats 
comarcals. En canvi, destaca la reducció d’aturats 
del 9,8 % del grup entre els 35 i els 44 anys (201 atu-
rats menys), seguits dels de 25 a 34 anys i els de 45 a 
54 anys, que han reduït el nombre d’aturats un 4,9 % 
i un 4,2 %, respectivament. La franja que ha canviat 
menys és la dels joves de 16 a 24 anys, amb una va-
riació del -2,3 %.

Si es té en compte el pes dels sectors d’activitat 
econòmica, cal destacar la variació de l’agricultura 
(10,1 %), la més alta de totes les comarques de la pro-
víncia. Per contra, el sector de la construcció té una 
variació del -13,3 %, un dels més baixos de la demar-
cació. Així doncs, la majoria de sectors experimenten 
una reducció de l’atur respecte de l’any anterior, i cal 
destacar una caiguda del -2,3 % de la indústria i del 
-4,7 % en els serveis.

La construcció és el sector que ha patit 
una reducció més elevada (-13,3 %) del 
nombre d’aturats registrats el 2019 res-
pecte de l’any anterior.

L’evolució de l’atur registrat continua la dinàmica a la 
baixa dels darrers cinc anys. Així, el 2019 l’atur dis-
minueix un -4,3 % (-355), reducció superior a la que 
experimenta la demarcació (-2,9 %). Al final de 2019, 
hi ha 7.808 aturats registrats a la comarca, que repre-
senten el 21 % dels aturats totals del conjunt de les 
comarques gironines. El valor més baix en l’evolució 
d’aturats registrats, des del 2015, s’observa el mes de 
juliol de 2019, en què hi ha un total de 5.894 aturats a 
l’Alt Empordà. 

L’atur disminueix per cinquè any conse-
cutiu i al final de 2019 hi ha 355 aturats 
menys a la comarca respecte del mateix 
mes de l’any anterior.

La taxa d’atur registrat és del 12,6 %, lleugerament 
més baixa que la de l’any anterior, però més alta res-
pecte de la taxa d’atur de la demarcació (10,8 %). La 
taxa d’atur femení és del 14,6 %, i la taxa d’atur mas-
culí se situa en el 10,9 %. Totes dues es mantenen per 
sobre la mitjana de la demarcació.

Pel que fa a l’edat, no tots els grups d’edats experi-
menten una reducció respecte a l’any anterior, i es 

GRÀFIC 19. Comparació de l’evolució mensual dels aturats registrats de l’Alt Empordà, 2015-2019 (en milers).
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MAPA 15. Taxa d’atur registrat de l’Alt Empordà, 2019 (%).

MAPA 14. Variació de l’atur registrat de l’Alt Empor-
dà, 2019 (%).

En relació amb els aturats segons nivells for-
matius, aquests disminueixen en tots els ni-
vells, amb l’excepció del dels estudis inclosos 
en els programes de formació professional, en 
què augmenten un 8,7 %, i entre els universita-
ris de segon i tercer cicle, en què augmenten 
significativament: un 16,9 % respecte del 2018. 
Aquesta disminució de l’atur s’ha produït espe-
cialment entre les persones amb estudis prima-
ris (-16,0 %). En valors absoluts, les persones 
aturades amb estudis secundaris (-192) i es-
tudis primaris incomplets (-174) pertanyen als 
nivells formatius en què més baixa l’atur. Quant 
al col·lectiu d’aturats estrangers, el percentat-
ge de variació interanual disminueix un 5,7 % 
respecte de l’any 2018, i se situa en 2.622 atu-
rats. Els aturats estrangers d’entre 25 a 34 anys 
són el grup en què s’ha reduït més el nombre 
d’aturats: un 12,3 %.

L’atur disminueix en trenta-tres dels seixan-
ta-vuit municipis de la comarca de l’Alt Empor-
dà, i destaca pel percentatge més elevat de re-
duccions en els municipis de Rabós (-100,0 %) 
i Cistella, Pontós i Vilaür (-50,0 %, cadascun). 
Per contra, els municipis amb un percentatge 
més elevat de creixement de l’atur són Riumors 
(166,7 %), Boadella i les Escaules i Masarac 
(66,7 %, cadascun). Tot i així, els dos municipis 
que han augmentat més en nombre d’aturats 
són Figueres i Roses, amb un total de 3.368 i 
1.088 aturats, respectivament. Entre els muni-
cipis amb una taxa d’atur més elevada hi ha la 
Vajol (34,2 %), Sant Miquel de Fluvià (17,8 %) i 
Albanyà (15,7 %),mentre que els municipis que 
tenen la taxa d’atur registrat més baixa són Siu-
rana (1,7%), Vilaür (1,9 %), Ordis (4,7 %) i Cis-
tella (5,1 %).

Al final de 2019 hi ha concedides 6.619 pres-
tacions per desocupació, i respecte el 2018 
l’augment ha estat de l’1,9 % (122 prestacions). 
La taxa de cobertura augmenta del 84,5 % el 
2018 al 90,3 % el 2019. 

El nombre de contractes laborals l’any 2019 
arriba a 46.092, el que equival a una pujada de 
l’1,1 % (492 contractes), molt per sota del 3,8 % 
d’augment de la demarcació de Girona.
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 ENTORN        
 Nombre de municipis   68  221    30,8 % 
 Superfície total (km )   1.357,5  5.905,0    23,0 % 
 Superfície mitjana municipal (km )   20,0  26,7    NC 
 DEMOGRAFIA         
 Població total  140.569 141.339 761.947 771.044 0,5 % 1,2 % 18,4 % 18,3 % 
 Densitat (hab./km )  104 104 129 131 0,5 % 1,2 % NC NC 
 Homes  70.430 70.814 380.690 385.298 0,5 % 1,2 % 18,5 % 18,4 % 
 Dones  70.139 70.525 381.257 385.746 0,6 % 1,2 % 18,4 % 18,3 % 
 Població de menys de 16 anys  24.258 24.266 132.397 132.763 0,0 % 0,3 % 18,3 % 18,3 % 
 Població potencialment activa (16-64) 90.722 91.225 494.639 500.857 0,6 % 1,3 % 18,3 % 18,2 % 
 Població de 65 anys i més  25.589 25.848 134.911 137.424 1,0 % 1,9 % 19,0 % 18,8 % 
 Projecció població 2019-2038  141.339 149.045 771.044 837.822 5,5 % 8,7 % 18,3 % 17,8 % 
 Població resident a l’estranger  5.843 6.240 25.565 27.445 6,8 % 7,4 % 22,9 % 22,7 % 
 Índex de dependència global  54,9 54,9 54,0 53,9 0,0 p. -0,1 p. NC NC 
 Índex d’envelliment  105,5 106,5 101,9 103,5 1,0 p. 1,6 p. NC NC 
 Nacionalitat espanyola  106.913 107.134 617.227 618.736 0,2 % 0,2 % 17,3 % 17,3 % 
 Nacionalitat estrangera  33.656 34.205 144.720 152.308 1,6 % 5,2 % 23,3 % 22,5 % 
 Taxa d’estrangeria total  23,9% 24,2% 19,0% 19,8% 0,3 p.p. -4,4 p.p. NC NC 
 Taxa d’estrangeria extracomunitària  64,0% 65,3% 72,5% 73,4% 1,3 p.p. 8,1 p.p. NC NC 
 Població de menys de 16 anys  5.369 5.479 26.057 27.139 2,0 % 4,2 % 20,6 % 20,2 % 
 Població potencialment activa (16-64) 24.261 24.727 108.790 114.738 1,9 % 5,5 % 22,3 % 21,6 % 
 Població de 65 anys i més  4.026 3.999 9.873 10.431 -0,7 % 5,7 % 40,8 % 38,3 % 
 Àfrica  12.760 13.157 52.513 54.982 3,1 % 4,7 % 24,3 % 23,9 % 
 Amèrica  5.718 6.059 28.515 31.641 6,0 % 11,0 % 20,1 % 19,1 % 
 Àsia  1.016 1.054 10.891 11.691 3,7 % 7,3 % 9,3 % 9,0 % 
 Europa  14.146 13.919 52.695 53.875 -1,6 % 2,2 % 26,8 % 25,8 % 
    Unió Europea  12.101 11.865 39.817 40.461 -2,0 % 1,6 % 30,4 % 29,3 % 
 Resta del món  16 16 106 99 0,0 % -6,6 % 15,1 % 16,2 % 
 5 nacionalitats principals (comarca)  19.625 19.909 75.703 79.638 1,4 % 5,2 % 25,9 % 25,0 % 
 Marroc  10.487 10.772 37.063 38.887 2,7 % 4,9 % 28,3 % 27,7 % 
 França  4.007 3.904 6.511 6.510 -2,6 % 0,0 % 61,5 % 60,0 % 
 Romania  2.637 2.637 14.239 14.591 0,0 % 2,5 % 18,5 % 18,1 % 
 Hondures  1.136 1.328 10.876 12.403 16,9 % 14,0 % 10,4 % 10,7 % 
 Alemanya  1.358 1.268 2.864 2.766 -6,6 % -3,4 % 47,4 % 45,8 % 
 ACTIVITAT ECONÒMICA         
 Nombre d’empreses  5.478 5.491 28.491 28.529 0,2 % 0,1 % 19,2 % 19,2 % 
 Agricultura  86 84 383 374 -2,3 % -2,3 % 22,5 % 22,5 % 
 Indústria  403 410 4.450 4.485 1,7 % 0,8 % 9,1 % 9,1 % 
 Construcció  736 732 3.584 3.629 -0,5 % 1,3 % 20,5 % 20,2 % 
 Serveis  4.253 4.265 21.850 21.833 0,3 % -0,1 % 19,5 % 19,5 % 
 Dimensió mitjana  5,9 6,1 8,4 8,7 0,2 p. 0,3 p. NC NC 
     Agricultura  2,1 2,3 3,7 3,9 0,2 p. 0,2 p. NC NC 
     Indústria  11,5 11,9 10,4 11,1 0,4 p. 0,7 p. NC NC 
     Construcció  3,7 3,8 4,8 4,8 0,1 p. 0,0 p. NC NC 
     Serveis  5,9 6,0 8,0 8,2 0,2 p. 0,3 p. NC NC 
 15 sectors principals d’activitat  4.240 4.244 20.985 20.987 0,1 % 0,0 % 20,2 % 20,2 % 
 47 - Comerç al detall, excepte el comerç  
 de vehicles de motor i motocicletes  920 905 4.375 4.241 -1,6 % -3,1 % 21,0 % 21,3 % 
 56 - Serveis de menjar i begudes  725 721 3.318 3.320 -0,6 % 0,1 % 21,9 % 21,7 % 
 41 - Construcció d’immobles  414 410 1.776 1.792 -1,0 % 0,9 % 23,3 % 22,9 % 
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 43 - Activitats especialitzades  
 de la construcció  317 317 1.764 1.792 0,0 % 1,6 % 18,0 % 17,7 % 
 46 - Comerç a l’engròs i intermediaris  
 del comerç, excepte vehicles de motor  
 i motocicletes  283 278 1.555 1.536 -1,8 % -1,2 % 18,2 % 18,1 % 
 84 - Administració pública, Defensa  
 i Seguretat Social obligatòria  196 219 908 984 11,7 % 8,4 % 21,6 % 22,3 % 
 45 - Venda i reparació de vehicles de  
 motor i motocicletes  187 204 951 970 9,1 % 2,0 % 19,7 % 21,0 % 
 68 - Activitats immobiliàries  201 195 1.015 993 -3,0 % -2,2 % 19,8 % 19,6 % 
 55 - Serveis d’allotjament  193 190 803 811 -1,6 % 1,0 % 24,0 % 23,4 % 
 96 - Altres activitats de serveis personals 173 178 1.000 995 2,9 % -0,5 % 17,3 % 17,9 % 
 69 - Activitats jurídiques i de comptabilitat 162 162 845 859 0,0 % 1,7 % 19,2 % 18,9 % 
 49 - Transport terrestre; transport per  
 canonades  150 146 816 830 -2,7 % 1,7 % 18,4 % 17,6 % 
 86 - Activitats sanitàries  110 112 646 643 1,8 % -0,5 % 17,0 % 17,4 % 
 81 - Serveis a edificis i activitats de jardineria 109 107 649 648 -1,8 % -0,2 % 16,8 % 16,5 % 
 93 - Activitats esportives, recreatives  
 i d’entreteniment  100 100 564 573 0,0 % 1,6 % 17,7 % 17,5 % 
 MERCAT DE TREBALL         
 Població ocupada  52.853 53.932 303.682 309.455 2,0 % 1,9 % 17,4 % 17,4 % 
 Homes  29.136 29.626 165.237 167.899 1,7 % 1,6 % 17,6 % 17,6 % 
 Dones  23.717 24.306 138.445 141.556 2,5 % 2,2 % 17,1 % 17,2 % 
 Nacionals  42.214 42.722 254.669 257.667 1,2 % 1,2 % 16,6 % 16,6 % 
 Estrangers  10.639 11.210 49.013 51.788 5,4 % 5,7 % 21,7 % 21,6 % 
 Menys de 30 anys  8.087 8.221 47.755 48.536 1,7 % 1,6 % 16,9 % 16,9 % 
 De 30 a 44 anys  20.206 20.036 117.331 116.266 -0,8 % -0,9 % 17,2 % 17,2 % 
 De 45 a 54 anys  14.427 14.872 82.368 84.988 3,1 % 3,2 % 17,5 % 17,5 % 
 Més de 55 anys  10.133 10.803 56.228 59.665 6,6 % 6,1 % 18,0 % 18,1 % 
 Taxa d’ocupació registrada  58,3% 59,1% 61,4% 57,5% 0,9 p.p. -3,9 p.p. NC NC 
 Llocs de treball  44.522 45.615 300.368 307.896 2,5 % 2,5 % 14,8 % 14,8 % 
 Agricultura  970 964 4.639 4.633 -0,6 % -0,1 % 20,9 % 20,8 % 
 Indústria  5.431 5.613 52.763 54.042 3,4 % 2,4 % 10,3 % 10,4 % 
 Construcció  4.752 4.848 26.897 27.313 2,0 % 1,5 % 17,7 % 17,7 % 
 Serveis  33.369 34.190 216.069 221.908 2,5 % 2,7 % 15,4 % 15,4 % 
 Activitats d’alt contingut tecnològic   1.527 1.511 14.337 14.695 -1,0 % 2,5 % 10,7 % 10,3 % 
 Assalariats  32.416 33.526 238.768 247.907 3,4 % 3,8 % 13,6 % 13,5 % 
 Autònoms  12.106 12.089 61.600 59.989 -0,1 % -2,6 % 19,7 % 20,2 % 
 15 sectors principals d’activitat  33.054 33.929 208.076 213.576 2,6 % 2,6 % 15,9 % 15,9 % 
 47 - Comerç al detall, excepte el comerç  
 de vehicles de motor i motocicletes  6.540 6.759 34.351 34.610 3,3 % 0,8 % 19,0 % 19,5 % 
 56 - Serveis de menjar i begudes  4.829 4.965 24.025 24.835 2,8 % 3,4 % 20,1 % 20,0 % 
 46 - Comerç a l’engròs i intermediaris   
 del comerç, excepte vehicles de motor  
 i motocicletes  3.172 3.165 15.292 15.583 -0,2 % 1,9 % 20,7 % 20,3 % 
 41 - Construcció d’immobles  2.389 2.472 11.403 11.624 3,5 % 1,9 % 21,0 % 21,3 % 
 84 - Administració pública, Defensa i  
 Seguretat Social obligatòria  2.279 2.407 23.783 24.909 5,6 % 4,7 % 9,6 % 9,7 % 
 43 - Activitats especialitzades  
 de la construcció  2.224 2.256 14.815 15.019 1,4 % 1,4 % 15,0 % 15,0 % 
 55 - Serveis d’allotjament  1.717 1.808 7.305 7.689 5,3 % 5,3 % 23,5 % 23,5 % 
 86 - Activitats sanitàries  1.658 1.678 14.755 15.195 1,2 % 3,0 % 11,2 % 11,0 % 
 49 - Transport terrestre;  
 transport per canonades  1.591 1.593 8.329 8.467 0,1 % 1,7 % 19,1 % 18,8 % 
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 45 - Venda i reparació de  
 vehicles de motor i motocicletes  1.498 1.544 6.701 6.793 3,1 % 1,4 % 22,4 % 22,7 % 
 10 - Indústries de productes alimentaris 1.184 1.168 18.134 19.088 -1,4 % 5,3 % 6,5 % 6,1 % 
 85 - Educació  1.063 1.131 11.142 11.501 6,4 % 3,2 % 9,5 % 9,8 % 
 81 - Serveis a edificis i activitats  
 de jardineria  1.090 1.129 8.468 8.574 3,6 % 1,3 % 12,9 % 13,2 % 
 96 - Altres activitats de serveis  
 personals  909 963 5.792 5.977 5,9 % 3,2 % 15,7 % 16,1 % 
 01 - Agricultura, ramaderia, caça i activitats  
 dels serveis que s’hi relacionen  911 891 3.781 3.712 -2,2 % -1,8 % 24,1 % 24,0 % 
 Persones aturades registrades  8.163 7.808 38.880 37.745 -4,3 % -2,9 % 21,0 % 20,7 % 
 Homes  3.722 3.529 17.663 17.094 -5,2 % -3,2 % 21,1 % 20,6 % 
 Dones  4.441 4.279 21.217 20.651 -3,6 % -2,7 % 20,9 % 20,7 % 
 Nacionals  5.381 5.186 27.726 27.182 -3,6 % -2,0 % 19,4 % 19,1 % 
 Estrangers  2.782 2.622 11.154 10.563 -5,8 % -5,3 % 24,9 % 24,8 % 
 Agricultura  346 381 1.273 1.171 10,1 % -8,0 % 27,2 % 32,5 % 
 Indústria  521 509 3.685 3.647 -2,3 % -1,0 % 14,1 % 14,0 % 
 Construcció  723 627 3.548 3.332 -13,3 % -6,1 % 20,4 % 18,8 % 
 Serveis  6.095 5.811 28.146 27.515 -4,7 % -2,2 % 21,7 % 21,1 % 
 Sense ocupació anterior  478 480 2.228 2.080 0,4 % -6,6 % 21,5 % 23,1 % 
 Població activa local estimada  61.156 61.823 344.844 348.445 1,1 % 1,0 % 17,7 % 17,9 % 
 Taxa d’atur registrat estimada  13,4% 12,6% 11,3% 10,8% -0,7 p.p. -0,4 p.p. NC NC 
     Homes  11,6% 10,9% 9,7% 9,3% -0,7 p.p. -0,4 p.p. NC NC 
     Dones  15,3% 14,6% 13,1% 12,6% -0,7 p.p. -0,5 p.p. NC NC 
 Nombre total de contractes  45.600 46.092 291.426 302.449 1,1 % 3,8 % 15,6 % 15,2 % 
 Beneficiaris de prestacions  6.497 6.619 31.351 32.393 1,9 % 3,3 % 20,7 % 20,4 % 
    Taxa cobertura prestacions  84,5% 90,3% 85,5% 90,8% 5,8 p.p. 5,3 p.p. NC NC 
 TURISME         
 Places en establiments hotelers  8.163 14.865 82.778 83.786 1,3 % 1,2 % 17,7 % 17,7 % 
 Places en càmpings  35.322 35.184 134.475 133.185 -0,4 % -1,0 % 26,3 % 26,4 % 
 Places en establiments de turisme rural 1.320 1.284 6.818 6.745 -2,7 % -1,1 % 19,4 % 19,0 % 
 Places en apartaments  1.510 1.526 6.178 6.229 1,1 % 0,8 % 24,4 % 24,5 % 
 Places en huts  66.930 75.116 180.030 203.323 12,2 % 12,9 % 37,2 % 36,9 % 
 FINANCES PÚBLIQUES4         
 Pressupostos municipals: ingressos   215.042 213.511 1.079.144 1.029.129 -0,7 % -4,6 % 19,9 % 20,7 % 
 Pressupostos municipals: despeses  214.671 212.482 1.078.126 1.025.586 -1,0 % -4,9 % 19,9 % 20,7 % 
 Deute viu municipal  54.231 54.241 350.870 324.430 0,0 % -7,5 % 15,5 % 16,7 % 

1. Població a 1 de gener de 2018 i a 1 de gener de 2019
2. Es consideren d’alt contingut tecnològic les activitats industrials de tecnologia alta i mitjana-alta i els serveis de tecnologia alta-punta. 
3. Habitatges d’ús turístic.    
4. Xifres en milers d’euros.    
NC: calculable; p.: punts absoluts; p.p.: punts percentuals.    
Vegeu l’apartat de «Metodologia» per a les definicions dels indicadors.    
Per ampliar les dades, consulteu el programa XIFRA (www.ddgi.cat/xifra).    
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Població 2019

Població aturada registrada 2019

Taxa d’ocupació 
registrada

Taxa d’atur  
registrat

Distribució per edat 
sobre el total d’ocupats (pes %)

<30 30-44 45-54 >55

TOTAL
134.359

TOTAL
51.062
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6.718
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DONES
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23.058
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Variació interanual
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2,6 %

898
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454444 671

0,7 %

Variació interanual
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3,2 % 2,1 %

7,1 %

577718 515

11,9 %

Població ocupada  
registrada (resident a la comarca) segons IVT 2019 59,2 %

14,6 % 36,2 % 28,6 % 20,6 %
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El Baix
Empordà

GRÀFIC 21. Piràmide d’edats del Baix Empordà, 
2019-2038 (%).

GRÀFIC 20. Taxes de variació de la població total del 
Baix Empordà, 2012-2019 (%).

La comarca del Baix Empordà té una superfície de 
701,7 km2, el que representa l’11,9 % de la superfície 
total de la demarcació de Girona, i està integrada 
per 36 municipis d’una superfície mitjana de 19,5 
km2. La Bisbal d’Empordà n’és la capital. 

El Baix Empordà té 134.359 habitants, i és la quarta 
comarca més poblada d’entre les vuit comarques 
gironines, on resideix el 17,4 % de la població del 
conjunt de la demarcació. La variació interanual de 
població presenta un creixement per quart any con-
secutiu, i augmenta un 0,7 % la seva població res-
pecte del 2018. La població resident a l’estranger ha 
crescut un 6,6 %, i ha arribat a 5.204 persones en el 
2019 (322 persones més que l’any anterior).

Amb una densitat de població de 191 h./km2, és la 
segona comarca amb més densitat de la demarca-
ció de Girona. La Bisbal d’Empordà, amb 10.974 ha-
bitants, tot i ser-ne la capital és el sisè municipi més 
poblat de la comarca, mentre que els municipis de 
Palafrugell (22.974), Sant Feliu de Guíxols (21.925) i 
Palamós (17.910) són els que tenen més habitants: 
hi viu el 47 % de la població del Baix Empordà. Vint-
i-dos dels municipis de la comarca guanyen pobla-
ció, mentre que Parlavà i Colomers mantenen la ma-
teixa població respecte del 2018. 

El pes de la població estrangera del Baix Empordà 
(26.350) representa el 17,3 % del total de la demar-
cació Girona. El 72,3 % de la població estrangera 
és extracomunitària: hi predomina la de naciona-
litat marroquina (35,8 %). La resta de nacionalitats 
predominants són: romanesa (8,5 %), russa (6,3 %), 
hondurenya (5,5 %) i britànica (4,1 %). Destaca 
l’augment interanual dels estrangers vinguts del 
continent americà (10,8 %).

Pel que fa als grups d’edat, el 64,2 % de la població 
de la comarca té entre 16 i 64 anys, mentre que els 
menors de 16 anys i els de 65 anys i més representen 
el 16,5 % i el 19,3 %, respectivament. Amb un índex 
d’envelliment del 117,0, l’any 2019 el Baix Empordà 
és la quarta comarca més envellida de la demarca-
ció. Les projeccions de població per al 2038 indiquen 
que la població de 35 a 54 anys del Baix Empordà 
disminuirà considerablement (-19,3 %), mentre que la 
població més gran (60 anys i més) augmentarà fins a 
un 45,4 % respecte a les dades actuals.

L’índex d’envelliment al Baix Empordà 
augmenta un 3,2 % respecte del 2018: 
arriba al 117,0 i supera l’índex de la de-
marcació de Girona, 103,5.

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’INE.

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’IDESCAT. Projeccions de població (base 2018). Escenari mitjà.
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GRÀFIC 23. Taxes de variació interanual de població ocupada registrada del Baix Empordà, 2016-2019 (%).

Segons l’Anuari econòmic comarcal 2019, del BBVA, 
la comarca del Baix Empordà té una taxa de variació 
del VAB (valor absolut brut) del 2,6 % durant l’any 
2018, una taxa significativament superior a la mitja-
na gironina (1,7 %), però igual a la taxa de variació 
de l’àmbit català. Des del 2016 la taxa de variació 
del VAB augmenta, en la comarca, dues dècimes. 

En acabar l’any 2019, l’ocupació registrada de la 
població resident al Baix Empordà mostra un incre-
ment del 2,6 %, el valor més baix des del 2016, però 
per sobre de la mitjana de la demarcació (1,9 %). 
Així, l’any finalitza amb 51.062 persones ocupades a 
la comarca del Baix Empordà, 1.295 més que l’any 
anterior i amb un pes respecte del total d’ocupats de 
la demarcació de Girona del 16,5 %. 

Per sexe, l’ocupació creix una mica més entre les 
dones (3,2 %) que entre els homes (2,1 %). Tot i això, 
el 2019, en valors absoluts s’assoleix a la comarca 
una ocupació masculina de 28.004 persones (577 
més que l’any anterior) i una ocupació femenina de 
23.058 (718 més que el 2018). En definitiva, de la 
població en edat de treballar de la comarca del Baix 
Empordà només un 59,2 % està ocupada. 

L’any 2019 la població ocupada resident a 
la comarca creix un 2,6 %, el percentatge 
més baix dels darrers anys, però per so-
bre del de la demarcació (1,9 %).

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’IDESCAT.

GRÀFIC 22. Taxes de variació del valor afegit 
brut (VAB) del Baix Empordà, 2015-2018 (%).

Font: Anuari econòmic comarcal 2019 - BBVA.
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MAPA 17. Taxa d’ocupació registrada del Baix Empordà, 
2019 (%).

MAPA 16. Variació de la població ocupada registra-
da del Baix Empordà, 2019 (%).

A la comarca del Baix Empordà hi ha 51.062 perso-
nes ocupades, de les quals 7.760 són de naciona-
litat estrangera i 43.302 de nacionalitat espanyola. 
Així doncs, el col·lectiu estranger augmenta un 7,1 % 
i, d’altra banda, els ocupats espanyols també aug-
menten un 1,8 % respecte del 2018. L’increment dels 
ocupats tant estrangers com de nacionalitat espa-
nyola està per sobre de la mitjana provincial, que es 
troba en un 5,7 % i un 1,2 %, respectivament. Al Baix 
Empordà el pes de la població estrangera ocupada 
sobre el total de la població ocupada és del 15,0 %: 
és la tercera comarca amb més ocupats estrangers 
de la demarcació de Girona. 

Per edats, 7.480 són menors de 30 anys; 18.485 te-
nen entre 30 i 44 anys; 14.583, entre 45 i 54 anys i 
10.514, 55 anys i més. Respecte de l’any anterior, 
destaca un creixement dels ocupats en les fran-
ges de 55 anys i més (6,7 %), de menys de 30 anys 
(3,4 %) i dels que tenen entre 45 i 54 anys (3,8 %). 
Per contra, la franja que inclou les persones ocupa-
des d’entre 30 i 44 anys ha patit un creixement ne-
gatiu (-0,8 %), similar al valor de la demarcació de 
Girona (-0,9 %). 

La variació interanual de la població ocupada resi-
dent a la comarca registra un augment del total del 
2,6 % i registra augments en vint-i-sis dels trenta-sis 
municipis de la comarca. Els municipis amb un 
creixement més notable d’ocupats són Palau-sator 
(16,8 %) i Fontanilles (14,5 %). En valors absoluts, 
però, destaquen els municipis de Sant Feliu de Guí-
xols (245), Calonge i Sant Antoni (221) i Palafrugell 
(199). D’altra banda, Albons i Forallac són els muni-
cipis on ha disminuït el nombre d’ocupats (-21 i -14, 
respectivament).

La taxa d’ocupació registrada global de la pobla-
ció en edat de treballar (de 16 a 64 anys) del Baix 
Empordà se situa en el 59,2 %, 1 p.p. per sobre de 
la mitjana provincial. Per municipis, la taxa d’ocupa-
ció més elevada a la comarca es troba a Ultramort 
(81,0 %), Parlavà (74,4 %) i Fontanilles (74,1 %). En 
canvi, la majoria de municipis que tenen el nombre 
d’habitants més alt són els que tenen aquesta taxa 
més baixa (menor de 60 %).

   
  Albons  1
  Begur  2
  Bellcaire d’Empordà 3
  Bisbal d’Empordà, la 4
  Calonge i Sant Antoni 5
  Castell-Platja d’aro 6
  Colomers 7
  Corçà  8
  Cruïlles, Monells  
  i Sant Sadurní de l’Heura 9
  Foixà  10
  Fontanilles 11
  Forallac  12
  Garrigoles 13
  Gualta  14
  Jafre  15
  Mont-ras  16
  Palafrugell 17
  Palamós  18

   
  Palau-sator 19
  Pals  20
  Parlavà  21
  Pera, la  22
  Regencós 23
  Rupià  24
  Sant Feliu de Guíxols 25
  Santa Cristina d’Aro 26
  Serra de Daró 27
  Tallada d’Empordà, la 28
  Torrent  29
  Torroella de Montgrí 30
  Ullà  31
  Ullastret  32
  Ultramort 33
  Vall-llobrega 34
  Verges  35
  Vilopriu  36



 Baix Empordà | 49

D
em

ar
ca

ci
ó 

de
 G

iro
na

Al
t E

m
po

rd
à

Ba
ix

 E
m

po
rd

à
C

er
da

ny
a

G
ar

ro
tx

a
G

iro
nè

s
Pl

a 
de

 l’
Es

ta
ny

R
ip

ol
lè

s
Se

lv
a

-4,4	%	

1,0	%	

6,9	%	

0,1	%	

3,2	%	
2,4	%	 2,5	%	 2,6	%	

-3,8	%	

-0,3	%	

3,1	%	
3,8	%	 3,6	%	 3,5	%	

3,1	%	
2,5	%	

-3,5	%	

0,7	%	

2,5	%	

0,0	%	

4,8	%	

0,6	%	

1,8	%	
1,0	%	

-3,1	%	

-0,5	%	

1,3	%	
2,0	%	 1,7	%	

0,4	%	
1,1	%	

0,1	%	

2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	

Pel que fa als subsectors principals, els que desta-
quen més per la pèrdua de llocs de treball a la comar-
ca són: indústries de productes alimentaris (-6,0 %), 
indústries de la fusta i del suro (-4,8 %) i comerç al de-
tall (-0,3 %). En canvi, en valors absoluts els subsec-
tors que augmenten els llocs de treball són: serveis 
de menjar i begudes (294), administració pública, 
defensa i seguretat social (156) i serveis d’allotjament 
(139).

GRÀFIC 24. Subsectors d’activitat amb més pèrdua 
de llocs de treball del Baix Empordà, 2019 (absolut).

GRÀFIC 25. Subsectors d’activitat amb més guany de 
llocs de treball del Baix Empordà, 2019 (absolut).

L’evolució dels llocs de treball (persones que treba-
llen a les empreses de la comarca, hi resideixin o no) 
ha crescut un 2,6 % el 2019, un increment molt similar 
al que es dona al conjunt de la demarcació (2,5 %). 
En aquest cas, el creixement de les empreses ha es-
tat d’un 1,0 % respecte de l’any anterior, 0,9 p.p. per 
sobre de la variació de la província, i que arriba a les 
5.227 empreses el 2019. 

Segueix una tendència molt positiva en 
els darrers cinc anys al Baix Empordà, 
tant en l’evolució del nombre de llocs de 
treball com en el d’empreses.

GRÀFIC 26. Taxes de variació interanual de llocs de treball i empreses del Baix Empordà, 2012-2019 (%).

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.

Font: XIFRA, a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.
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MAPA 19. Variació d’empreses registrades del Baix 
Empordà, 2019 (%).

MAPA 18. Variació de llocs de treball registrats  
del Baix Empordà, 2019 (%). 

La variació interanual dels llocs de treball mostra un 
augment significatiu dels llocs de treball d’assala-
riats (3,2 %), 0,6 p.p. per sobre de la mitjana pro-
vincial, i també un augment, tot i que menys signi-
ficatiu, del nombre d’autònoms (0,9 %), mentre que 
la mitjana provincial és de -2,6 %. El Baix Empordà 
és la comarca que més creixement de llocs de tre-
ball ha tingut en el sector de l’agricultura: un 6,9 %, 
3 p.p. per sobre de la mitjana de la demarcació de 
Girona. Els sectors de serveis i construcció també 
han augmentat significativament: un 3,1 % i un 2,0 %, 
respectivament, mentre que el sector de la indústria 
és l’únic que ha disminuït lleugerament: un -1,0 %.
 

L’any 2019 el Baix Empordà registra un 
augment del 6,9 % de llocs de treball en 
el sector de l’agricultura i un 5,1 % en les 
empreses del sector de la construcció.

La variació interanual dels llocs de treball per mu-
nicipi registra un creixement en vint-i-un dels tren-
ta-sis municipis de la comarca, entre els quals des-
taquen Garrigoles (19,1 %), Corçà (17,8 %) i Verges 
(12,8 %). En valors absoluts, però, hi destaquen els 
municipis de Castell-Platja d’Aro (249), Palamós 
(192) i la Bisbal d’Empordà (173). Tanmateix, en va-
lors absoluts destaquen per la seva disminució els 
municipis de Forallac (-41), Torrent (-30) i la Tallada 
d’Empordà (-21).

En relació amb la variació d’empreses respecte 
de l’any anterior, hi ha un augment significatiu del 
41,7 % en el municipi de Torrent i del 34,3 % a Ver-
ges. En valors absoluts, Verges també és el muni-
cipi que més empreses ha generat (12) seguit de 
la Bisbal d’Empordà (10), mentre que Sant Feliu de 
Guíxols és el municipi en què ha disminuït més el 
nombre d’empreses (-12).
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Per edats, el 8,4 % de la població aturada és menor 
de 25 anys; el 39,3 % té entre 25 i 44 anys; i el 52,3 % 
té més de 45 anys, la proporció més alta de la co-
marca. Interanualment, tots els grups d’edat reduei-
xen l’atur, excepte el grup d’edat més avançada, que 
l’augmenta lleugerament, mentre que els més joves 
el redueixen entre un 7,2 % i un 16,9 %. Quant a sec-
tors d’activitat econòmica, l’agricultura és el sector 
que més varia respecte del 2018: es redueix l’atur 
un 26,2 % (72 persones aturades menys); en el grup 
«sense ocupació anterior» disminueix un -11,9 %; en 
el de la construcció, un -7,1 % i en el de serveis, un 
-7,2 % , mentre que la indústria és l’únic sector en què 
augmenten els aturats (4 %). En valors absoluts, el 
sector de serveis és on disminueixen més els aturats: 
-398 persones aturades menys el 2019 en la comarca. 

El 2019 els aturats estrangers també 
han disminuït un -13,1 %, valor per sobre 
de la mitjana de la demarcació (-5,3 %).

L’evolució de l’atur registrat l’any 2019 al Baix Em-
pordà segueix la tendència decreixent dels darrers 
cinc anys, amb una disminució del -7,5 % (-8,8 % en 
els homes i -6,4 % en les dones), gairebé 550 per-
sones aturades menys. Mentre que la variació de 
l’atur registrat a la demarcació és del -2,9 % (1.135 
persones aturades menys que el 2018). Al final de 
l’any 2019 hi ha 6.718 persones aturades registrades 
a la comarca, el 18 % del total de les vuit comarques 
gironines. 

La taxa d’atur registrat és de l’11,9 %, amb el qual el 
Baix Empordà se situa com la tercera comarca giro-
nina amb la taxa d’atur més alta, desprès de la Selva 
i de l’Alt Empordà, 1 p.p. per sobre de la taxa mitjana 
de la demarcació (10,8 %). Així, la taxa d’atur femení 
és del 14,1 %, 1 p.p. per sota de la de l’any anterior, 
i gairebé dos punts superior a la mitjana provincial 
(13 %). Mentre que la taxa d’atur masculí se situa en 
el 9,9 %, 1 p.p. per sota de la de l’any anterior (11 %), 
però també per sobre de la taxa mitjana de la de-
marcació. 

GRÀFIC 27. Comparació de l’evolució mensual dels aturats registrats del Baix Empordà, 2015-2019 (en milers).

Font: XIFRA, a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.
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MAPA 21. Taxa d’atur registrat del Baix Empordà, 2019 (%).

MAPA 20. Variació de l’atur registrat del Baix Empordà, 
2019 (%).

Pràcticament a tots els nivells formatius s’ha 
experimentat una disminució del nombre d’atu-
rats, excepte entre els universitaris de segon 
i tercer cicle i d’altres estudis postsecundaris, 
en què augmenten els aturats en un 19,2 % i 
un 60,0 %, respectivament, el 2019. En canvi, 
el grup d’aturats amb estudis primaris i el grup 
dels que no tenen estudis disminueixen en un 
-34,3 % i un -14,9 %, respectivament. Quant a 
grans grups d’ocupació, en valors absoluts, el 
d’ocupacions elementals és el grup en què es 
redueixen més aturats respecte del 2018: -281 
(-10,9 %), mentre que entre els professionals 
científics i intel·lectuals augmenten un 10,5 % 
més que l’any anterior (27 persones aturades 
més).

L’atur disminueix en vint-i-tres dels trenta-sis 
municipis de la comarca del Baix Empor-
dà, d’entre els quals destaquen Ultramort 
(-60,0 %), Serra de Daró (-50,0 %) i Fontanilles 
(-40,0 %). Per contra, només hi ha sis municipis 
en què augmenta l’atur, entre els quals Ullas-
tret, amb un augment del 166,7 %, i Rupià amb 
un 80,0 %. D’entre els municipis amb una taxa 
d’atur registrat superior a la mitjana comarcal 
destaquen: Calonge i Sant Antoni, Sant Feliu 
de Guíxols, Palafrugell i Palamós, amb una taxa 
del 13 %, cadascun. Per contra, trobem les ta-
xes més baixes d’atur en els municipis de Serra 
de Daró (1,4 %), Ultramort (2,2 %) i Fontanilles 
(4,2 %).

Al final de 2019 hi ha concedides 7.090 pres-
tacions per desocupació, el qual suposa una 
disminució del -0,2 % respecte del mateix mes 
de l’any anterior. La taxa de cobertura aug-
menta a 110,9 %, gairebé 8 p.p. més que la de 
l’any anterior, i 20 p.p. per sobre de la taxa de 
cobertura de la demarcació (90,8 %). El nivell 
assistencial i la renda activa disminueixen un 
4 % i un 9 %, respectivament, mentre que el 
nivell contributiu és l’únic que augmenta més 
d’un 3 % el 2019. 

La contractació laboral disminueix lleugera-
ment: un -1,8 % en la comarca del Baix Empor-
dà, variació inferior al creixement de la con-
tractació a la demarcació (3,8 %). Per tipologia, 
la contractació indefinida augmenta un 5 % 
(9.167 contractes indefinits en total), mentre 
que la contractació temporal disminueix més 
del 3 % (37.365 contractes temporals en total).

   
  Albons  1
  Begur  2
  Bellcaire d’Empordà 3
  Bisbal d’Empordà, la 4
  Calonge i Sant Antoni 5
  Castell-Platja d’aro 6
  Colomers 7
  Corçà  8
  Cruïlles, Monells  
  i Sant Sadurní de l’Heura 9
  Foixà  10
  Fontanilles 11
  Forallac  12
  Garrigoles 13
  Gualta  14
  Jafre  15
  Mont-ras  16
  Palafrugell 17
  Palamós  18

   
  Palau-sator 19
  Pals  20
  Parlavà  21
  Pera, la  22
  Regencós 23
  Rupià  24
  Sant Feliu de Guíxols 25
  Santa Cristina d’Aro 26
  Serra de Daró 27
  Tallada d’Empordà, la 28
  Torrent  29
  Torroella de Montgrí 30
  Ullà  31
  Ullastret  32
  Ultramort 33
  Vall-llobrega 34
  Verges  35
  Vilopriu  36



 Baix Empordà | 53

D
em

ar
ca

ci
ó 

de
 G

iro
na

Al
t E

m
po

rd
à

Ba
ix

 E
m

po
rd

à
C

er
da

ny
a

G
ar

ro
tx

a
G

iro
nè

s
Pl

a 
de

 l’
Es

ta
ny

R
ip

ol
lè

s
Se

lv
a

 ENTORN        
 Nombre de municipis   36  221    16,3 % 
 Superfície total (km )   701,7  5.905,0    11,9 % 
 Superfície mitjana municipal (km )   19,5  26,7    NC 
 DEMOGRAFIA         
 Població total  133.461 134.359 761.947 771.044 0,7 % 1,2 % 17,5 % 17,4 % 
 Densitat (hab./km )  190 191 129 131 0,7 % 1,2 % NC NC 
 Homes  66.443 66.897 380.690 385.298 0,7 % 1,2 % 17,5 % 17,4 % 
 Dones  67.018 67.462 381.257 385.746 0,7 % 1,2 % 17,6 % 17,5 % 
 Població de menys de 16 anys  22.305 22.172 132.397 132.763 -0,6 % 0,3 % 16,8 % 16,7 % 
 Població potencialment activa (16-64) 85.776 86.248 494.639 500.857 0,6 % 1,3 % 17,3 % 17,2 % 
 Població de 65 anys i més  25.380 25.939 134.911 137.424 2,2 % 1,9 % 18,8 % 18,9 % 
 Projecció població 2019-2038  134.359 144.325 771.044 837.822 7,4 % 8,7 % 17,4 % 17,2 % 
 Població resident a l’estranger  4.882 5.204 25.565 27.445 6,6 % 7,4 % 19,1 % 19,0 % 
 Índex de dependència global  55,6 55,8 54,0 53,9 0,2 p. -0,1 p. NC NC 
 Índex d’envelliment  113,8 117,0 101,9 103,5 3,2 p. 1,6 p. NC NC 
 Nacionalitat espanyola  107.782 108.009 617.227 618.736 0,2 % 0,2 % 17,5 % 17,5 % 
 Nacionalitat estrangera  25.679 26.350 144.720 152.308 2,6 % 5,2 % 17,7 % 17,3 % 
 Taxa d’estrangeria total  19,2 % 19,6 % 19,0 % 19,8 % 0,4 p.p. 0,1 p.p. NC NC 
 Taxa d’estrangeria extracomunitària  71,9 % 72,3 % 72,5 % 73,4 % 0,5 p.p. 1,1 p.p. NC NC 
 Població de menys de 16 anys  4.463 4.446 26.057 27.139 -0,4 % 4,2 % 17,1 % 16,4 % 
 Població potencialment activa (16-64) 18.712 19.282 108.790 114.738 3,0 % 5,5 % 17,2 % 16,8 % 
 Població de 65 anys i més  2.504 2.622 9.873 10.431 4,7 % 5,7 % 25,4 % 25,1 % 
 Àfrica  10.847 10.922 52.513 54.982 0,7 % 4,7 % 20,7 % 19,9 % 
 Amèrica  3.717 4.117 28.515 31.641 10,8 % 11,0 % 13,0 % 13,0 % 
 Àsia  817 835 10.891 11.691 2,2 % 7,3 % 7,5 % 7,1 % 
 Europa  10.273 10.448 52.695 53.875 1,7 % 2,2 % 19,5 % 19,4 % 
    Unió Europea  7.227 7.288 39.817 40.461 0,8 % 1,6 % 18,2 % 18,0 % 
 Resta del món  25 28 106 99 12,0 % -6,6 % 23,6 % 28,3 % 
 5 nacionalitats principals (comarca)  15.570 15.881 75.703 79.638 2,0 % 5,2 % 20,6 % 19,9 % 
 Marroc  9.393 9.436 37.063 38.887 0,5 % 4,9 % 25,3 % 24,3 % 
 Romania  2.235 2.247 14.239 14.591 0,5 % 2,5 % 15,7 % 15,4 % 
 Rússia  1.566 1.659 6.107 6.351 5,9 % 4,0 % 25,6 % 26,1 % 
 Hondures  1.283 1.461 10.876 12.403 13,9 % 14,0 % 11,8 % 11,8 % 
 Regne Unit  1.093 1.078 3.026 3.085 -1,4 % 1,9 % 36,1 % 34,9 % 
 ACTIVITAT ECONÒMICA         
 Nombre d’empreses  5.173 5.227 28.491 28.529 1,0 % 0,1 % 18,2 % 18,3 % 
 Agricultura  53 55 383 374 3,8 % -2,3 % 13,8 % 14,7 %
 Indústria  316 331 4.450 4.485 4,7 % 0,8 % 7,1 % 7,4 %
 Construcció  850 893 3.584 3.629 5,1 % 1,3 % 23,7 % 24,6 %
 Serveis  3.954 3.948 21.850 21.833 -0,2 % -0,1 % 18,1 % 18,1 %
 Dimensió mitjana  5,6 5,8 8,4 8,7 0,1 p. 0,3 p. NC NC
     Agricultura  2,9 3,7 3,7 3,9 0,8 p. 0,2 p. NC NC
     Indústria  10,0 9,6 10,4 11,1 -0,4 p. 0,7 p. NC NC
     Construcció  5,0 4,9 4,8 4,8 -0,1 p. 0,0 p. NC NC
     Serveis  5,5 5,7 8,0 8,2 0,2 p. 0,3 p. NC NC
 15 sectors principals d’activitat  4.182 4.204 20.522 20.508 0,5 % -0,1 % 20,4 % 20,5 %
 47 - Comerç al detall, excepte el comerç  
 de vehicles de motor i motocicletes  829 808 4.375 4.241 -2,5 % -3,1 % 18,9 % 19,1 %
 56 - Serveis de menjar i begudes  715 712 3.318 3.320 -0,4 % 0,1 % 21,5 % 21,4 %
 41 - Construcció d’immobles  434 456 1.776 1.792 5,1 % 0,9 % 24,4 % 25,4 % 
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 43 - Activitats especialitzades  
 de la construcció  404 425 1.764 1.792 5,2 % 1,6 % 22,9 % 23,7 % 
 68 - Activitats immobiliàries  256 242 1.015 993 -5,5 % -2,2 % 25,2 % 24,4 % 
 96 - Altres activitats de serveis personals 217 208 1.000 995 -4,1 % -0,5 % 21,7 % 20,9 % 
 46 - Comerç a l’engròs i intermediaris del  
 comerç, excepte vehicles de motor  
 i motocicletes  209 195 1.555 1.536 -6,7 % -1,2 % 13,4 % 12,7 % 
 55 - Serveis d’allotjament  180 189 803 811 5,0 % 1,0 % 22,4 % 23,3 % 
 81 - Serveis a edificis i activitats de jardineria 177 183 649 648 3,4 % -0,2 % 27,3 % 28,2 % 
 45 - Venda i reparació de vehicles de motor  
 i motocicletes  168 162 951 970 -3,6 % 2,0 % 17,7 % 16,7 % 
 97 - Activitats de les llars que donen  
 ocupació a personal domèstic  160 156 312 298 -2,5 % -4,5 % 51,3 % 52,3 % 
 84 - Administració pública, Defensa  
 i Seguretat Social obligatòria  131 152 908 984 16,0 % 8,4 % 14,4 % 15,4 % 
 69 - Activitats jurídiques i de comptabilitat 122 124 845 859 1,6 % 1,7 % 14,4 % 14,4 % 
 85 - Educació  96 97 687 696 1,0 % 1,3 % 14,0 % 13,9 % 
 93 - Activitats esportives, recreatives  
 i d’entreteniment  84 95 564 573 13,1 % 1,6 % 14,9 % 16,6 % 
 MERCAT DE TREBALL         
 Població ocupada  49.767 51.062 303.682 309.455 2,6 % 1,9 % 16,4 % 16,5 % 
 Homes  27.427 28.004 165.237 167.899 2,1 % 1,6 % 16,6 % 16,7 % 
 Dones  22.340 23.058 138.445 141.556 3,2 % 2,2 % 16,1 % 16,3 % 
 Nacionals  42.522 43.302 254.669 257.667 1,8 % 1,2 % 16,7 % 16,8 % 
 Estrangers  7.245 7.760 49.013 51.788 7,1 % 5,7 % 14,8 % 15,0 % 
 Menys de 30 anys  7.234 7.480 47.755 48.536 3,4 % 1,6 % 15,1 % 15,4 % 
 De 30 a 44 anys  18.626 18.485 117.331 116.266 -0,8 % -0,9 % 15,9 % 15,9 % 
 De 45 a 54 anys  14.055 14.583 82.368 84.988 3,8 % 3,2 % 17,1 % 17,2 % 
 Més de 55 anys  9.852 10.514 56.228 59.665 6,7 % 6,1 % 17,5 % 17,6 % 
 Taxa d’ocupació registrada  58,0 % 59,2 % 61,4 % 57,5 % 1,2 p.p. -3,9 p.p. NC NC 
 Llocs de treball  40.367 41.406 300.368 307.896 2,6 % 2,5 % 13,4 % 13,4 % 
 Agricultura  707 756 4.639 4.633 6,9 % -0,1 % 15,2 % 16,3 % 
 Indústria  3.877 3.838 52.763 54.042 -1,0 % 2,4 % 7,3 % 7,1 % 
 Construcció  6.544 6.675 26.897 27.313 2,0 % 1,5 % 24,3 % 24,4 % 
 Serveis  29.239 30.137 216.069 221.908 3,1 % 2,7 % 13,5 % 13,6 % 
 Activitats d’alt contingut tecnològic   707 728 14.337 14.695 3,0 % 2,5 % 4,9 % 5,0 % 
 Assalariats  29.185 30.123 238.768 247.907 3,2 % 3,8 % 12,2 % 12,2 % 
 Autònoms  11.182 11.283 61.600 59.989 0,9 % -2,6 % 18,2 % 18,8 % 
 15 sectors principals d’activitat  31.447 32.246 207.206 212.821 2,5 % 2,7 % 15,2 % 15,2 % 
 47 - Comerç al detall, excepte el comerç  
 de vehicles de motor i motocicletes  5.320 5.302 34.351 34.610 -0,3 % 0,8 % 15,5 % 15,3 % 
 56 - Serveis de menjar i begudes  4.824 5.118 24.025 24.835 6,1 % 3,4 % 20,1 % 20,6 % 
 43 - Activitats especialitzades de  
 la construcció  3.321 3.373 14.815 15.019 1,6 % 1,4 % 22,4 % 22,5 % 
 41 - Construcció d’immobles  3.088 3.165 11.403 11.624 2,5 % 1,9 % 27,1 % 27,2 % 
 84 - Administració pública, Defensa 
  i Seguretat Social obligatòria  2.332 2.488 23.783 24.909 6,7 % 4,7 % 9,8 % 10,0 % 
 46 - Comerç a l’engròs i intermediaris  
 del comerç, excepte vehicles de motor  
 i motocicletes  2.052 2.041 15.292 15.583 -0,5 % 1,9 % 13,4 % 13,1 % 
 86 - Activitats sanitàries  1.736 1.784 14.755 15.195 2,8 % 3,0 % 11,8 % 11,7 % 
 55 - Serveis d’allotjament  1.509 1.648 7.305 7.689 9,2 % 5,3 % 20,7 % 21,4 % 
 81 - Serveis a edificis i activitats de jardineria 1.524 1.571 8.468 8.574 3,1 % 1,3 % 18,0 % 18,3 % 
 96 - Altres activitats de serveis personals 1.223 1.286 5.792 5.977 5,2 % 3,2 % 21,1 % 21,5 % 
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 85 - Educació  1.236 1.226 11.142 11.501 -0,8 % 3,2 % 11,1 % 10,7 % 
 45 - Venda i reparació de vehicles  
 de motor i motocicletes  881 883 6.701 6.793 0,2 % 1,4 % 13,1 % 13,0 % 
 49 - Transport terrestre; transport  
 per canonades  815 805 8.329 8.467 -1,2 % 1,7 % 9,8 % 9,5 % 
 68 - Activitats immobiliàries  785 803 2.911 2.957 2,3 % 1,6 % 27,0 % 27,2 % 
 10 - Indústries de productes alimentaris 801 753 18.134 19.088 -6,0 % 5,3 % 4,4 % 3,9 % 
 Persones aturades registrades  7.262 6.718 38.880 37.745 -7,5 % -2,9 % 18,7 % 17,8 % 
 Homes  3.303 3.011 17.663 17.094 -8,8 % -3,2 % 18,7 % 17,6 % 
 Dones  3.959 3.707 21.217 20.651 -6,4 % -2,7 % 18,7 % 18,0 % 
 Nacionals  5.166 4.896 27.726 27.182 -5,2 % -2,0 % 18,6 % 18,0 % 
 Estrangers  2.096 1.822 11.154 10.563 -13,1 % -5,3 % 18,8 % 17,2 % 
 Agricultura  275 203 1.273 1.171 -26,2 % -8,0 % 21,6 % 17,3 % 
 Indústria  457 474 3.685 3.647 3,7 % -1,0 % 12,4 % 13,0 % 
 Construcció  792 736 3.548 3.332 -7,1 % -6,1 % 22,3 % 22,1 % 
 Serveis  5.370 4.981 28.146 27.515 -7,2 % -2,2 % 19,1 % 18,1 % 
 Sense ocupació anterior  368 324 2.228 2.080 -12,0 % -6,6 % 16,5 % 15,6 % 
 Població activa local estimada  56.200 56.659 344.844 348.445 0,8 % 1,0 % 16,3 % 16,4 % 
 Taxa d’atur registrat estimada  12,9 % 11,9 % 11,3 % 10,8 % -1,1 p.p. -0,4 p.p. NC NC 
     Homes  11,0 % 9,9 % 9,7 % 9,3 % -1,1 p.p. -0,4 p.p. NC NC 
     Dones  15,2 % 14,1 % 13,1 % 12,6 % -1,1 p.p. -0,5 p.p. NC NC 
 Nombre total de contractes  47.400 46.524 291.426 302.449 -1,8 % 3,8 % 16,3 % 15,4 % 
 Beneficiaris de prestacions  7.107 7.090 31.351 32.393 -0,2 % 3,3 % 22,7 % 21,9 % 
    Taxa cobertura prestacions  103,1 % 110,9 % 85,5 % 90,8 % 7,8 p.p. 5,3 p.p. NC NC 
 TURISME         
 Places en establiments hotelers  15.639 15.622 82.778 83.786 -0,1 % 1,2 % 18,9 % 18,6 % 
 Places en càmpings  61.965 61.146 134.475 133.185 -1,3 % -1,0 % 46,1 % 45,9 % 
 Places en establiments de turisme rural 984 940 6.818 6.745 -4,5 % -1,1 % 14,4 % 13,9 % 
 Places en apartaments  1.951 1.953 6.178 6.229 0,1 % 0,8 % 31,6 % 31,4 % 
 Places en huts  69.618 79.022 180.030 203.323 13,5 % 12,9 % 38,7 % 38,9 % 
 FINANCES PÚBLIQUES4         
 Pressupostos municipals: ingressos   268.177 273.580 1.079.144 1.029.129 2,0% -4,6% 24,9% 26,6% 
 Pressupostos municipals: despeses  267.755 271.312 1.078.126 1.025.586 1,3% -4,9% 24,8% 26,5% 
 Deute viu municipal  58.451 57.007 350.870 324.430 -2,5% -7,5% 16,7% 17,6% 

1. Població 1 de gener de 2018 i a 1 de gener de 2019. 
2. Es consideren d’alt contingut tecnològic les activitats industrials de tecnologia alta i mitjana-alta i els serveis de tecnologia alta-punta. 
3. Habitatges d’ús turístic.    
4. Xifres en milers d’euros.    
NC: calculable; p.: punts absoluts; p.p.: punts percentuals.    
Vegeu l’apartat de «Metodologia» per a les definicions dels indicadors.    
Per ampliar les dades, consulteu el programa XIFRA (www.ddgi.cat/xifra).

2018 201820182019 20192019
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Empordà
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La Cerdanya

GRÀFIC 29. Piràmide d’edats de la Cerdanya, 
2019-2038 (%).

GRÀFIC 28. Taxes de variació de la població total de 
la Cerdanya, 2012-2019 (%).

La comarca de la Cerdanya, amb Puigcerdà com 
a capital, té una superfície de 546,7 km2, el que re-
presenta un 9,3 % de la superfície de la demarca-
ció de Girona. La Cerdanya està constituïda per 17 
municipis, dels quals 11 pertanyen a la demarcació 
de Girona (Alp, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, 
Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Llívia, Meranges, 
Puigcerdà i Urús) i 6, a la de Lleida (Bellver de Cer-
danya, Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, Prats i 
Sansor, Prullans i Riu de Cerdanya). La comarca té 
una població de 18.192 habitants i només hi resideix 
el 2,4 % de la població de la demarcació. Aquesta 
població ha crescut en els últims dos anys, el que re-
presenta una variació interanual de l’1,7 % respecte 
de l’any anterior, superior a la mitjana de la demar-
cació de Girona (1,2 %). La població resident a l’es-
tranger ha augmentat considerablement: un 3,9 % el 
2019, fins a arribar a les 962 persones. 

La densitat de la població és de 33 hab./km2. La ca-
pital, Puigcerdà, aplega el 50,9 % (9.258) de la po-
blació de la comarca, amb un creixement del 3,1 % el 
2019. La població ha augmentat en deu dels disset 
municipis de la comarca, i Das és el municipi que 
més variació positiva ha tingut (11,5 %), mentre que 
Prats i Sansor és el que més ha disminuït en relació 
amb el 2018 (-5,2 %). En valors absoluts, Puigcerdà 
ha augmentat la seva població en 277 habitants i 
Das amb 26, mentre que Bellver de Cerdanya té 42 
persones menys respecte del 2018.

La proporció de la població estrangera a la comar-
ca és del 14,2 % (2.580 habitants), valor molt per 
sota al de la mitjana de la demarcació (19,8 %). In-
teranualment, la població estrangera augmenta un 
8,0 % (191 estrangers més) mentre que la població 
estrangera de la demarcació augmenta un 5,2 %. Per 
nacionalitats, cal destacar que a la Cerdanya el 16 % 
de la població estrangera és de nacionalitat boliviana 
(410) i que aquesta ha disminuït un -1,9 % respecte 
de l’any anterior; el 20 % és de nacionalitat romanesa 
(263) i colombiana (242) i han tingut una variació in-
teranual del -0,4 % i del 55,1 %, respectivament.

El 15,0 % de la població és menor de 16 anys i el 
17,6 % té 65 anys i més, percentatge en ambdós ca-
sos inferior al de la demarcació de Girona. La pobla-
ció en edat de treballar (de 16 a 64 anys) agrupa el 
67,4 % del total de la comarca, una proporció sem-
blant a la de la província. L’índex d’envelliment és del 
117,7 i se situa per sobre de l’índex de la demarca-

La Cerdanya és la tercera comarca més 
envellida de la demarcació de Girona, 
amb un índex d’envelliment del 118.

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’INE.

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’IDESCAT. Projeccions de població (base 2018). Escenari mitjà.
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GRÀFIC 30. Taxes de variació del valor afegit 
brut (VAB) de la Cerdanya, 2015-2018 (%).

GRÀFIC 31. Taxes de variació interanual de població ocupada registrada de la Cerdanya, 2016-2019 (%).

ció, que és del 103,5. La Cerdanya és la tercera co-
marca més envellida del conjunt de la demarcació. 
Segons la projecció de població que fa l’IDESCAT, el 
2038 hi haurà una disminució del -0,6 % de la pobla-
ció (108), respecte de la població de 2019. 

Segons l’Anuari econòmic comarcal 2019, del BBVA, 
el VAB de la comarca de la Cerdanya se situa en un 
2,2 % durant l’any 2018, lleugerament per sobre del 
VAB del conjunt de la província (1,7 %), tot i que ha 
patit una disminució important respecte del 2017, en 
què tenia un VAB del 5,0 %. 

Acabat l’any 2019, l’ocupació registrada de la pobla-
ció resident a la Cerdanya mostra un creixement del 
2,1 %, el valor més baix des del 2016, però per sobre 
de la mitjana de la demarcació (0,1 p.p. menys). En 
valors absoluts, a finals de 2019 hi ha 8.289 perso-
nes ocupades residents a la comarca, 173 més que 
l’any anterior. 

Per sexe, l’ocupació creix una mica més entre els 
homes (2,7 %) que entre les dones (1,5 %). En va-
lors absoluts, la xifra d’ocupació masculina arriba a 
4.430 homes ocupats (117 més que l’any anterior), 
mentre que l’ocupació femenina se situa en 3.859 
dones ocupades (56 més que l’any anterior). La po-
blació ocupada de la Cerdanya engloba el 2,7 % de 
la població ocupada de la demarcació de Girona. La 
Cerdanya és la comarca amb menor pes d’ocupats 
a la demarcació. 

L’any 2019, la població ocupada resident 
a la comarca creix a un ritme menor que 
els altres anys (augment del 2,1 % dels 
ocupats cerdans).

Font: Anuari econòmic comarcal 2019 -BBVA.

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’IDESCAT.
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MAPA 23. Taxa d’ocupació registrada de la Cerdanya, 
2019 (%).

MAPA 22. Variació de la població ocupada registrada 
de la Cerdanya, 2019 (%).

A la comarca de la Cerdanya hi ha 8.289 ocupats, 
dels quals 1.117 tenen nacionalitat estrangera i 
7.172 tenen nacionalitat espanyola. Interanual-
ment, les persones ocupades amb nacionalitat 
estrangera s’incrementen més (6,1 %) que les de 
nacionalitat espanyola (1,5 %) respecte del 2018. 
El pes dels estrangers per sobre del total de la po-
blació ocupada a la Cerdanya és del 5,7 %, amb 
el qual esdevé la comarca amb menys proporció 
d’ocupats estrangers de les vuit comarques giro-
nines (2,8 %).

Per edats, 1.334 ocupats són menors de 30 anys; 
2.911 tenen entre 30 i 44 anys; 2.237, entre 45 i 54 
anys i 1.807 tenen 55 anys i més. Respecte de l’any 
anterior, destaca un creixement dels ocupats que 
tenen 55 anys i més (8,6 %), i un petit increment 
també en els ocupats de 45 a 54 anys (2,4 %), i dels 
menors de 30 anys, només amb un augment del 
2,1 %. Mentre que els ocupats d’entre 30 i 44 anys 
disminueixen un -2,7 % el 2019. 

La variació respecte de l’any anterior de la població 
ocupada resident a la Cerdanya registra un aug-
ment total dels ocupats del 2,1 %, que es produeix 
en catorze dels disset municipis de la comarca. Els 
municipis amb un creixement més notable d’ocu-
pats són Bolvir i Prullans, amb un 9,2 % i un 6,2 %, 
respectivament. En valors absoluts, guanyen ocu-
pats els municipis de Puigcerdà (87 ocupats més) 
i Bellver de Cerdanya (48 més), respecte del 2018. 
Els municipis de Montellà i Martinet i Isòvol són els 
únics que han disminuït els seus ocupats, amb 18 i 
4 ocupats menys que l’any anterior.

La taxa d’ocupació registrada global de la pobla-
ció en edat de treballar a la Cerdanya se situa en 
el 67,6 %, 10 p.p. per sobre de la taxa d’ocupa-
ció registrada de la demarcació. Per municipis, la 
taxa d’ocupació més elevada es troba al municipi 
de Prats i Sansor, amb el 77,7 %, seguida de Riu 
de Cerdanya i Bellver de Cerdanya, que tenen una 
taxa cadascun del 75,0 %. Puigcerdà, al contrari, 
és el municipi amb la taxa d’ocupació més baixa de 
tota la comarca (63,6 %).

El 2019, a la Cerdanya s’incrementen 
un 8,6 % els ocupats de 55 anys i més i 
disminueixen un -2,7 % els ocupats en-
tre 30 i 44 anys.

   
  Alp  1
  Bellver de Cerdanya 2
  Bolvir  3
  Das  4
  Fontanals de Cerdanya 5
  Ger  6
  Guils de Cerdanya 7
  Isòvol  8
  Lles de Cerdanya 9
  Llívia  10
  Meranges  11
  Montellà i Martinet 12
  Prats i Sansor 13
  Prullans  14
  Puigcerdà  15
  Riu de Cerdanya 16
  Urús  17
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En valors absoluts, els subsectors que destaquen 
més per la pèrdua de llocs de treball a la Cerdanya 
són els de les activitats relacionades amb l’ocupació 
(-43), les activitats esportives i d’entreteniment (-17) i 
la ràdio i televisió (-7). En canvi, els subsectors que 
destaquen per l’augment de llocs de treball són el de 
l’educació (100), els de serveis de menjar i begudes 
(56) i els de transport terrestre i per canonades (54). 
En definitiva, el 2019 en el 44 % dels subsectors de la 
comarca s’han incrementat els llocs de treball, mentre 
que en el 17 % han disminuït i en el 34 % no hi ha ha-
gut variació, respecte de l’any anterior.

GRÀFIC 32. Subsectors d’activitat amb més pèrdua 
de llocs de treball de la Cerdanya, 2019 (absoluts).

GRÀFIC 33. Subsectors d’activitat amb més guany  
de llocs de treball de la Cerdanya, 2019 (absoluts).

L’evolució dels llocs de treball (persones que treba-
llen a les empreses de la comarca, hi resideixin o no,) 
ha crescut un 4,3 % el 2019, un percentatge superior 
al que es dona al conjunt de la demarcació (2,5 %). 
Així mateix, el nombre d’empreses augmenta un 0,4 % 
respecte de l’any anterior (0,3 p.p. més que a la de-
marcació), fins a arribar al total de 1.076 empreses 
existents a la comarca. 

Segueix una tendència molt positiva en 
els darrers set anys a la Cerdanya, tant 
en l’evolució del nombre de llocs de tre-
ball com en el d’empreses.

GRÀFIC 34. Taxes de variació interanual de llocs de treball i empreses de la Cerdanya, 2012-2019 (%).

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.
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MAPA 24. Variació dels llocs de treball registrats 
de la Cerdanya, 2019 (%).

Els llocs de treball augmenten significativament en-
tre els treballadors assalariats (5,1 %), 1 p.p. per so-
bre de la mitjana provincial, i ho fan de forma menys 
significativa entre els autònoms (2,2 %), mentre que 
la mitjana provincial d’autònoms és de -2,6 %. La 
Cerdanya és la comarca amb més creixement de 
llocs de treball en el sector de la construcció de la 
demarcació de Girona (3,0 %) i la segona amb més 
creixement en el sector de serveis (4,7 %), amb un 
augment de 309 llocs de treball respecte del 2018. 
En el sector de la indústria també hi ha hagut un 
creixement de llocs de treball (5,1 %), amb el qual 
se situa per sota de la Selva i la Garrotxa quant a 
variació positiva. Ara bé, l’únic sector en què no ha 
augmentat el nombre de treballadors és l’agricultura, 
sector que ha disminuït un -2,5 % (set llocs de treball 
menys que l’any anterior).

L’any 2019, la Cerdanya registra un 
augment de l’1,7 % en les activitats d’alt 
contingut tecnològic.

La variació interanual dels llocs de treball registra un 
creixement en tretze dels disset municipis de la co-
marca, dels quals destaquen pel seu percentatge de 
variació els municipis de Riu de Cerdanya (23,1 %), 
Isòvol (21,7 %) i Fontanals de Cerdanya (-18,1 %). En 
valors absoluts, hi destaquen Alp i Puigcerdà amb 
169 i 121 nous llocs de treball el 2019 i Fontanals de 
Cerdanya amb 39 llocs de treballs menys que l’any 
anterior. 

Pel que fa a la variació interanual d’empreses, hi ha 
un augment significatiu (100 %) al municipi de Riu de 
Cerdanya (s’hi afegeix una empresa) i un 33,3 % al 
d’Isòvol; en canvi, en el municipi de Das hi ha una 
disminució d’un -20,0 % (dues empreses menys de 
les vuit que hi havia).

MAPA 25. Variació d’empreses registrades de la  
Cerdanya, 2019 (%).

   
  Alp  1
  Bellver de Cerdanya 2
  Bolvir  3
  Das  4
  Fontanals de Cerdanya 5
  Ger  6
  Guils de Cerdanya 7
  Isòvol  8
  Lles de Cerdanya 9
  Llívia  10
  Meranges  11
  Montellà i Martinet 12
  Prats i Sansor 13
  Prullans  14
  Puigcerdà  15
  Riu de Cerdanya 16
  Urús  17
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Per edat, destaca que el 52,5 % de la població atura-
da té més de 45 anys, que el 41,7 % té entre 25 i 44 
anys i que el 5,8 % té menys de 25 anys. Interanual-
ment, els aturats augmenten en tots els grups d’edat, 
excepte en les edats compreses entre els 25 i els 34 
anys i entre els 24 i els 44 anys, en què disminuei-
xen un -20,9 % i un -7,4 %, respectivament, en relació 
amb l’any anterior. Quant a sectors, l’agricultura és 
el sector en què més disminueix l’atur respecte del 
2018 (-50,0 %), seguit del sector de la construcció, 
en què disminueix un -11,3 %. Al contrari, el de la in-
dústria és el sector en què més augmenta l’atur el 
2019 (18,8 %) i en el de serveis, només un 1,2 %. En 
el grup «sense ocupació anterior» l’atur disminueix 
a la Cerdanya un -33,3 % respecte de l’any anterior. 

Els aturats de nacionalitat estrangera 
han augmentat un 7,3 %, mentre que els 
aturats de nacionalitat espanyola han 
disminuït un -3,8 %.

L’evolució de l’atur registrat a la Cerdanya segueix la 
tendència decreixent, tot i que el 2019 l’atur augmen-
ta lleugerament més que el 2018, en alguns mesos. 
Així, a finals de 2019 l’atur registrat de la comarca 
disminueix en -1,4 % respecte de l’any anterior, amb 
una disminució del -8,2 % pel que fa a l’atur masculí 
(17 aturats menys) i un augment significatiu (4,8 %) 
en l’atur femení (11 aturades més). Al final de 2019 hi 
ha 432 persones aturades registrades a la comarca, 
l’11 % del total del conjunt de la demarcació. 

La taxa d’atur registrat és del 5,3 %, 5,5 p.p. menys 
que a la demarcació de Girona (10,8 %), amb el qual 
la Cerdanya és la comarca amb la taxa d’atur més 
baixa de  totes les comarques gironines. Entre la po-
blació femenina, la taxa d’atur és del 6,5 %, 0,2 p.p. 
per sobre de la taxa d’atur de l’any anterior. La taxa 
d’atur masculí se situa més baixa (4,3 %) que la d’atur 
femení, 0,4 p.p. menys que el 2018. La taxa d’atur de 
la demarcació de Girona sobrepassa la de la comar-
ca amb gairebé 6 p.p. 

GRÀFIC 35. Comparació de l’evolució mensual dels aturats registrats de la Cerdanya, 2015-2019 (en milers).

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.
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MAPA 27. Taxa d’atur registrat de la Cerdanya, 2019 (%).

MAPA 26. Variació de l’atur registrat de la Cerdanya, 
2019 (%).

La baixada de l’atur també es manifesta en gairebé 
tots els nivells formatius, excepte en el nivell d’edu-
cació general i als estudis postsecundaris, en què 
augmenta el nombre d’aturats un 4,2 % i un 45,0 %, 
respectivament, el 2019. D’una banda, els aturats 
de programes de formació professional disminuei-
xen en 9 (-18,4 %), i els aturats d’estudis universitaris 
de primer cicle, d’estudis primaris incomplets i els 
tècnics-professionals superiors disminueixen en 5 
a cada grup (-29,4 %, -27,8% i -15,6 %, respectiva-
ment). Per altra banda, si tenim en compte els grans 
grups d’ocupació, en valors absoluts, el d’empleats 
d’oficina, comptables i administratius i artesans, i el 
de treballadors d’indústries i de la construcció, són 
els grups en què disminueix més el nombre d’atu-
rats de cada nivell de formació, 6 aturats menys a 
cadascun (-10,0 % i -7,8 %), mentre que en el grup 
de treballadors de restauració, personal i venedors, 
i directors i gerents, augmenta el nombre de aturats 
a la Cerdanya: 6 i 4 aturats més (5,3 % i un 200 %, 
respectivament).

L’atur disminueix en nou dels disset municipis de la 
comarca. Les reduccions més destacades es pro-
dueixen a Das (-100%), Prats i Sansor (-66,7 %) i 
Urús (-50,0 %). Només hi ha quatre municipis en què 
augmenta l’atur el 2019: Prullans (100 %), Montellà i 
Martinet (54,6 %), Bellver de Cerdanya (48,5 %) i Alp 
(21,4 %). Quant a taxa d’atur registrat, no hi ha cap 
municipi que superi la taxa d’atur de la demarcació. 
Meranges, Montellà i Martinet i Prullans són els que 
tenen la taxa més alta de la comarca, amb un 8,1 %, 
un 7,4 % i un 6,3 %, respectivament.

Al final de 2019 hi ha concedides 380 prestacions 
per desocupació, el qual representa un increment 
del 6,4 % respecte del mateix mes de l’any anterior. 
La taxa de cobertura augmenta 6,1 p.p. més que la 
de l’any anterior, i arriba a 88,8 %, tres punts per sota 
de la taxa de cobertura de la demarcació (90,8 %). 
Per tipologies de prestació de desocupació, la del 
nivell assistencial i la de renda activa són les úni-
ques en què augmenta la variació, amb un 34,8 % 
i un 57,1 %, respectivament, el 2019, mentre que el 
nivell contributiu disminueix en un -1,8 %.

La contractació laboral augmenta un 8,3 % a la co-
marca de la Cerdanya, variació superior a la de la 
demarcació (3,8 %). Per tipologia, la contractació in-
definida augmenta un 17,0 % (117 nous contractes), 
mentre que la contractació temporal augmenta un 
6,7 % (387 contractes nous). 
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 ENTORN        
 Nombre de municipis   17  221    7,7 % 
 Superfície total (km )   546,7  5.905,0    9,3 % 
 Superfície mitjana municipal (km )   32,2  26,7    NC 
 DEMOGRAFIA         
 Població total  17.882 18.192 761.947 771.044 1,7 % 1,2 % 2,3 % 2,4 % 
 Densitat (hab./km )  33 33 129 131 1,7 % 1,2 % NC NC 
 Homes  9.152 9.284 380.690 385.298 1,4 % 1,2 % 2,4 % 2,4 % 
 Dones  8.730 8.908 381.257 385.746 2,0 % 1,2 % 2,3 % 2,3 % 
 Població de menys de 16 anys  2.696 2.723 132.397 132.763 1,0 % 0,3 % 2,0 % 2,1 % 
 Població potencialment activa (16-64) 12.026 12.263 494.639 500.857 2,0 % 1,3 % 2,4 % 2,4 % 
 Població de 65 anys i més  3.160 3.206 134.911 137.424 1,5 % 1,9 % 2,3 % 2,3 % 
 Projecció població 2019-2038  18.192 18.084 771.044 837.822 -0,6 % 8,7 % 2,4 % 2,2 % 
 Població resident a l’estranger  926 962 25.565 27.445 3,9 % 7,4 % 3,6 % 3,5 % 
 Índex de dependència global  48,7 48,4 54,0 53,9 -0,3 p. -0,1 p. NC NC 
 Índex d’envelliment  117,2 117,7 101,9 103,5 0,5 p. 1,6 p. NC NC 
 Nacionalitat espanyola  15.493 15.612 617.227 618.736 0,8 % 0,2 % 2,5 % 2,5 % 
 Nacionalitat estrangera  2.389 2.580 144.720 152.308 8,0 % 5,2 % 1,7 % 1,7 % 
 Taxa d’estrangeria total  13,4 % 14,2 % 19,0 % 19,8 % 0,8 p.p. 5,6 p.p. NC NC 
 Taxa d’estrangeria extracomunitària  67,8 % 70,5 % 72,5 % 73,4 % 2,6 p.p. 3,0 p.p. NC NC 
 Població de menys de 16 anys  349 368 26.057 27.139 5,4 % 4,2 % 1,3 % 1,4 % 
 Població potencialment activa (16-64) 1.948 2.120 108.790 114.738 8,8 % 5,5 % 1,8 % 1,8 % 
 Població de 65 anys i més  92 92 9.873 10.431 0,0 % 5,7 % 0,9 % 0,9 % 
 Àfrica  324 350 52.513 54.982 8,0 % 4,7 % 0,6 % 0,6 % 
 Amèrica  978 1.116 28.515 31.641 14,1 % 11,0 % 3,4 % 3,5 % 
 Àsia  66 74 10.891 11.691 12,1 % 7,3 % 0,6 % 0,6 % 
 Europa  1.019 1.038 52.695 53.875 1,9 % 2,2 % 1,9 % 1,9 % 
    Unió Europea  768 762 39.817 40.461 -0,8 % 1,6 % 1,9 % 1,9 % 
 Resta del món  2 2 106 99 0,0 % -6,6 % 1,9 % 2,0 % 
 5 nacionalitats principals (comarca)  1.225 1.319 75.703 79.638 7,7 % 5,2 % 1,6 % 1,7 % 
 Bolívia  418 410 2.165 2.064 -1,9 % -4,7 % 19,3 % 19,9 % 
 Romania  264 263 14.239 14.591 -0,4 % 2,5 % 1,9 % 1,8 % 
 Colòmbia  156 242 2.722 3.361 55,1 % 23,5 % 5,7 % 7,2 % 
 Marroc  198 225 37.063 38.887 13,6 % 4,9 % 0,5 % 0,6 % 
 Portugal  189 179 1.487 1.494 -5,3 % 0,5 % 12,7 % 12,0 % 
 ACTIVITAT ECONÒMICA         
 Nombre d’empreses  1.072 1.076 28.491 28.529 0,4 % 0,1 % 3,8 % 3,8 % 
 Agricultura  13 13 383 374 0,0 % -2,3 % 3,4 % 3,5 % 
 Indústria  53 57 4.450 4.485 7,5 % 0,8 % 1,2 % 1,3 % 
 Construcció  154 156 3.584 3.629 1,3 % 1,3 % 4,3 % 4,3 % 
 Serveis  852 850 21.850 21.833 -0,2 % -0,1 % 3,9 % 3,9 % 
 Dimensió mitjana  5,4 5,7 8,4 8,7 0,3 p. 0,3 p. NC NC 
     Agricultura  1,5 1,6 3,7 3,9 0,2 p. 0,2 p. NC NC 
     Indústria  3,8 3,8 10,4 11,1 0,0 p. 0,7 p. NC NC 
     Construcció  2,9 3,0 4,8 4,8 0,1 p. 0,0 p. NC NC 
     Serveis  6,0 6,3 8,0 8,2 0,3 p. 0,3 p. NC NC 
 15 sectors principals d’activitat  895 898 20.706 20.712 0,3 % 0,0 % 4,3 % 4,3 % 
 56 - Serveis de menjar i begudes  187 185 3.318 3.320 -1,1 % 0,1 % 5,6 % 5,6 % 
 47 - Comerç al detall, excepte el comerç  
 de vehicles de motor i motocicletes  165 155 4.375 4.241 -6,1 % -3,1 % 3,8 % 3,7 % 
 41 - Construcció d’immobles  81 81 1.776 1.792 0,0 % 0,9 % 4,6 % 4,5 % 
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 43 - Activitats especialitzades  
 de la construcció  72 75 1.764 1.792 4,2 % 1,6 % 4,1 % 4,2 % 
 55 - Serveis d’allotjament  71 67 803 811 -5,6 % 1,0 % 8,8 % 8,3 % 
 84 -  Administració pública, Defensa  
 i Seguretat Social obligatòria  51 54 908 984 5,9 % 8,4 % 5,6 % 5,5 % 
 68 - Activitats immobiliàries  47 47 1.015 993 0,0 % -2,2 % 4,6 % 4,7 % 
 93 - Activitats esportives, recreatives  
 i d’entreteniment  45 47 564 573 4,4 % 1,6 % 8,0 % 8,2 % 
 81 - Serveis a edificis i activitats de jardineria 38 41 649 648 7,9 % -0,2 % 5,9 % 6,3 % 
 85 - Educació  29 33 687 696 13,8 % 1,3 % 4,2 % 4,7 % 
 46 - Comerç a l’engròs i intermediaris del  
 comerç, excepte vehicles de motor  
 i motocicletes  27 27 1.555 1.536 0,0 % -1,2 % 1,7 % 1,8 % 
 45 - Venda i reparació de vehicles de motor 
 i motocicletes  26 24 951 970 -7,7 % 2,0 % 2,7 % 2,5 % 
 49 - Transport terrestre; transport 
 per canonades  19 22 816 830 15,8 % 1,7 % 2,3 % 2,7 % 
 96 - Altres activitats de serveis personals 21 22 1.000 995 4,8 % -0,5 % 2,1 % 2,2 % 
 10 - Indústries de productes alimentaris 16 18 525 531 12,5 % 1,1 % 3,0 % 3,4 % 
 MERCAT DE TREBALL         
 Població ocupada  8.116 8.289 303.682 309.455 2,1 % 1,9 % 2,7 % 2,7 % 
 Homes  4.313 4.430 165.237 167.899 2,7 % 1,6 % 2,6 % 2,6 % 
 Dones  3.803 3.859 138.445 141.556 1,5 % 2,2 % 2,7 % 2,7 % 
 Nacionals  7.063 7.172 254.669 257.667 1,5 % 1,2 % 2,8 % 2,8 % 
 Estrangers  1.053 1.117 49.013 51.788 6,1 % 5,7 % 2,1 % 2,2 % 
 Menys de 30 anys  1.307 1.334 47.755 48.536 2,1 % 1,6 % 2,7 % 2,7 % 
 De 30 a 44 anys  2.960 2.911 117.331 116.266 -1,7 % -0,9 % 2,5 % 2,5 % 
 De 45 a 54 anys  2.185 2.237 82.368 84.988 2,4 % 3,2 % 2,7 % 2,6 % 
 Més de 55 anys  1.664 1.807 56.228 59.665 8,6 % 6,1 % 3,0 % 3,0 % 
 Taxa d’ocupació registrada  67,5 % 67,6 % 61,4 % 57,5 % 0,1pp -3,9pp NC NC 
 Llocs de treball  8.043 8.389 300.368 307.896 4,3 % 2,5 % 2,7 % 2,7 % 
 Agricultura  279 272 4.639 4.633 -2,5 % -0,1 % 6,0 % 5,9 % 
 Indústria  292 307 52.763 54.042 5,1 % 2,4 % 0,6 % 0,6 % 
 Construcció  953 982 26.897 27.313 3,0 % 1,5 % 3,5 % 3,6 % 
 Serveis  6.519 6.828 216.069 221.908 4,7 % 2,7 % 3,0 % 3,1 % 
 Activitats d’alt contingut tecnològic   59 60 14.337 14.695 1,7 % 2,5 % 0,4 % 0,4 % 
 Assalariats  5.798 6.094 238.768 247.907 5,1 % 3,8 % 2,4 % 2,5 % 
 Autònoms  2.245 2.295 61.600 59.989 2,2 % -2,6 % 3,6 % 3,8 % 
 15 sectors principals d’activitat  6.891 7.160 189.390 193.600 3,9 % 2,2 % 3,6 % 3,7 % 
 56 - Serveis de menjar i begudes  1.052 1.108 24.025 24.835 5,3 % 3,4 % 4,4 % 4,5 % 
 86 - Activitats sanitàries  1.046 1.085 14.755 15.195 3,7 % 3,0 % 7,1 % 7,1 % 
 47 - Comerç al detall, excepte el comerç  
 de vehicles de motor i motocicletes  721 715 34.351 34.610 -0,8 % 0,8 % 2,1 % 2,1 % 
 55 - Serveis d’allotjament  616 616 7.305 7.689 0,0 % 5,3 % 8,4 % 8,0 % 
 43 - Activitats especialitzades de  
 la construcció  516 527 14.815 15.019 2,1 % 1,4 % 3,5 % 3,5 % 
 85 - Educació  378 478 11.142 11.501 26,5 % 3,2 % 3,4 % 4,2 % 
 93 - Activitats esportives, recreatives  
 i d’entreteniment  483 466 4.544 4.699 -3,5 % 3,4 % 10,6 % 9,9 % 
 41 - Construcció d’immobles  428 447 11.403 11.624 4,4 % 1,9 % 3,8 % 3,8 % 
 84 - Administració pública, Defensa  
 i Seguretat Social obligatòria  358 385 23.783 24.909 7,5 % 4,7 % 1,5 % 1,5 % 
 49 - Transport terrestre; transport  
 per canonades  299 353 8.329 8.467 18,1 % 1,7 % 3,6 % 4,2 % 
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 81 - Serveis a edificis i activitats de jardineria 241 249 8.468 8.574 3,3 % 1,3 % 2,8 % 2,9 % 
 01 - Agricultura, ramaderia, caça i activitats 
  dels serveis que s’hi relacionen  248 246 3.781 3.712 -0,8 % -1,8 % 6,6 % 6,6 % 
 46 - Comerç a l’engròs i intermediaris del  
 comerç, excepte vehicles de motor  
 i motocicletes  196 215 15.292 15.583 9,7 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % 
 78 - Activitats relacionades amb l’ocupació 182 139 4.486 4.226 -23,6 % -5,8 % 4,1 % 3,3 % 
 68 - Activitats immobiliàries  127 131 2.911 2.957 3,1 % 1,6 % 4,4 % 4,4 % 
 Persones aturades registrades  438 432 38.880 37.745 -1,4 % -2,9 % 1,1 % 1,1 % 
 Homes  207 190 17.663 17.094 -8,2 % -3,2 % 1,2 % 1,1 % 
 Dones  231 242 21.217 20.651 4,8 % -2,7 % 1,1 % 1,2 % 
 Nacionals  342 329 27.726 27.182 -3,8 % -2,0 % 1,2 % 1,2 % 
 Estrangers  96 103 11.154 10.563 7,3 % -5,3 % 0,9 % 1,0 % 
 Agricultura  4 2 1.273 1.171 -50,0 % -8,0 % 0,3 % 0,2 % 
 Indústria  16 19 3.685 3.647 18,8 % -1,0 % 0,4 % 0,5 % 
 Construcció  80 71 3.548 3.332 -11,3 % -6,1 % 2,3 % 2,1 % 
 Serveis  332 336 28.146 27.515 1,2 % -2,2 % 1,2 % 1,2 % 
 Sense ocupació anterior  6 4 2.228 2.080 -33,3 % -6,6 % 0,3 % 0,2 % 
 Població activa local estimada  8.036 8.141 344.844 348.445 1,3 % 1,0 % 2,3 % 2,4 % 
 Taxa d’atur registrat estimada  5,5 % 5,3 % 11,3 % 10,8 % -0,1 p.p. -0,4 p.p. NC NC 
     Homes  4,7 % 4,3 % 9,7 % 9,3 % -0,4 p.p. -0,4 p.p. NC NC 
     Dones  6,3 % 6,5 % 13,1 % 12,6 % 0,2 p.p. -0,5 p.p. NC NC 
 Nombre total de contractes  6.816 7.380 291.426 302.449 8,3 % 3,8 % 2,3 % 2,4 % 
 Beneficiaris de prestacions  357 380 31.351 32.393 6,4 % 3,3 % 1,1 % 1,2 % 
    Taxa cobertura prestacions  82,6 % 88,8 % 85,5 % 90,8 % 6,1 p.p. 5,3 p.p. NC NC 
 TURISME         
 Places en establiments hotelers  3.209 3.224 82.778 83.786 0,5 % 1,2 % 3,9 % 3,8 % 
 Places en càmpings  4.524 4.278 134.475 133.185 -5,4 % -1,0 % 3,4 % 3,2 % 
 Places en establiments de turisme rural 437 458 6.818 6.745 4,8 % -1,1 % 6,4 % 6,8 % 
 Places en apartaments  329 329 6.178 6.229 0,0 % 0,8 % 5,3 % 5,3 % 
 Places en huts  3.630 4.570 180.030 203.323 25,9 % 12,9 % 2,0 % 2,2 % 
 FINANCES PÚBLIQUES5         
 Pressupostos municipals: ingressos   31.767 19.345 1.079.144 1.029.129 -39,1% -4,6% 2,9% 1,9% 
 Pressupostos municipals: despeses  31.757 19.336 1.078.126 1.025.586 -39,1% -4,9% 2,9% 1,9% 
 Deute viu municipal  7.418 6.434 350.870 324.430 -13,3% -7,5% 2,1% 2,0% 

1. S’han inclòs tots els municipis de la Cerdanya (gironina i lleidetana)     
2. Població a 1 de gener de 2018 i a 1 de gener de 2019.     
3. Es consideren d’alt contingut tecnològic les activitats industrials de tecnologia alta i mitjana-alta i els serveis de tecnologia alta-punta. 
4. Habitatges d’ús turístic.     
5. Xifres en milers d’euros.     
NC: calculable; p.: punts absoluts; p.p.: punts percentuals.    
Vegeu l’apartat de «Metodologia» per a les definicions dels indicadors.    
Per ampliar les dades, consulteu el programa XIFRA (www.ddgi.cat/xifra).

   

2018 201820182019 20192019 Cerdanya

Demarcació GironaCerdanya   Variació 2018-2019 Pes Cerdanya 
/ Demarcació

Demarcació 
Girona

4



 70 | Demarcació de Girona



G
ar

ro
tx

a



Població 2019

Població aturada registrada 2019

Taxa d’ocupació 
registrada

Taxa d’atur  
registrat

Distribució per edat 
sobre el total d’ocupats (pes %)

<30 30-44 45-54 >55

TOTAL
57.590

TOTAL
25.252

TOTAL
2.103

ESTRANGERS
8.892

ESTRANGERS
3.973

DONES
28.815

DONES
1.139

DONES
11.566

HOMES
28.775

HOMES
964

HOMES
13.686

Variació interanual

0,5 %
0,7 %

0,2 %

10 8 2

La població
creix un

Variació interanual

12,4 %

977

1,4 %
2,0 %1,7 %

568409 984

1,7 %

Variació interanual

1,7 %

417

1,4 % 1,9 %

9,0 %

259158 328

7,5 %

Població ocupada  
registrada (resident a la comarca) segons IVT 2019 69,0 %

16,6 % 36,2 % 26,4 % 20,8 %



Empreses
de la comarca segons IVT 2019

Turisme 2019 
(places)

Finances públiques 2019

El nombre d’empreses  
disminueix un

AGRICULTURA
48
2,4 %

HOTELS
1.183

PRESSUPOSTOS 
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La Garrotxa

GRÀFIC 36. Piràmide d’edats de la Garrotxa, 2019-2038 (%).

GRÀFIC 35. Taxes de variació de la població de la 
Garrotxa, 2012-2019 (%).

La comarca de la Garrotxa està integrada per 21 mu-
nicipis, amb una superfície de 734,6 km2, el que re-
presenta el 12,4 % de la superfície de la demarcació i 
una superfície mitjana de 35,0 km2. Olot n’és la capital. 

Amb 57.590 habitants, la Garrotxa és la cinquena co-
marca més poblada de les vuit comarques de la pro-
víncia de Girona, on viu el 7,5 % de la població de la 
demarcació. Així, la població ha anat augmentant po-
sitivament des del 2017, i el 2019 ha augmentat con-
cretament un 1,7 %. La població resident a l’estranger 
ha crescut també significativament: un 11,3 %, fins a 
arribar a 1.605 persones, el 2019. 

Amb una densitat de població de 78 hab./km2, és la 
sisena comarca amb més densitat de la demarcació. 
La capital, amb 35.228 habitants, aplega el 61 % de 
la població comarcal. Sumant-hi la població de la 
Vall d’en Bas (3.072 hab.) i la de Sant Joan les Fonts 
(3.006 hab.), s’arriba al 72 % del total de població de 
la Garrotxa. Per una banda, setze dels vint-i-un muni-
cipis de la Garrotxa guanyen població el 2019, i en els 
municipis d’Olot, la Vall d’en Bas, Sant Joan les fonts 
i Maià de Montcal és on augmenten més el nombre 
d’habitants (742, 43, 40 i 36 habitants més, respecti-
vament). Per altra banda, Maià de Montcal i Riudaura 
són els municipis que tenen el percentatge de varia-
ció de població més alt el 2019: un 8,7 % i un 3,5 %, 
respectivament. 

La població estrangera (8.892 persones) represen-
ta el 5,8 % del total de la demarcació de Girona i el 
15,4 % del total comarcal. El 80 % d’aquests estran-
gers són extracomunitaris, i hi predominen les naci-
onalitats índia (1.615), marroquina (1.185), romanesa 
(979), xinesa (810) i hondurenya (791). La població 
hondurenya és la que més s’ha incrementat respec-
te del 2018: un 23,8 %. Destaca l’augment interanual 
dels estrangers vinguts del continent americà (25,3 %) 
i de l’africà (10,8 %).

El 63,6 % dels habitants són població activa (de 16 
a 64 anys), mentre que els menors de 16 anys i els 
de 65 anys i més representen el 16,0 % i el 20,4 % 
del pes a la comarca. Amb un índex d’envelliment del 
127,6, l’any 2019 la Garrotxa continua sent una de les 
comarques més envellides (la segona després del Ri-
pollès) de la demarcació. Les projeccions de pobla-
ció de l’IDESCAT per al 2038 situen una disminució 
de la població de 35 a 59 anys i un augment de la 
població més gran (a partir dels 60 anys).

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’INE.

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’IDESCAT. Projeccions de població (base 2018). Escenari mitjà.
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GRÀFIC 38. Taxes de variació interanual de la població ocupada registrada de la Garrotxa, 2016-2019 (%).

Segons l’Anuari econòmic comarcal 2019, del BBVA, 
el VAB de la comarca de la Garrotxa té una taxa de 
variació d’un 2,3 % durant el 2018, una taxa lleuge-
rament superior a la mitjana gironina, que és d’un 
1,7 %, tot i que pateix una disminució en comparació 
amb el 2017 (-1,3 %). 

A la finalització de l’any 2019, l’ocupació registrada 
de la població resident a la Garrotxa mostra un in-
crement de l’1,7 %, el menor des del 2016, i lleugera-
ment menor que l’increment interanual de la demar-
cació de Girona (un 1,9 %). D’aquesta manera, l’any 
acaba amb 25.252 persones ocupades a la comarca 
de la Garrotxa, 417 més que l’any anterior.

Per sexe, l’ocupació creix més entre els homes 
(1,9 %) que entre les dones (1,4 %). Els homes ocu-
pats se xifren en 13.686 (259 més que l’any anterior) 
i l’ocupació femenina arriba a 11.566 (158 més). Així 
doncs, la població ocupada de la comarca engloba 
el 8,2 % dels ocupats de la demarcació de Girona. 

L’any 2019 la població ocupada resi-
dent a la comarca augmenta un 1,7 %, 
el qual representa un 8,2 % del pes to-
tal d’ocupats a la demarcació.

Font: Anuari econòmic comarcal 2019 - BBVA.

GRÀFIC 37. Taxes de variació del valor afegit 
brut (VAB) de la Garrotxa, 2015-2018 (%).
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Font: XIFRA, a partir de les dades de l’IDESCAT.
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MAPA 29. Taxa d’ocupació registrada de la Garrotxa, 
2019 (%).

MAPA 28. Variació de la població ocupada registrada de 
la Garrotxa, 2019 (%).

Pel que fa a la nacionalitat, els estrangers arriben a 
3.973 persones ocupades i els espanyols a 21.279. 
Així, el percentatge de persones ocupades de 
nacionalitat estrangera s’incrementa, el 2019, un 
9,0 % (324 ocupats estrangers més que l’any an-
terior), mentre que les de nacionalitat espanyola es 
mantenen estables respecte del 2018; s’incremen-
ten només un 0,4 % (89 ocupats més). Així, el pes 
dels estrangers ocupats en relació amb el total de 
la població ocupada de la demarcació de Girona 
se situa en el 7,7 %.

Per edats, 4.197 són menors de 30 anys; 9.136 te-
nen entre 30 i 44 anys; 6.664 entre 45 i 54 anys, i 
5.255, 55 anys i més. Respecte de l’any anterior, en 
tots els grups d’edat s’incrementa el nombre d’ocu-
pats, excepte en el tram de 30 a 44 anys, en què 
disminueix en un -0,5 %. El grup d’edat de 55 anys 
i més és el tram d’ocupats que més increment té el 
2019: un 4,6 %, seguit del tram de 45 a 54 anys (un 
2,4 %) i del de menys de 30 anys (un 1,9 %). Les 
xifres per edats reflecteixen una població ocupada 
del 8,2 % respecte a la de la demarcació de Girona, 
i situa la Garrotxa en cinquena posició.

Pel que fa a la variació interanual de la població 
ocupada resident a la comarca, es registra un aug-
ment del total dels ocupats de l’1,9 %, que es pro-
dueix en onze dels vint-i-un municipis de la comar-
ca de la Garrotxa. Els municipis amb un creixement 
més notable d’ocupats són Sant Aniol de Finestres 
i Mieres, amb un 8,1 % i un 6,1 %, respectivament. 
En valors absoluts, destaquen els municipis d’Olot 
i les Preses, en què han augmentat 340 i 47, res-
pectivament, el nombre d’ocupats en comparació 
amb el 2018.

La taxa d’ocupació registrada global de la pobla-
ció en edat de treballar a la Garrotxa se situa en 
el 69,0 %, 11 p.p. per sobre de la taxa d’ocupació 
registrada de la demarcació. Per municipis, la taxa 
d’ocupació més elevada es troba als municipis de 
les Preses i de la Vall d’en Bas, amb un 79,3 % i 
un 77,6 %, respectivament. En canvi, els municipis 
amb la taxa d’ocupació més baixa són Sant Ferriol 
(55,1 %) i Beuda (60,9 %). 

El 2019 a la Garrotxa s’incrementen un 
9,0 % (324 més) els ocupats de naci-
onalitat estrangera, un increment molt 
per sobre del d’ocupats de nacionalitat 
espanyola, d’un 0,1 % (12 més).

   
  Argelaguer 1
  Besalú  2
  Beuda  3
  Castellfollit de la Roca 4
  Maià de Montcal 5
  Mieres  6
  Montagut i Oix 7
  Olot  8
  Planes d’Hostoles, les 9
  Preses, les 10
  Riudaura  11

   
  Sales de Llierca 12
  Sant Aniol de Finestres 13
  Sant Feliu de Pallerols 14
  Sant Ferriol 15
  Sant Jaume de Llierca 16
  Sant Joan les Fonts 17
  Santa Pau 18
  Tortellà  19
  Vall de Bianya, la 20
  Vall d’en Bas, la 21
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més important són el del comerç al detall (-137), el 
d’activitats associatives (-38) i el de confecció de pe-
ces de vestir (-28), mentre que entre els subsectors 
en què s’han incrementat els llocs de treball el 2019 
destaquen notablement el de les indústries de pro-
ductes alimentaris (667), el de l’educació (68) i el de 
les activitats relacionades amb l’ocupació (51).

A la Garrotxa, amb un creixement de 
llocs de treball del 3,1 % el 2019, es re-
gistra una tendència positiva durant sis 
anys consecutius.

GRÀFIC 39. Subsectors d’activitat amb més pèrdua 
de llocs de treball de la Garrotxa, 2019 (absolut).

GRÀFIC 40. Subsectors d’activitat amb més guany  
de llocs de treball de la Garrotxa, 2019 (absolut).

L’evolució dels llocs de treball (treballadors de les 
empreses de la comarca, hi resideixin o no) continua 
la tendència positiva dels anys anteriors (2014-2018), 
i el 2019 el creixement se situa en el 3,1 %, amb el 
qual la Garrotxa és la tercera comarca amb més vari-
ació, tot superant la mitjana de la demarcació (2,5 %). 
Les empreses, a diferència dels llocs de treball, han 
experimentat una disminució del -0,3% respecte del 
nombre total d’empreses de la comarca. 

Pel que fa referència als subsectors d’activitat econò-
mica, els que han patit una pèrdua de llocs de treball 

GRÀFIC 41. Taxes de variació interanual del llocs de treball i empreses de la Garrotxa, 2012-2019 (%).

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.

Llocs de treball Garrotxa Llocs de treball demarcació de Girona Empreses Garrotxa Empreses demarcació de Girona 

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.
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MAPA 30. Variació dels llocs de treball registrats de 
la Garrotxa, 2019 (%).

Els llocs de treball d’assalariats augmenten un 5,8 %, 
mentre que el nombre d’autònoms disminueix un 
-7,2% el 2019, amb el qual la Garrotxa és la comar-
ca en què més ha disminuït el nombre d’autònoms. 
El pes dels assalariats a la comarca és del 80,6 %, 
mentre que el pes dels assalariats a la demarcació 
és d’un 8,2 %, un percentatge similar percentatge al 
del pes dels autònoms de la Garrotxa a la demarca-
ció (7,9 %). A la Garrotxa augmenten els lloc de tre-
ball en tots els sectors d’activitat, excepte l’agricul-
tura, que disminueix un -2,2 % respecte del 2018 (11 
llocs de treball menys). El sector de la indústria és el 
que més ha variat des del 2018: un 6,7 % (625 nous 
llocs de treball), seguit del sector de la construcció, 
un 1,8 % (30), i del de serveis, un 0,9 % (110). La 
Garrotxa és la segona comarca amb l’augment  més 
gran d’assalariats de les vuit comarques gironines. 

Les activitats d’alt contingut tecnològic 
han disminuït un -1,1 % a la comarca 
respecte de l’any anterior, i aquesta ac-
tivitat té un pes del 12,8 % a la demar-
cació.

La variació interanual dels llocs de treball a la Gar-
rotxa registra reduccions en vuit dels vint-i-un mu-
nicipis, i Montagut i Oix i Maià de Montcal són els 
municipis on disminueixen més, amb un -7,8 % i un 
-7,1 %, respectivament. D’altra banda, els municipis 
que destaquen per l’increment dels llocs de treball 
són Sant Feliu de Pallerols (13,0 %) i Sant Joan les 
Fonts (10,4 %). Tot i això si tenim en compte els va-
lors absoluts, és en els municipis d’Olot i Sant Joan 
les Fonts on augmenta més el nombre de llocs de 
treball, amb 346 i 278, respectivament, el 2019.

Respecte a l’evolució del nombre d’empreses, es 
registren augments en onze dels vint-i-un municipis 
respecte del 2018. Predominen els municipis de Sa-
les de Llierca i Riudaura per la variació interanual po-
sitiva del 25,0 % i el 14,3 %, respectivament, mentre 
que Maià de Montcal i Santa Pau tenen una variació 
negativa del -13,3 % i el -10,0 %, respectivament. En 
valors absoluts, la Vall de Bianya és el municipi que 
més empreses crea en el 2019, 3 de noves, mentre 
que Besalú i Santa Pau perden 7 i 6 empreses, res-
pectivament. 

MAPA 31. Variació d’empreses registrades de la Garrotxa, 
2019 (%).

   
  Argelaguer 1
  Besalú  2
  Beuda  3
  Castellfollit de la Roca 4
  Maià de Montcal 5
  Mieres  6
  Montagut i Oix 7
  Olot  8
  Planes d’Hostoles, les 9
  Preses, les 10
  Riudaura  11

   
  Sales de Llierca 12
  Sant Aniol de Finestres 13
  Sant Feliu de Pallerols 14
  Sant Ferriol 15
  Sant Jaume de Llierca 16
  Sant Joan les Fonts 17
  Santa Pau 18
  Tortellà  19
  Vall de Bianya, la 20
  Vall d’en Bas, la 21
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64 anys, que representen el valor més alt de la comar-
ca (33,0 %), amb un total de 695 aturats. Interanual-
ment, destaca la davallada de l’atur del -14,4 % entre 
el grup d’edat de 16 a 24 anys (-24 aturats) i també 
entre el grup de 35 a 44 anys (-6,2 %, -27 aturats). En 
canvi, les persones aturades de 25 a 34 anys són les 
que s’han incrementat més respecte de l’any anterior 
(11,6 %), juntament amb les del grup d’edat de 45 a 
54 anys (2,2 %) i de 55 a 64 anys (1,6 %). 

Respecte dels grans sectors d’activitat econòmica, 
ressalta el pes del sector de serveis, que aplega el 
68,4 % dels aturats de la comarca, així com el de la 
indústria, que en té el 19,3 %. Interanualment, destaca 
la reducció de l’atur en el grup «sense ocupació an-
terior» (-11,0 %) respecte del 2018, així com en el de 
la construcció i la indústria (-6,8 % i -1,9 %). El sector 
de serveis és l’únic en què l’atur  ha augmentat un 
2,8 %, ja que en el de l’agricultura es manté respecte 
de l’any anterior. 

En els grans grups d’ocupació destaca 
el nombre d’aturats d’ocupacions ele-
mentals (784),de serveis de restauració, 
serveis personals i venedors (365) i ar-
tesans, treballadors d’indústries i de la 
construcció (242).

L’evolució de l’atur registrat continua a la baixa com 
els darrers anys (des del 2015), tot i que a finals de 
2019 l’atur repunta un 0,5 % (10 aturats més), varia-
ció molt diferent a la de la demarcació de Girona, en 
què disminueix un -2,9 %. Així doncs, a la comarca 
de la Garrotxa hi ha 2.103 persones aturades, que re-
presenten el 5,6 % d’aturats totals del conjunt de les 
comarques gironines. Els valors més baixos d’aturats 
al llarg d’aquests cinc anys es troben en els mesos 
d’estiu del 2018 i el 2019, i en algun cas no arriba als 
2.000 aturats a la comarca. 

La taxa d’atur registrat de la Garrotxa és del 7,5 %, 
1 p.p. menys que l’any anterior, i més de 3 punts res-
pecte de la taxa d’atur provincial (10,8 %). La taxa 
d’atur femení és del 8,8 %, i es manté per sota de la 
taxa de la demarcació (12,6 %), mentre que la taxa 
d’atur masculí se situa en el 6,4 %, gairebé tres punts 
per sota de la taxa d’atur de la demarcació (9,3 %). 

La Garrotxa és la cinquena comarca 
amb la taxa d’atur registrat (7,5 %) més 
elevada dels les comarques gironines, 
darrere del Gironès (9,9 %). 

Per edat, el 6,8 % dels aturats registrats són menors 
de 25 anys, el 37,8 % té entre 25 i 44 anys, i el 55,4 % 
té més de 45 anys. Destaquen els aturats d’entre 55 a 

GRÀFIC 42. Comparació de l’evolució mensual dels aturats registrats de la Garrotxa, 2015-2019 (en milers).

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.
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MAPA 33. Taxa d’atur registrat de la Garrotxa, 2019 (%).

MAPA 32. Variació de l’atur registrat de la Garrotxa, 
2019 (%). 

Per nivells formatius, l’atur disminueix entre els 
grups de persones amb estudis primaris incomplets 
(-5,3 %), amb educació general (-2,6 %) i amb altres 
estudis postsecundaris (-25,0 %). En canvi, els ni-
vells formatius en què més augmenten els aturats 
són els universitaris de segon i tercer cicle (23,6 %), 
en els quals hi ha 25 nous aturats respecte de l’any 
anterior, i universitaris de primer cicle (18,2 %), en 
què hi ha 8 aturats més. L’atur de la població es-
trangera es redueix en un -2,4 %, i se situa en 456 
persones aturades. Els aturats estrangers d’entre 16 
i 24 anys són els que més han disminuït respecte del 
2018: un -43,6 %. 

L’atur disminueix en vuit dels vint-i-un municipis de 
la Garrotxa. En destaquen Tortellà (-26,9 %) i Beuda 
(-18,2 %) amb els percentatges més reduïts d’atu-
rats de la comarca. En canvi, Santa Pau (35,1 %) i 
Sales de Llierca (28,6 %) són els municipis on s’ha 
incrementat més el nombre d’aturats respecte del 
2018. Tot i així, en valors absoluts, els municipis en 
què més han augmentat el nombre d’aturats són 
Olot (19), Santa Pau (13) i la Vall d’en Bas (5), men-
tre que Sant Joan les Fonts és el municipi on han 
disminuït més els aturats (-11). 

Al final de 2019 hi ha concedides 1.628 prestaci-
ons per desocupació, un 12,2 % més que l’any 
anterior, un valor molt per sobre de la variació inte-
ranual de la demarcació (3,3 %). Així doncs, la taxa 
de cobertura de la Garrotxa augmenta del 73,1 % el 
2018 al 81,2 % el 2019. 

El nombre de contractes laborals l’any 2019 arriba 
a 21.847, el qual equival a un augment del 10,4 % 
(2.053 contractes nous), dels quals el 82,2 % són 
contractes temporals i el 17,8 %, contractes inde-
finits. 

El 2019 a la Garrotxa els contractes 
han augmentat un 10,4 %: 17.959 con-
tractes temporals i 3.888 contractes in-
definits.

   
  Argelaguer 1
  Besalú  2
  Beuda  3
  Castellfollit de la Roca 4
  Maià de Montcal 5
  Mieres  6
  Montagut i Oix 7
  Olot  8
  Planes d’Hostoles, les 9
  Preses, les 10
  Riudaura  11

   
  Sales de Llierca 12
  Sant Aniol de Finestres 13
  Sant Feliu de Pallerols 14
  Sant Ferriol 15
  Sant Jaume de Llierca 16
  Sant Joan les Fonts 17
  Santa Pau 18
  Tortellà  19
  Vall de Bianya, la 20
  Vall d’en Bas, la 21
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 ENTORN        
 Nombre de municipis   21  221    9,5 % 
 Superfície total (km )   734,6  5.905,0    12,4 % 
 Superfície mitjana municipal (km )   35,0  26,7    NC 
 DEMOGRAFIA         
 Població total  56.613 57.590 761.947 771.044 1,7 % 1,2 % 7,4 % 7,5 % 
 Densitat (hab./km )  77 78 129 131 1,7 % 1,2 % NC NC 
 Homes  28.207 28.775 380.690 385.298 2,0 % 1,2 % 7,4 % 7,5 % 
 Dones  28.406 28.815 381.257 385.746 1,4 % 1,2 % 7,5 % 7,5 % 
 Població de menys de 16 anys  9.089 9.213 132.397 132.763 1,4 % 0,3 % 6,9 % 6,9 % 
 Població potencialment activa (16-64) 35.834 36.618 494.639 500.857 2,2 % 1,3 % 7,2 % 7,3 % 
 Població de 65 anys i més  11.690 11.759 134.911 137.424 0,6 % 1,9 % 8,7 % 8,6 % 
 Projecció població 2019-2038  57.590 62.617 771.044 837.822 8,7 % 8,7 % 7,5 % 7,5 % 
 Població resident a l’estranger  1.442 1.605 25.565 27.445 11,3 % 7,4 % 5,6 % 5,8 % 
 Índex de dependència global  58,0 57,3 54,0 53,9 -0,7 p. -0,1 p. NC NC 
 Índex d’envelliment  128,6 127,6 101,9 103,5 -1,0 p. 1,6 p. NC NC 
 Nacionalitat espanyola  48.705 48.698 617.227 618.736 0,0 % 0,2 % 7,9 % 7,9 % 
 Nacionalitat estrangera  7.908 8.892 144.720 152.308 12,4 % 5,2 % 5,5 % 5,8 % 
 Taxa d’estrangeria total  14,0 % 15,4 % 19,0 % 19,8 % 1,5 p.p. 4,3 p.p. NC NC 
 Taxa d’estrangeria extracomunitària  78,8 % 79,7 % 72,5 % 73,4 % 0,9 p.p. -6,3 p.p. NC NC 
 Població de menys de 16 anys  1.298 1.472 26.057 27.139 13,4 % 4,2 % 5,0 % 5,4 % 
 Població potencialment activa (16-64) 6.343 7.134 108.790 114.738 12,5 % 5,5 % 5,8 % 6,2 % 
 Població de 65 anys i més  267 286 9.873 10.431 7,1 % 5,7 % 2,7 % 2,7 % 
 Àfrica  2.020 2.239 52.513 54.982 10,8 % 4,7 % 3,8 % 4,1 % 
 Amèrica  1.359 1.703 28.515 31.641 25,3 % 11,0 % 4,8 % 5,4 % 
 Àsia  2.282 2.518 10.891 11.691 10,3 % 7,3 % 21,0 % 21,5 % 
 Europa  2.242 2.421 52.695 53.875 8,0 % 2,2 % 4,3 % 4,5 % 
    Unió Europea  1.679 1.806 39.817 40.461 7,6 % 1,6 % 4,2 % 4,5 % 
 Resta del món  5 11 106 99 120,0 % -6,6 % 4,7 % 11,1 % 
 5 nacionalitats principals (comarca)  4.782 5.380 70.882 75.173 12,5 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % 
 Índia  1.387 1.615 5.021 5.576 16,4 % 11,1 % 27,6 % 29,0 % 
 Marroc  1.056 1.185 37.063 38.887 12,2 % 4,9 % 2,8 % 3,0 % 
 Romania  883 979 14.239 14.591 10,9 % 2,5 % 6,2 % 6,7 % 
 Xina  817 810 3.683 3.716 -0,9 % 0,9 % 22,2 % 21,8 % 
 Hondures  639 791 10.876 12.403 23,8 % 14,0 % 5,9 % 6,4 % 
 ACTIVITAT ECONÒMICA         
 Nombre d’empreses  1.980 1.975 28.491 28.529 -0,3 % 0,1 % 6,9 % 6,9 % 
 Agricultura  48 48 383 374 0,0 % -2,3 % 12,5 % 12,8 % 
 Indústria  378 364 4.450 4.485 -3,7 % 0,8 % 8,5 % 8,1 % 
 Construcció  209 216 3.584 3.629 3,3 % 1,3 % 5,8 % 6,0 % 
 Serveis  1.345 1.347 21.850 21.833 0,1 % -0,1 % 6,2 % 6,2 % 
 Dimensió mitjana  9,7 10,3 8,4 8,7 0,6 p. 0,3 p. NC NC 
     Agricultura  3,5 3,6 3,7 3,9 0,1 p. 0,2 p. NC NC 
     Indústria  22,0 25,6 10,4 11,1 3,6 p. 0,7 p. NC NC 
     Construcció  4,8 4,8 4,8 4,8 0,0 p. 0,0 p. NC NC 
     Serveis  7,2 7,3 8,0 8,2 0,1 p. 0,3 p. NC NC 
 15 sectors principals d’activitat  1.396 1.404 20.777 20.781 0,6 % 0,0 % 6,7 % 6,8 % 
 47 - Comerç al detall, excepte el comerç  
 de vehicles de motor i motocicletes  277 258 4.375 4.241 -6,9 % -3,1 % 6,3 % 6,1 % 
 56 - Serveis de menjar i begudes  219 226 3.318 3.320 3,2 % 0,1 % 6,6 % 6,8 % 
 43 - Activitats especialitzades de  
 la construcció  108 116 1.764 1.792 7,4 % 1,6 % 6,1 % 6,5 % 
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 46 - Comerç a l’engròs i intermediaris del  
 comerç, excepte vehicles de motor  
 i motocicletes  111 109 1.555 1.536 -1,8 % -1,2 % 7,1 % 7,1 % 
 10 - Indústries de productes alimentaris 114 108 525 531 -5,3 % 1,1 % 21,7 % 20,3 % 
 41 - Construcció d’immobles  98 97 1.776 1.792 -1,0 % 0,9 % 5,5 % 5,4 % 
 96 - Altres activitats de serveis personals 61 69 1.000 995 13,1 % -0,5 % 6,1 % 6,9 % 
 84 - Administració pública, Defensa  
 i Seguretat Social obligatòria  65 66 908 984 1,5 % 8,4 % 7,2 % 6,7 % 
 45 - Venda i reparació de vehicles de motor  
 i motocicletes  62 61 951 970 -1,6 % 2,0 % 6,5 % 6,3 % 
 55 - Serveis d’allotjament  62 60 803 811 -3,2 % 1,0 % 7,7 % 7,4 % 
 49 - Transport terrestre; transport per canonades 50 52 816 830 4,0 % 1,7 % 6,1 % 6,3 % 
 69 - Activitats jurídiques i de comptabilitat 46 49 845 859 6,5 % 1,7 % 5,4 % 5,7 % 
 85 - Educació  42 48 687 696 14,3 % 1,3 % 6,1 % 6,9 % 
 25 - Fabricació de productes metàl·lics,  
 excepte maquinària i equips  48 45 439 431 -6,3 % -1,8 % 10,9 % 10,4 % 
 68 - Activitats immobiliàries  33 40 1.015 993 21,2 % -2,2 % 3,3 % 4,0 % 
 MERCAT DE TREBALL         
 Població ocupada  24.835 25.252 303.682 309.455 1,7 % 1,9 % 8,2 % 8,2 % 
 Homes  13.427 13.686 165.237 167.899 1,9 % 1,6 % 8,1 % 8,2 % 
 Dones  11.408 11.566 138.445 141.556 1,4 % 2,2 % 8,2 % 8,2 % 
 Nacionals  21.190 21.279 254.669 257.667 0,4 % 1,2 % 8,3 % 8,3 % 
 Estrangers  3.645 3.973 49.013 51.788 9,0 % 5,7 % 7,4 % 7,7 % 
 Menys de 30 anys  4.119 4.197 47.755 48.536 1,9 % 1,6 % 8,6 % 8,6 % 
 De 30 a 44 anys  9.186 9.136 117.331 116.266 -0,5 % -0,9 % 7,8 % 7,9 % 
 De 45 a 54 anys  6.505 6.664 82.368 84.988 2,4 % 3,2 % 7,9 % 7,8 % 
 Més de 55 anys  5.025 5.255 56.228 59.665 4,6 % 6,1 % 8,9 % 8,8 % 
 Taxa d’ocupació registrada  69,3 % 69,0 % 61,4 % 57,5 % -0,4 p.p. -3,9 p.p. NC NC 
 Llocs de treball  24.357 25.111 300.368 307.896 3,1 % 2,5 % 8,1 % 8,2 % 
 Agricultura  505 494 4.639 4.633 -2,2 % -0,1 % 10,9 % 10,7 % 
 Indústria  9.278 9.903 52.763 54.042 6,7 % 2,4 % 17,6 % 18,3 % 
 Construcció  1.634 1.664 26.897 27.313 1,8 % 1,5 % 6,1 % 6,1 % 
 Serveis  12.940 13.050 216.069 221.908 0,9 % 2,7 % 6,0 % 5,9 % 
 Activitats d’alt contingut tecnològic  1.896 1.876 14.337 14.695 -1,1 % 2,5 % 13,2 % 12,8 % 
 Assalariats  19.239 20.363 238.768 247.907 5,8 % 3,8 % 8,1 % 8,2 % 
 Autònoms  5.118 4.748 61.600 59.989 -7,2 % -2,6 % 8,3 % 7,9 % 
 15 sectors principals d’activitat  16.773 17.522 197.227 202.770 4,5 % 2,8 % 8,5 % 8,6 % 
 10 - Indústries de productes alimentaris 3.894 4.561 18.134 19.088 17,1 % 5,3 % 21,5 % 23,9 % 
 47 - Comerç al detall, excepte el comerç  
 de vehicles de motor i motocicletes  2.494 2.357 34.351 34.610 -5,5 % 0,8 % 7,3 % 6,8 % 
 56 - Serveis de menjar i begudes  1.402 1.433 24.025 24.835 2,2 % 3,4 % 5,8 % 5,8 % 
 46 - Comerç a l’engròs i intermediaris  
 del comerç, excepte vehicles de motor  
 i motocicletes  1.294 1.319 15.292 15.583 1,9 % 1,9 % 8,5 % 8,5 % 
 43 - Activitats especialitzades de  
 la construcció  1.003 1.019 14.815 15.019 1,6 % 1,4 % 6,8 % 6,8 % 
 28 - Fabricació de maquinària i  
 equips NCAA  858 863 3.969 4.138 0,6 % 4,3 % 21,6 % 20,9 % 
 86 - Activitats sanitàries  828 833 14.755 15.195 0,6 % 3,0 % 5,6 % 5,5 % 
 87 - Activitats de serveis socials  
 amb allotjament  799 800 4.419 4.715 0,1 % 6,7 % 18,1 % 17,0 % 
 22 - Fabricació de productes de cautxú  
 i matèries plàstiques  743 770 2.132 2.210 3,6 % 3,7 % 34,8 % 34,8 % 
 85 - Educació  644 712 11.142 11.501 10,6 % 3,2 % 5,8 % 6,2 % 
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 49 - Transport terrestre; transport  
 per canonades  663 682 8.329 8.467 2,9 % 1,7 % 8,0 % 8,1 % 
 84 - Administració pública, defensa  
 i seguretat social obligatòria  604 629 23.783 24.909 4,1 % 4,7 % 2,5 % 2,5 % 
 41 - Construcció d’immobles  577 581 11.403 11.624 0,7 % 1,9 % 5,1 % 5,0 % 
 25 - Fabricació de productes metàl·lics,  
 excepte maquinària i equips  513 486 4.886 4.899 -5,3 % 0,3 % 10,5 % 9,9 % 
 96 - Altres activitats de serveis personals 457 477 5.792 5.977 4,4 % 3,2 % 7,9 % 8,0 % 
 Persones aturades registrades  2.093 2.103 38.880 37.745 0,5 % -2,9 % 5,4 % 5,6 % 
 Homes  962 964 17.663 17.094 0,2 % -3,2 % 5,4 % 5,6 % 
 Dones  1.131 1.139 21.217 20.651 0,7 % -2,7 % 5,3 % 5,5 % 
 Nacionals  1.626 1.647 27.726 27.182 1,3 % -2,0 % 5,9 % 6,1 % 
 Estrangers  467 456 11.154 10.563 -2,4 % -5,3 % 4,2 % 4,3 % 
 Agricultura  38 38 1.273 1.171 0,0 % -8,0 % 3,0 % 3,2 % 
 Indústria  414 406 3.685 3.647 -1,9 % -1,0 % 11,2 % 11,1 % 
 Construcció  132 123 3.548 3.332 -6,8 % -6,1 % 3,7 % 3,7 % 
 Serveis  1.400 1.439 28.146 27.515 2,8 % -2,2 % 5,0 % 5,2 % 
 Sense ocupació anterior  109 97 2.228 2.080 -11,0 % -6,6 % 4,9 % 4,7 % 
 Població activa local estimada  27.730 28.099 344.844 348.445 1,3 % 1,0 % 8,0 % 8,1 % 
 Taxa d’atur registrat estimada  7,6 % 7,5 % 11,3 % 10,8 % -0,1 p.p. -0,4 p.p. NC NC 
     Homes  6,4 % 6,4 % 9,7 % 9,3 % -0,1 p.p. -0,4 p.p. NC NC 
     Dones  8,9 % 8,8 % 13,1 % 12,6 % -0,1 p.p. -0,5 p.p. NC NC 
 Nombre total de contractes  19.794 21.847 291.426 302.449 10,4 % 3,8 % 6,8 % 7,2 % 
 Beneficiaris de prestacions  1.451 1.628 31.351 32.393 12,2 % 3,3 % 4,6 % 5,0 % 
    Taxa cobertura prestacions  73,1 % 81,2 % 85,5 % 90,8 % 8,0 p.p. 5,3 p.p. NC NC 
 TURISME         
 Places en establiments hotelers  1.183 1.183 82.778 83.786 0,0 % 1,2 % 1,4 % 1,4 % 
 Places en càmpings  3.966 3.990 134.475 133.185 0,6 % -1,0 % 2,9 % 3,0 % 
 Places en establiments de turisme rural 1.103 1.107 6.818 6.745 0,4 % -1,1 % 16,2 % 16,4 % 
 Places en apartaments  213 236 6.178 6.229 10,8 % 0,8 % 3,4 % 3,8 % 
 Places en huts  1.462 1.748 180.030 203.323 19,6 % 12,9 % 0,8 % 0,9 % 
 FINANCES PÚBLIQUES 4         
 Pressupostos municipals: ingressos   63.387 62.741 1.079.144 1.029.129 -1,0 % -4,6 % 5,9 % 6,1 % 
 Pressupostos municipals: despeses  63.387 62.741 1.078.126 1.025.586 -1,0 % -4,9 % 5,9 % 6,1 % 
 Deute viu municipal  21.324 20.469 350.870 324.430 -4,0 % -7,5 % 6,1 % 6,3 % 

1. Població a 1 de gener de 2018 i a 1 de gener de 2019.
2. Es consideren d’alt contingut tecnològic les activitats industrials de tecnologia alta i mitjana-alta i els serveis de tecnologia alta-punta. 
3. Habitatges d’ús turístic.    
4. Xifres en milers d’euros.    
NC: calculable; p.: punts absoluts; p.p.: punts percentuals.    
Vegeu l’apartat de «Metodologia» per a les definicions dels indicadors.    
Per ampliar les dades, consulteu el programa XIFRA (www.ddgi.cat/xifra).
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Població 2019

Població aturada registrada 2019

Taxa d’ocupació 
registrada

Taxa d’atur  
registrat

Distribució per edat 
sobre el total d’ocupats (pes %)

<30 30-44 45-54 >55

TOTAL
193.908

TOTAL
82.190

TOTAL
9.363

ESTRANGERS
39.626

ESTRANGERS
14.825

DONES
97.929

DONES
4.945

DONES
38.906

HOMES
95.979

HOMES
4.418

HOMES
43.284

Variació interanual

1,3 %

0,1 %

2,6 %

117 7 110

La població
creix un

Variació interanual

6,8 %

3.122

1,5 % 1,8 %1,6 %

1.6851.437 2.524

1,6 %

Variació interanual

1,5 %

1.186

1,6 % 1,3 %

3,5 %

622564 497

9,9 %

Població ocupada  
registrada (resident a la comarca) segons IVT 2019 64,3 %

15,2 % 37,2 % 27,6 % 20,0 %



Empreses
de la comarca segons IVT 2019

Turisme 2019 
(places)

Finances públiques 2019

El nombre d’empreses  
augmenta un

AGRICULTURA
63
0,8 %

HOTELS
3.040

PRESSUPOSTOS 
MUNICIPALS: 
INGRESSOS 
210.862

SERVEIS
6.082
81,5 %

APARTAMENTS 
136

ESTABLIMENTS 
DE TURISME 
RURAL
521

DEUTE VIU 
MUNICIPAL
69.532

CONSTRUCCIÓ 
721
9,7 %

HUTs
5.550

INDÚSTRIA
601
8,0 %

CÀMPINGS 
738

Variació interanual

Variació interanual

Variació interanual

0,2 %

0,3 %

3,7 %

TOTAL

8

7.599

0

-2

7.806

3

-2

-13.982

0

16

902

0

AGRICULTURA CONSTRUCCIÓINDÚSTRIA SERVEIS

-3,1 %

0,0 %

3,8 %

-0,3 %

0,6 %

-16,7 %

2,3 %

0,0 %

0,0 %

19,4 %

0,2 %

PRESSUPOSTOS 
MUNICIPALS: 
DESPESES 
210.853

TOTAL
7.467
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El Gironès

GRÀFIC 44. Piràmide d’edats del Gironès, 2019-2038 (%). 

GRÀFIC 43. Taxes de variació de la població total del 
Gironès, 2012-2019 (%). 

La comarca del Gironès té una superfície de 575,6 
km2, el 9,7 % de la superfície de la demarcació de 
Girona. La integren 27 municipis amb una superfície 
mitjana de 21,3 km2. Girona n’és la capital. 

Amb una densitat de població de 337 hab./km2, 
el Gironès és la comarca que té major densitat de 
població. El Gironès és, amb 193.908 habitants, la 
comarca més poblada de la demarcació de Girona: 
hi resideix el 25,1 % de la població de la província, 
que el 2019 ha augmentat un 1,6 %. L’any 2038, se-
gons les projeccions de població de l’IDESCAT, la 
població comarcal arribarà als 219.211 habitants, un 
13,0 % més d’habitants que els que hi ha el 2019. 
Dels vint-i-set municipis de la comarca, vint-i-tres han 
guanyat població en el darrer any, dels quals desta-
quen Girona, amb 1.586 nous habitants, i Salt amb 
740. Només quatre municipis han perdut població en 
el darrer any: Juià (-12), Aiguaviva (-11), Viladasens 
(-4) i Sant Andreu Salou (-1). 

El percentatge de població estrangera a la comar-
ca és del 20,4 %, mentre que el pes dels estrangers 
gironins sobre els estrangers de la demarcació és 
d’un 26,0 %. La població de  nacionalitat estrangera 
ha augmentat un 6,8 % en el darrer any, mentre que 
la població de nacionalitat espanyola només ha aug-
mentat un 0,4 %. La taxa d’estrangeria extracomuni-
tària és del 82,3 %, 0,8 p.p. més que la del 2018. Per 
nacionalitats, cal destacar el creixement interanual 
dels estrangers hondurenys (11,9 %), marroquins 
(8,4 %), gambians (2,5 %), xinesos (2,4 %) i romane-
sos (2,1 %).

El 65,9 % de la població total es troba en edat activa 
(de 16 a 64 anys), mentre que els menors de 16 anys 
i els de més de 65 anys tenen un pes del 19,0 % i el 
15,1 %, respectivament, a la comarca. Amb un índex 
d’envelliment del 79,4, l’any 2019 el Gironès se situa 
com a comarca menys envellida de tota la provín-
cia de Girona, i molt per sota de l’índex provincial 
(103,5).

El Gironès el 2019 han augment un 10,1 % 
els estrangers de nacionalitat americana i 
un 8,8 % els de nacionalitat asiàtica.

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’INE.

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’IDESCAT. Projeccions de població (base 2018). Escenari mitjà.
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GRÀFIC 45. Taxes de variació del valor afegit 
brut (VAB) del Gironès, 2015-2018 (%).

GRÀFIC 46. Taxes de variació interanual de població ocupada registrada del Gironès, 2016-2019 (%).

Segons l’Anuari econòmic comarcal 2019, del 
BBVA, el VAB de la comarca del Gironès experi-
menta el 2018 un creixement del 0,4 %: té la taxa 
més baixa de totes les comarques gironines i una 
taxa bastant inferior a la mitjana de la demarcació 
(1,7 %). El 2015, el Gironès tenia una taxa del 4,1 %, 
que ha anat disminuint considerablement en els dar-
rers 3 anys. 

A la finalització de l’any 2019, l’ocupació registra-
da de la població resident a la comarca del Gironès 
augmenta un 1,5 %, 5 p.p. per sota de la variació 
de la demarcació de Girona. Així, l’any finalitza amb 
82.190 persones ocupades residents a la comarca, 
1.186 més que l’any anterior. 

Per sexe, l’ocupació creix més entre les dones 
(1,6 %) que entre els homes (1,3 %). L’augment fa 
que l’ocupació femenina assoleixi les 38.906 dones 
ocupades (622 més que l’any anterior) i la masculina 
assoleixi els 43.284 homes ocupats (564 més que 
l’any anterior). Les dones representen el 45,7 % del 
total de població ocupada de la comarca i un 27,5 % 
de la població ocupada de la demarcació, mentre 
que els homes representen el 54,3 % del total de la 
població ocupada al Gironès i un 25,8 % dels ocu-
pats de la demarcació. 

El Gironès té gairebé el 27 % dels ocu-
pats de la demarcació de Girona, més 
d’una quarta part del total.

Font: Anuari econòmic comarcal 2019  BBVA.
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MAPA 35. Taxa d’ocupació registrada del Gironès, 
2019 (%).

MAPA 34. Variació de la població ocupada registrada  
del Gironès, 2019 (%).

Pel que fa a la nacionalitat, els estrangers assolei-
xen la xifra dels 14.825 ocupats, amb un increment 
del 3,5 %, i els espanyols arriben a 67.365, en aug-
mentar un 1,0 % respecte de l’any anterior; en total 
hi ha 82.190 ocupats a la comarca del Gironès. So-
bre el total de la població ocupada, els estrangers 
suposen el 28,6 %, el percentatge més elevat de 
totes les comarques gironines.

Per franges d’edats, 13.638 són menors de 30 
anys; 32.654 tenen entre 30 i 44 anys; 21.788, entre 
45 i 54 anys, i 14.110 tenen 55 anys i més. El 2019, 
el grup d’edat d’ocupats que més ha crescut és 
el de més de 55 anys, amb un augment del 6,1 %, 
seguit del dels ocupats de 45 a 54 anys (3,2 %) i 
del dels menors de 30 anys (0,1 %), mentre que el 
grup de les persones ocupades de 30 a 44 anys és 
l’únic que ha disminuït (-0,9 %) respecte del 2018. 
Tot i això, és el grup d’edat que presenta el nombre 
més elevat d’ocupats: el 39,7 % dels ocupats de la 
comarca.

La variació interanual de la població ocupada re-
sident al Gironès registra un augment en vint-i-dos 
dels vint-i-set municipis de la comarca, d’entre els 
quals destaquen per tenir un percentatge més ele-
vat de variació Viladasens (10,5 %), Madremanya 
(7,6 %) i Vilablareix (5,0 %). Però si tenim en compte 
els valors absoluts, els municipis en què més aug-
menten interanualment són Girona (450 ocupats 
més), Salt (250 més) i Llagostera (138 més). En 
canvi, els municipis que han patit reduccions pel 
que fa a les persones ocupades respecte del 2018 
són Canet d’Adri (-1,8 %), Campllong (-1,3 %) i Sant 
Martí del Llémena (-0,3 %).

La taxa d’ocupació registrada de la població en 
edat de treballar al Gironès se situa en el 64,3 %, 
dues dècimes menys que l’any anterior i gairebé 
7 p.p. per sobre de la taxa de la demarcació de 
Girona de 2019. Per una banda, els municipis que 
destaquen per tenir la taxa d’ocupació més ele-
vada són Viladasens (80,2 %),Vilablareix (79,7 %), 
Quart (77,4 %) i Sant Andreu Salou (75,5 %). I per 
altra banda, els municipis amb la taxa d’ocupació 
més baixa són Salt (56,3 %), Sant Martí Vell (56,7 %) 
i Girona (62,7 %). 

Disset dels vint-i-set municipis del Gi-
ronès sobrepassen el 70 % de la taxa 
d’ocupació registrada i només dos no 
arriben al 60 %.

   
  Aiguaviva 1
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  Campllong 4
  Canet d’Adri 5
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  Sarrià de Ter 25
  Vilablareix 26
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empreses menys també. El sector de la construcció 
augmenta un 2,3 %, respecte del 2018: es creen 16 
empreses noves, mentre que el sector de serveis es 
manté amb el mateix nombre d’empreses que el dar-
rer any. 

El 35 % dels llocs de treball de la demar-
cació es troben al Gironès, així com el 
26 % de la totalitat de les empreses de 
les comarques gironines

GRÀFIC 47. Subsectors d’activitat amb més pèrdua 
de llocs de treball del Gironès, 2019 (absoluts).

GRÀFIC 48. Subsectors d’activitat amb més guany 
de llocs de treball del Gironès, 2019 (absoluts).

L’evolució dels llocs de treball (treballadors de les 
empreses de la comarca del Gironès, hi resideixin o 
no) continua la tendència positiva, amb un creixement 
de l’1,7 %, tot i que amb menor intensitat respecte 
dels cinc anys anteriors, i per sota de la mitjana de la 
demarcació de Girona (2,5 %). En el cas de les em-
preses es produeix un lleuger augment en el 2019: 
el 0,2 %. Per sectors, només disminueixen el nombre 
d’empreses a l’agricultura (-3,1 %), amb 2 empre-
ses menys, i el sector de la indústria (-0,3 %), amb 2 

GRÀFIC 49. Taxes de variació interanual de llocs de treball i empreses del Gironès, 2012-2019 (%).

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.

Llocs de treball Gironès Llocs de treball demarcació de Girona Empreses Gironès Empreses demarcació de Girona 

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.
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MAPA 36. Variació dels llocs de treball registrats  
del Gironès, 2019 (%).

Els llocs de treball augmenten un 3,1 % en el treball 
assalariat i disminueixen significativament entre els 
autònoms (-6,9 %); tot i així, el nombre total d’assa-
lariats i autònoms té un pes en la demarcació de 
Girona del 37,9 % i el 22,3 %, respectivament. Dels 
10 principals sectors d’activitat econòmica de la 
comarca, en 7 augmenten els llocs de treball, dels 
quals destaquen: administració pública, defensa i 
seguretat social (3,7 %), activitats sanitàries (3,5 %) 
i activitats especialitzades de la construcció (2,5 %). 
En valors absoluts, en els sectors d’administració 
pública, defensa i seguretat social obligatòria hi ha 
un augment de 570 nous llocs de treball, mentre que 
les activitats sanitàries creen 292 nous llocs. En can-
vi, hi ha sectors d’activitat com les indústries de pro-
ductes alimentaris o els serveis a edificis i activitats 
de jardineria en què disminueix el  nombre de llocs 
de treball (-7,2 % i -2,5 %, respectivament), en com-
paració amb el 2018.

El sector que ha perdut més empreses el 2019 és el 
del comerç al detall: s’han reduït en 39 les empreses 
del sector en el Gironès, mentre que la construcció 
d’immobles ha creat 12 noves empreses a la comar-
ca el mateix any. El sector de l’educació és l’únic 
dels principals sectors en què no ha variat el nombre 
d’empreses en comparació amb el darrer any: 239.

Les activitats d’administració pública, 
defensa i seguretat social obligatòria 
a la comarca del Gironès tenen un pes 
important a la demarcació de Girona 
(64,1 %), i els seus treballadors han 
augmentat un 3,7 % respecte de l’any 
anterior.

La variació interanual dels llocs de treball regis-
tra reduccions en catorze dels vint-i-set municipis 
de la comarca, d’entre els quals destaquen: Flaçà 
(-28,1 %), Bordils (-15,6 %) i Sant Martí de Llémena 
(-12,6 %). Dels tretze municipis en què augmenten 
sobresurt l’increment de Juià (7,1 %), que crea 30 
nous llocs de treball, i Aiguaviva (6,6 %), amb 98 
nous llocs de treball. Pel que fa a l’evolució de les 
empreses, percentualment destaca el municipi de 
Juià, en què augmenta el nombre d’empreses en un 
20,0 % respecte del 2018. Tot i això, si es tenen en 
compte els valors absoluts, Juià no és el municipi 
en què es creen més empreses, sinó Fornells de la 
Selva i Celrà, que creen 13 i 12 empreses noves, 
respectivament, en el 2019. En canvi, ressalta la 
baixada d’empreses en els municipis de Llagostera 
i Girona, on se’n redueix el nombre: 14 (-5,1 %) i 12 
(-0,3 %), respectivament.

MAPA 37. Variació d’empreses registrades del Gironès, 
2019 (%). 
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d’atur masculí se situa en el 9,1 %, dues dècimes per 
sobre de la taxa del 2018 i dues dècimes per sota de 
la mitjana de les comarques gironines (9,3 %). 

El Gironès és la quarta comarca amb la 
taxa d’atur registrat (9,9 %) més elevada 
de les vuit comarques, darrere del Baix 
Empordà (12,9 %). 

Per sectors d’activitat econòmica, el 69,8 % de les 
persones aturades pertanyen al sector de serveis (en 
el 2019 han augmentat un 3,3 %); el 9,9 % pertanyen a 
la construcció, i el 7,0 % a la indústria: han tingut una 
disminució interanual del -2,2 % i el -0,1 %, respecti-
vament; i finalment, el 3,1 % del aturats pertanyen al 
sector de l’agricultura. Finalment, hi ha el grup «sense 
ocupació anterior», en què ha disminuït els nombre 
d’aturats un -8,9 % i que té un pes a la comarca del 
7,0 %.

El 69,8 % dels aturats pertanyen al sec-
tor de serveis i el 16,9 % al conjunt de la 
indústria i la construcció.

L’any 2019, l’atur registrat de la comarca del Gironès 
augmenta un 1,3 % (117), mentre que en la demarca-
ció l’atur disminueix un 2,9 %. Així, al final de 2019 hi 
ha 9.363 persones aturades registrades al Gironès, 
que representen el 24,8 % dels aturats de la demar-
cació. Per sexe, el nombre d’homes aturats augmenta 
un 2,6 % (110), i el de dones aturades, un 0,1 % (7).

Per edat, en totes les franges s’experimenta un aug-
ment de l’atur, excepte entre les persones de 16 a 
24 anys, en què disminueix el nombre d’aturats en 46 
(-5,86 %), i entre les de 35 a 44 anys, en què es redu-
eix en 51 (-2,2 %) respecte del 2018. El grup d’aturats 
que més variació ha tingut en el 2019 és el d’entre 55 
i 64 anys, en què han augmentat significativament: un 
6,8 % (154), mentre que en els grups de 25 a 34 anys 
i de 45 a 54 anys els aturats han augmentat un 3,4 % 
(59) i un 0,05 % (1), respectivament. 

La taxa d’atur registrat del Gironès és del 9,9 %: man-
té el mateix percentatge respecte de la taxa del 2018 
i és nou dècimes inferior a la taxa d’atur registrada 
de la demarcació (10,8 %). Per gènere, la taxa d’atur 
femení de 2019 és del 10,8 % i es manté per sota la 
taxa de la demarcació (12.6 %), mentre que la taxa 

GRÀFIC 50. Comparació de l’evolució mensual dels aturats registrats del Gironès, 2015-2019 (en milers).

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.



 94 | Gironès

MAPA 39. Taxa d’atur registrat del Gironès, 2019 (%).

MAPA 38. Variació de l’atur registrat del Gironès, 
2019 (%).

La pujada de l’atur es manifesta en gairebé tots els ni-
vells formatius, excepte en el nivell «sense estudis», en 
què l’atur disminueix un -7,5 % (-36); en el nivell «es-
tudis primaris incomplets» l’atur disminueix un -2,4 % 
(-29) i entre els universitaris de primer cicle es redueix 
un -1,2 % (-2). En canvi, augmenta significativament en 
el grup d’universitaris de segon i tercer cicle: un 20 % 
(102 aturats més), entre les persones amb estudis pri-
maris complets (23 més) i entre els estudiants de pro-
grames de formació professional (21 aturats més res-
pecte del 2018). Quant a grans grups d’ocupació, en 
valors absoluts, en el grup de professionals científics i 
intel·lectuals és on ha augmentat més els nombre d’atu-
rats: 91 aturats més (19 % més que el 2018), seguit del 
grup de tècnics i professionals de suport, amb 32 nous 
aturats i amb una variació interanual del 5,3 %, i del 
de directors i gerents, amb 11 aturats més (12,9 %). 
En canvi, s’ha reduït el nombre d’aturats en els grups 
d’ocupació següents: artesans, treballadors d’indústri-
es i construcció, amb 22 aturats menys (-2,2 %), i em-
pleats d’oficina, comptables i administratius, amb 14 
aturats menys (-1,6 %).

La xifra d’aturats disminueix en tretze dels disset mu-
nicipis de la comarca del Gironès. En destaquen Sant 
Andreu Salou (-50,0 %), Viladasens, Madremanya i Juià 
(-33,3 % cadascun) i Sant Joan de Mollet (-27,8 %). Pel 
contrari, en tretze municipis que ha augmentat el nom-
bre d’aturats respecte del 2018. En destaquen Sant 
Martí Vell (70,0 %) i Canet d’Adri (61,5 %). Pel que fa 
a la taxa d’atur registrat, hi ha quatre municipis que 
superen la taxa d’atur registrat de la comarca: Sant 
Martí Vell (18,5 %), Salt (14,6 %), Llagostera (11,1 %) i 
Girona (10,0 %). En canvi, la taxa més baixa del Giro-
nès la trobem a Sant Andreu Salou, amb un 1,5 %. 

Al final de 2019 hi ha concedides 5.974 prestacions 
per desocupació, el que suposa un augment del 9,9 % 
respecte del mateix mes de l’any anterior, mentre que 
a la demarcació de Girona només augmenten un 3,3 % 
(32.393 prestacions concedides). La taxa de cobertura 
de la comarca augmenta 5 p.p. més que la de l’any 
anterior, i arriba al 68,6 %, vint-i-dos punts per sota de 
la taxa de cobertura de tota la demarcació, que se situa 
al 90,8 %. En dues de les tres tipologies de prestació 
per desocupació s’incrementa el nombre respecte de 
l’any anterior: les contributives (14,4 %) i les assistenci-
als (10,0 %). En canvi, es produeix un descens de les 
rendes actives d’inserció d’un -27,4 % (-209).

La contractació laboral augmenta un 3,3 % en el Gi-
ronès, fins a arribar a 89.113 contractes el 2019, men-
tre que a la demarcació els contractes augmenten un 
3,8 %, fins a arribar als 302.449 contractes. Per tipolo-
gia, la contractació temporal augmenta un 3,9 % i té un 
pes a la comarca del 86,3 %, mentre que els contractes 
indefinits disminueixen lleugerament (-0,6 %), i tenen un 
pes al Gironès del 13,7 %.

   
17010  Argelaguer 1
17019  Besalú 2
17021  Beuda 3
17046  Castellfollit de la Roca 4
17098  Maià de Montcal 5
17105  Mieres 6
17109  Montagut i Oix 7
17114  Olot 8
17133  Planes d’Hostoles, les 9
17139  Preses, les 10
17149  Riudaura 11

   
17154  Sales de Llierca 12
17183  Sant Aniol de Finestres 13
17161  Sant Feliu de Pallerols 14
17162  Sant Ferriol 15
17165  Sant Jaume de Llierca 16
17185  Sant Joan les Fonts 17
17184  Santa Pau 18
17200  Tortellà 19
17208  Vall de Bianya, la 20
17207  Vall d’en Bas, la 21
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 ENTORN        
 Nombre de municipis   27  221    12,2 %
 Superfície total (km )   575,6  5.905,0    9,7 %
 Superfície mitjana municipal (km )   21,3  26,7    NC
 DEMOGRAFIA         
 Població total  190.786 193.908 761.947 771.044 1,6 % 1,2 % 25,0 % 25,1 % 
 Densitat (hab./km )  331 337 129 131 1,6 % 1,2 % NC NC 
 Homes  94.294 95.979 380.690 385.298 1,8 % 1,2 % 24,8 % 24,9 % 
 Dones  96.492 97.929 381.257 385.746 1,5 % 1,2 % 25,3 % 25,4 % 
 Població de menys de 16 anys  36.557 36.840 132.397 132.763 0,8 % 0,3 % 27,6 % 27,7 % 
 Població potencialment activa (16-64) 125.580 127.821 494.639 500.857 1,8 % 1,3 % 25,4 % 25,5 % 
 Població de 65 anys i més  28.649 29.247 134.911 137.424 2,1 % 1,9 % 21,2 % 21,3 % 
 Projecció població 2019-2038  193.908 219.211 771.044 837.822 13,0 % 8,7 % 25,1 % 26,2 % 
 Població resident a l’estranger  7.215 7.771 25.565 27.445 7,7 % 7,4 % 28,2 % 28,3 % 
 Índex de dependència global  51,9 51,7 54,0 53,9 -0,2 p. -0,1 p. NC NC 
 Índex d’envelliment  78,4 79,4 101,9 103,5 1,0 p. 1,6 p. NC NC 
 Nacionalitat espanyola  153.684 154.282 617.227 618.736 0,4 % 0,2 % 24,9 % 24,9 % 
 Nacionalitat estrangera  37.102 39.626 144.720 152.308 6,8 % 5,2 % 25,6 % 26,0 % 
 Taxa d’estrangeria total  19,4 % 20,4 % 19,0 % 19,8 % 1,0 p.p. -0,7 p.p. NC NC 
 Taxa d’estrangeria extracomunitària  81,6 % 82,3 % 72,5 % 73,4 % 0,8 p.p. -8,9 p.p. NC NC 
 Població de menys de 16 anys  7.513 7.861 26.057 27.139 4,6 % 4,2 % 28,8 % 29,0 % 
 Població potencialment activa (16-64) 28.622 30.666 108.790 114.738 7,1 % 5,5 % 26,3 % 26,7 % 
 Població de 65 anys i més  967 1.099 9.873 10.431 13,7 % 5,7 % 9,8 % 10,5 % 
 Àfrica  15.270 16.276 52.513 54.982 6,6 % 4,7 % 29,1 % 29,6 % 
 Amèrica  10.537 11.597 28.515 31.641 10,1 % 11,0 % 37,0 % 36,7 % 
 Àsia  2.641 2.873 10.891 11.691 8,8 % 7,3 % 24,2 % 24,6 % 
 Europa  8.610 8.830 52.695 53.875 2,6 % 2,2 % 16,3 % 16,4 % 
    Unió Europea  6.846 6.997 39.817 40.461 2,2 % 1,6 % 17,2 % 17,3 % 
 Resta del món  44 50 106 99 13,6 % -6,6 % 41,5 % 50,5 % 
 5 nacionalitats principals (comarca)  22.726 24.376 72.875 76.844 7,3 % 5,4 % 31,2 % 31,7 % 
 Marroc  8.778 9.513 37.063 38.887 8,4 % 4,9 % 23,7 % 24,5 % 
 Hondures  6.211 6.951 10.876 12.403 11,9 % 14,0 % 57,1 % 56,0 % 
 Romania  3.967 4.050 14.239 14.591 2,1 % 2,5 % 27,9 % 27,8 % 
 Gàmbia  2.644 2.710 7.014 7.247 2,5 % 3,3 % 37,7 % 37,4 % 
 Xina  1.126 1.152 3.683 3.716 2,3 % 0,9 % 30,6 % 31,0 % 
 ACTIVITAT ECONÒMICA         
 Nombre d’empreses  7.455 7.467 28.491 28.529 0,2 % 0,1 % 26,2 % 26,2 % 
 Agricultura  65 63 383 374 -3,1 % -2,3 % 17,0 % 16,8 % 
 Indústria  603 601 4.450 4.485 -0,3 % 0,8 % 13,6 % 13,4 % 
 Construcció  705 721 3.584 3.629 2,3 % 1,3 % 19,7 % 19,9 % 
 Serveis  6.082 6.082 21.850 21.833 0,0 % -0,1 % 27,8 % 27,9 % 
 Dimensió mitjana  12,2 12,6 8,4 8,7 0,4 p. 0,3 p. NC NC 
     Agricultura  4,3 4,2 3,7 3,9 -0,1 p. 0,2 p. NC NC 
     Indústria  15,1 16,4 10,4 11,1 1,3 p. 0,7 p. NC NC 
     Construcció  6,1 6,2 4,8 4,8 0,1 p. 0,0 p. NC NC 
     Serveis  12,7 13,1 8,0 8,2 0,3 p. 0,3 p. NC NC 
 15 sectors principals d’activitat  5.432 5.431 20.663 20.666 0,0 % 0,0 % 26,3 % 26,3 % 
 47 - Comerç al detall, excepte el comerç  
 de vehicles de motor i motocicletes  1.130 1.091 4.375 4.241 -3,5 % -3,1 % 25,8 % 25,7 % 
 56 - Serveis de menjar i begudes  653 651 3.318 3.320 -0,3 % 0,1 % 19,7 % 19,6 % 
 46 - Comerç a l’engròs i intermediaris  
 del comerç, excepte vehicles de motor  
 i motocicletes  487 491 1.555 1.536 0,8 % -1,2 % 31,3 % 32,0 %
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 43 - Activitats especialitzades de  
 la construcció  383 384 1.764 1.792 0,3 % 1,6 % 21,7 % 21,4 % 
 69 - Activitats jurídiques i de comptabilitat 334 340 845 859 1,8 % 1,7 % 39,5 % 39,6 % 
 41 - Construcció d’immobles  316 328 1.776 1.792 3,8 % 0,9 % 17,8 % 18,3 % 
 45 - Venda i reparació de vehicles de  
 motor i motocicletes  279 287 951 970 2,9 % 2,0 % 29,3 % 29,6 % 
 96 - Altres activitats de serveis personals 260 261 1.000 995 0,4 % -0,5 % 26,0 % 26,2 % 
 86 - Activitats sanitàries  265 260 646 643 -1,9 % -0,5 % 41,0 % 40,4 % 
 68 - Activitats immobiliàries  264 256 1.015 993 -3,0 % -2,2 % 26,0 % 25,8 % 
 84 - Administració pública, Defensa  
 i Seguretat Social obligatòria  244 256 908 984 4,9 % 8,4 % 26,9 % 26,0 % 
 49 - Transport terrestre; transport  
 per canonades  239 252 816 830 5,4 % 1,7 % 29,3 % 30,4 % 
 85 - Educació  239 239 687 696 0,0 % 1,3 % 34,8 % 34,3 % 
 81 - Serveis a edificis i activitats de jardineria 178 172 649 648 -3,4 % -0,2 % 27,4 % 26,5 % 
 71 - Serveis tècnics d’arquitectura  
 i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics  161 163 358 367 1,2 % 2,5 % 45,0 % 44,4 % 
 MERCAT DE TREBALL         
 Població ocupada  81.004 82.190 303.682 309.455 1,5 % 1,9 % 26,7 % 26,6 %
 Homes  42.720 43.284 165.237 167.899 1,3 % 1,6 % 25,9 % 25,8 % 
 Dones  38.284 38.906 138.445 141.556 1,6 % 2,2 % 27,7 % 27,5 % 
 Nacionals  66.676 67.365 254.669 257.667 1,0 % 1,2 % 26,2 % 26,1 % 
 Estrangers  14.328 14.825 49.013 51.788 3,5 % 5,7 % 29,2 % 28,6 % 
 Menys de 30 anys  13.618 13.638 47.755 48.536 0,1 % 1,6 % 28,5 % 28,1 % 
 De 30 a 44 anys  32.961 32.654 117.331 116.266 -0,9 % -0,9 % 28,1 % 28,1 % 
 De 45 a 54 anys  21.112 21.788 82.368 84.988 3,2 % 3,2 % 25,6 % 25,6 % 
 Més de 55 anys  13.313 14.110 56.228 59.665 6,0 % 6,1 % 23,7 % 23,6 % 
 Taxa d’ocupació registrada  64,5 % 64,3 % 61,4 % 57,5 % -0,2 p.p. -3,9 p.p. NC NC 
 Llocs de treball  105.606 107.414 300.368 307.896 1,7 % 2,5 % 35,2 % 34,9 % 
 Agricultura  691 668 4.639 4.633 -3,3 % -0,1 % 14,9 % 14,4 % 
 Indústria  11.205 10.815 52.763 54.042 -3,5 % 2,4 % 21,2 % 20,0 % 
 Construcció  6.020 6.203 26.897 27.313 3,0 % 1,5 % 22,4 % 22,7 % 
 Serveis  87.690 89.728 216.069 221.908 2,3 % 2,7 % 40,6 % 40,4 % 
 Activitats d’alt contingut tecnològic   4.387 4.443 14.337 14.695 1,3 % 2,5 % 30,6 % 30,2 % 
 Assalariats  91.233 94.036 238.768 247.907 3,1 % 3,8 % 38,2 % 37,9 % 
 Autònoms  14.373 13.378 61.600 59.989 -6,9 % -2,6 % 23,3 % 22,3 % 
 15 sectors principals d’activitat  77.146 78.309 202.332 207.108 1,5 % 2,4 % 38,1 % 37,8 % 
 84 - Administració pública, Defensa  
 i Seguretat Social obligatòria  15.405 15.975 23.783 24.909 3,7 % 4,7 % 64,8 % 64,1 % 
 47 - Comerç al detall, excepte el comerç  
 de vehicles de motor i motocicletes  10.854 10.921 34.351 34.610 0,6 % 0,8 % 31,6 % 31,6 % 
 86 - Activitats sanitàries  8.227 8.519 14.755 15.195 3,5 % 3,0 % 55,8 % 56,1 % 
 56 - Serveis de menjar i begudes  6.248 6.328 24.025 24.835 1,3 % 3,4 % 26,0 % 25,5 % 
 85 - Educació  5.518 5.641 11.142 11.501 2,2 % 3,2 % 49,5 % 49,0 % 
 46 - Comerç a l’engròs i intermediaris  
 del comerç, excepte vehicles de motor  
 i motocicletes  4.429 4.459 15.292 15.583 0,7 % 1,9 % 29,0 % 28,6 % 
 43 - Activitats especialitzades de  
 la construcció  3.847 3.944 14.815 15.019 2,5 % 1,4 % 26,0 % 26,3 % 
 81 - Serveis a edificis i activitats  
 de jardineria  3.789 3.695 8.468 8.574 -2,5 % 1,3 % 44,7 % 43,1 % 
 78 - Activitats relacionades amb l’ocupació 3.542 3.570 4.486 4.226 0,8 % -5,8 % 79,0 % 84,5 % 
 10 - Indústries de productes alimentaris 3.757 3.486 18.134 19.088 -7,2 % 5,3 % 20,7 % 18,3 % 
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 45 - Venda i reparació de vehicles  
 de motor i motocicletes  2.442 2.487 6.701 6.793 1,8 % 1,4 % 36,4 % 36,6 % 
 88 - Activitats de serveis socials  
 sense allotjament  2.309 2.463 4.108 4.248 6,7 % 3,4 % 56,2 % 58,0 % 
 49 - Transport terrestre; transport  
 per canonades  2.316 2.389 8.329 8.467 3,2 % 1,7 % 27,8 % 28,2 % 
 64 - Mediació financera, excepte  
 assegurances i fons de pensions  2.347 2.240 2.540 2.436 -4,6 % -4,1 % 92,4 % 92,0 % 
 41 - Construcció d’immobles  2.116 2.192 11.403 11.624 3,6 % 1,9 % 18,6 % 18,9 % 
 Persones aturades registrades  9.246 9.363 38.880 37.745 1,3 % -2,9 % 23,8 % 24,8 % 
 Homes  4.308 4.418 17.663 17.094 2,6 % -3,2 % 24,4 % 25,8 % 
 Dones  4.938 4.945 21.217 20.651 0,1 % -2,7 % 23,3 % 23,9 % 
 Nacionals  6.342 6.520 27.726 27.182 2,8 % -2,0 % 22,9 % 24,0 % 
 Estrangers  2.904 2.843 11.154 10.563 -2,1 % -5,3 % 26,0 % 26,9 % 
 Agricultura  301 294 1.273 1.171 -2,3 % -8,0 % 23,6 % 25,1 % 
 Indústria  931 930 3.685 3.647 -0,1 % -1,0 % 25,3 % 25,5 % 
 Construcció  975 954 3.548 3.332 -2,2 % -6,1 % 27,5 % 28,6 % 
 Serveis  6.322 6.532 28.146 27.515 3,3 % -2,2 % 22,5 % 23,7 % 
 Sense ocupació anterior  717 653 2.228 2.080 -8,9 % -6,6 % 32,2 % 31,4 % 
 Població activa local estimada  93.517 94.523 344.844 348.445 1,1 % 1,0 % 27,1 % 27,4 % 
 Taxa d’atur registrat estimada  9,9 % 9,9 % 11,3 % 10,8 % 0,0 p.p. -0,4 p.p. NC NC 
     Homes  8,9 % 9,1 % 9,7 % 9,3 % 0,1 p.p. -0,4 p.p. NC NC 
     Dones  10,9 % 10,8 % 13,1 % 12,6 % -0,1 p.p. -0,5 p.p. NC NC 
 Nombre total de contractes  86.291 89.113 291.426 302.449 3,3 % 3,8 % 29,6 % 29,5 % 
 Beneficiaris de prestacions  5.436 5.974 31.351 32.393 9,9 % 3,3 % 17,3 % 18,4 % 
    Taxa cobertura prestacions  63,7 % 68,6 % 85,5 % 90,8 % 4,9 p.p. 5,3 p.p. NC NC 
 TURISME         
 Places en establiments hotelers  3.032 3.040 82.778 83.786 0,3 % 1,2 % 3,7 % 3,6 % 
 Places en càmpings  738 738 134.475 133.185 0,0 % -1,0 % 0,5 % 0,6 % 
 Places en establiments de turisme rural 518 521 6.818 6.745 0,6 % -1,1 % 7,6 % 7,7 % 
 Places en apartaments  136 136 6.178 6.229 0,0 % 0,8 % 2,2 % 2,2 % 
 Places en huts 3  4.648 5.550 180.030 203.323 19,4 % 12,9 % 2,6 % 2,7 % 
 FINANCES PÚBLIQUES4         
 Pressupostos municipals: ingressos   203.263 210.862 1.079.144 1.029.129 3,7 % -4,6 % 18,8 % 20,5 % 
 Pressupostos municipals: despeses  203.047 210.853 1.078.126 1.025.586 3,8 % -4,9 % 18,8 % 20,6 % 
 Deute viu municipal  83.514 69.532 350.870 324.430 -16,7 % -7,5 % 23,8 % 21,4 % 

1. Població a 1 de gener de 2018 i a 1 de gener de 2019.
2. Es consideren d’alt contingut tecnològic les activitats industrials de tecnologia alta i mitjana-alta i els serveis de tecnologia alta-punta. 
3. Habitatges d’ús turístic.    
4. Xifres en milers d’euros.    
NC: calculable; p.: punts absoluts; p.p.: punts percentuals.    
Vegeu l’apartat de «Metodologia» per a les definicions dels indicadors.    
Per ampliar les dades, consulteu el programa XIFRA (www.ddgi.cat/xifra).
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Població 2019

Població aturada registrada 2019

Taxa d’ocupació 
registrada

Taxa d’atur  
registrat

Distribució per edat 
sobre el total d’ocupats (pes %)

<30 30-44 45-54 >55

TOTAL
32.293

TOTAL
14.468

TOTAL
1.099

ESTRANGERS
4.735

ESTRANGERS
1.999

DONES
16.150

DONES
572

DONES
6.701

HOMES
16.143

HOMES
527

HOMES
7.767

Variació interanual

0,5 %
-0,7 %

1,9 %
6 -4 10

La població
creix un

Variació interanual

5,4 %

287

0,8 % 1,0 %0,9 %

156131 244

0,9 %

Variació interanual

1,3 %

188

1,9 % 0,8 %

3,8 %

65123 73

7,0 %

Població ocupada  
registrada (resident a la comarca) segons IVT 2019 70,5 %

15,4 % 37,4 % 26,7 % 20,5 %



Empreses
de la comarca segons IVT 2019

Turisme 2019 
(places)

Finances públiques 2019

El nombre d’empreses  
disminueix un

AGRICULTURA
46
3,7 %

HOTELS
403

PRESSUPOSTOS 
MUNICIPALS: 
INGRESSOS 
32.447

SERVEIS
826
66,0 %

APARTAMENTS 
26

ESTABLIMENTS 
DE TURISME 
RURAL
864

DEUTE VIU 
MUNICIPAL
9.386

CONSTRUCCIÓ 
155
12,4 %

HUTs
739

INDÚSTRIA
225
18,0 %

CÀMPINGS 
1.623

Variació interanual

Variació interanual

Variació interanual

-0,2 %

2,5 %

-2,5 %

TOTAL

10

-820

0

-3

-820

-18

3

-535

0

0

142

-3

AGRICULTURA CONSTRUCCIÓINDÚSTRIA SERVEIS

-6,1 %

0,0 %

-2,5 %

1,4 %

-2,0 %

-5,4 %

0,0 %

0,0 %

-0,4 %

23,8 %

-0,2 %

PRESSUPOSTOS 
MUNICIPALS: 
DESPESES 
32.447

TOTAL
1.252
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 102 | Pla de l’Estany

El Pla
de l’Estany

GRÀFIC 52. Piràmide d’edats del Pla de l’Estany,  
2019-2038 (%).

GRÀFIC 51. Taxes de variació de la població total del 
Pla de l’Estany, 2012-2019 (%). 

La comarca del Pla de l’Estany té una superfície de 
262,8 km2, el representa el 4,5 % de la superfície total 
de la demarcació de Girona. Està integrada per 11 
municipis amb una superfície mitjana de 23,9 km2. 
Banyoles n’és la capital. 

El Pla de l’Estany té 32.293 habitants, i és la sisena 
comarca més poblada de les vuit comarques giro-
nines: hi resideix el 4,2 % de la població del conjunt 
de la demarcació. La variació interanual de la pobla-
ció presenta un creixement per quart any consecu-
tiu (des del 2016), i augmenta un 0,9 % respecte del 
2018. La població resident a l’estranger ha crescut 
un 9,3 %: el 2019 arriba a 585 persones més. 

Amb una densitat de població de 123 hab./km2, el 
Pla de l’Estany és la quarta comarca amb més den-
sitat de la demarcació de Girona. La capital, amb 
19.826 ciutadans, és el municipi amb més habitants 
de la comarca, seguit del municipi veí de Porqueres, 
amb 4.621 habitants. Així doncs Banyoles aplega el 
61,4 % de la població de la comarca, i juntament amb 
Porqueres sumen el 75,7 % d’habitants de la comar-
ca. Set dels onze municipis guanyen població: en 
destaca Banyoles, amb un augment de l’1,1 % (211 
habitants més respecte de l’any anterior), i només 
quatre municipis perden habitants: Palol de Revardit 
(-12), Vilademuls (-8), Fontcoberta (-6) i Crespià (-5). 

A la comarca hi ha 4.735 habitants estrangers, els 
quals representen el 3,1 % dels estrangers de la 
demarcació i un 14,7 % del total d’habitants de la 
comarca. El 79,9 % dels estrangers són extracomu-
nitaris, dels quals destaquen els de nacionalitat mar-
roquina (1.432), gambiana (657), romanesa (504), 
hondurenya (403) i xinesa (235). Aquest fet es tradu-
eix en l’augment del 10,2 % de població americana 
i del 6,8 % de població africana respecte del 2018.

El 63,5 % de la població té entre els 16 i els 64 anys; 
el 18,7 % són menors de 16 anys i el 17,8 % tenen 
més de 65 anys. Amb un índex d’envelliment del 95,5 
l’any 2019 el Pla de l’Estany és la segona comarca 
més jove de la demarcació de Girona. L’any 2038, 
segons les projeccions de població de l’IDESCAT, la 
població comarcal assolirà els 36.489 habitants, dis-
minuirà la població de 35 a 54 anys i augmentarà la 
de més de 55 anys. 

Les projeccions de població per al 2038 
pronostiquen un augment del 13 % dels 
habitants del Pla de l’Estany, que arribaran 
a 36.489.

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’INE.

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’IDESCAT. Projeccions de població (base 2018). Escenari mitjà.

Demarcació de GironaPla de l’Estany
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GRÀFIC 53. Taxes de variació del valor afegit 
brut (VAB) del Pla de l’Estany, 2015-2018 (%).

GRÀFIC 54. Taxes de variació interanual de població ocupada registrada del Pla de l’Estany, 2016-2019 (%).

Segons l’Anuari econòmic comarcal 2019, del 
BBVA, el valor afegit brut (VAB) de la comarca del 
Pla de l’Estany se situa en 2,8 % l’any 2018, una taxa 
de valor afegit brut superior a la mitjana gironina 
(1,7 %), tot i que pateix una disminució des del 2015 
(-1,3 %). En acabar l’any 2019, l’ocupació registra-
da de la població resident al Pla de l’Estany mostra 
un increment de l’1,3 %, el menor dels quatre anys 
anterior, per sota de la mitjana de la demarcació 
(1,9 %). Així, l’any finalitza amb 14.468 persones 
ocupades a la comarca del Pla de l’Estany, 188 més 
que l’any anterior. 

Per sexe, l’ocupació creix lleugerament més entre 
les dones (1,9 %) que entre els homes (0,8 %). Tot i 
així, el 2019 el nombre d’homes ocupats és superior 
(7.767, 65 més que l’any anterior) al de les dones 
ocupades (6.701, 123 més que el 2018). En definiti-
va, la població ocupada del Pla de l’Estany engloba 
el 4,7 % dels ocupats totals de la demarcació de 
Girona. 

L’any 2019 la població ocupada re-
sident a la comarca creix un 1,3 %, 
el percentatge més baix dels darrers 
anys, inferior al de la demarcació de 
Girona (1,7 %).

Font: Anuari econòmic comarcal 2019  BBVA.
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MAPA 41. Taxa d’ocupació registrada del Pla de l’Estany, 
2019 (%).

MAPA 40. Variació de la població ocupada registrada del 
Pla de l’Estany, 2019 (%).

A la comarca del Pla de l’Estany hi ha 14.468 perso-
nes ocupades, de les quals 1.999 són de naciona-
litat estrangera i 12.469 de nacionalitat espanyola. 
D’aquesta manera, el nombre d’ocupats estrangers 
augmenta més (3,8 %) que el d’ocupats espanyols 
(0,9 %) respecte del 2018. Tot i l’increment dels 
ocupats de nacionalitat estrangera i d’espanyola, 
el nombre situa per sota de la mitjana provincial, 
que és d’un 5,7 % i un 1,2 % respectivament. El pes 
dels ocupats estrangers és del 3,8 %: és la sisena 
comarca gironina, i es troba lluny de la mitjana de 
la demarcació (5,7 %).

Per edats, 2.224 d’aquestes persones són menors 
de 30 anys; 5.414 tenen entre 30 i 44 anys; 3.867, 
entre 45 i 54 anys i 2.963, 55 anys i més. Respecte 
de l’any anterior, destaca el creixement dels ocu-
pats en les franges d’edat de 45 a 54 anys (3,8 %) 
i de més de 55 anys (3,9 %), mentre que els ocu-
pats en edats inferiors a 30 anys i de 30 a 44 anys 
disminueixen lleugerament: un -0,1 % i un -1,2 %, 
respectivament. 

La variació respecte de l’any anterior de la pobla-
ció ocupada resident a la comarca registra creixe-
ments en vuit dels onze municipis de la comarca. 
Els municipis amb un creixement més important 
d’ocupats són Crespià (5,9 %), Esponellà (4,6 %) i 
Sant Miquel de Campmajor (4,4 %), però en valors 
absoluts són Banyoles i Cornellà del Terri els mu-
nicipis en què més augmenta el nombre d’ocupats 
de la comarca el 2019: 129 i 34 més, respectiva-
ment. En canvi, només hi ha tres municipis en els 
quals disminueix el nombre d’ocupats respecte del 
2018: Fontcoberta (-18), Camós (-12) i Serinyà (-4).

La taxa d’ocupació registrada global de la pobla-
ció en edat de treballar al Pla de l’Estany se situa 
en el 70,5 %, tres dècimes més que l’any anterior i 
13 p.p. per sobre de la mitjana de la demarcació 
de Girona. Per una banda, els municipis que tenen 
la taxa d’ocupació més elevada a la comarca són 
Cornellà del Terri (76,2 %), Porqueres (75,4 %) i Pa-
lol de Revardit (74,2 %). Per altra banda, els munici-
pis que tenen la taxa més baixa del Pla de l’Estany 
són Sant Miquel de Campmajor (66,7 %) i Banyoles 
(68,5 %).

   
  Banyoles  1
  Camós  2
  Cornellà del Terri 3
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  Esponellà  5
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Els llocs de treball augmenten en tots els sectors d’ac-
tivitat econòmica. En destaca l’augment del 4,1 % en la 
indústria i el 2,1 % en l’agricultura, i amb menys intensitat 
en el sector serveis, amb un 0,6 %, i en el de la construc-
ció, amb un 0,1 %. Tot i així, aquests valors estan molt 
per sota de les mitjanes dels sectors en la demarcació 
de Girona (2,4 %, -0,1 %, 2,7 % i 1,5 %, respectivament).

Els subsectors d’activitat econòmica que destaquen 
més per la pèrdua de llocs de treball a la comarca 
són: activitats artístiques i d’espectacles (-33), serveis 
de menjar i de begudes (-24) i construcció d’obres 
d’enginyeria civil (-16). En canvi, els subsectors en 
què més augmenten els llocs de treball són: indústri-
es de productes alimentaris (134), comerç a l’engròs 
(40) i productes metàl·lics (37). 

GRÀFIC 55. Subsectors d’activitat amb més pèrdua 
de llocs de treball. Pla de l’Estany, 2019 (absolut).

GRÀFIC 56. Subsectors d’activitat amb més guany 
de llocs de treball. Pla de l’Estany, 2019 (absolut).

L’evolució dels llocs de treball (persones que treba-
llen a les empreses de la comarca, hi resideixin o no) 
ha crescut un 1,8 % el 2019, set dècimes per sota de 
l’increment que es dona al conjunt de la demarcació 
(2,5 %). En canvi, hi ha una lleugera disminució de les 
empreses (-0,2 %) respecte de l’any anterior (mentre 
que a la demarcació augmenten un 0,1 %), amb el 
qual la xifra total d’empreses el 2019 és de 1.252.

Els llocs de treball segueixen una ten-
dència molt positiva en els darrers cinc 
anys, mentre que el nombre d’empre-
ses, tot i que augmenta des del 2015, el 
2019 disminueix lleugerament (-0,2 %).

GRÀFIC 57. Taxes de variació interanual de llocs de treball i les empreses del Pla de l’Estany, 2012-2019 (%).

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.

Llocs de treball Pla de l’Estany Llocs de treball demarcació de Girona Empreses Pla de l’Estany Empreses demarcació de Girona 

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.
* NCAA: no classificat en altres apartats.
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MAPA 42. Variació dels llocs de treball registrats del 
Pla de l’Estany, 2019 (%). 

Els llocs de treball augmenten significativament en el 
treball assalariat (2,9 %), nou dècimes per sota de la 
mitjana provincial; en canvi, entre els autònoms dis-
minueixen clarament: -2,0 % (sis dècimes per sota 
del percentatge de la demarcació). Al Pla de l’Estany 
ha augmentat l’activitat d’alt contingut tecnològic, 
que se situa en l’1,4 %, més d’1 p.p. per sobre de la 
mitjana de la demarcació (que augmenta un 2,5 %), 
mentre que la comarca té un pes a la demarcació del 
8,0 % en activitats d’alt contingut tecnològic. 

El Pla de l’Estany és la segona comar-
ca que més creix en nombre de llocs de 
treball del sector agrícola (2,1 %).

La variació interanual dels llocs de treball registra un 
creixement en set dels onze municipis de la comar-
ca, dels quals destaquen Vilademuls (11,4 %), Cor-
nellà del Terri (7,2 %), Palol de Revardit (7,0 %) i Sant 
Miquel de Campmajor (6,3 %). En canvi, en valors 
absoluts els principals augments d’ocupació es do-
nen a Cornellà del Terri (186), Palol de Revardit (43) i 
Vilademuls (25). Només a tres municipis s’han reduït 
els llocs de treball: Fontcoberta (-25), Banyoles (-23) 
i Crespià (-3).

Pel que fa a l’evolució de les empreses al Pla de l’Es-
tany, aquestes s’han reduït un -0,2 % el 2019. Tot i 
que de les quatre comarques de la demarcació que 
presenten xifres negatives, al Pla de l’Estany és on 
menys ha disminuït el nombre d’empreses. Quant 
als principals sectors econòmics, les empreses de 
l’agricultura són les que més han disminuït (-6,1 %): 
han quedat 46 empreses, juntament amb el sector 
de serveis, en què disminueixen un -0,4 %, mentre 
que en el sector de la construcció s’ha mantingut 
el mateix nombre d’empreses respecte del 2018 i, 
per tant, es manté estable. En canvi, el sector de la 
indústria és l’únic en què ha augmentat el nombre 
d’empreses (1,4 %): arriben a les 225.

Així doncs, la variació interanual d’empreses en els 
municipis del Pla de l’Estany només ha augmentat 
en tres dels onze que l’integren: Vilademuls (11,1 %), 
Cornellà del Terri (1,6 %) i Banyoles (1,0 %). I a 
cinc municipis ha disminuït el nombre d’empreses: 
Fontcoberta (-11,6 %), Camós (-10,0 %), Porqueres 
(-5,6, %), Serinyà (-4,4 %) i Palol de Revardit (-2,3 %). 
A Crespià, Esponellà i Sant Miquel de Campmajor 
no ha variat el nombre d’empreses d’un any a l’altre. 

MAPA 43. Variació d’empreses registrades del Pla  
de l’Estany, 2019 (%). 
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Per edats, el 9,9 % de la població aturada és menor 
de 25 anys; el 40,0 % té entre 25 i 44 anys; i el 50,0 % 
té més de 45 anys. Interanualment, els grups d’edat 
en què augmenta el nombre d’aturats respecte del 
mateix mes de l’any anterior són el dels menors de 
25 anys (10,1 %), el dels de 35 a 44 anys (1,3) % i el 
dels de més de 55 anys (5,2 %). En canvi, en la franja 
d’edat de 25 a 34 anys disminueix un -0,5 %, i en la 
de 45 a 55 anys, un -8,8. Quant a sectors, l’agricultura 
és el sector amb el percentatge de variació que més 
ha disminuït (-21,0 %), amb 13 aturats menys, seguit 
de la construcció, amb un -10,1 % (-8 aturats) i la in-
dústria, amb un -6,3 % (-11 aturats). Mentre que en el 
sector serveis el percentatge de variació augmenta 
un 4,6 % (33 nous aturats). I en el grup «sense ocu-
pació anterior» també creix un 9,4 % (5 aturats més) 
respecte del 2018. 

L’atur a la comarca del Pla de l’Estany 
puja un 0,5 % l’any 2019. Per sexe, des-
cendeix el nombre les dones (-0,7 %), 
mentre que augmenta el nombre dels 
homes aturats (1,9 %).

L’evolució de l’atur registrat l’any 2019 al Pla de l’Es-
tany segueix la tendència decreixent dels darrers 
cincs anys, tot i que amb un petit augment de l’atur a 
partir de l’agost que l’apropa a les xifres del 2018. A 
finals de 2019, l’atur registrat augmenta lleugerament: 
un 0,5 %. Mentre que entre els homes augmenta molt 
més (1,9 %), entre les dones disminueix significativa-
ment (-0,7 %). En total, hi ha una diferència de només 
6 persones aturades el 2019 respecte l’any anterior. 
Els aturats del Pla de l’Estany representen el 2,9 % del 
total de les persones aturades de la demarcació de 
Girona, el tercer percentatge més petit en el total de 
la província. 

La taxa d’atur registrat és del 7,0 %, amb el qual el Pla 
de l’Estany és la penúltima comarca amb el percentat-
ge de taxa d’atur més alt de les vuit de la demarcació, 
i varia en una dècima menys en relació amb la taxa 
de l’any anterior. La taxa d’atur femení és del 8,0 %, 
dues dècimes inferior a la del 2018, i gairebé cinc p.p. 
per sota de la mitjana de la demarcació (12,6 %). En 
canvi, la taxa d’atur dels homes arriba al 6,2 %, sense 
canvis respecte del 2018, i tres p.p. per sota de la 
mitjana del conjunt gironí (9,3 %). 

GRÀFIC 58. Comparació de l’evolució mensual dels aturats registrats del Pla de l’Estany, 2015-2019 (en milers).

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.
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MAPA 45. Taxa d’atur registrat del Pla de l’Estany, 
2019 (%).

MAPA 44. Variació de l’atur registrat del Pla de l’Estany, 
2019 (%).

Tots els nivells formatius han experimentat un augment 
quant a nombre d’aturats, excepte el grup «sense es-
tudis», en què l’atur disminueix un -16,2 % (6 aturats 
menys) i el de tècnics professionals superiors, en què 
disminueix un -20,0 % (15 aturats menys). Aquest aug-
ment de l’atur interanual s’ha produït especialment 
entre les persones amb estudis universitaris de primer 
cicle (25,0 %) i els universitaris de segon i tercer cicle 
(7,9 %). Quant a grans grups d’ocupació, en valors 
absoluts, els treballadors de restauració, personal i ve-
nedors conformen el grup en què el nombre d’aturats 
es redueix més respecte del 2018: -26 (-12,0 %), se-
guit dels tècnics i professionals de suport: -9 aturats 
(-10,0 %) i dels operadors d’instal·lacions i màquines, i 
muntadors: -5 (-8,2 %). En canvi, els empleats d’oficina, 
comptables i administratius formen el grup en què l’atur 
augmenta el 2019: 20 aturats més (21,5 %), juntament 
amb el grup d’ocupacions elementals (3,1 %): 13 atu-
rats més.

L’atur disminueix en cinc dels onze municipis de la co-
marca del Pla de l’Estany. Les reduccions més notables 
es troben a Esponellà (33,3 %), Vilademuls (14,8 %) i 
Porqueres (8,5 %). En canvi, hi ha sis municipis en 
què augmenta l’atur, entre els quals destaca Crespià 
(100 %), Camós (91,7 %) i Fontcoberta (41,4 %). D’entre 
els municipis amb una taxa d’atur superior a la mitjana 
comarcal (7,08 %) destaquen: Crespià (9,5 %) i Banyo-
les (8,0 %). Per contra, les taxes més baixes d’atur de 
la comarca es donen a Esponellà (4,5 %), Cornellà del 
Terri  (4,6 %) i Porqueres (4,7 %).

Al final de 2019 al Pla de l’Estany hi ha concedides 803 
prestacions per desocupació, el que suposa un aug-
ment de l’11,1 % respecte del mateix mes de l’any ante-
rior. La taxa de cobertura augmenta a 77,1 %, gairebé 
8 p.p. més que la del 2018, i gairebé 14 p.p. menys 
que la taxa de cobertura de la demarcació de Girona 
(90,8 %). Dues de les tres tipologies per desocupació 
que augmenten són el nivell contributiu i el nivell as-
sistencial, amb un 10,1 % i un 16,2 %, respectivament, 
mentre que la renda activa disminueix un -6,5 % res-
pecte del mateix mes de l’any anterior. 

La contractació laboral augmenta significativament 
(10,2 %) a la comarca del Pla de l’Estany, tot i que re-
presenta més de la meitat de la variació de contractes 
de la demarcació de Girona (3,8 %). Per tipologia, la 
contractació temporal augmenta un 12,1 %, i s’arriba 
fins als 16.363 contractes, mentre que la contractació 
indefinida disminueix un 4,4 %, amb el qual els contrac-
tes indefinits es redueixen a 1.839.
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 ENTORN        
 Nombre de municipis   11  221    5,0 % 
 Superfície total (km )   262,8  5.905    4,5 % 
 Superfície mitjana municipal (km )   23,9  26,7    NC 
 DEMOGRAFIA         
 Població total  32.006 32.293 761.947 771.044 0,9 % 1,2 % 4,2 % 4,2 % 
 Densitat (hab./km )  122 123 129 131 0,9 % 1,2 % NC NC 
 Homes  15.987 16.143 380.690 385298 1,0 % 1,2 % 4,2 % 4,2 % 
 Dones  16.019 16.150 381.257 385.746 0,8 % 1,2 % 4,2 % 4,2 % 
 Població de menys de 16 anys  6.038 6.028 132.397 132.763 -0,2 % 0,3 % 4,6 % 4,5 % 
 Població potencialment activa (16-64) 20.331 20.511 494.639 500.857 0,9 % 1,3 % 4,1 % 4,1 % 
 Població de 65 anys i més  5.637 5.754 134.911 137.424 2,1 % 1,9 % 4,2 % 4,2 % 
 Projecció població 2019-2038  32.293 36.489 771.044 837.822 13,0 % 8,7 % 4,2 % 4,4 % 
 Població resident a l’estranger  535 585 25.565 27.445 9,3 % 7,4 % 2,1 % 2,1 % 
 Índex de dependència global  57,4 57,4 54,0 53,9 0,0 p. -0,1 p. NC NC 
 Índex d’envelliment  93,4 95,5 101,9 103,5 2,1 p. 1,6 p. NC NC 
 Nacionalitat espanyola  27.515 27.558 617.227 618.736 0,2 % 0,2 % 4,5 % 4,5 % 
 Nacionalitat estrangera  4.491 4.735 144.720 152.308 5,4 % 5,2 % 3,1 % 3,1 % 
 Taxa d’estrangeria total  14,0 % 14,7 % 19,0 % 19,8 % 0,6 p.p. 5,1 p.p. NC NC 
 Taxa d’estrangeria extracomunitària  78,9 % 79,9 % 72,5 % 73,4 % 1,0 p.p. -6,4 p.p. NC NC 
 Població de menys de 16 anys  1.058 1.075 26.057 27.139 1,6 % 4,2 % 4,1 % 4,0 % 
 Població potencialment activa (16-64) 3.287 3.490 108.790 114.738 6,2 % 5,5 % 3,0 % 3,0 % 
 Població de 65 anys i més  146 170 9.873 10.431 16,4 % 5,7 % 1,5 % 1,6 % 
 Àfrica  2.236 2.389 52.513 54.982 6,8 % 4,7 % 4,3 % 4,3 % 
 Amèrica  847 933 28.515 31.641 10,2 % 11,0 % 3,0 % 2,9 % 
 Àsia  313 313 10.891 11.691 0,0 % 7,3 % 2,9 % 2,7 % 
 Europa  1.093 1.099 52.695 53.875 0,5 % 2,2 % 2,1 % 2,0 % 
    Unió Europea  949 954 39.817 40.461 0,5 % 1,6 % 2,4 % 2,4 % 
 Resta del món  2 1 106 99 -50,0 % -6,6 % 1,9 % 1,0 % 
 5 nacionalitats principals (comarca)  3.073 3.231 72.875 76.844 5,1 % 5,4 % 4,2 % 4,2 % 
 Marroc  1.307 1.432 37.063 38.887 9,6 % 4,9 % 3,5 % 3,7 % 
 Gàmbia  648 657 7.014 7.247 1,4 % 3,3 % 9,2 % 9,1 % 
 Romania  514 504 14.239 14.591 -1,9 % 2,5 % 3,6 % 3,5 % 
 Hondures  367 403 10.876 12.403 9,8 % 14,0 % 3,4 % 3,2 % 
 Xina  237 235 3.683 3.716 -0,8 % 0,9 % 6,4 % 6,3 % 
 ACTIVITAT ECONÒMICA         
 Nombre d’empreses  1.255 1.252 28.491 28.529 -0,2 % 0,1 % 4,4 % 4,4 % 
 Agricultura  49 46 383 374 -6,1 % -2,3 % 12,8 % 12,3 % 
 Indústria  222 225 4.450 4.485 1,4 % 0,8 % 5,0 % 5,0 % 
 Construcció  155 155 3.584 3.629 0,0 % 1,3 % 4,3 % 4,3 % 
 Serveis  829 826 21.850 21.833 -0,4 % -0,1 % 3,8 % 3,8 % 
 Dimensió mitjana  8,0 8,2 8,4 8,7 0,2 p. 0,3 p. NC NC 
     Agricultura  6,0 6,7 3,7 3,9 0,6 p. 0,2 p. NC NC 
     Indústria  17,1 17,9 10,4 11,1 0,8 p. 0,7 p. NC NC 
     Construcció  5,2 5,3 4,8 4,8 0,0 p. 0,0 p. NC NC 
     Serveis  6,1 6,2 8,0 8,2 0,1 p. 0,3 p. NC NC 
 15 sectors principals d’activitat  868 863 19.158 19.170 -0,6 % 0,1 % 4,5 % 4,5 %  
 47 - Comerç al detall, excepte el comerç  
 de vehicles de motor i motocicletes  124 112 4.375 4.241 -9,7 % -3,1 % 2,8 % 2,6 % 
 46 - Comerç a l’engròs i intermediaris  
 d el comerç, excepte vehicles de motor  
 i motocicletes  104 106 1.555 1.536 1,9 % -1,2 % 6,7 % 6,9 % 
 56 - Serveis de menjar i begudes  98 97 3.318 3.320 -1,0 % 0,1 % 3,0 % 2,9 %  
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 43 - Activitats especialitzades de  
 la construcció  78 81 1.764 1.792 3,8 % 1,6 % 4,4 % 4,5 % 
 41 - Construcció d’immobles  71 68 1.776 1.792 -4,2 % 0,9 % 4,0 % 3,8 % 
 25 - Fabricació de productes metàl·lics,  
 excepte maquinària i equips  59 58 439 431 -1,7 % -1,8 % 13,4 % 13,5 % 
 96 - Altres activitats de serveis personals 43 44 1.000 995 2,3 % -0,5 % 4,3 % 4,4 % 
 84 - Administració pública, Defensa i  
 Seguretat Social obligatòria  41 43 908 984 4,9 % 8,4 % 4,5 % 4,4 % 
 01 - Agricultura, ramaderia, caça i activitats  
 dels serveis que s’hi relacionen  43 40 296 287 -7,0 % -3,0 % 14,5 % 13,9 % 
 10 - Indústries de productes alimentaris 37 40 525 531 8,1 % 1,1 % 7,0 % 7,5 % 
 49 - Transport terrestre; transport  
 per canonades  42 40 816 830 -4,8 % 1,7 % 5,1 % 4,8 % 
 85 - Educació  34 36 687 696 5,9 % 1,3 % 4,9 % 5,2 % 
 93 - Activitats esportives, recreatives   
 i d’entreteniment  35 35 564 573 0,0 % 1,6 % 6,2 % 6,1 % 
 45 - Venda i reparació de vehicles  
 de motor i motocicletes  31 33 951 970 6,5 % 2,0 % 3,3 % 3,4 % 
 28 - Fabricació de maquinària i equips 28 30 184 192 7,1 % 4,3 % 15,2 % 15,6 % 
 MERCAT DE TREBALL         
 Població ocupada  14.280 14.468 303.682 309.455 1,3 % 1,9 % 4,7 % 4,7 %
 Homes  7.702 7.767 165.237 167.899 0,8 % 1,6 % 4,7 % 4,6 % 
 Dones  6.578 6.701 138.445 141.556 1,9 % 2,2 % 4,8 % 4,7 % 
 Nacionals  12.354 12.469 254.669 257.667 0,9 % 1,2 % 4,9 % 4,8 % 
 Estrangers  1.926 1.999 49.013 51.788 3,8 % 5,7 % 3,9 % 3,9 % 
 Menys de 30 anys  2.226 2.224 47.755 48.536 -0,1 % 1,6 % 4,7 % 4,6 % 
 De 30 a 44 anys  5.478 5.414 117.331 116.266 -1,2 % -0,9 % 4,7 % 4,7 % 
 De 45 a 54 anys  3.725 3.867 82.368 84.988 3,8 % 3,2 % 4,5 % 4,6 % 
 Més de 55 anys  2.851 2.963 56.228 59.665 3,9 % 6,1 % 5,1 % 5,0 % 
 Taxa d’ocupació registrada 70,2 % 70,5 % 61,4 % 57,5 % 0,3 p.p. -3,9 p.p. NC NC 
 Llocs de treball  12.980 13.208 300.368 307.896 1,8 % 2,5 % 4,3 % 4,3 % 
 Agricultura  523 534 4.639 4.633 2,1 % -0,1 % 11,3 % 11,5 % 
 Indústria  4.223 4.398 52.763 54.042 4,1 % 2,4 % 8,0 % 8,1 % 
 Construcció  1.273 1.274 26.897 27.313 0,1 % 1,5 % 4,7 % 4,7 % 
 Serveis  6.961 7.002 216.069 221.908 0,6 % 2,7 % 3,2 % 3,2 % 
 Activitats d’alt contingut tecnològic   1.156 1.172 14.337 14.695 1,4 % 2,5 % 8,1 % 8,0 % 
 Assalariats  9.982 10.271 238.768 247.907 2,9 % 3,8 % 4,2 % 4,1 % 
 Autònoms  2.998 2.937 61.600 59.989 -2,0 % -2,6 % 4,9 % 4,9 % 
 15 sectors principals d’activitat  9.266 9.530 197.192 202.543 2,8 % 2,7 % 4,7 % 4,7 % 
 10 - Indústries de productes alimentaris 1.708 1.842 18.134 19.088 7,8 % 5,3 % 9,4 % 9,7 % 
 47 - Comerç al detall, excepte el comerç  
 de vehicles de motor i motocicletes  952 963 34.351 34.610 1,2 % 0,8 % 2,8 % 2,8 % 
 46 - Comerç a l’engròs i intermediaris  
 del comerç, excepte vehicles de motor  
 i motocicletes  899 939 15.292 15.583 4,4 % 1,9 % 5,9 % 6,0 % 
 43 - Activitats especialitzades  
 de la construcció  713 725 14.815 15.019 1,7 % 1,4 % 4,8 % 4,8 % 
 56 - Serveis de menjar i begudes  679 655 24.025 24.835 -3,5 % 3,4 % 2,8 % 2,6 % 
 25 - Fabricació de productes metàl·lics,  
 excepte maquinària i equips  604 641 4.886 4.899 6,1 % 0,3 % 12,4 % 13,1 % 
 28 - Fabricació de maquinària i equips NCAA 575 592 3.969 4.138 3,0 % 4,3 % 14,5 % 14,3 % 
 01 - Agricultura, ramaderia, caça i activitats  
 dels serveis que s’hi relacionen  469 478 3.781 3.712 1,9 % -1,8 % 12,4 % 12,9 % 
 49 - Transport terrestre; transport  
 per canonades  447 445 8.329 8.467 -0,4 % 1,7 % 5,4 % 5,3 % 
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 41 - Construcció d’immobles  411 416 11.403 11.624 1,2 % 1,9 % 3,6 % 3,6 % 
 85 - Educació  398 413 11.142 11.501 3,8 % 3,2 % 3,6 % 3,6 % 
 84 - Administració pública, Defensa  
 i Seguretat Social obligatòria  386 399 23.783 24.909 3,4 % 4,7 % 1,6 % 1,6 % 
 87 - Activitats de serveis socials  
 amb allotjament  378 383 4.419 4.715 1,3 % 6,7 % 8,6 % 8,1 % 
 86 - Activitats sanitàries  336 338 14.755 15.195 0,6 % 3,0 % 2,3 % 2,2 % 
 88 - Activitats de serveis socials  
 sense allotjament  311 301 4.108 4.248 -3,2 % 3,4 % 7,6 % 7,1 % 
 Persones aturades registrades  1.093 1.099 38.880 37.745 0,5 % -2,9 % 2,8 % 2,9 % 
 Homes  517 527 17.663 17.094 1,9 % -3,2 % 2,9 % 3,1 % 
 Dones  576 572 21.217 20.651 -0,7 % -2,7 % 2,7 % 2,8 % 
 Nacionals  785 786 27.726 27.182 0,1 % -2,0 % 2,8 % 2,9 % 
 Estrangers  308 313 11.154 10.563 1,6 % -5,3 % 2,8 % 3,0 % 
 Agricultura  62 49 1.273 1.171 -21,0 % -8,0 % 4,9 % 4,2 % 
 Indústria  175 164 3.685 3.647 -6,3 % -1,0 % 4,7 % 4,5 % 
 Construcció  79 71 3.548 3.332 -10,1 % -6,1 % 2,2 % 2,1 % 
 Serveis  724 757 28.146 27.515 4,6 % -2,2 % 2,6 % 2,8 % 
 Sense ocupació anterior  53 58 2.228 2.080 9,4 % -6,6 % 2,4 % 2,8 % 
 Població activa local estimada  15.432 15.629 344.844 348.445 1,3 % 1,0 % 4,5 % 4,5 % 
 Taxa d’atur registrat estimada  7,1 % 7,0 % 11,3 % 10,8 % -0,1 p.p. -0,4 p.p. NC NC 
     Homes  6,2 % 6,2 % 9,7 % 9,3 % 0,0 p.p. -0,4 p.p. NC NC 
     Dones  8,2 % 8,0 % 13,1 % 12,6 % -0,2 p.p. -0,5 p.p. NC NC 
 Nombre total de contractes  16.516 18.202 291.426 302.449 10,2 % 3,8 % 5,7 % 6,0 % 
 Beneficiaris de prestacions  723 803 31.351 32.393 11,1 % 3,3 % 2,3 % 2,5 % 
     Taxa cobertura prestacions  69,5 % 77,1 % 85,5 % 90,8 % 7,6 p.p. 5,3 p.p. NC NC 
 TURISME         
 Places en establiments hotelers  393 403 82.778 83.786 2,5 % 1,2 % 0,5 % 0,5 % 
 Places en càmpings  1.623 1.623 134.475 133.185 0,0 % -1,0 % 1,2 % 1,2 % 
 Places en establiments de turisme rural 882 864 6.818 6.745 -2,0 % -1,1 % 12,9 % 12,8 % 
 Places en apartaments  26 26 6.178 6.229 0,0 % 0,8 % 0,4 % 0,4 % 
 Places en huts  597 739 180.030 203.323 23,8 % 12,9 % 0,3 % 0,4 % 
 FINANCES PÚBLIQUES 4         
 Pressupostos municipals: ingressos   33.267 32.447 1.079.144 1.029.129 -2,5 % -4,6 % 3,1 % 3,2 % 
 Pressupostos municipals: despeses  33.267 32.447 1.078.126 1.025.586 -2,5 % -4,9 % 3,1 % 3,2 % 
 Deute viu municipal  9.921 9.386 350.870 324.430 -5,4 % -7,5 % 2,8 % 2,9 % 

1. Població a 1 de gener de 2018 i a 1 de gener de 2019.
2. Es consideren d’alt contingut tecnològic les activitats industrials de tecnologia alta i mitjana-alta i els serveis de tecnologia alta-punta. 
3. Habitatges d’ús turístic.    
4. Xifres en milers d’euros.    
NC: calculable; p.: punts absoluts; p.p.: punts percentuals.    
Vegeu l’apartat de «Metodologia» per a les definicions dels indicadors.    
Per ampliar les dades, consulteu el programa XIFRA (www.ddgi.cat/xifra).     
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Població 2019

Població aturada registrada 2019

Taxa d’ocupació 
registrada

Taxa d’atur  
registrat

Distribució per edat 
sobre el total d’ocupats (pes %)

<30 30-44 45-54 >55

TOTAL
25.087

TOTAL
10.617

TOTAL
830

ESTRANGERS
2.307

ESTRANGERS
909

DONES
12.588

DONES
463

DONES
4.889

HOMES
12.499

HOMES
367

HOMES
5.728

Variació interanual

-8,8 %
-11,1 %

-5,7 %

-80 -58 -22

La població
creix un

Variació interanual

10,6 %

87

0,5 % 0,2 %0,3 %

2859 221

0,3 %

Variació interanual

1,1 %

119

2,0 % 0,4 %

12,1 %
2396 98

7,3 %

Població ocupada  
registrada (resident a la comarca) segons IVT 2019 69,6 %

15,2 % 34,4 % 27,5 % 23,0 %



Empreses
de la comarca segons IVT 2019

Turisme 2019 
(places)

Finances públiques 2019

El nombre d’empreses  
disminueix un

AGRICULTURA
11
1,2 %

HOTELS
2.471

PRESSUPOSTOS 
MUNICIPALS: 
INGRESSOS 
36.533

SERVEIS
685
74,8 %

APARTAMENTS 
197

ESTABLIMENTS 
DE TURISME 
RURAL
1.033

DEUTE VIU 
MUNICIPAL
15.278

CONSTRUCCIÓ 
90
9,8 %

HUTs
1.918

INDÚSTRIA
130
14,2 %

CÀMPINGS 
4.947

Variació interanual

Variació interanual

Variació interanual

-1,2 %

3,1 %

-1,5 %

TOTAL

75

-568

123

0

-568

6

-1

776

0

-5

375

-5

AGRICULTURA CONSTRUCCIÓINDÚSTRIA SERVEIS

0,0 %

2,5 %

-1,5 %

-0,8 %

0,6 %

5,4 %

-5,3 %

0,0 %

-0,7 %

24,3 %

-1,2 %

PRESSUPOSTOS 
MUNICIPALS: 
DESPESES 
36.524

TOTAL
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El Ripollès

GRÀFIC 60. Piràmide d’edats del Ripollès.

GRÀFIC 59. Taxes de variació de la població total del 
Ripollès, 2012-2019 (%). 

La comarca del Ripollès té una superfície de 
956,6 km2, el que representa el 16,2 % de la super-
fície total de la demarcació de Girona. Està integra-
da per 19 municipis amb una superfície mitjana de 
26,7 km2. Ripoll n’és la capital.

Amb 25.087 habitants, el Ripollès és la segona co-
marca menys poblada de les vuit comarques de la 
demarcació de Girona: aplega el 3,3 % de tota la 
població gironina. La població ha mantingut un rit-
me de disminució durant els últims anys, tot i que 
el 2019 repunta lleugerament (0,3 %), amb 87 nous 
habitants. La població resident a l’estranger ha 
crescut un 2,4 %, i arriba a 753 persones més en 
el 2019. 

Amb una densitat de població de 26,7 hab./km2, 
és la comarca que menys densitat de població té 
en comparació amb les altres vuit. La capital, amb 
10.686 habitants, aplega el 42,6 % de la població 
comarcal, i juntament amb Sant Joan de les Abades-
ses (3.232) i Campdevànol (3.223) sumen el 68,3 % 
dels habitants de la comarca. Onze dels dinou mu-
nicipis del Ripollès guanyen població aquest últim 
any, i Ripoll i Camprodon són els dos municipis que 
guanyen més habitants (54 i 20, respectivament), 
mentre que percentualment els municipis que més 
creixen són Setcases (5,4 %) i Campelles (4,5 %).

A la comarca hi ha 2.307 habitants estrangers, els 
quals representen l’1,5 % dels estrangers de la de-
marcació i un 9,2 % del total d’habitants de la comar-
ca. El 82,6 % dels estrangers són extracomunitaris, 
dels quals destaquen els de nacionalitat marro-
quina (956), hondurenya (225), colombiana (156) 
i paquistanesa (71). Aquest fet que es tradueix en 
l’augment del 20,1 % de la població americana i un 
20,0 % de la població asiàtica respecte del 2018.

El 60,8 % de la població té entre els 16 i els 64 anys; 
el 25,5 % té més de 65 anys i el 13,7 % és menor de 
16 anys. Amb un índex d’envelliment del 187 l’any 
2019 el Ripollès és la comarca més envellida de tota 
la demarcació de Girona. Tot i així, les projeccions 
de població de l’IDESCAT per al 2038 preveuen un 
augment de la població del 2,4 %, amb una dismi-
nució de la població més jove (fins als 54 anys) i un 
augment de la població de més de 55 anys.

Les projeccions de població per al 2038 
pronostiquen un augment del 2 % dels 
habitants del Ripollès.

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’INE.

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’IDESCAT. Projeccions de població (base 2018). Escenari mitjà.
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GRÀFIC 62. Taxes de variació interanual de la població ocupada registrada del Ripollès, 2016-2019 (%).  

Segons l’Anuari econòmic comarcal 2019, del BBVA, 
el VAB (valor afegit brut) de la comarca del Ripo-
llès experimenta el 2018 una taxa de l’1,6 %, molt 
semblant a la de la demarcació de Girona (1,7 %) i 
inferior a la taxa de Catalunya (3 %). El 2015, el Ripo-
llès tenia una taxa del 3,7 %, que ha anat disminuint 
considerablement en els darrers 3 anys.

En acabar l’any 2019, l’ocupació registrada de la 
població resident al Ripollès mostra un increment de 
l’1,1 %, el menor des del 2016, i lleugerament menor 
que l’increment interanual de la demarcació de Gi-
rona (un 1,9 %). D’aquesta manera, l’any acaba amb  
10.617 persones ocupades a la comarca del Ripo-
llès, 119 més que l’any anterior. 

Per sexe, l’ocupació creix més entre les dones 
(2,0 %) que entre els homes (0,4 %). Els homes ocu-
pats se xifren en 5.728 (23 més que l’any anterior) i 
les dones ocupades arriben a 4.889 (96 més). Així 
doncs, la població ocupada de la comarca engloba 
el 3,4 % dels ocupats de la demarcació de Girona. 

Del 2016 al 2019, la població ocupada 
estrangera creix del 7 % a l’11 % a la 
comarca del Ripollès.

GRÀFIC 61. Taxes de variació del valor afegit 
brut (VAB) del Ripollès, 2015-2018 (%). 

Font: Anuari econòmic comarcal 2019  BBVA.
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MAPA 47. Variació de la població ocupada registrada  
del Ripollès, 2019 (%).

MAPA 46. Variació de la població ocupada registrada  
del Ripollès, 2019 (%).

Pel que fa a la nacionalitat, el col·lectiu estranger 
arriba a 909 ocupats i el d’espanyols, a 9.708. Així, 
les persones ocupades de nacionalitat estrangera 
s’incrementen més (un 12,1 %) que les de nacio-
nalitat espanyola, que augmenten lleugerament: 
un 0,2 %. Els estrangers augmenten al Ripollès 6 
p.p. respecte de l’increment interanual del conjunt 
de la demarcació (5,7 %). La població estrangera 
ocupada té un pes del 8,6 % a la comarca, un per-
centatge lleugerament superior al de l’any anterior 
(inferior al 8 %), mentre que representa un total de 
l’1,8 % de tots els ocupats estrangers de la demar-
cació. 

Per edats, 1.615 són menors de 30 anys; 3.650 te-
nen entre 30 i 44 anys; 2.915, entre 45 i 54 anys, i 
2.437, 55 anys i més. Respecte de l’any anterior, en 
tots els grups d’edat s’incrementa el nombre d’ocu-
pats, excepte en el tram de 30 a 44 anys, en què 
disminueix un -1,7 %. En el grup d’edat dels menors 
de 30 anys s’incrementa un 3,2 %, seguit del grup 
de 55 anys i més, en què el nombre d’ocupats aug-
menta un 2,8 %. Els ocupats en edats compreses 
entre els 45 i els 54 anys només augmenten un 2 %. 
Les xifres mostren que totes les edats del Ripollès 
tenen una importància semblant a la demarcació 
de Girona, ja que totes les franges oscil·len entre 
el 3 % i el 4 %, els percentatges més baixos del 
conjunt de les comarques gironines desprès de la 
Cerdanya. 

El Ripollès és la segona comarca amb 
el valor més alt de la taxa d’ocupació 
registrada de la demarcació de Girona, 
amb un 70 %.

La variació interanual de la població ocupada resi-
dent al Ripollès registra una disminució en vuit dels 
dinou municipis de la comarca, amb Campelles i 
Setcases (-8,7 % i -4,3 %, respectivament), com a 
reduccions més importants de la zona. En canvi, 
els increments més elevats es donen a Pardines 
(11,5 %) i Gombrèn (8,0 %), mentre que en valors 
absoluts, els increments més importants es troben 
als municipis de Ripoll i Sant Joan de les Abades-
ses, que sumen 74 i 42 nous ocupats, respectiva-
ment.

La taxa d’ocupació registrada global de la població 
en edat de treballar en el Ripollès és del 69,6 %, 
0,8 p.p. més que la de l’any anterior. Per municipis, 
Pardines (90,6 %), Setcases (77,6 %) i Gombrèn 
(76,4 %) són els municipis que destaquen per tenir 
les taxes més elevades de la comarca, mentre que 
Ripoll (67,2 %), Vallfogona de Ripollès (68,6 %), To-
ses (68,7 %), i Queralbs (68,8 %) són els municipis 
amb les taxes més baixes. 
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l’activitat de reparació i instal·lació de maquinària 
(-144), les activitats especialitzades en construcció 
(-65) i els serveis de menjar i begudes (-31). En can-
vi, entre els subsectors que han incrementat els seus 
llocs de treball el 2019 predominen les activitats de 
maquinària i equips NCAA (135), el comerç a l’engròs 
(25) i les indústries de productes alimentaris i les acti-
vitats associatives (24, cadascun).

El 2019 es redueix la taxa de variació in-
teranual dels llocs de treball al Ripollès: 
s’acaba la tendència positiva que hi ha-
via des del 2014.

GRÀFIC 63. Subsectors d’activitat amb més pèrdua 
de llocs de treball del Ripollès, 2019 (absolut).

GRÀFIC 64. Subsectors d’activitat amb més guany 
de llocs de treball del Ripollès, 2019 (absolut).

L’evolució dels llocs de treball (treballadors de les 
empreses de la comarca, hi resideixin o no) conti-
nua la tendència positiva dels anys anteriors (2014-
2018), amb excepció de 2019, en què disminueixen 
un -0,6 %. Així, el Ripollès és l’única comarca de la 
demarcació de Girona en què disminueixen els llocs 
de treball el 2019. Pel que fa a les empreses, també 
han experimentat una disminució, tot i que lleugera-
ment major que la de llocs de treball (-1,2 %), i per 
aquest motiu, el Ripollès es converteix en la comarca 
amb una disminució més gran de tota la demarcació. 

Quant als subsectors d’activitat que han patit una pèr-
dua de llocs de treball més important, hi destaquen 

GRÀFIC 65. Taxes de variació interanual de llocs de treball i d’empreses del Ripollès, 2012-2019 (%).

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.

Llocs de treball Ripollès Llocs de treball demarcació de Girona Empreses Ripollès Empreses demarcació de Girona 

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.
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MAPA 48. Variació dels llocs de treball registrats del 
Ripollès, 2019 (%).

Els llocs de treball d’assalariats disminueixen un 
-0,6 %, i el nombre d’autònoms disminueix un -0,7 % 
respecte del 2018. El pes dels assalariats en la co-
marca és del 79,8 %, mentre que el pes dels assa-
lariats del Ripollès en la demarcació es manté en un 
3,3 % (dues dècimes menys que l’any anterior). Al 
Ripollès es redueixen els llocs de treball en tots els 
sectors d’activitat, excepte en el de serveis, en què 
augmenten un 0,6 %. El sector de la construcció és 
el que pateix una reducció més important, amb un 
-9,0 %, seguit del de la indústria (-1,8 %) i el de l’agri-
cultura (-1,3 %). 

El Ripollès és l’única comarca de la de-
marcació de Girona en què es redueix 
el nombre d’assalariats el 2019 (-0,6 %).

La variació interanual dels llocs de treball registra 
reduccions en vuit dels dinou municipis del Ripollès, 
dels quals destaquen Setcases i Llanars per la gran 
disminució (-11,2 % i -8,9 %, respectivament). Ripoll 
i Ribes de Freser són els dos municipis en què es 
redueixen més els llocs de treball en valors absoluts 
(-49 i -30, respectivament). En canvi, els municipis 
que destaquen pel gran increment percentual en 
els llocs de treball són Campelles (18,0 %) i Toses 
(14,3 %). En valors absoluts, però, destaquen per 
l’augment dels llocs de treball, respecte de l’any an-
terior, els municipis de Camprodon (14) i Campelles 
i Toses (9, cadascun).

Al Ripollès, les activitats d’alt contingut 
tecnològic han augmentat considerable-
ment, un 21,7 % (130 nous llocs de tre-
ball), respecte de l’any anterior.

En relació amb el nombre d’empreses, els municipis 
d’Ogassa i les Llosses són els que presenten una 
reducció més important (-25,0 % i -22,2 %, respecti-
vament) el 2019. Tot i així, els municipis de Vallfogo-
na de Ripollès i Planoles són els dos municipis amb 
el creixement més elevat del nombre d’empreses 
(25,0 % i 18,2 %, respectivament).

MAPA 49. Variació d’empreses registrades del Ripollès, 
2019 (%).
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total d’aturats a la comarca. Seguidament hi ha els 
aturats compresos entre els 25 i els 34 anys i entre els 
45 i els 54 anys, que disminueixen respecte del 2018 
un -9,0 % i un -5,6 %, respectivament, i que apleguen, 
en total, el 35 % dels aturats de la comarca. Finalment, 
el grup d’edat més representatiu de la comarca és el 
de 55 a 64 anys, que ocupa gairebé un 39,4 % (327 
aturats) del total del Ripollès i que ha disminuït només 
un -4,9 % respecte de l’any anterior. 

Tenint en compte els sectors d’activitat econòmica, 
ressalta el pes del 67,6 % dels aturats del sector de 
serveis i del 20,4 % dels aturats del sector de la indús-
tria en el Ripollès, els quals han variat un -3,4 % i un 
-20,7 %, respectivament, el 2019. Els sectors menys 
representatius de la comarca són el de l’agricultura 
i el de la construcció, que tenen un pes de l’1,9 % i 
del 5,7 %, respectivament, i que han variat respecte 
de l’any anterior un -20,0 % i un -14,5 %. Tanmateix, el 
grup «sense ocupació anterior» també disminueix un 
-9,8 % el 2019, i obté un pes a la comarca del 4,5 % 
(37 aturats).

En els grans grups d’ocupació desta-
ca el nombre d’aturats d’ocupacions 
elementals (290) i entre treballadors de 
restauració, personals i venedors (184).

L’evolució de l’atur registrat segueix disminuint com 
en els darrers anys (des del 2015). El 2019 l’atur dis-
minueix un -8,8 % (80 aturats menys), reducció supe-
rior a la que experimenta la demarcació (-2,9 %). Al 
final de 2019 hi ha 830 aturats registrats a la comarca, 
el 2,2 % dels aturats del conjunt de les comarques 
gironines. Des del 2015, el valor més baix en l’evolu-
ció d’aturats registrats al Ripollès es dona al juliol de 
2019: 787 aturats.

L’atur disminueix per cinquè any conse-
cutiu, i al final del 2019 hi ha 80 aturats 
menys a la comarca.

La taxa d’atur registrat és del 7,3 %, lleugerament in-
ferior que la de l’any anterior (8,0 %), i més baixa que 
la taxa d’atur provincial (10,8 %). La taxa d’atur femení 
és del 8,8 %, i es manté per sota de la mitjana de la 
demarcació (12,6 %), mentre que la taxa d’atur mas-
culí se situa en el 6,0 % i també es posiciona per sota 
de la mitjana provincial (9,3 %).

Per edat, destaquen els aturats de 16 a 24 anys i els 
de 35 a 44, que són els grups d’edat que més han 
variat respecte de l’any anterior (-12,5 % i -17,3 %, res-
pectivament) i els quals ocupen el 6 % i el 20 % del 

GRÀFIC 66. Comparació de l’evolució mensual dels aturats registrats del Ripollès, 2015-2019 (en milers). 
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MAPA 51. Taxa d’atur registrat del Ripollès, 2019 (%).

MAPA 50. Variació de l’atur registrat del Ripollès, 2019 (%). L’atur disminueix interanualment en la majoria dels ni-
vells formatius, excepte en el nivell de programes de 
formació professional, en què augmenta un 5,7 %, i 
en el dels universitaris de segon i tercer cicle, en què 
augmenta un 25,0 % respecte del 2018. En els nivells 
formatius «sense estudis» i «altres estudis postse-
cundaris» l’atur no pateix cap variació interanual. 
D’altra banda, en els nivells formatius «universitaris 
de primer cicle», i «estudis primaris complets» dismi-
nueix un -43,8 % i un -43,2 %, respectivament, men-
tre que en els nivells «estudis primaris incomplets» i 
«tècnics-professionals superiors» també disminueix 
l’atur en un -10,6 % i un -15,4 %, respectivament, el 
2019.

L’atur disminueix en nou dels dinou municipis de la 
comarca del Ripollès, dels quals destaquen pel per-
centatge més elevat de reduccions els municipis 
de Pardines (-100 %), Molló (-57,1 %) i les Llosses 
(-33,3 %). Pel contrari, els municipis que tenen el per-
centatge d’aturats més elevat són Vilallonga del Ter 
(60,0 %), Camprodon (14,0 %) i Vallfogona de Ripo-
llès (12,5 %). Els municipis en què ha disminuït més 
el nombre d’aturats (en valors absoluts) són Ripoll 
(-56) i Sant Joan de les Abadesses (-24).

Al final de 2019 hi ha concedides 583 prestacions 
per desocupació, i respecte del 2018 la disminució 
ha estat del -0,7 %. La taxa de cobertura augmenta 
del 67,5 % el 2018 al 73,5 % el 2019. 

El nombre de contractes laborals l’any 2019 arriba 
a 5.397, el que equival a una reducció del -4,9 %, el 
que contrasta amb l’augment de contractes laborals 
de la demarcació el 2019 (3,8 %). Per tipologia, la 
contractació temporal disminueix un -3,9 % (es redu-
eix el nombre de contractes temporals a 4.449) i la 
contractació indefinida disminueix un -9,5 % (dismi-
nueix el nombre de contractes indefinits a 948).
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 ENTORN        
 Nombre de municipis   19  221    8,6 % 
 Superfície total (km )   956,6  5.905,0    16,2 % 
 Superfície mitjana municipal (km )   50,3  26,7    NC
 DEMOGRAFIA         
 Població total  25.000 25.087 761.947 771.044 0,3 % 1,2 % 3,3 % 3,3 % 
 Densitat (hab./km )  26 26 129 131 0,3 % 1,2 % NC NC 
 Homes  12.471 12.499 380.690 385.298 0,2 % 1,2 % 3,3 % 3,2 % 
 Dones  12.529 12.588 381.257 385.746 0,5 % 1,2 % 3,3 % 3,3 % 
 Població de menys de 16 anys  3.396 3.432 132.397 132.763 1,1 % 0,3 % 2,6 % 2,6 % 
 Població potencialment activa (16-64) 15.261 15.256 494.639 500.857 0,0 % 1,3 % 3,1 % 3,0 % 
 Població de 65 anys i més  6.343 6.399 134.911 137.424 0,9 % 1,9 % 4,7 % 4,7 % 
 Projecció població 2019-2038  25.087 25.681 771.044 837.822 2,4 % 8,7 % 3,3 % 3,1 % 
 Població resident a l’estranger  735 753 25.565 27.445 2,4 % 7,4 % 2,9 % 2,7 % 
 Índex de dependència global  63,8 64,4 54,0 53,9 0,6 p. -0,1 p. NC NC 
 Índex d’envelliment  186,8 186,5 101,9 103,5 -0,3 p. 1,6 p. NC NC 
 Nacionalitat espanyola  22.914 22.780 617.227 618.736 -0,6 % 0,2 % 3,7 % 3, 7 % 
 Nacionalitat estrangera  2.086 2.307 144.720 152.308 10,6 % 5,2 % 1,4 % 1, 5 % 
 Taxa d’estrangeria total  8,3 % 9,2 % 19,0 % 19,8 % 0,9 p.p. 10,6 p.p. NC NC 
 Taxa d’estrangeria extracomunitària  81,2 % 82,6 % 72,5 % 73,4 % 1,5 p.p. -9,2 p.p. NC NC 
 Població de menys de 16 anys  383 444 26.057 27.139 15, 9 % 4,2 % 1,5 % 1, 6 % 
 Població potencialment activa (16-64) 1.635 1.788 108.790 114.738 9,4 % 5,5 % 1,5 % 1, 6 % 
 Població de 65 anys i més  68 75 9.873 10.431 10,3 % 5,7 % 0,7 % 0, 7 % 
 Àfrica  932 1.003 52.513 54.982 7,6 % 4,7 % 1,8 % 1, 8 % 
 Amèrica  547 657 28.515 31.641 20,1 % 11,0 % 1,9 % 2, 1 % 
 Àsia  125 150 10.891 11.691 20,0 % 7,3 % 1,1 % 1, 3 % 
 Europa  480 495 52.695 53.875 3,1 % 2,2 % 0,9 % 0, 9 % 
    Unió Europea  393 401 39.817 40.461 2,0 % 1,6 % 1,0 % 1, 0 % 
 Resta del món  2 2 106 99 0,0 % -6,6 % 1,9 % 2, 0 % 
 5 nacionalitats principals (comarca)  1.438 1.608 66.007 70.435 11,8 % 6,7 % 2,2 % 2, 3 % 
 Marroc  887 956 37.063 38.887 7,8 % 4,9 % 2,4 % 2, 5 % 
 Hondures  175 225 10.876 12.403 28,6 % 14,0 % 1,6 % 1, 8 % 
 Romania  190 200 14.239 14.591 5,3 % 2,5 % 1,3 % 1, 4 % 
 Colòmbia  115 156 2.722 3.361 35,7 % 23,5 % 4,2 % 4, 6 % 
 Pakistan  71 71 1.107 1.193 0,0 % 7,8 % 6,4 % 6, 0 % 
 ACTIVITAT ECONÒMICA         
 Nombre d’empreses  927 916 28.491 28.529 -1,2 % 0,1 % 3,3 % 3,2 % 
 Agricultura  11 11 383 374 0,0 % -2,3 % 2,9 % 2,9 % 
 Indústria  131 130 4.450 4.485 -0,8 % 0,8 % 2,9 % 2,9 % 
 Construcció  95 90 3.584 3.629 -5,3 % 1,3 % 2,7 % 2,5 % 
 Serveis  690 685 21.850 21.833 -0,7 % -0,1 % 3,2 % 3,1 % 
 Dimensió mitjana  8,9 8,9 8,4 8,7 0,1 p. 0,3 p. NC NC 
     Agricultura  2,2 2,1 3,7 3,9 -0,1 p. 0,2 p. NC NC 
     Indústria  18,5 18,4 10,4 11,1 -0,2 p. 0,7 p. NC NC 
     Construcció  3,8 3,3 4,8 4,8 -0,5 p. 0,0 p. NC NC 
     Serveis  7,9 8,0 8,0 8,2 0,1 p. 0,3 p. NC NC 
 15 sectors principals d’activitat  719 714 20.326 20.361 -0,7 % 0,2 % 3,5 % 3,5 % 
 47 - Comerç al detall, excepte el comerç  
 de vehicles de motor i motocicletes  135 136 4.375 4.241 0,7 % -3,1 % 3,1 % 3,2 %
 56 - Serveis de menjar i begudes  132 126 3.318 3.320 -4,5 % 0,1 % 4,0 % 3,8 %
 84 - Administració pública, Defensa  
 i Seguretat Social obligatòria  68 67 908 984 -1,5 % 8,4 % 7,5 % 6,8 % 
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55 - Serveis d’allotjament 51 55 803 811 7, 8 % 1, 0 % 6, 4 % 6, 8 % 
41 - Construcció d’immobles 47 46 1.776 1.792 -2, 1 % 0, 9 % 2, 6 % 2, 6 % 
43 - Activitats especialitzades de  
la construcció 48 44 1.764 1.792 -8, 3 % 1, 6 % 2, 7 % 2, 5 % 
46 - Comerç a l’engròs i intermediaris  
del comerç, excepte vehicles de motor  
i motocicletes 43 42 1.555 1.536 -2, 3 % -1, 2 % 2, 8 % 2, 7 % 
10 - Indústries de productes alimentaris 32 33 525 531 3, 1 % 1, 1 % 6, 1 % 6, 2 % 
96 - Altres activitats de serveis personals 32 30 1.000 995 -6, 3 % -0, 5 % 3, 2 % 3, 0 % 
45 - Venda i reparació de vehicles de motor  
i motocicletes 26 29 951 970 11, 5 % 2, 0 % 2, 7 % 3, 0 % 
25 - Fabricació de productes metàl·lics,  
excepte maquinària i equips 28 28 439 431 0, 0 % -1, 8 % 6, 4 % 6, 5 % 
85 - Educació 21 22 687 696 4, 8 % 1, 3 % 3, 1 % 3, 2 % 
49 - Transport terrestre; transport  
per canonades 22 20 816 830 -9, 1 % 1, 7 % 2, 7 % 2, 4 % 
69 - Activitats jurídiques i de comptabilitat 16 18 845 859 12, 5 % 1, 7 % 1, 9 % 2, 1 % 
93 - Activitats esportives, recreatives  
i d’entreteniment 18 18 564 573 0, 0 % 1, 6 % 3, 2 % 3, 1 % 
MERCAT DE TREBALL 
Població ocupada 10.498 10.617 303.682 309.455 1, 1 % 1, 9 % 3, 5 % 3, 4 % 
Homes 5.705 5.728 165.237 167.899 0, 4 % 1, 6 % 3, 5 % 3, 4 % 
Dones 4.793 4.889 138.445 141.556 2, 0 % 2, 2 % 3, 5 % 3, 5 % 
Nacionals 9.687 9.708 254.669 257.667 0, 2 % 1, 2 % 3, 8 % 3, 8 % 
Estrangers 811 909 49.013 51.788 12, 1 % 5, 7 % 1, 7 % 1, 8 % 
Menys de 30 anys 1.565 1.615 47.755 48.536 3, 2 % 1, 6 % 3, 3 % 3, 3 % 
De 30 a 44 anys 3.715 3.650 117.331 116.266 -1, 7 % -0, 9 % 3, 2 % 3, 1 % 
De 45 a 54 anys 2.847 2.915 82.368 84.988 2, 4 % 3, 2 % 3, 5 % 3, 4 % 
Més de 55 anys 2.371 2.437 56.228 59.665 2, 8 % 6, 1 % 4, 2 % 4, 1 % 
Taxa d’ocupació registrada 68,8 % 69,6 % 61,4 % 57,5 % 0,8 p.p. -3,9 p.p. NC NC 
Llocs de treball 10.340 10.275 300.368 307.896 -0, 6 % 2, 5 % 3, 4 % 3, 3 % 
Agricultura 306 302 4.639 4.633 -1, 3 % -0, 1 % 6, 6 % 6, 5 % 
Indústria 2.584 2.538 52.763 54.042 -1, 8 % 2, 4 % 4, 9 % 4, 7 % 
Construcció 655 596 26.897 27.313 -9, 0 % 1, 5 % 2, 4 % 2, 2 % 
Serveis 6.795 6.839 216.069 221.908 0, 6 % 2, 7 % 3, 1 % 3, 1 % 
Activitats d’alt contingut tecnològic  600 730 14.337 14.695 21, 7 % 2, 5 % 4, 2 % 5, 0 % 
Assalariats 8.246 8.196 238.768 247.907 -0, 6 % 3, 8 % 3, 5 % 3, 3 % 
Autònoms 2.094 2.079 61.600 59.989 -0, 7 % -2, 6 % 3, 4 % 3, 5 % 
15 sectors principals d’activitat 7.712 7.805 197.575 203.058 1, 2 % 2, 8 % 3, 9 % 3, 8 % 
47 - Comerç al detall, excepte el comerç  
de vehicles de motor i motocicletes  2.399 2.392 34.351 34.610 -0, 3 % 0, 8 % 7, 0 % 6, 9 % 
56 - Serveis de menjar i begudes 754 723 24.025 24.835 -4, 1 % 3, 4 % 3, 1 % 2, 9 % 
25 - Fabricació de productes metàl·lics,  
excepte maquinària i equips 679 657 4.886 4.899 -3, 2 % 0, 3 % 13, 9 % 13, 4 % 
10 - Indústries de productes alimentaris 543 567 18.134 19.088 4, 4 % 5, 3 % 3, 0 % 3, 0 % 
88 - Activitats de serveis socials sense  
allotjament 399 394 4.108 4.248 -1, 3 % 3, 4 % 9, 7 % 9, 3 % 
84 - Administració pública, Defensa  
i Seguretat Social obligatòria 391 388 23.783 24.909 -0, 8 % 4, 7 % 1, 6 % 1, 6 % 
55 - Serveis d’allotjament 337 357 7.305 7.689 5, 9 % 5, 3 % 4, 6 % 4, 6 % 
46 - Comerç a l’engròs i intermediaris  
del  comerç, excepte vehicles de motor  
i motocicletes 322 347 15.292 15.583 7, 8 % 1, 9 % 2, 1 % 2, 2 % 
43 - Activitats especialitzades de  
la construcció 403 338 14.815 15.019 -16, 1 % 1, 4 % 2, 7 % 2, 3 % 

2

2018 201820182019 20192019 Ripollès

Demarcació GironaRipollès  Variació 2018-2019 Pes Ripollès
/ Demarcació

Demarcació 
Girona



Ripollès | 125

D
em

ar
ca

ci
ó 

de
 G

iro
na

Al
t E

m
po

rd
à

Ba
ix

 E
m

po
rd

à
C

er
da

ny
a

G
ar

ro
tx

a
G

iro
nè

s
Pl

a 
de

 l’
Es

ta
ny

R
ip

ol
lè

s
Se

lv
a

 28 - Fabricació de maquinària i equips NCAA 190 325 3.969 4.138 71,1 % 4,3 % 4,8 % 7,9 % 
 86 - Activitats sanitàries  290 299 14.755 15.195 3,1 % 3,0 % 2,0 % 2,0 % 
 27 - Fabricació de materials  
 i equips elèctrics  269 268 1.278 1.253 -0,4 % -2,0 % 21,0 % 21,4 % 
 49 - Transport terrestre; transport  
 per canonades  259 262 8.329 8.467 1,2 % 1,7 % 3,1 % 3,1 % 
 41 - Construcció d’immobles  249 255 11.403 11.624 2,4 % 1,9 % 2,2 % 2,2 % 
 85 - Educació  228 233 11.142 11.501 2,2 % 3,2 % 2,0 % 2,0 % 
 Persones aturades registrades  910 830 38.880 37.745 -8,8 % -2,9 % 2,3 % 2,2 % 
 Homes  389 367 17.663 17.094 -5,7 % -3,2 % 2,2 % 2,1 % 
 Dones  521 463 21.217 20.651 -11,1 % -2,7 % 2,5 % 2,2 % 
 Nacionals  756 694 27.726 27.182 -8,2 % -2,0 % 2,7 % 2,6 % 
 Estrangers  154 136 11.154 10.563 -11,7 % -5,3 % 1,4 % 1,3 % 
 Agricultura  20 16 1.273 1.171 -20,0 % -8,0 % 1,6 % 1,4 % 
 Indústria  213 169 3.685 3.647 -20,7 % -1,0 % 5,8 % 4,6 % 
 Construcció  55 47 3.548 3.332 -14,5 % -6,1 % 1,6 % 1,4 % 
 Serveis  581 561 28.146 27.515 -3,4 % -2,2 % 2,1 % 2,0 % 
 Sense ocupació anterior  41 37 2.228 2.080 -9,8 % -6,6 % 1,8 % 1,8 % 
 Població activa local estimada  11.338 11.432 344.844 348.445 0,8 % 1,0 % 3,3 % 3,3 % 
 Taxa d’atur registrat estimada  8,0 % 7,3 % 11,3 % 10,8 % -0,8 p.p. -0,4 p.p. NC NC 
     Homes  6,4 % 6,0 % 9,7 % 9,3 % -0,4 p.p. -0,4 p.p. NC NC 
     Dones  9,9 % 8,8 % 13,1 % 12,6 % -1,1 p.p. -0,5 p.p. NC NC 
 Nombre total de contractes  5.677 5.397 291.426 302.449 -4,9 % 3,8 % 1,9 % 1,8 % 
 Beneficiaris de prestacions  587 583 31.351 32.393 -0,7 % 3,3 % 1,9 % 1,8 % 
    Taxa cobertura prestacions  67,5 % 73,5 % 85,5 % 90,8 % 6,0 p.p. 5,3 p.p. NC NC 
 TURISME         
 Places en establiments hotelers  2.396 2.471 82.778 83.786 3,1 % 1,2 % 2,9 % 2,9 % 
 Places en càmpings  4.824 4.947 134.475 133.185 2,5 % -1,0 % 3,6 % 3,7 % 
 Places en establiments de turisme rural 1.027 1.033 6.818 6.745 0,6 % -1,1 % 15,1 % 15,3 % 
 Places en apartaments  197 197 6.178 6.229 0,0 % 0,8 % 3,2 % 3,2 % 
 Places en huts  1.543 1.918 180.030 203.323 24,3 % 12, 9 % 0,9 % 0,9 % 
 FINANCES PÚBLIQUES4         
 Pressupostos municipals: ingressos   37.102 36.533 1.079.144 1.029.129 -1,5 % -4,6 % 3,4 % 3,5 % 
 Pressupostos municipals: despeses  37.093 36.524 1.078.126 1.025.586 -1,5 % -4,9 % 3,4 % 3,6 % 
 Deute viu municipal  14.502 15.278 350.870 324.430 5,4 % -7,5 % 4,1 % 4,7 % 

1. Població a 1 de gener de 2018 i a 1 de gener de 2019
2. Es consideren d’alt contingut tecnològic les activitats industrials de tecnologia alta i mitjana-alta i els serveis de tecnologia alta-punta. 
3. Habitatges d’ús turístic.    
4. Xifres en milers d’euros.    
NC: alculable; p.: punts absoluts; p.p.: punts percentuals.    
Vegeu l’apartat de «Metodologia» per a les definicions dels indicadors.    
Per ampliar les dades, consulteu el programa XIFRA (www.ddgi.cat/xifra).     
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Població 2019

Població aturada registrada 2019

Taxa d’ocupació 
registrada

Taxa d’atur  
registrat

Distribució per edat 
sobre el total d’ocupats (pes %)

<30 30-44 45-54 >55

TOTAL
171.617

TOTAL
65.037

TOTAL
9.533

ESTRANGERS
33.806

ESTRANGERS
10.079

DONES
84.905

DONES
5.393

DONES
28.854

HOMES
86.712

HOMES
4.140

HOMES
36.183

Variació interanual

-2,8 %
-1,9 %

-4,0 %

-275 -173 -102

La població
creix un

Variació interanual

6,9 %

2.588

1,7 % 1,4 %1,5 %

1.1931.395 2.194

1,5 %

Variació interanual

2,2 %

1.377

2,7 % 1,7 %

6,6 %

605772 622

13,0 %

Població ocupada  
registrada (resident a la comarca) segons IVT 2019 57,5 %

15,4 % 37,6 % 28,4 % 18,5 %



Empreses
de la comarca segons IVT 2019

Turisme 2019 
(places)

Finances públiques 2019

El nombre d’empreses  
disminueix un

AGRICULTURA
58
1,1 %

HOTELS
43.658

PRESSUPOSTOS 
MUNICIPALS: 
INGRESSOS 
187.115

SERVEIS
3.944
74,5 %

APARTAMENTS 
1.858

ESTABLIMENTS 
DE TURISME 
RURAL
637

DEUTE VIU 
MUNICIPAL
92.213

CONSTRUCCIÓ 
699
13,2 %

HUTs
35.729

INDÚSTRIA
595
11,2 %

CÀMPINGS 
22.539

Variació interanual

Variació interanual

Variació interanual

-0,3 %

1,7 %

-20,1 %

TOTAL

731

-47.142

-480

-6

-47.370

-3

8

-9.515

10

-12

3.189

-6

AGRICULTURA CONSTRUCCIÓINDÚSTRIA SERVEIS

-9,4 %

-2,1 %

-20,2 %

1,4 %

-0,5 %

-9,4 %

-1,7 %

0,5 %

-0,2 %

9,8 %

-0,3 %

PRESSUPOSTOS 
MUNICIPALS: 
DESPESES 
186.887

TOTAL
5.296
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La Selva

GRÀFIC 68. Piràmide d’edat de la Selva, 2019-2038 (%).

GRÀFIC 67. Taxes de variació de la població total de 
la Selva, 2012-2019 (%). 

La comarca de la Selva està formada per vint-i-sis 
municipis, amb una superfície total de 995 km2, el 
17 % de la superfície de la demarcació. Santa Coloma 
de Farners n’és la capital. 

Amb 171.617 habitants, la Selva és la segona comar-
ca més poblada de les vuit de la província de Girona, 
i hi viu el 22,3 % de tota la població gironina. La po-
blació ha tingut períodes de disminució i d’augment 
variats, però és a partir del 2017 i fins a l’actualitat 
quan experimenta un augment consecutiu: en el 2019 
la població creix un 1,5 % (2.588 persones més que 
l’any anterior). La població resident a l’estranger tam-
bé experimenta un augment significatiu (7,9 %), i ar-
riba als 4.498 habitants (328 més que l’any anterior).

Amb una densitat de població de 172 hab./km2, la 
Selva és la tercera comarca que més densitat de po-
blació té. La capital, amb 13.143 habitants el 2019, 
aplega només el 7,7 % de la població de la comarca. 
Els municipis amb més pes poblacional de la comar-
ca són Blanes, amb 39.028 habitants, i Lloret de Mar, 
amb 38.373 habitants, els quals tenen el 45 % del total 
d’habitants de la comarca. Vint-i-tres dels vint-i-sis mu-
nicipis de la Selva guanyen població aquest últim any, 
i són Lloret de Mar, Santa Coloma de Farners i Blanes 
els municipis que guanyen més habitants: 1.023, 249 i 
238 habitants més que el 2018, respectivament.

La població estrangera (33.806) representa el 22,2 % 
de la població de la demarcació de Girona i un 19,7 % 
del total d’estrangers de la Selva. D’aquests, el 69,0 % 
són extracomunitaris, dels quals destaquen les naci-
onalitats marroquina (5.372), índia (5.021), romanesa 
(3.720), russa (2.993), i gambiana (1.758). Els estran-
gers de nacionalitat marroquina i índia són els que 
tenen una variació interanual major (8,2 % i 7,0 %) a 
la Selva, el 2019. Dels nouvinguts a la comarca, els 
estrangers d’origen americà i asiàtic són els que han 
experimentat un creixement més elevat en el 2019: un 
13,2 % i un 6,7 %, respectivament.

El 65,9 % de la població té entre 16 i 64 anys, mentre 
que els menors de 16 anys i els de més de 65 anys 
representen el 16,6 % el 17,5 %, respectivament. Amb 
un índex d‘envelliment del 105,3, l’any 2019 la Selva 
se situa com la tercera comarca menys envellida de 
la demarcació. Tot i així, les projeccions per al 2038 
preveuen un augment de la població del 8,4 %, amb 
un augment de la població més jove i de la més gran, 
i una reducció considerable de la població compresa 
entre els 35 i els 54 anys.

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’INE.

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’IDESCAT. Projeccions de població (base 2018). Escenari mitjà.

Demarcació de GironaSelva
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A la comarca de la Selva la població resi-
dent a l’estranger (PERE) ha augmentat un 
8 % respecte de l’any anterior, i arriba als 
4.498 habitants el 2019.
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GRÀFIC 70. Taxes de variació interanual de la població ocupada registrada de la Selva, 2016-2019 (%).

Segons l’Anuari econòmic comarcal 2019, del BBVA, 
la comarca de la Selva té una taxa de variació del 
VAB del 2 % el 2018, una taxa superior a la de la 
demarcació de Girona (tres dècimes més). Des del 
2015, però, la taxa de la Selva ha anat disminuint 
significativament, des de més del 4 % fins al 2 % del 
2018. 

En acabar l’any 2019, l’ocupació registrada de la 
població resident a la Selva mostra un increment del 
2,2 %, 0,3 punts percentuals menys en comparació 
amb la variació de 2018. Així, l’any finalitza amb un 
total de 65.037 persones ocupades a la comarca, 
1.377 persones ocupades més que l’any anterior.

Per sexe, l’ocupació creix més entre les dones (2,7 %) 
que entre els homes (1,7 %). Tot i així, el 2019 el nom-
bre d’ocupats de sexe masculí (36.183 ocupats, 605 
més que l’any anterior) és superior al d’ocupades 
(28.854, 772 més que el 2018). La població ocupada 
de la Selva engloba el 21,0 % dels ocupats de la de-
marcació de Girona.

En els darrers quatre anys, la població 
estrangera ha crescut un 3 % i l’espa-
nyola, un 2 %.

GRÀFIC 69. Taxes de variació del valor afegit 
brut (VAB) de la Selva, 2015-2018 (%).

Font: Anuari econòmic comarcal 2019  BBVA.
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Font: XIFRA, a partir de les dades de l’IDESCAT.
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MAPA 53. Taxa d’ocupació registrada de la Selva, 2019 (%).

MAPA 52. Variació de la població ocupada registrada  
de la Selva, 2019 (%).

Pel que fa a la nacionalitat, el col·lectiu estranger 
arriba als 10.079 ocupats i els ocupats de naciona-
litat espanyola assoleixen els 54.958. Així, les per-
sones ocupades de nacionalitat estrangera (6,6 %) 
incrementen la seva variació més que els ocupats 
de nacionalitat espanyola (1,4 %). Els estrangers 
de la Selva augmenten un p.p. per sobre de l’in-
crement interanual del conjunt de la demarcació 
(5,7 %). El percentatge de població estrangera 
ocupada és del 15,5 % a la comarca, mentre que a 
la demarcació de Girona és del 19,5 %.

Per edats, 10.035 són menors de 30 anys; 24.438 
tenen entre 30 i 44 anys; 18.501, entre 45 i 54 anys, 
i 12.063, més de 55 anys. Respecte de l’any ante-
rior, en tots els grups d’edat s’incrementa el nom-
bre d’ocupats, excepte en el tram de 30 a 44 anys, 
en què disminueix un -1,0 %. En percentatges, els 
ocupats majors de 55 anys són els que més aug-
menten (7,0 %), seguits dels ocupats de 45 a 54 
anys (3,2) i dels ocupats de menys de 30 anys, que 
són els que augmenten menys (2,5 %). Proporci-
onalment totes les franges d’edat d’ocupats de la 
Selva tenen un pes similar a la demarcació de Giro-
na: se situen entre el 20 % i el 22 %. 

La Selva és la comarca que té la taxa 
d’ocupació registrada més baixa de la 
demarcació de Girona, amb un 57,5 %.

La variació interanual de la població ocupada resi-
dent a la Selva registra una disminució en sis dels 
vint-i-sis municipis de la comarca, amb Susqueda i 
Osor (-8,2 % i -3,1 %, respectivament) com a muni-
cipis en què la reducció és més important. En can-
vi, els increments més elevats en valor percentual 
es donen a Riudarenes (5,3 %) i Fogars de la Selva 
(4,6 %), mentre que en valors absoluts, els munici-
pis en què ha augmentat més els nombre d’ocu-
pats són Lloret de Mar i Blanes, amb 439 i 292 nous 
ocupats, respectivament. 

La taxa d’ocupació registrada global de la pobla-
ció en edat de treballar a la Selva és del 57,5 %, 
0,3 p.p. més que la de l’any anterior. Brunyola i 
Sant Martí Sapresa (73,7 %), Riudellots de la Selva 
(72,3 %) i Vilobí d’Onyar (71,4 %) són els municipis 
que destaquen per tenir les taxes més elevades 
de la comarca, mentre que Lloret de Mar (43,9 %) 
i Tossa de Mar (44,9 %) són els municipis amb les 
taxes més baixes.

   
  Amer  1
  Anglès  2
  Arbúcies  3
  Blanes  4
  Breda  5
  Brunyola i Sant Martí Sapresa 6
  Caldes de Malavella 7
  Cellera de Ter, la 8
  Fogars de la Selva 9
  Hostalric  10
  Lloret de Mar 11
  Maçanet de la Selva 12
  Massanes 13

   
  Osor  14
  Riells i Viabrea 15
  Riudarenes 16
  Riudellots de la Selva 17
  Sant Feliu de Buixalleu 18
  Sant Hilari Sacalm 19
  Sant Julià del Llor i Bonmatí 20
  Santa Coloma de Farners 21
  Sils  22
  Susqueda 23
  Tossa de Mar 24
  Vidreres  25
  Vilobí d’Onyar 26
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pació (-283), els de serveis socials sense allotjament 
(-45) i els de la construcció d’immobles (-30). Altra-
ment, entre els subsectors en què s’han incrementat 
els llocs de treball el 2019 predominen el de les ac-
tivitats d’indústries de productes alimentaris (1.264), 
el del transport aeri (515) i el dels serveis de menjar i 
begudes (272). 

El 2019 disminueix la variació interanual 
dels llocs de treball a la Selva, amb el 
qual es talla la tendència positiva que hi 
havia des del 2014.

GRÀFIC 71. Subsectors d’activitat amb més pèrdua 
de llocs de treball de la Selva, 2019 (absolut).

GRÀFIC 72. Subsectors d’activitat amb més guany 
de llocs de treball de la Selva, 2019 (absolut).

L’evolució dels llocs de treball (treballadors de les 
empreses de la comarca, hi resideixin o no) continua 
la tendència positiva dels anys anteriors (2014-2018). 
En destaca l’augment del 5,9 % de 2019, que fa que 
la Selva sigui la comarca amb el creixement més ele-
vat de llocs de treball de la demarcació de Girona. 
Pel que fa al nombre d’empreses, ha experimentat un 
augment consecutiu des de 2014 fins al 2018, mentre 
que en 2019 ha disminuït lleugerament (-0,3 %).

Pel que fa als subsectors d’activitat econòmica, els 
que han patit un pèrdua de llocs de treball més impor-
tant són els de les activitats relacionades amb l’ocu-

GRÀFIC 73. Taxes de variació interanual de llocs de treball i d’empreses de la Selva, 2012-2019 (%). 

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.

Llocs de treball Selva Llocs de treball demarcació de Girona Empreses Selva Empreses demarcació de Girona 

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.
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MAPA 54. Variació dels llocs de treball registrats de 
la Selva, 2019 (%).

Els llocs de treball d’assalariats augmenten un 8,2 %. 
En canvi, el nombre d’autònoms disminueix un -2,5 % 
respecte el 2018. El pes de les persones assalaria-
des en la comarca és del 79,9 %, mentre que el pes 
de les persones assalariades de la Selva respecte 
a la demarcació se situa en un 18,5 % (set dècimes 
més que l’any anterior). A la comarca de la Selva 
augmenten els llocs de treball en tots els sectors 
d’activitat econòmica, excepte en el de l’agricultura, 
en què disminueix un -1,6 %. En canvi, en el sector 
industrial és on han augmentat més els llocs de tre-
ball respecte del 2019, amb un 10,5 %. Hi segueixen 
el sector de serveis, amb un creixement del 4,8 %, 
i el de la construcció, que ha augmentat lleugera-
ment, un 0,3 %.

La Selva és la comarca que registra el 
2019 més variació positiva d’assalariats 
de la demarcació de Girona (8,2 %).

La variació interanual dels llocs de treball registra 
reduccions en nou dels vint-i-sis municipis de la Sel-
va, dels quals Osor i Hostalric destaquen per la dis-
minució més important de llocs de treball (-40,0 % 
i -12,4 %, respectivament). Aquests dos municipis 
tenen una pèrdua interanual de 34 i 193 llocs de 
treball cadascun. En canvi, els municipis que tenen 
un gran increment percentual quan a llocs de tre-
ball són la Cellera de Ter (72,2 %) i Vilobí d’Onyar 
(20,3 %). En valors absoluts, també destaquen per 
l’augment de llocs de treball, respecte de l’any ante-
rior, els municipis de Riudellots de la Selva (1.049) i 
Vilobí d’Onyar (583).

A la Selva, les activitats d’alt contingut 
tecnològic han augmentat un 3,8 % (150 
nous llocs de treball) respecte de l’any 
anterior. 

Pel que fa a l’evolució de les empreses a la Selva, 
aquestes s’han reduït un -0,3 % el 2019. Juntament 
amb la Garrotxa, la Selva és la comarca de la demar-
cació de Girona on més han disminuït les empreses. 
Així doncs, la variació interanual d’empreses en els 
municipis de la Selva només ha augmentat en nou 
dels vint-i-sis que hi ha: Massanes i Brunyola i Sant 
Martí Sapresa són els dos municipis amb el creixe-
ment més elevat quant al nombre d’empreses (12 % 
i 9 %). I Susqueda i Osor són els que presenten una 
reducció més important en el 2019 (-33 % i -15 %, 
respectivament). Riells i Viabrea i Sant Hilari Sacalm 
són els únics municipis que no han variat pel que fa 
al nombre d’empreses d’un any a l’altre. 

MAPA 55. Variació d’empreses registrades de la Selva, 
2019 (%).

   
  Amer  1
  Anglès  2
  Arbúcies  3
  Blanes  4
  Breda  5
  Brunyola i Sant Martí Sapresa 6
  Caldes de Malavella 7
  Cellera de Ter, la 8
  Fogars de la Selva 9
  Hostalric  10
  Lloret de Mar 11
  Maçanet de la Selva 12
  Massanes 13

   
  Osor  14
  Riells i Viabrea 15
  Riudarenes 16
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anys (-6,8 %), de 45 a 54 anys (-5,0 %) i de 25 a 34 
anys (-1,9 %). Percentualment, el grup d’aturats més 
representatiu a la comarca és el d’entre 55 i 64 anys, 
amb un 29,3 %, seguit del grup de 45 a 54 anys, que 
representa el 24,5 % dels aturats selvatans. 

Tenint en compte els sectors d’activitat econòmica, 
ressalta el pes del sector de serveis, que concentra 
el 75,6 % del aturats, que han disminuït un -2,8 % res-
pecte de 2019 (80 aturats menys). El segueix el sector 
industrial, amb un 10,4 % dels aturats de la comarca, 
i que és l’únic sector de la Selva en què el 2019 els 
aturats han augmentat un 1,3 %. En el sector de la 
construcció, que ocupa el 7,5 % dels aturats selva-
tans, els aturats han disminuït un -2,1 %. En el grup 
«sense ocupació anterior» els aturats han disminuït 
un -6,3 % respecte de l’any anterior. El sector menys 
representatiu de la comarca, amb un pes del 2,0 %, 
és el de l’agricultura; tot i això, ha disminuït un -16,3 % 
(37 aturats menys) respecte el 2018. 

En els grans grups d’ocupació destaca 
la disminució del nombre d’aturats entre 
empleats d’oficina, comptables i admi-
nistratius (-9,0 %) i treballadors d’activi-
tats agrícoles, ramaderes i de la cons-
trucció (-6,6 %).

L’evolució de l’atur registrat segueix disminuint com 
en els darrers anys. El 2019 l’atur disminueix un -2,8 % 
(275 persones aturades menys), reducció similar a la 
de la demarcació (-2,9 %). Al final de 2019 hi ha 9.533 
aturats registrats a la comarca, que representen el 
25,3 % del aturats totals del conjunt de les comarques 
gironines. El valor més baix en l’evolució d’aturats re-
gistrats a la Selva, des del 2015, es dona al juny de 
2019 (7.404 aturats).

L’atur disminueix per cinquè any conse-
cutiu, i al final del 2019 hi ha 275 aturats 
menys a la comarca.

La taxa d’atur registrat és del 13,0 %, 0,5 p.p. menys 
que l’any anterior, i més alta que la taxa d’atur pro-
vincial (10,8 %). La taxa d’atur femení és del 15,7 %, 
i es manté per sobre de la mitjana de la demarca-
ció (12,6 %), mentre que la taxa d’atur masculí és 
del 10,6 %, també per sobre de la mitjana provincial 
(9,3 %).

Per edat, per una banda destaquen els aturats de 55 
a 64 anys, que és l’únic grup d’edat en què augmenta 
el nombre d’aturats (2,4 %) respecte del 2018. D’al-
tra banda, en tos els altres grups d’edat disminueix el 
nombre d’aturats: de 16 a 24 anys (-7,4), de 35 a 44 

GRÀFIC 74. Comparació de l’evolució mensual dels aturats registrada a la Selva, 2015-2019 (en milers).

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.
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MAPA 57. Taxa d’atur registrat de la Selva, 2019 (%).

MAPA 56. Variació de l’atur registrat de la Selva, 2019 (%). Pel que fa als nivells formatius, l’atur disminueix in-
teranualment en quatre dels nou nivells: «sense es-
tudis» (-16,1 %), «educació general» (-3,7 %), «es-
tudis primaris incomplets» (-2, 3 %) i «programes de 
formació professional» (-2,1 %), mentre que en els 
altres nivells formatius augmenta el nombre d’atu-
rats respecte del 2018. En el nivell «altres estudis 
postsecundaris» és en el que l’atur experimenta un 
increment més elevat: un 300 % (una variació de 6 
aturats).

L’atur disminueix en catorze dels vint-i-sis munici-
pis de la comarca de la Selva. En destaquen, pel 
percentatge més elevat de reducció, els municipis 
de Susqueda (-50,0 %), la Cellera de Ter (-15,9 %) i 
Osor (-12,0 %). En valors absoluts, els municipis en 
què han disminuït més els aturats són Lloret de Mar 
(-136) i Blanes (-91). Pel contrari, els municipis que 
destaquen pel percentatge més elevat de creixe-
ment d’aturats són Vilobí d’Onyar (19,5 %), Brunyola 
i Sant Martí Sapresa (16,7 %) i Riudellots de la Selva 
(15,5 %).

Al final de 2019 hi ha concedides 9.424 prestaci-
ons per desocupació, i respecte del 2018, hi ha 
hagut un augment de l’1,4 %. La taxa de cobertura 
augmenta del 99,4 % al 103,5 % el 2019. 

El nombre de contractes laborals l’any 2019 arri-
ba a 68.764, el que equival a una pujada del 7,6 % 
(4.884 nous contractes), un percentatge superior al 
de l’augment de contractes laborals de la demar-
cació el 2019 (3,8 %). Per tipologia, la contractació 
temporal augmenta un 8,6 % (s’arriba als 59.468 
contractes), mentre que la contractació indefinida 
augmenta només un 1,9 % (s’arriba als 9.296 con-
tractes indefinits).
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ENTORN 
Nombre de municipis 26 221 11,8 % 
Superfície total (km ) 995,0 5.905,0 16,9 % 
Superfície mitjana municipal (km ) 38,3 26,7 NC 
DEMOGRAFIA 
Població total 169.029 171.617 761.947 771.044 1,5 % 1,2 % 22,2 % 22,3 % 
Densitat (hab./km ) 170 172 129 131 1,5 % 1,2 % NC NC 
Homes 85.519 86.712 380.690 385.298 1,4 % 1,2 % 22,5 % 22,5 % 
Dones 83.510 84.905 381.257 385.746 1,7 % 1,2 % 21,9 % 22,0 % 
Població de menys de 16 anys 28.513 28.536 132.397 132.763 0,1 % 0,3 % 21,5 % 21,5 % 
Població potencialment activa (16-64) 111.277 113.048 494.639 500.857 1,6 % 1,3 % 22,5 % 22,6 % 
Població de 65 anys i més 29.239 30.033 134.911 137.424 2,7 % 1,9 % 21,7 % 21,9 % 
Projecció població 2019-2038 171.617 185.998 771.044 837.822 8,4 % 8,7 % 22,3 % 22,2 % 
Població resident a l’estranger 4.170 4.498 25.565 27.445 7,9 % 7,4 % 16,3 % 16,4 % 
Índex de dependència global 51,9 51,8 54,0 53,9 -0,1 p. -0,1 p. NC NC 
Índex d’envelliment 102,6 105,3 101,9 103,5 2,7 p. 1,6 p. NC NC 
Nacionalitat espanyola 137.417 137.811 617.227 618.736 0,3 % 0,2 % 22,3 % 22,3 % 
Nacionalitat estrangera 31.612 33.806 144.720 152.308 6,9 % 5,2 % 21,8 % 22,2 % 
Taxa d’estrangeria total 18,7 % 19,7 % 19,0 % 19,8 % 1,0 p.p. 0,1 p.p. NC NC 
Taxa d’estrangeria extracomunitària 68,5 % 69,0 % 72,5 % 73,4 % 0,5 p.p. 4,5 p.p. NC NC 
Població de menys de 16 anys 5.647 6.009 26.057 27.139 6,4 % 4,2 % 21,7 % 22,1 % 
Població potencialment activa (16-64) 24.148 25.695 108.790 114.738 6,4 % 5,5 % 22,2 % 22,4 % 
Població de 65 anys i més 1.817 2.102 9.873 10.431 15,7 % 5,7 % 18,4 % 20,2 % 
Àfrica 8.133 8.655 52.513 54.982 6,4 % 4,7 % 15,5 % 15,7 % 
Amèrica 4.872 5.513 28.515 31.641 13,2 % 11,0 % 17,1 % 17,4 % 
Àsia 3.639 3.883 10.891 11.691 6,7 % 7,3 % 33,4 % 33,2 % 
Europa 14.958 15.746 52.695 53.875 5,3 % 2,2 % 28,4 % 29,2 % 
 Unió Europea 9.968 10.493 39.817 40.461 5,3 % 1,6 % 25,0 % 25,9 % 

Resta del món 10 9 106 99 -10,0 % -6,6 % 9,4 % 9,1 % 
5 nacionalitats principals (comarca) 15.605 16.487 69.444 72.652 5,7 % 4,6 % 22,5 % 22,7 % 
Marroc 4.963 5.372 37.063 38.887 8,2 % 4,9 % 13,4 % 13,8 % 
Romania 3.557 3.720 14.239 14.591 4,6 % 2,5 % 25,0 % 25,5 % 
Rússia 2.889 2.993 6.107 6.351 3,6 % 4,0 % 47,3 % 47,1 % 
Índia 2.472 2.644 5.021 5.576 7,0 % 11,1 % 49,2 % 47,4 % 
Gàmbia 1.724 1.758 7.014 7.247 2,0 % 3,3 % 24,6 % 24,3 % 
ACTIVITAT ECONÒMICA 
Nombre d’empreses 5.312 5.296 28.491 28.529 -0,3 % 0,1 % 18,6 % 18,6 % 
Agricultura 64 58 383 374 -9,4 % -2,3 % 16,7 % 15,5 % 
Indústria 587 595 4.450 4.485 1,4 % 0,8 % 13,2 % 13,3 % 
Construcció 711 699 3.584 3.629 -1,7 % 1,3 % 19,8 % 19,3 % 
Serveis 3.950 3.944 21.850 21.833 -0,2 % -0,1 % 18,1 % 18,1 % 
Dimensió mitjana 8,0 8,7 8,4 8,7 0,7 p. 0,3 p. NC NC 
    Agricultura 4,6 4,9 3,7 3,9 0,3 p. 0,2 p. NC NC 
    Indústria 23,4 26,4 10,4 11,1 3,0 p. 0,7 p. NC NC 
    Construcció 4,8 4,8 4,8 4,8 0,1 p. 0,0 p. NC NC 
    Serveis 6,3 6,7 8,0 8,2 0,4 p. 0,3 p. NC NC 
15 sectors principals d’activitat 3.961 3.957 20.902 20.923 -0,1 % 0,1 % 19,0 % 18,9 % 
47 - Comerç al detall, excepte el comerç  
de vehicles de motor i motocicletes  816 798 4.375 4.241 -2,2 % -3,1 % 18,7 % 18,8 % 
56 - Serveis de menjar i begudes 610 624 3.318 3.320 2,3 % 0,1 % 18,4 % 18,8 % 
43 - Activitats especialitzades 
de la construcció 363 360 1.764 1.792 -0,8 % 1,6 % 20,6 % 20,1 % 
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41 - Construcció d’immobles 336 329 1.776 1.792 -2,1 % 0,9 % 18,9 % 18,4 % 
46 - Comerç a l’engròs i intermediaris  
del comerç, excepte vehicles de motor 
i motocicletes 298 294 1.555 1.536 -1,3 % -1,2 % 19,2 % 19,1 % 
49 - Transport terrestre; transport  
per canonades 216 221 816 830 2,3 % 1,7 % 26,5 % 26,6 % 
55 - Serveis d’allotjament 190 190 803 811 0,0 % 1,0 % 23,7 % 23,4 % 
96 - Altres activitats de serveis personals 192 183 1.000 995 -4,7 % -0,5 % 19,2 % 18,4 % 
68 - Activitats immobiliàries 179 180 1.015 993 0,6 % -2,2 % 17,6 % 18,1 % 
45 - Venda i reparació de vehicles de motor  
i motocicletes 173 173 951 970 0,0 % 2,0 % 18,2 % 17,8 % 
84 - Administració pública, Defensa  
i Seguretat Social obligatòria 122 138 908 984 13,1 % 8,4 % 13,4 % 14,0 % 
85 - Educació 129 131 687 696 1,6 % 1,3 % 18,8 % 18,8 % 
69 - Activitats jurídiques i de comptabilitat 121 120 845 859 -0,8 % 1,7 % 14,3 % 14,0 % 
93 - Activitats esportives, recreatives 
 i d’entreteniment 113 109 564 573 -3,5 % 1,6 % 20,0 % 19,0 % 
10 - Indústries de productes alimentaris 103 107 525 531 -3,5 % 1,6 % 20,0 % 19,0 % 
MERCAT DE TREBALL 
Població ocupada 63.660 65.037 303.682 309.455 2,2 % 1,9 % 21,0 % 21,0 % 
Homes 35.578 36.183 165.237 167.899 1,7 % 1,6 % 21,5 % 21,6 % 
Dones 28.082 28.854 138.445 141.556 2,7 % 2,2 % 20,3 % 20,4 % 
Nacionals 54.203 54.958 254.669 257.667 1,4 % 1,2 % 21,3 % 21,3 % 
Estrangers 9.457 10.079 49.013 51.788 6,6 % 5,7 % 19,3 % 19,5 % 
Menys de 30 anys 9.786 10.035 47.755 48.536 2,5 % 1,6 % 20,5 % 20,7 % 
De 30 a 44 anys 24.679 24.438 117.331 116.266 -1,0 % -0,9 % 21,0 % 21,0 % 
De 45 a 54 anys 17.920 18.501 82.368 84.988 3,2 % 3,2 % 21,8 % 21,8 % 
Més de 55 anys 11.275 12.063 56.228 59.665 7,0 % 6,1 % 20,1 % 20,2 % 
Taxa d’ocupació registrada 57,2 % 57,5 % 61,4 % 57,5 % 0,3 p.p. -3,9 p.p. NC NC 
Llocs de treball 54.361 57.559 300.368 307.896 5,9 % 2,5 % 18,1 % 18,7 % 
Agricultura 762 750 4.639 4.633 -1,6 % -0,1 % 16,4 % 16,2 % 
Indústria 14.972 16.550 52.763 54.042 10,5 % 2,4 % 28,4 % 30,6 % 
Construcció 5.229 5.243 26.897 27.313 0,3 % 1,5 % 19,4 % 19,2 % 
Serveis 33.398 35.016 216.069 221.908 4,8 % 2,7 % 15,5 % 15,8 % 
Activitats d’alt contingut tecnològic  4.202 4.361 14.337 14.695 3,8 % 2,5 % 29,3 % 29,7 % 
Assalariats 42.469 45.965 238.768 247.907 8,2 % 3,8 % 17,8 % 18,5 % 
Autònoms 11.892 11.594 61.600 59.989 -2,5 % -2,6 % 19,3 % 19,3 % 
15 sectors principals d’activitat 35.379 38.274 186.284 192.244 8,2 % 3,2 % 19,0 % 19,9 % 
10 - Indústries de productes alimentaris 5.157 6.421 18.134 19.088 24,5 % 5,3 % 28,4 % 33,6 % 
47 - Comerç al detall, excepte el comerç 
de vehicles de motor i motocicletes  5.155 5.288 34.351 34.610 2,6 % 0,8 % 15,0 % 15,3 % 
56 - Serveis de menjar i begudes 4.354 4.626 24.025 24.835 6,2 % 3,4 % 18,1 % 18,6 % 
46 - Comerç a l’engròs i intermediaris  
del comerç, excepte vehicles de motor  
i motocicletes 2.972 3.143 15.292 15.583 5,8 % 1,9 % 19,4 % 20,2 % 
43 - Activitats especialitzades  
de la construcció 2.864 2.907 14.815 15.019 1,5 % 1,4 % 19,3 % 19,4 % 
55 - Serveis d’allotjament 2.185 2.326 7.305 7.689 6,5 % 5,3 % 29,9 % 30,3 % 
84 - Administració pública, Defensa  
i Seguretat Social obligatòria 2.086 2.295 23.783 24.909 10,0 % 4,7 % 8,8 % 9,2 % 
41 - Construcció d’immobles 2.229 2.196 11.403 11.624 -1,5 % 1,9 % 19,5 % 18,9 % 
49 - Transport terrestre; transport  
per canonades 1.956 1.958 8.329 8.467 0,1 % 1,7 % 23,5 % 23,1 % 
85 - Educació 1.681 1.673 11.142 11.501 -0,5 % 3,2 % 15,1 % 14,5 % 
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 13 - Indústries tèxtils  1.504 1.553 2.383 2.395 3,3 % 0,5 % 63,1 % 64,8 % 
 51 - Transport aeri  803 1.318 1.062 1.973 64,1 % 85,8 % 75,6 % 66,8 % 
 81 - Serveis a edificis i activitats  
 de jardineria  1.212 1.309 8.468 8.574 8,0 % 1,3 % 14,3 % 15,3 % 
 96 - Altres activitats de serveis personals 1.221 1.261 5.792 5.977 3,3 % 3,2 % 21,1 % 21,1 % 
 21 - Fabricació de productes  
 farmacèutics  1.075 1.157 1.815 1.888 7,6 % 4,0 % 59,2 % 61,3 % 
 Persones aturades registrades  9.808 9.533 38.880 37.745 -2,8 % -2,9 % 25,2 % 25,3 % 
 Homes  4.313 4.140 17.663 17.094 -4,0 % -3,2 % 24,4 % 24,2 % 
 Dones  5.495 5.393 21.217 20.651 -1,9 % -2,7 % 25,9 % 26,1 % 
 Nacionals  7.454 7.258 27.726 27.182 -2,6 % -2,0 % 26,9 % 26,7 % 
 Estrangers  2.354 2.275 11.154 10.563 -3,4 % -5,3 % 21,1 % 21,5 % 
 Agricultura  227 190 1.273 1.171 -16,3 % -8,0 % 17,8 % 16,2 % 
 Indústria  979 992 3.685 3.647 1,3 % -1,0 % 26,6 % 27,2 % 
 Construcció  730 715 3.548 3.332 -2,1 % -6,1 % 20,6 % 21,5 % 
 Serveis  7.414 7.207 28.146 27.515 -2,8 % -2,2 % 26,3 % 26,2 % 
 Sense ocupació anterior  458 429 2.228 2.080 -6,3 % -6,6 % 20,6 % 20,6 % 
 Població activa local estimada  72.751 73.463 344.844 348.445 1,0 % 1,0 % 21,1 % 21,3 % 
 Taxa d’atur registrat estimada  13,5 % 13,0 % 11,3 % 10,8 % -0,5 p.p. -0,4 p.p. NC NC 
     Homes  11,1 % 10,6 % 9,7 % 9,3 % -0,5 p.p. -0,4 p.p. NC NC 
     Dones  16,2 % 15,7 % 13,1 % 12,6 % -0,5 p.p. -0,5 p.p. NC NC 
 Nombre total de contractes  63.880 68.764 291.426 302.449 7,6 % 3,8 % 21,9 % 22,7 % 
 Beneficiaris de prestacions  9.292 9.424 31.351 32.393 1,4 % 3,3 % 29,6 % 29,1 % 
    Taxa cobertura prestacions  99,4 % 103,5 % 85,5 % 90,8 % 4,1 p.p. 5,3 p.p. NC NC 
 TURISME         
 Places en establiments hotelers  42.927 43.658 82.778 83.786 1,7 % 1,2 % 51,9 % 52,1 % 
 Places en càmpings  23.019 22.539 134.475 133.185 -2,1 % -1,0 % 17,1 % 16,9 % 
 Places en establiments de turisme rural 640 637 6.818 6.745 -0,5 % -1,1 % 9,4 % 9,4 % 
 Places en apartaments  1.848 1.858 6.178 6.229 0,5 % 0,8 % 29,9 % 29,8 % 
 Places en huts   32.540 35.729 180.030 203.323 9,8 % 12,9 % 18,1 % 17,6 % 
 FINANCES PÚBLIQUES5          
 Pressupostos municipals: ingressos   234.256 187.115 1.079.144 1.029.129 -20,1 % -4,6 % 21,7 % 18,2 % 
 Pressupostos municipals: despeses  234.256 186.887 1.078.126 1.025.586 -20,2 % -4,9 % 21,7 % 18,2 % 
 Deute viu municipal  101.728 92.213 350.870 324.430 -9,4 % -7 5 % 29,0 % 28,4 % 

1. S’ha inclòs el municipi de Fogars de la Selva, que pertany a la província de Barcelona.   
2. Població a 1 de gener de 2018 i a 1 de gener de 2019.
3. Es consideren d’alt contingut tecnològic les activitats industrials de tecnologia alta i mitjana-alta i els serveis de tecnologia alta-punta. 
4. Habitatges d’ús turístic.   
5. Xifres en milers d’euros.   
NC: calculable; p.: punts absoluts; p.p.: punts percentuals.    
Vegeu l’apartat de «Metodologia» per a les definicions dels indicadors.    
Per ampliar les dades, consulteu el programa XIFRA (www.ddgi.cat/xifra).

4

2018 201820182019 20192019 Selva

Demarcació GironaSelva   Variació 2018-2019 Pes Selva
/ Demarcació

Demarcació 
Girona



 140 | Metodologia



Metodologia | 141

Metodologia
Població: Xifra oficial de la població que s’obté anualment 
amb data de referència 1 de gener de cada any en base 
al padró d’habitants municipal. En l’estudi es pren com a 
referència la darrera dada disponible municipal de l’1 de 
gener de 2018 i a 1 de gener de 2019. Aquesta base de 
dades dona la informació de la població classificada per 
anys, sexe i edats (anual, quinquennal i grans grups). 
Font: XIFRA (www.ddgi.cat/xifra), a partir de les dades de l’IDESCAT 
(Institut d’Estadística de Catalunya) i de l’INE (Instituto Nacional de Es-
tadística).

Població resident a l’estranger: El padró d’habitants re-
sidents a l’estranger (PERE) és el registre administratiu 
en el qual consten les persones que viuen habitualment 
a l’estranger, que tenen la nacionalitat espanyola –sigui 
aquesta l’única nacionalitat o no– i que l’últim municipi al 
qual estan inscrites és qualsevol dels que hi ha a Cata-
lunya. L’objectiu d’aquest padró és obtenir tabulacions 
del nombre i les característiques bàsiques dels catalans 
residents a fora a partir d’una explotació inicial del padró 
d’espanyols residents a l’estranger entre les persones 
que s’han inscrit per darrer cop en un municipi de Cata-
lunya. La data de referència és l’1 de gener de cada any.
Font: XIFRA, a partir de les dades de l’IDESCAT i l’INE.

Població projectada: Les projeccions de població han 
estat elaborades per l’IDESCAT amb el mètode dels com-
ponents. Aquest mètode consisteix a afegir anualment a 
la piràmide de partida els components del creixement de-
mogràfic (naixements,  defuncions,  immigracions i emi-
gracions). La piràmide de partida de les projeccions és 
la població postcensal estimada a 1 de gener del 2018, 
calculada a partir de la informació del Cens del 2011 i del 
moviment demogràfic 2011-2017. La data de referència 
de les poblacions projectades és l’1 de gener de cada 
any. Es considera que els resultats s’han de valorar so-
bretot a mitjà termini (horitzó del 2038), atès que l’evolu-
ció futura dels components del creixement, i en particular 
de la migració, és molt incerta. En aquest informe s’ha fet 
servir la projecció de població de les comarques giro-
nines per al 2038, i l’escenari mitjà. 
Font: XIFRA, a partir de les dades de l’IDESCAT.

Densitat de població: Relació entre la població i la su-
perfície de la comarca.
Font: XIFRA, a partir de les dades de l’INE i l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya.

Índex de dependència global: Relació entre els indivi-
dus en edat no activa (de 0 a 15 anys i de 65 anys i més) 
respecte de la població potencialment activa (de 16 a 64 
anys).
Font: XIFRA, a partir de les dades del Padró d’habitants de l’INE.

Índex d’envelliment: Relació entre la població de 65 
anys i més, i la població de 0 a 15 anys. 
100 = Hi ha la mateixa població tant en el grup de joves 
com en el de grans.
> 100 = Hi ha més població en el grup de grans que en
el grup de joves; per tant,  com més elevat és el nombre
més envelliment hi ha.
< 100 = Hi ha més població en el grup de joves que en 
el grup de grans; per tant, com més petit és el nombre 
menys envelliment hi ha.
Font: XIFRA, a partir de les dades del Padró d’habitants de l’INE.

Taxa d’estrangeria total: Relació entre la població de nacio-
nalitat estrangera respecte del total de la població.
Font: XIFRA, a partir de les dades de l’INE.

Taxa d’estrangeria extracomunitària: Relació entre la 
població de nacionalitat estrangera no comunitària i el 
total de la població. 
Font: XIFRA, a partir de les dades de l’INE.

Empreses (RGSS): Nombre de comptes de cotització 
donats d’alta al règim general de la Seguretat Social 
(RGSS) a 31 de desembre de cada any. Les empreses 
han de declarar com a mínim un compte de cotització per 
província: poden declarar-ne un per cada establiment o 
bé computar tots els seus treballadors en un sol compte 
de cotització per província. S’obté una aproximació a la 
xifra real d’empreses, ja que hi pot haver empreses esta-
blertes en un municipi que cotitzin en altres comarques, 
i a la inversa, empreses que tinguin la seva activitat en 
diverses comarques de la província i adscriguin totes les 
empreses en un únic compte de cotització d’un municipi 
concret. 
Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model 
Productiu. Departament d’Empresa i Ocupació.

Llocs de treball: Nombre de treballadors assalariats afili-
ats al règim general de la Seguretat Social (i al règim es-
pecial de la mineria i el carbó), més les persones afiliades 
al règim especial de treballadors autònoms, a data de 31 
de desembre de cada any. Respecte dels treballadors 
assalariats conté les mateixes especificacions descrites 
en la definició d’empreses, amb la característica afegida 
a l’anàlisi del fet que els treballadors poden residir en un 
municipi diferent d’on es troba ubicada l’empresa. Res-
pecte als treballadors autònoms, la característica princi-
pal és el treball en activitats itinerants, que en molts casos 
es donen en els treballadors adscrits a aquest règim. 
Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model 
Productiu. Departament d’Empresa i Ocupació.
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Ocupats registrats: Nombre de treballadors de cada 
municipi afiliats a la Seguretat Social (règim general, rè-
gim especial de la mineria del carbó, règim especial de 
treballadors autònoms i règim especial del mar) per sexe, 
edat i nacionalitat (espanyola o estrangera) l’últim dia de 
cada trimestre. Les persones afiliades es comptabilitzen 
segons el lloc de residència.
Font: XIFRA, a partir de les dades de l’IDESCAT.

Atur registrat: Demandes d’ocupació pendents de co-
brir l’últim dia de cada mes (en l’informe consten les del 
mes de desembre) a les oficines del Servei d’Ocupació 
de Catalunya. Les demandes d’ocupació són sol·licituds 
de llocs de treball fetes per treballadors registrats a les 
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya que estan 
actives l’últim dia laborable de cada mes. L’atur registrat 
es correspon amb les demandes d’ocupació pendents de 
cobrir que compleixen els criteris estadístics per mesu-
rar l’atur registrat establerts en l’Ordre ministerial d’11 de 
març del 1985 (BOE de 14 de març del 1985). La persona 
aturada es registra en el municipi de residència. 
Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model 
Productiu de la Generalitat de Catalunya.

Taxa d’atur registrat: Relació entre la població aturada 
registrada a les oficines d’ocupació (SOC) i la suma de 
la població aturada registrada i les afiliacions a la Segu-
retat Social de la població de 16 anys i més per lloc de 
residència. 
Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model 
Productiu de la Generalitat de Catalunya.

Taxa d’atur estimat: Relació entre els beneficiaris d’una 
prestació i el total d’aturats registrats en el Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE) que tinguin experiència laboral 
(excloent-hi els aturats classificats en «sense ocupació an-
terior»).
Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu 
i l’Observatori de les Ocupacions del SEPE a Barcelona,  Girona i Lleida. 

Beneficiaris de prestacions per desocupació: Les da-
des de les persones beneficiàries de prestacions per de-
socupació s’obtenen a partir de l’explotació estadística 
dels fitxers del SEPE,  dels registres administratius de 
persones beneficiàries d’aquests tipus de prestacions de 
la demarcació de Girona. Es divideixen en tres tipus de 
prestacions:

- La prestació contributiva (també anomenada pres-
tació d’atur) és aquella a la qual poden accedir les 
persones que han cotitzat prèviament a la Seguretat 
Social amb aquesta finalitat, sempre que reuneixen 
tots els requisits. 
- La prestació de nivell assistencial (també anomena-
da subsidi d’atur) es pot percebre per diferents mo-
tius: haver esgotat la prestació contributiva, no haver 
cobert el període mínim de cotització per accedir a 
la prestació contributiva, ser emigrant retornat, haver 
estat excarcerat, etc. 

- La renda activa d’inserció és una renda econòmica ori-
entada a determinar col·lectius i vinculada a la realització 
d’accions en matèria de polítiques actives d’ocupació. 

Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori de les Ocupacions del 
SEPE a Girona, Lleida i Barcelona.

Taxa de cobertura de prestacions: Proporció de per-
sones perceptores de prestacions per desocupació en 
relació amb el total de persones aturades registrades 
a les oficines públiques d’ocupació, menys el col·lectiu 
classificat en «sense ocupació anterior». Es tracta d’una 
proporció «bruta»,  ja que alguns col·lectius no inclosos 
en l’atur registrat poden tenir dret a prestacions.
Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori de les Ocupacions del 
SEPE a Girona, Lleida i Barcelona.

Contractes: Suma anual del nombre de contractes regis-
trats (no de persones registrades) a les oficines de treball 
de la Generalitat de Catalunya, independentment de la 
comunitat autònoma en què s’hagin registrat. Els contrac-
tes es comptabilitzen en el territori on està localitzat el lloc 
de treball i no on resideix la persona contractada. 
Font: XIFRA, a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model 
Productiu de la Generalitat de Catalunya.

Finances públiques: Estadística de pressupostos de les 
corporacions locals publicada pel Ministeri d’Hisenda i les 
administracions públiques que, en aquest cas, es refereix 
als pressupostos inicials dels anys 2018 i 2019 dels muni-
cipis de la demarcació. Els totals comarcals fan referència 
a la suma dels pressupostos municipals i no inclouen, per 
exemple,  els pressupostos dels consells comarcals.

Les despeses inclouen,  amb l’especificació pertinent, 
els crèdits necessaris per atendre el compliment de les 
obligacions. Les despeses corrents inclouen els capítols 
de l’1 al 5 de la classificació econòmica, i les inversions, 
desglossades en l’informe, corresponen als capítols 7 i 8 
de la classificació econòmica de les despeses.

Els ingressos fan referència a les estimacions dels di-
versos recursos econòmics que s’han de liquidar durant 
l’exercici. Els ingressos corrents inclouen els capítols de 
l’1 al 5 de la classificació econòmica, i els ingressos tribu-
taris inclouen els tres primers capítols de la classificació 
econòmica dels ingressos. 

El deute viu engloba les operacions de risc en crèdits fi-
nancers, valor de renda fixa i préstecs o crèdits transferits 
a tercers. No inclou el deute comercial de les entitats lo-
cals; és a dir, el que mantenen amb els proveïdors.
Font: XIFRA, a partir de les dades del Ministerio de Economía y Hacienda.

Turisme: Estadístiques de la planta d’allotjament turístic 
a la província de Girona (hotels, càmpings, establiments 
de turisme rural, apartaments turístics i habitatges d’ús 
turístic) expressades en places (capacitat), així com el 
nombre de viatgers (turistes allotjats en aquests establi-
ments).
Font: XIFRA, a partir de les dades de l’IDESCAT i del Departament d’Em-
presa i Ocupació.
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Suplement sobre l’impacte socioeconòmic de la COVID-19 
a les comarques gironines: Indicadors 2020 a escala local
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Índex
Anàlisi de l’impacte socioeconòmic de la COVID-19
1. La demarcació de Girona
2. Anàlisi comparativa provincial
3. Visió conjunta comarcal
4. Anàlisi comarcal
5. Dades municipals

Introducció
Aquesta monografia especial ofereix dades socioeco-
nòmiques del tercer trimestre de l’any 2020, per fer una 
anàlisi comparativa amb les dades anteriors a la crisi de 
la pandèmia: la crisi econòmica ocasionada per la parà-
lisi de gran part de l’activitat econòmica durant el segon 
i tercer trimestres de l’any 2020, arran de la pandèmia 
originada per la COVID-19, que ha motivat la necessitat 
de disposar d’informació actualitzada i de generar aquest 
monogràfic. 

Les dificultats d’accés a informació actualitzada i fiable a 
nivell local han complicat la feina de recopilació de dades 
per tal d’elaborar aquest informe d’anàlisi en relació amb 
la pandèmia. L’anàlisi redactor, però, ha recopilat la in-
formació més actualitzada disponible i provinent de fonts 

oficials. Així, en aquesta monografia s’ofereix informació 
del mes de setembre sobre la població ocupada, l’atur 
registrat, els assalariats, els autònoms, els ERTO, els be-
neficiaris de prestacions i empreses, en comparació amb 
la situació just abans del començament de la crisi (29 de 
febrer de 2020) i en alguns casos 31 de març de 2020 
(1r trimestre) i un any abans (30 de setembre de 2020). A 
escala territorial, l’anàlisi cobreix la demarcació de Giro-
na, la visió comarcal conjunta i la comparació amb la res-
ta de províncies espanyoles en els períodes esmentats. 
També cobreix la situació comarcal i provincial, per mitjà 
de mapes i del detall de dades estadístiques municipals 
de les principals variables analitzades (població aturada 
i població ocupada).
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Anàlisi de l’impacte socioeconòmic de la COVID-19

La crisi originada pel confinament a causa de la pandè-
mia de la COVID-19 ha deixat una empremta en la pobla-
ció catalana difícil d’eliminar. Una de les conseqüències 
més importants ha estat els canvis en l’activitat econò-
mica del territori, entre els quals destaquen les variables 
de població ocupada, població aturada, llocs de treball, 
ERTO originats, beneficiaris, etc., que s’han descompen-
sat de forma significativa en la majoria de comarques de 
Catalunya. Segons les dades de compatibilitat trimestral 
de l’IDESCAT, el PIB del tercer trimestre de 2020 a Cata-
lunya ha augmentat un 15,7 % respecte de l’anterior, i ha 
arribat a un índex de 102.

A la demarcació de Girona, al 3r trimestre de 2020, les 
empreses han augmentat un 3 % respecte del 1r trimes-
tre de 2020, el que representa un creixement significatiu: 
811 empreses inscrites al Registre General de la Segu-
retat Social (RGSS), amb un total de 27.728 empreses 
gironines. La població ocupada resident a la demarcació 
també experimenta un augment del 3,4 % respecte del 1r 

trimestre (10.151 ocupats més), tot i que en relació amb 
un any enrere hi ha una disminució del -3,5 % dels ocu-
pats; és a dir, 11.254 persones ocupades menys. Quant 
a la xifra de llocs de treball, segueix la mateixa línia que 
la dels ocupats, ja que disminueixen un -3,8 % respec-
te de l’any anterior (12.169 llocs de treball menys), però 
augmenten un 3,4 %, respecte del 1r trimestre de 2020 
(10.177 llocs de treball). Els assalariats, però, són els que 
han experimentat un creixement més elevat respecte del 
1r trimestre de 2020, amb una variació del 3,9 %, mentre 
que els autònoms també han crescut, però a un ritme me-
nor (1,7 %). Les persones aturades de la demarcació se 
situen en 45.256, la dada més alta d’aturats des del 2016 
i el quart mes amb la xifra més alta de 2020. Els aturats 
han augmentat un 33,8 % respecte de l’any anterior i un 
19,4 % (7.354 aturats més) respecte del febrer de 2020, 
abans que comencés el confinament per la pandèmia. La 
taxa d’atur registrat és del 12,8 % al setembre, 0,2 p.p. 
més que la del febrer de 2020 i 0,3 p.p. més respecte de 
setembre de 2019.

TAULA 1. Resum de les principals variables d’anàlisi. Demarcació de Girona, setembre de 2020.

1. La demarcació de Girona

Empreses 27.728 811 3,0  % -2.138 -7,2 % 
Població ocupada 310.488 10.151 3,4 % -11.254 -3,5 % 
Llocs de treball 306.511 10.177 3,4 % -12.169 -3,8 % 

      Assalariats 246.308 9.142 3,9 % -11.350 -4,4 % 
      Autònoms 60.203 1.035 1,7 % -819 -1,3 % 

ERTOS acumulats (treb.)  69.252 --- --- --- --- 
      ERTOS treb. / Assalariats  28 % --- --- --- --- 

Aturats registrats  45.256 7.354 19,4 % 11.429 33,8 % 
Taxa d’atur registral 12,8 % --- 0,2 p.p. --- 0,3 p.p. 
Beneficiaris prestacions total 35.643 -35.016 -49,6 % 13.397 60,2 % 

      Beneficiaris ERTOS COVID-19 12.211 -24.480 -66,7 % --- --- 

29 febrer 20202 30 setembre 20193

var. abs. var. abs.var. % var. %

Dada 
30 de setembre 

20201
Demarcació Girona

Variacions

4

1. 31 de setembre de 2020 per a les empreses, població ocupada i llocs de treball (3r trimestre), i per als treballadors afectats per iniciació d’expedients ERTO acumulats entre 22 març i 30 de juny de 2020. 
2. 31 de març de 2020 per a les empreses, població ocupada i llocs de treball (1r trimestre), i per als beneficiaris de prestacions totals i ERTO, abril 2020.
3. 31 de setembre de 2019 per a les empreses, població ocupada i llocs de treball (3r trimestre).
4. Inclou beneficiaris de nivell contributiu, assistencial, renda activa d’inserció i del programa d’activació per a l’ocupació.

Font: XIFRA, a partir de les dades de la Social, el SEPE, l’Idescat i Observatori del Treball i Model Productiu de Generalitat de Catalunya. 
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Els beneficiaris totals de prestacions han augmentat un 
60,2 % respecte de l’any anterior, i s’han incrementat en 
13.397 persones, tot i que si es comparen els beneficiaris 
de setembre amb els de l’abril de 2020, hi ha una clara 
disminució (49,6 %), que implica una reducció de més de 
35.000 persones i que situa el nombre total de beneficiaris 
al setembre en 35.643 persones. Aquestes variacions del 
nombre de beneficiaris de prestacions van relacionades 
amb les persones perceptores de les prestacions de nivell 
contributiu per ERTO de la COVID-19 iniciada al març.

Pel que fa als expedients iniciats d’altes d’ERTO, segons la 
Generalitat, a la demarcació de Girona es registren 69.252 
persones assalariades que han estat afectades entre el 
22 de març i el 30 de juny, el 28 % del total. Per sectors, 
al conjunt de Catalunya els serveis d’alimentació i allotja-
ment són les activitats amb més treballadors afectats per 
altes en ERTO (el 15 % del total). Segueixen el comerç al 
detall (7,8 %) i el comerç a l’engròs (6,9 %). El turisme, para-
litzat durant el confinament, ha iniciat expedients d’ERTO a 
26.617 treballadors, en el sector de serveis d’allotjament, fins 
a finals de juny (el 3,7 % del total de treballadors afectats).

Les dades d’ocupació a finals de juny disminueixen de llocs 
de treball a gairebé totes les activitats, tant a finals de març 
com de setembre de 2019. L’hostaleria és l’activitat que ha 
patit més respecte d’un any enrere, ja que els seus llocs de 
treball disminueixen un -17,5 %, mentre que en compara-
ció amb el 1r trimestre de 2020, creix un 19,8 %; en valors 

absoluts, s’incrementen en 5.903 els llocs de treball a la de-
marcació de Girona. La segona activitat més afectada és 
la d’activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment, que 
disminueix un -11,6 % interanualment i respecte del 1r tri-
mestre de 2020 segueix disminuint un -3,9 %, amb el qual 
se situa en 5.652 llocs de treball en total a la demarcació. 
En valors absoluts, l’activitat de comerç a l’engròs i al de-
tall, ha perdut un total de 2.349 llocs de treball respecte del 
3r trimestre de 2019, així com les activitats administratives i 
serveis auxiliars, que han perdut 1.353 llocs de treball. 

A - Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 4.581 -15 -0,3 % -6 -0,1 % 
B - Indústries extractives 287 -5 -1,7 % 29 11,2 % 
C - Indústries manufactureres 50.125 223 0,4 % 352 0,7 % 
D - Subminis. d’energia  426 11 2,7 % 23 5,7 % 
E - Subminis. d’aigua;  resid. 2.780 122 4,6 % 150 5,7 % 
F - Construcció 27.154 973 3,7 % -50 -0,2 % 
G - Comerç a l’engròs i al detall 56.411 1.615 2,9 % -2.349 -4,0 % 
H - Transport i emmagatzematge 13.399 367 2,8 % -704 -5,0 % 
I - Hostaleria 35.737 5.903 19,8 % -7.597 -17,5 % 
J - Informació i comunicacions 3.708 -8 -0,2 % -165 -4,3 % 
K - Activitats financeres i d’assegurances 4.255 -32 -0,7 % -55 -1,3 % 
L - Activitats immobiliàries 3.025 40 1,3 % -94 -3,0 % 
M - Act. professionals, científiques i tècniques 12.600 49 0,4 % 145 1,2 % 
N - Activitats administratives i serveis auxiliars 19.167 2.263 13,4 % -1.353 -6,6 % 
O - Administració pública 23.888 -970 -3,9 % 353 1,5 % 
P - Educació 10.287 -610 -5,6 % 25 0,2 % 
Q - Activitats sanitàries i de serveis socials 24.141 378 1,6 % 464 2,0 % 
R - Act. artístiques, recreatives i d’entreteniment 5.652 -227 -3,9 % -743 -11,6 % 
S - Altres serveis 8.454 100 1,2 % -573 -6,3 % 
T - Llars ocupació personal domèstic 424 1 0,2 % -19 -4,3 % 
U - Organismes extraterritorials 10 -1 -9,1 % -1 -9,1 % 
TOTAL 306.511 10.177 3,4 % -12.168 -3,8 % 

31 de març 20 30 de setembre de 2019 
abs. abs.% %

Nombre de 
llocs de treball1

30 setembre 20
Demarcació Girona

Variacions

3

1. Inclou afiliacions del Règim General de la Seguretat Social (sense Sistema Especial Agrari ni el Sistema Especial de Treballadors de la Llar) i el  Règim Especial de Treballadors Autònoms.
Font: Seguretat Social 

GRÀFIC 1. Distribució de les persones treballadores 
afectades per ERTO per sectors d’activitat. Catalunya. 
Acumulats fins al juliol de 2020.

TAULA 2. Llocs de treball d’assalariats i autònoms per secció d’activitat. Demarcació de Girona, setembre de 2020. 
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La població ocupada (afiliats segons residència padro-
nal) experimenta una reducció del -3,5 % respecte de 
l’any anterior, el qual implica una disminució d’11.254 
ocupats, mentre que la xifra d’ocupats augmenta si 
comparem aquestes dades amb les del 1r trimestre de 
2020, en què hi ha una variació del 3,3 %, amb un crei-
xement de 9.810 persones aturades, fins a arribar al to-
tal de 310.488 ocupats. La disminució interanual es veu 
més afectada pel que fa al sexe femení que pel que fa 
al masculí (-3,9 % i -3,1 %, respectivament). Mentre que 
si parlem de nacionalitats, el percentatge de disminució 
dels ocupats de nacionalitat estrangera és major (-7,1 %) 
que el dels ocupats nacionals (-2,7 %). Per grups d’edat, 
la població ocupada més afectada és la més jove (menys 
de 30 anys), que disminueix un -8,5 % respecte de l’any 
anterior, mentre els ocupats pertanyents als grups de 30 
a 44 anys i de 45 a 54 anys disminueixen un -5,9 % i un 

-0,8 %, respectivament. L’únic grup d’edat en què aug-
menta en nombre d’ocupats és el de més de 55 anys: un
1,5 % (936 persones més).

Paral·lelament a aquesta disminució dels ocupats, els 
aturats registrats han augmentat a la demarcació de Gi-
rona un 33,8 % respecte del mateix mes de l’any anterior 
i un 19,4 % respecte del febrer de 2020. El creixement 
relatiu anual dels aturats ha estat més pronunciat entre 
els homes (38,9 %) que entre les dones (29,7 %), i s’ha 
vist més afectada la població menor de 25 anys, en què 
l’atur ha augmentat un 50,4 % respecte del setembre de 
2019 i un 29,7 % respecte del febrer 2020. Quant a sec-
tors econòmics, es detecta un clar augment del 52,4 % 
entre els aturats de la agricultura, en comparació amb 
l’any anterior, mentre que en el sector dels serveis els 
aturats també han augmentat considerablement: 36,1 %.

TAULA 3. Població ocupada registrada per sexe, nacionalitat i trams d’edat. Demarcació de Girona, setembre de 2020.

TAULA 4. Aturats registrats per sexe, trams d’edat i grans sector d’activitat. Demarcació de Girona, setembre de 2020.

Població ocupada total 310.488 9.810 3,3 % -11.254 -3,5 % 
Homes  169.323 5.853 3,6 % -5.472 -3,1 % 
Dones  141.165 3.957 2,9 % -5.782 -3,9 % 
Estrangers 54.137 4.837 9,8 % -4.117 -7,1 % 
Nacionals 256.351 4.973 2,0 % -7.137 -2,7 % 
Menys de 30 anys 46.086 1.720 3,9 % -4.293 -8,5 % 
De 30 a 44 anys 114.524 1.871 1,7 % -7.229 -5,9 % 
De 45 a 54 anys 87.282 3.309 3,9 % -668 -0,8 % 
De 55 anys i més 62.596 2.910 4,9 % 936 1,5 % 

 Sexe 
Homes 20.818 4.018 23,9 % 5.826 38,9 % 
Dones 24.438 3.336 15,8 % 5.603 29,7 % 
Menors de 25 anys 
Homes 2.315 602 35,1 % 897 63,3 % 
Dones  1.891 362 23,7 % 512 37,1 % 
Total  4.206 964 29,7 % 1.409 50,4 % 
De 25 i més anys 
Homes 18.503 3.416 22,6 % 4.929 36,3 % 
Dones 22.547 2.974 15,2 % 5.091 29,2 % 
Total 41.050 6.390 18,4 % 10.020 32,3 % 

 Sectors 
Agricultura 1.253 136 12,2 % 431 52,4 % 
Indústria 4.503 804 21,7 % 1.020 29,3 % 
Construcció 4.151 1.025 32,8 % 703 20,4 % 
Serveis 32.599 4.729 17,0 % 8.638 36,1 % 
Sense ocup. ant. 2.750 660 31,6 % 637 30,1 % 
Total Demarcació 45.256 7.354 19,4 % 11.429 33,8 % 

31 març 20 

29 febrer 20 

30 setembre

30 setembre 19

abs.

abs.

abs.

abs.

%

%

 %

 %

Població ocupada           
30 setembre 20

Nombre d’aturats 
30 setembre 20

Demarcació Girona

Demarcació Girona

Variacions

Variacions

Font: XIFRA  a partir de les dades d’Idescat

Font: XIFRA a partir de les dades del SEPE.
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El setembre de 2020 el nombre d’empreses ha disminuït a 
totes les províncies respecte de l’any anterior, segons els 
comptes de cotització de la Seguretat Social. La demarca-
ció de Girona, amb un descens del -7,2 %, és la novena 
província amb més variació negativa del teixit empresarial, 
1 p.p. per sobre de la mitjana espanyola (-6,1 %). Aquestes 
reduccions del teixit empresarial han oscil·lat entre un -2,3 % 
a la província de Navarra i un -10,2 % a les Illes Balears. En 
valors absoluts, la província de Barcelona és la que ha patit 
una disminució més important del teixit empresarial al seu 
territori: unes 14.000 empreses menys respecte del tercer 
trimestre de 2019. 

Paral·lelament, el nombre d’assalariats i autònoms tam-
bé ha disminuït anualment en el conjunt de les províncies. 
En el cas dels assalariats es dona una major variació a les 
províncies de les Illes Balears (-14,2 %) i Màlaga (-6,2 %), 
mentre que les províncies en què menys s’han reduït els 
assalariats són Sòria i Càceres, amb un 1,5 % i un 1,7 %, res-

pectivament. La província Girona es troba entre les sis pro-
víncies amb reduccions més grans, amb un -4,3 % (12.000 
assalariats menys). Quant als autònoms, també hi ha una 
clara disminució, però menor: les Illes Balears també és la 
província que destaca més per la disminució dels seus au-
tònoms (-4,0 %), mentre que Girona, amb un -1,52 % (-886 
autònoms) se situa entre les deu províncies a les quals han 
disminuït més els autònoms respecte del mateix trimestre 
de 2019. 

Per altra banda, les persones aturades registrades a finals 
d’octubre de 2020 també augmenten en totes les provín-
cies de l’Estat espanyol. Les Illes Balears, Girona i Màlaga 
són les províncies amb major variació interanual, amb un 
91,0 %, un 33,8 % i un 33,4 %, respectivament. Els augments 
més importants i per sobre de la mitjana estatal (22,6 %) es 
concentren en la part nord-est i sud del territori: Catalunya 
i Andalusia són les comunitats autònomes amb els percen-
tatges de variació més alts (per sobre del 25 %). 

MAPA 58. Variació anual del nombre d’aturats registrats per províncies. Octubre 2020 (%).

2. Anàlisi comparativa provincial
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1 Àlaba -696 -6,6 % -3.326 -2,5 % -35 -0,2 % 6.146 32,4 % 
2 Alacant -5.004 -7,9 % -13.443 -3,0 % 1.570 1,2 % 33.838 23,3 % 
3 Albacete -611 -5,0 % 1.281 1,0 % 289 1,1 % 1.868 5,7 % 
4 Almeria -1.116 -5,4 % -2.277 -1,8 % 826 1,9 % 16.408 27,6 % 
5 Astúries -1.560 -5,2 % -6.080 -1,9 % -613 -0,9 % 10.437 15,4 % 
6 Àvila -278 -4,9 % -568 -1,4 % -38 -0,3 % 1.418 13,7 % 
7 Badajoz -523 -2,7 % 708 0,4 % 15 0,0 % 5.971 9,3 % 
8 Barcelona -14.214 -7,6 % -60.259 -2,8 % -1.171 -0,3 % 73.330 26,4 % 
9 Biscaia -1.540 -4,6 % -6.389 -1,6 % -455 -0,6 % 15.415 23,7 % 
10 Burgos -717 -6,0 % -2.029 -1,5 % -221 -1,0 % 3.184 18,6 % 
11 Càceres -514 -4,3 % 1.379 1,7 % -168 -0,6 % 2.674 8,0 % 
12 Cadis -1.675 -5,1 % -6.931 -2,7 % 854 1,4 % 32.789 23,5 % 
13 Cantàbria -1.009 -5,4 % -1.770 -1,0 % -143 -0,4 % 5.333 15,6 % 
14 Castelló -978 -4,9 % 594 0,5 % -205 -0,5 % 5.959 15,1 % 
15 Ciudad Real -819 -5,6 % -209 0,0 % -205 -0,7 % 2.518 5,6 % 
16 Conca -277 -4,0 % 354 1,3 % -319 -2,3 % 1.121 9,5 % 
17 Còrdova -1.477 -6,7 % -3.837 -2,3 % 310 0,6 % 14.560 21,0 % 
18 Girona -2.137 -7,1 % -12.093 -4,3 % -886 -1,5 % 11.429 33,8 % 
19 Granada -2.162 -7,9 % -3.555 -2,0 % 695 1,2 % 22.599 28,1 % 
20 Guadalajara -299 -4,3 % -1.398 -1,9 % 25 0,2 % 3.179 21,6 % 
21 Guipúscoa -1.798 -7,7 % -5.446 -1,9 % -819 -1,3 % 9.563 32,2 % 
22 Huelva -556 -4,1 % -1.330 -1,5 % 374 1,4 % 11.871 25,9 % 
23 I. Balears -4.879 -10,2 % -67.440 -14,2 % -3.845 -4,0 % 36.735 91,0 % 
24 Jaén -771 -4,6 % -1.266 -1,3 % 389 1,1 % 11.390 23,4 % 
25 La Corunya -1.805 -5,0 % -6.420 -1,9 % -581 -0,8 % 9.418 15,0 % 
26 La Rioja -485 -4,4 % -588 -0,3 % -330 -1,5 % 3.021 21,2 % 
27 Las Palmas -2.492 -7,1 % -20.124 -5,8 % 78 0,1 % 27.362 25,9 % 
28 Lleida -991 -6,0 % -3.512 -2,3 % -282 -0,9 % 5.999 32,7 % 
29 Lleó -862 -6,1 % -1.614 -0,9 % -532 -1,7 % 3.490 12,6 % 
30 Lugo -687 -5,7 % -1.728 -1,8 % -232 -1,0 % 2.147 14,1 % 
31 Madrid -9.178 -4,5 % -41.975 -1,6 % 568 0,1 % 81.895 23,9 % 
32 Màlaga -4.765 -8,2 % -28.140 -6,2 % 884 0,8 % 46.038 33,4 % 
33 Múrcia -2.606 -6,1 % -1.183 -0,5 % 818 0,9 % 21.846 22,6 % 
34 Navarra -433 -2,3 % -519 -0,3 % 97 0,2 % 7.708 25,3 % 
35 Osca -331 -3,5 % -883 -0,9 % -279 -1,5 % 2.536 31,0 % 
36 Ourense -554 -5,0 % -1.051 -1,1 % -242 -1,1 % 1.937 10,9 % 
37 Palència -262 -5,0 % -1.483 -2,7 % -127 -1,2 % 1.523 18,9 % 
38 Pontevedra -1.699 -5,4 % -3.170 -1,1 % -205 -0,3 % 6.088 9,9 % 
39 Salamanca -632 -5,7 % -1.527 -1,2 % -423 -1,9 % 2.756 12,6 % 
40 Saragossa -1.778 -5,8 % -3.842 -0,9 % -763 -1,2 % 10.045 20,3 % 
41 Segòvia -234 -3,8 % 103 0,3 % -40 -0,3 % 1.527 25,2 % 
42 Sevilla -4.344 -7,8 % -6.267 -1,5 % 1.802 1,7 % 36.891 20,2 % 
43 Sòria -240 -6,9 % 408 1,5 % -38 -0,6 % 698 22,5 % 
44 Tarragona -1.524 -5,9 % -11.517 -4,6 % -122 -0,2 % 14.820 34,3 % 
45 Tenerife -2.584 -7,8 % -14.526 -4,9 % 374 0,6 % 22.389 22,6 % 
46 Terol -179 -3,4 % -465 -0,8 % -128 -1,3 % 1.266 24,6 % 
47 Toledo -789 -4,0 % 1.264 0,8 % -41 -0,1 % 6.400 10,9 % 
48 València -4.726 -6,1 % 4.159 0,4 % 918 0,5 % 32.711 18,1 % 
49 Valladolid -780 -4,8 % -3.082 -1,5 % -442 -1,3 % 4.763 16,9 % 
50 Zamora -315 -5,3 % -620 -0,8 % -291 -2,2 % 1.431 13,9 % 
51 Espanya -91.114 -6,1 % -343.351 -2,3 % -3.478 -0,1 % 696.774 22,6 % 

Empreses Assalariats1 Autònoms2 Aturats registrats3

1. Els assalaritats inclouen els treballadors inscrit en el Règim General i exclouen els treballadors de S.E.Agrari i S.E.E.Hogar.
2. Els autònoms no inclouen els autònoms No S.E.T.A
3. La variació d’aturats registrats són dels periodes d’octubre de 2019 i octubre de 2020.

Font: Seguretat social i SEPE (Observatori de les Ocupacions-Servei Públic d’Ocupació Estatal de Girona, Barcelona i Lleida) 

TAULA 5. Indicadors sociolaborals per províncies. Variació de setembre de 2019 a setembre de 2020.

abs. abs. abs. abs.% % % %
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Alt Empordà 55.254 -3,6 % 34.397 -6,0 % 13.831 12.227 -2,0 % 8.614 30,5 % 13,5 % 7.305 74,9 %
Baix Empordà 52.554 -3,4 % 31.355 -6,3 % 11.383 11.331 -1,9 % 7.430 25,1 % 12,8 % 6.047 39,2 %
Cerdanya 7.968 1,1 % 4.799 -4,0 % 1.754 2.338 2,8 % 619 29,5 % 7,8 % 579 37,2 %
Garrotxa 25.142 0,3 % 20.151 3,2 % 5.190 4.672 -1,6 % 2.706 31,4 % 9,6 % 2.118 43,9 %
Gironès 80.621 -2,0 % 91.887 -1,8 % 17.501 13.360 0,1 % 11.743 31,1 % 12,4 % 7.972 49,6 %
Pla de l’Estany 14.226 -1,5 % 10.143 -0,4 % 2.693 2.880 -1,3 % 1.426 34,3 % 9,2 % 1.089 46,2 %
Ripollès 10.320 -1,5 % 7.928 -1,0 % 1.778 2.076 0,4 % 1.156 34,9 % 10,2 % 1.073 76,2 %
Selva 65.188 -8,5 % 46.368 -10,8 % 15.370 11.742 -2,5 % 11.758 46,6 % 15,5 % 9.572 82,4 %

 Demarcació 
de Girona 310.488 -3,5 % 246.308 -4,4 % 69.252 60.203 -1,3 % 45.256 33,8 % 12,8 % 35.643 60,2 %

Comarques

Població  
ocupada

Llocs de treball  
assalariats

Llocs de treball  
autònoms

Beneficiaris de  
prestacions d’atur

Aturats 
registrats

ERTOs  
acum.  

Juny 20

Font: XIFRA a partir de les dades de la Seguretat Social, SEPE, Idescat i l’Observatori del Treball i Model Productiu de Generalitat de Catalunya.  

Var. 
%

Var. 
%

Var. 
%

Var. 
%
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Taxa 
 d’atur
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20
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20
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20
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20
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20

Al tercer trimestre de 2020, la demarcació de Girona pa-
teix un augment considerable del nombre d’aturats a causa 
dels efectes de la pandèmia de la COVID-19. Tot i que totes 
les comarques gironines reflecteixen un gran augment dels 
aturats registrats, es poden observar les diferències de l’es-
tructura territorial de cada comarca i com han evolucionat 
com a conseqüència de la pandèmia.

La Selva és la comarca que ha registrat el percentatge més 
alt de variació interanual d’aturats, gairebé un 46,6 % res-
pecte del mateix mes de l’any anterior. Per contra, el Baix 
Empordà i la Cerdanya són les dues comarques amb la 
variació d’aturats més baixa (un 25,1 % i un 29,5 %, respec-
tivament). Per altra banda, les comarques de l’Alt Empordà, 
el Gironès i la Garrotxa tenen una variació interanual del 
30,5 % al 31,1 %, mentre que el Pla de l’Estany i el Ripollès 
varien del 34,3 % al 34,9 %, respectivament.

Quant a l’evolució anual de la població ocupada resident, 
s’observen unes diferències en la variació el tercer trimestre 
de 2020 respecte de 2019, que correspondrien, en certa 
manera, al major o menor pes dels sector terciari, sobre-
tot el turístic i comercial. Per aquesta raó, a les comarques 
costeres, com la Selva, l’Alt Empordà i el Baix Empordà, és 
on s’ha reduït més la població ocupada en un any, amb un 
-8,5 %, -3,6 % i un -3,4 %, respectivament.

Aquesta relació també es pot aplicar als llocs de treball: els 
assalariats i autònoms d’aquestes comarques són els que 
més es redueixen, percentualment, de tota la demarcació 
de Girona. 

Les pèrdues d’ocupació a les comarques 
costeres com la Selva, l’Alt Empordà i el 
Baix Empordà són les més significatives de 
la demarcació de Girona.

Les comarques més afectades per l’incre-
ment de l’atur registrat anual són el Pla de 
l’Estany, el Ripollès i la Selva.

3. Visió comarcal conjunta

MAPA 59. Variació anual del nombre d’aturats 
registrats. Octubre de 2020 (%).

TAULA 6. Indicadors sociolaborals comarcals de la demarcació de Girona. Dades i variació anual (%). 
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La població ocupada resident a l’Alt Empordà disminueix 
un -3,6 % entre el setembre de 2019 i el setembre de 2020, 
una dècima més que la mitjana de la demarcació de Giro-
na (-3,5 %), i augmenta un 30,5 % el nombre d’aturats en 
el mateix període: els aturats de la província creixen fins a 
un 33,8 %. Entre març (1r trimestre) i setembre (3r trimes-
tre) a la comarca augmenten els llocs de treball un 5 % (un 
6,1 % els assalariats i un 2,1 % els autònoms) i els aturats, 
un 11,9 %.

Per municipis, la població aturada augmenta significativa-
ment en la majoria de municipis. En destaquen sobretot els 
municipis de Rabós, Vilaür i Siurana, que tenen un creixe-
ment percentual més elevat, mentre que els municipis de 
Figueres i Roses destaquen per tenir el nombre d’aturats 
(en valors absoluts) més alt: 4.192 i 1.318 aturats, respecti-
vament. Pel que fa a la població ocupada resident a cada 
municipi, Pontós és el municipi que destaca per tenir un 
creixement més elevat del nombre d’ocupats (10,3 %).

L’Alt Empordà és una de les comarques més 
afectades per la crisi: al setembre de 2020 
els beneficiaris de prestacions per desocu-
pació van augmentar un 74,9 % respecte 
del mateix mes de l’any anterior.

ALT EMPORDÀ

Població ocupada 55.254 2.503 4,7 % -2.053 -3,6 %
Llocs de treball 46.624 2.222 5,0 % -2.457 -5,0 %
   Assalariats 34.397 1.965 6,1 % -2.202 -6,0 %
   Autònoms 12.227 257 2,1 % -255 -2,0 %

 ERTOs acumulats 13.831 - - - -
   ERTOs / Assalariats 40,2 % - - - -
Aturats registrats 8.614 918 11,9 % 2.012 30,5 %
   Taxa d’atur registral 13,5 % - 0,1 p.p. - 0,3 p.p.

 Beneficiaris prestacions 7.305 -8.134 -52,7 % 3.129 74,9 %

30 setembre 20193

Abs. Abs.%

30 de  
setembre 

20201

Indicadors
Variacions

4

1. 31 de setembre de 2020 per les empreses,  població ocupada i llocs de treball (3r trimestre) i per als treballa-
dors afectats per iniciació d’expedients ERTO acumulats entre 22 març i 30 de juny de 2020. 
2. 31 de març de 2020 per les empreses, població ocupada i llocs de treball (1r trimestre) i per als benefici-
aris de prestacions totals i ERTO, abril 2020. 
3. 31 de setembre de 2019 per les empreses, població ocupada i llocs de treball (3r trimestre).
4. Inclou beneficiaris de nivell contributiu, assistencial, renda activa d’inserció i del programa d’activació 
per a l’ocupació. 
* p.p.: punts percentuals.

Font: XIFRA a partir de les dades d’Idescat, Observatori de Mercat de Treball i Model Productiu de la 
Generalitat de Catalunya, Seguretat Social, SEPE de Girona. 

29 febrer 20202

4. Anàlisi comarcal

TAULA 7. Indicadors sociolaborals. L’Alt Empordà, 
setembre de 2020 (%). 

 Agullana 1
 Albanyà 2
 Armentera, l’ 3
 Avinyonet de Puigventós 4
 Bàscara 5
 Biure 6
 Boadella i les Escaules 7
 Borrassà 8
 Cabanelles 9
 Cabanes 10
 Cadaqués 11
 Cantallops 12
 Capmany 13
 Castelló d’Empúries 14
 Cistella 15
 Colera 16
 Darnius 17
 Escala, l’ 18
 Espolla 19
 Far d’Empordà, el 20
 Figueres 21
 Fortià 22
 Garrigàs 23
  Garriguella 24
 Jonquera, la 25
 Lladó 26
 Llançà 27
 Llers 28
 Maçanet de Cabrenys 29
 Masarac 30
 Mollet de Peralada 31
 Navata 32
 Ordis 33
 Palau de Santa Eulàlia 34

 Palau-savardera 35
 Pau 36
 Pedret i Marzà 37
 Peralada 38
 Pont de Molins 39
 Pontós 40
 Port de la Selva, el 41
 Portbou 42
 Rabós 43
 Riumors 44
 Roses 45
 Sant Climent Sescebes 46
 Sant Llorenç de la Muga 47
 Sant Miquel de Fluvià 48
 Sant Mori 49
 Sant Pere Pescador 50
 Santa Llogaia d’Àlguema 51
 Saus 52
 Selva de Mar, la 53
 Siurana 54
 Terrades 55
 Torroella de Fluvià 56
 Vajol, la 57
 Ventalló 58
 Vilabertran 59
 Viladamat 60
 Vilafant 61
 Vilajuïga 62
 Vilamacolum 63
 Vilamalla 64
 Vilamaniscle 65
 Vilanant 66
 Vila-sacra 67
 Vilaür 68

MAPA 61. Variació anual de la població ocupada registrada. 
L’Alt Empordà, setembre de 2020 (%).

MAPA 60. Variació anual de la població aturada. 
L’Alt Empordà, setembre de 2020 (%).
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La població ocupada resident al Baix Empordà disminueix 
un -3,4 % entre el setembre de 2020 i el setembre de 2019, 
una dècima menys que la mitjana de la demarcació de Girona 
(-3,5 %), i augmenta un 25,1 % el nombre d’aturats en el mateix 
període: els aturats de la província creixen fins a un 33,8 %. 
Entre març (1r trimestre) i setembre (3r trimestre) la comarca 
augmenten els llocs de treball un 6,2 % (un 7,7 % els assalariats 
i un 2,3 % els autònoms) i els aturats, un 12,4 %.

Per municipis, la població aturada augmenta significativament 
en la majoria de municipis. En destaquen sobretot els municipis 
d’Ultramort, Fontanilles i Regencós, Serra de Daró i la Tallada 
d’Empordà, que tenen un creixement dels aturats del 100 % 
o més, mentre que els municipis de Palafrugell i Sant Feliu 
de Guíxols destaquen per tenir l’augment d’aturats, en valors 
absoluts, més alt (1.418 i 1.414, respectivament). Pel que fa 
a la població ocupada resident a cada municipi, destaquen 
Rupià, Colomers i Foixà per tenir un creixement més elevat 
del nombre d’ocupats (8,7 %, 7,0 % i 6,8 %, respectivament).

Al setembre de 2020 els beneficiaris del Baix 
Empordà han disminuït un 54 % respecte de 
l’abril de 2019 (6.960 beneficiaris menys).

MAPA 62. Variació anual de la població aturada.  
El Baix Empordà, setembre de 2020 (%). 

BAIX EMPORDÀ

 Població ocupada 52.554 2.792 5,6 % -1.840 -3,4 %
 Llocs de treball 42.686 2.498 6,2 % -2.323 -5,2 %
    Assalariats 31.355 2.243 7,7 % -2.104 -6,3 %
    Autònoms 11.331 255 2,3 % -219 -1,9 %
 ERTOs acumulats  11.383 - - - -
    ERTOs / Assalariats 36,3 % - - - -
 Aturats registrats 7.430 820 12,4 % 1.489 25,1 %
    Taxa d’atur registral 12,8 % - 0,1 p.p. - 0,3 p.p.
 Beneficiaris prestacions  6.047 -6.960 -53,5 % 1.703 39,2 %

30 setembre 20193

Abs. Abs.% %

 
30 de setembre 

20201
Indicadors

Variacions

4

MAPA 63. Variació anual de la població ocupada 
registrada. El Baix Empordà, setembre de 2020 (%).

  
  Albons 1
  Begur 2
  Bellcaire d’Empordà 3
  Bisbal d’Empordà, la 4
  Calonge i Sant Antoni 5
  Castell-Platja d’aro 6
  Colomers 7
  Corçà 8
  Cruïlles, Monells  
 i Sant Sadurní de l’Heura 9
  Foixà 10
  Fontanilles 11
  Forallac 12
  Garrigoles 13
  Gualta 14
  Jafre 15
  Mont-ras 16
  Palafrugell 17
  Palamós 18

  
  Palau-sator 19
  Pals 20
  Parlavà 21
  Pera, la 22
  Regencós 23
  Rupià 24
  Sant Feliu de Guíxols 25
  Santa Cristina d’Aro 26
  Serra de Daró 27
  Tallada d’Empordà, la 28
  Torrent 29
  Torroella de Montgrí 30
  Ullà 31
  Ullastret 32
  Ultramort 33
  Vall-llobrega 34
  Verges 35
  Vilopriu 36

29 febrer 20202

TAULA 8. Indicadors sociolaborals. El Baix Empordà,  
setembre de 2020 (%).

1. 31 de setembre de 2020 per les empreses,  població ocupada i llocs de treball (3r trimestre) i per 
als treballadors afectats per iniciació d’expedients ERTO acumulats entre 22 març i 30 de juny de 
2020.  
2. 31 de març de 2020 per les empreses, població ocupada i llocs de treball (1r trimestre) i per als 
beneficiaris de prestacions totals i ERTO, abril 2020.   
3. 31 de setembre de 2019 per les empreses, població ocupada i llocs de treball (3r trimestre). 
4. Inclou beneficiaris de nivell contributiu, assistencial, renda activa d’inserció i del programa d’activació 
per a l’ocupació.   
* p.p.: punts percentuals.    
 
Font: XIFRA a partir de les dades d’Idescat, Observatori de Mercat de Treball i Model Productiu de la 
Generalitat de Catalunya, Seguretat Social, SEPE de Girona.   
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La població ocupada resident a la Cerdanya augmenta un 
1,1 % entre el setembre de 2020 i el setembre de 2019, a di-
ferència de la mitjana de la demarcació de Girona (disminueix 
un -3,5 %). Per altra banda, el nombre d’aturats augmenta gai-
rebé un 29,5 % en el mateix període: arriba als 619 aturats en 
total, per sota de la mitjana de la demarcació, que augmenta un 
33,8 %. Entre el primer i el tercer trimestre de 2020 a la comarca 
de la Cerdanya augmenten els llocs de treball gairebé en un 
2,5 % (un 2,2 % els assalariats i un 3 % els autònoms): 104 i 68 
treballadors més, respectivament.

Per municipis, la població aturada augmenta significativament 
en la majoria de municipis, excepte a Lles de Cerdanya, en què 
ha disminuït un -54,6 % (6 aturats menys que l’any anterior). Els 
municipis que destaquen per l’elevat creixement d’aturats del 
setembre de 2019 al setembre de 2020 són Prats i Sansor, Fon-
tanals de Cerdanya, Isòvol i Riu de Cerdanya, en què el creixe-
ment percentual ha estat de més del 100 % respecte del mateix 
període de l’any anterior. D’altra banda, els municipis amb un 
nombre d’aturats més alt són Puigcerdà i Bellver de Cerdanya, 
que tenen 326 i 76 persones aturades al setembre de 2020. Pel 
que fa a la població ocupada resident, el percentatge d’ocupa-
ció augmenta en la majoria de municipis. En destaquen Bolvir, 
Fontanals de Cerdanya i Lles de Cerdanya (14,5 %, 10,7 % i 
8,6 %, respectivament).

MAPA 64. Variació anual de la població aturada. 
La Cerdanya, setembre de 2020 (%). 

LA CERDANYA

 Població ocupada 7.968 280 3,6 % 88 1,1 %
 Llocs de treball 7.137 172 2,5 % -137 -1,9 %
     Assalariats 4.799 104 2,2 % -200 -4,0 %
    Autònoms 2.338 68 3,0 % 63 2,8 %
 ERTOs acumulats 1.754 - - - -
    ERTOs / Assalariats 36,5 % - - - -
 Aturats registrats 619 185 42,6 % 141 29,5 %
    Taxa d’atur registral 7,8 % - 0,5 p.p. - 0,3 p.p.
 Beneficiaris prestacions 579 -574 -49,8 % 157 37,2 %

30 setembre 20193

Abs. Abs.% %

 
30 de setembre 

20201
Indicadors

Variacions

4

1. 31 de setembre de 2020 per les empreses,  població ocupada i llocs de treball (3r trimestre) i per als treballadors 
afectats per iniciació d’expedients ERTO acumulats entre 22 març i 30 de juny de 2020.  
2. 31 de març de 2020 per les empreses, població ocupada i llocs de treball (1r trimestre) i per als beneficiaris 
de prestacions totals i ERTO, abril 2020.   
3. 31 de setembre de 2019 per les empreses, població ocupada i llocs de treball (3r trimestre). 
4. Inclou beneficiaris de nivell contributiu, assistencial, renda activa d’inserció i del programa d’activació per 
a l’ocupació.   
* p.p.: punts percentuals.    
 
Font: XIFRA a partir de les dades d’Idescat, Observatori de Mercat de Treball i Model Productiu de la Gene-
ralitat de Catalunya, Seguretat Social, SEPE de Girona.   
  

MAPA 65. Variació anual de la població ocupada 
registrada. La Cerdanya, setembre de 2020 (%).

   
 Alp 1
 Bellver de Cerdanya 2
 Bolvir 3
 Das 4
 Fontanals de Cerdanya 5
 Ger 6
 Guils de Cerdanya 7
 Isòvol 8
 Lles de Cerdanya 9

   
 Llívia 10
 Meranges 11
 Montellà i Martinet 12
 Prats i Sansor 13
 Prullans 14
 Puigcerdà 15
 Riu de Cerdanya 16
 Urús 17

29 febrer 20202

TAULA 9. Indicadors sociolaborals. La Cerdanya,  
setembre de 2020 (%).

El 36,5 % dels assalariats de la comarca de 
la Cerdanya estan afectats per la iniciació 
d’ERTO.



Impacte socioeconòmic de la COVID-19 | 155

 Població ocupada 25.142 337 1,4 % 64 0,3 %
 Llocs de treball 24.823 67 0,3 % 543 2,2 %
    Assalariats 20.151 72 0,4 % 621 3,2 %
    Autònoms 4.672 -5 -0,1 % -78 -1,6 %
 ERTOs acumulats 5.190 - - - -
    ERTOs / Assalariats 25,8 % - - - -
 Aturats registrats 2.706 587 27,7 % 646 31,4 %
    Taxa d’atur registral 9,6 % - 0,3 p.p. - 0,3 p.p.
 Beneficiaris prestacions 2.118 -2.120 -50,0 % 646 43,9 %

30 setembre 20193

Abs. Abs.% %

 
30 de setembre 

20201
Indicadors

Variacions

4

1. 31 de setembre de 2020 per les empreses,  població ocupada i llocs de treball (3r trimestre) i per als treballadors 
afectats per iniciació d’expedients ERTO acumulats entre 22 març i 30 de juny de 2020.  
2. 31 de març de 2020 per les empreses, població ocupada i llocs de treball (1r trimestre) i per als beneficiaris 
de prestacions totals i ERTO, abril 2020.   
3. 31 de setembre de 2019 per les empreses, població ocupada i llocs de treball (3r trimestre). 
4. Inclou beneficiaris de nivell contributiu, assistencial, renda activa d’inserció i del programa d’activació per 
a l’ocupació.   
* p.p.: punts percentuals.    
 
Font: XIFRA a partir de les dades d’Idescat, Observatori de Mercat de Treball i Model Productiu de la Gene-
ralitat de Catalunya, Seguretat Social, SEPE de Girona.   
  

29 febrer 20202

TAULA 10. Indicadors sociolaborals. La Garrotxa,  
setembre de 2020 (%).

La població ocupada resident a la Garrotxa augmenta un 0,3 % 
entre el setembre de 2020 i el setembre de 2019, a diferència de 
la mitjana de la demarcació de Girona (disminueix un -3,5 %). 
Per altra banda, el nombre d’aturats augmenta un 31,4 % en el 
mateix període: arriba als 2.706 aturats, 2,4 p.p. per sota de 
la mitjana de la demarcació, que augmenta un 33,8 %. Entre 
el primer i el tercer trimestre de 2020 a la comarca de la Gar-
rotxa augmenten un 0,3 % els llocs de treball (els assalariats 
augmenten un 0,4 % i els autònoms disminueixen un 0,1 %), i 
assoleixen les xifres de 20.151 i 4.672, respectivament.

Per municipis, la població aturada augmenta significativament 
en la majoria de municipis, excepte a Sant Feliu de Pallerols, on 
disminueix un -4,4 % (2 aturats menys que l’any anterior). Els 
municipis que destaquen per l’elevada variació d’aturats del 
setembre de 2019 al setembre de 2020 són Sales de Llierca 
i Beuda, en què el creixement percentual ha estat del 100 %. 
D’altra banda, els municipis amb un nombre d’aturats més alt 
són Olot i Sant Joan les Fonts, que tenen 1.821 i 112 persones 
aturades al setembre de 2020. En relació amb la població ocu-
pada, Mieres és el municipi on més ha augmentat el nombre 
d’ocupats (5,1 %).

A la comarca de la Garrotxa els beneficiaris 
de prestacions per desocupació han dismi-
nuït un -50 % des de l’abril de 2020.

MAPA 66. Variació anual de la població aturada. 
La Garrotxa, setembre de 2020 (%).

LA GARROTXA

MAPA 67. Variació anual de la població ocupada 
registrada. La Garrotxa, setembre de 2020 (%).

  
 Argelaguer 1
 Besalú 2
 Beuda 3
 Castellfollit de la Roca 4
 Maià de Montcal 5
 Mieres 6
 Montagut i Oix 7
 Olot 8
 Planes d’Hostoles, les 9
 Preses, les 10
 Riudaura 11

  
 Sales de Llierca 12
 Sant Aniol de Finestres 13
 Sant Feliu de Pallerols 14
 Sant Ferriol 15
 Sant Jaume de Llierca 16
 Sant Joan les Fonts 17
 Santa Pau 18
 Tortellà 19
 Vall de Bianya, la 20
 Vall d’en Bas, la 21
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La població ocupada resident al Gironès disminueix un -2,0 % 
entre el setembre de 2020 i el setembre de 2019, per sota de 
la mitjana de la demarcació de Girona (-3,5 %). Per altra banda, 
el nombre d’aturats augmenta un 31,1 % en el mateix període: 
arriba als 11.743 aturats, gairebé 3 p.p. per sota de la mitjana 
de la demarcació, que augmenta un 33,8 %. Entre el primer i 
el tercer trimestre de 2020 la comarca del Gironès augmenten 
un 1,7 % en els llocs de treball (els assalariats creixen un 1,7 % 
i els autònoms disminueixen un 1,4 %), i assoleixen a les xifres 
de 91.887 i 13.360, respectivament.

Per municipis, la població aturada augmenta significativament 
en la majoria de municipis, excepte a Aiguaviva i Cervià de 
Ter, on ha disminuït un -11,1 % i un -8,3 % (2 i 3  aturats menys 
que l’any anterior, respectivament). Els municipis que desta-
quen per l’elevada variació d’aturats del setembre de 2019 al 
setembre de 2020 són Viladasens i Sant Andreu Salou, en què 
el creixement percentual ha estat del 300 % i el 200 %, respec-
tivament. D’altra banda, els municipis en què ha augmentat, 
en valors absoluts, la variació dels seus aturats són Girona i 
Salt, que tenen 1.478 i 703 persones aturades més al municipi 
que al setembre de 2019. Pel que fa a la població ocupada, 
Sant Joan de Mollet és el municipi on ha augmentat més el 
nombre d’ocupats, amb un creixement del 3,1 %.

A la comarca del Gironès els beneficiaris de 
prestacions per desocupació han disminuït 
un 50 % des de l’abril de 2020.

MAPA 68. Variació anual de la població aturada.  
El Gironès, setembre de 2020 (%).

EL GIRONÈS

 Població ocupada 80.621 920 1,2 % -1.653 -2,0 %
 Llocs de treball 105.247 1.731 1,7 % -1.676 -1,6 %
    Assalariats 91.887 1.552 1,7 % -1.695 -1,8 %
    Autònoms 13.360 179 1,4 % 19 0,1 %
 ERTOs acumulats 17.501 - - - -
    ERTOs / Assalariats 19,0 % - - - -
 Aturats registrats 11.743 2.194 23,0 % 2.784 31,1 %
    Taxa d’atur registral 12,4 % - 0,2 p.p. - 0,3 p.p.
 Beneficiaris prestacions 7.972 -7.672 -49,0 % 2.642 49,6 %

30 setembre 20193

Abs. Abs.% %

 
30 de setembre 

20201
Indicadors

Variacions

4

1. 31 de setembre de 2020 per les empreses,  població ocupada i llocs de treball (3r trimestre) i per als treballadors 
afectats per iniciació d’expedients ERTO acumulats entre 22 març i 30 de juny de 2020.  
2. 31 de març de 2020 per les empreses, població ocupada i llocs de treball (1r trimestre) i per als beneficiaris 
de prestacions totals i ERTO, abril 2020.   
3. 31 de setembre de 2019 per les empreses, població ocupada i llocs de treball (3r trimestre). 
4. Inclou beneficiaris de nivell contributiu, assistencial, renda activa d’inserció i del programa d’activació per 
a l’ocupació.   
* p.p.: punts percentuals.    
 
Font: XIFRA a partir de les dades d’Idescat, Observatori de Mercat de Treball i Model Productiu de la Gene-
ralitat de Catalunya, Seguretat Social, SEPE de Girona.   
  

MAPA 69. Variació anual de la població ocupada 
registrada. El Gironès, setembre de 2020 (%).

  
  Aiguaviva 1
  Bescanó 2
  Bordils 3
  Campllong 4
  Canet d’Adri 5
  Cassà de la Selva 6
  Celrà 7
  Cervià de Ter 8
  Flaçà 9
  Fornells de la Selva 10
  Girona 11
  Juià 12
  Llagostera 13
  Llambilles 14

  
  Madremanya 15
  Quart 16
  Salt 17
  Sant Andreu Salou 18
  Sant Gregori 19
  Sant Joan de Mollet 20
  Sant Jordi Desvalls 21
  Sant Julià de Ramis 22
  Sant Martí de Llémena 23
  Sant Martí Vell 24
  Sarrià de Ter 25
  Vilablareix 26
  Viladasens 27

29 febrer 20202

TAULA 11. Indicadors sociolaborals. El Gironès,  
setembre 2020 (%).
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 Població ocupada 14.226 -11 -0,1% -221 -1,5%
 Llocs de treball 13.023 0 0,0% -78 -0,6%
    Assalariats 10.143 29 0,3% -40 -0,4%
    Autònoms 2.880 -29 -1,0% -38 -1,3%
 ERTOs acumulats 2.693 - - - -
    ERTOs / Assalariats 26,6% - - - -
 Aturats registrats 1.426 44 3,2% 364 34,3%
    Taxa d’atur registral 9,2% - 0,3 p.p. - 0,3 p.p.
 Beneficiaris prestacions 1.089 -979 -47,3% 344 46,2%

30 setembre 20193

Abs. Abs.% %

 
30 de setembre 

20201
Indicadors

Variacions

4

1. 31 de setembre de 2020 per les empreses,  població ocupada i llocs de treball (3r trimestre) i per als treballadors 
afectats per iniciació d’expedients ERTO acumulats entre 22 març i 30 de juny de 2020.  
2. 31 de març de 2020 per les empreses, població ocupada i llocs de treball (1r trimestre) i per als beneficiaris 
de prestacions totals i ERTO, abril 2020.   
3. 31 de setembre de 2019 per les empreses, població ocupada i llocs de treball (3r trimestre). 
4. Inclou beneficiaris de nivell contributiu, assistencial, renda activa d’inserció i del programa d’activació per 
a l’ocupació.   
* p.p.: punts percentuals.    
 
Font: XIFRA a partir de les dades d’Idescat, Observatori de Mercat de Treball i Model Productiu de la Gene-
ralitat de Catalunya, Seguretat Social, SEPE de Girona.   
  

29 febrer 20202

TAULA 12. Indicadors sociolaborals. El Pla de l’Estany,  
setembre de 2020 (%).

La població ocupada resident al Pla de l’Estany disminueix un 
-1,5 % entre el setembre de 2020 i el setembre de 2019, per 
sota de la mitjana de la demarcació de Girona (-3,5 %). Per altra 
banda, el nombre d’aturats augmenta gairebé un 34,3 % en el 
mateix període: arriba als 1.426 aturats, unes quantes dècimes 
per sobre de la mitjana de la demarcació, que augmenta un 
33,8 %. Entre el primer i tercer trimestre de 2020 el nombre de 
persones ocupades de la comarca del Pla de l’Estany es man-
té estable, si tenim en compte que els assalariats augmenten 
poc (0,3 %) i que els autònoms disminueixen un -1,0 % (29 au-
tònoms menys que l’any anterior).

Per municipis, la població aturada augmenta significativament 
en tota la comarca. Els municipis que destaquen per l’elevada 
variació d’aturats del setembre de 2019 al setembre de 2020 
són Vilademuls i Serinyà, en què el creixement percentual ha 
estat del 64,0 % i del 59,3 %, respectivament. D’altra banda, els 
municipis amb un augment més elevat, en valors absoluts, dels 
aturats són Banyoles i Porqueres, que tenen 260 i 35 perso-
nes aturades més als respectius municipis que al setembre de 
2019. La població ocupada resident a la comarca augmenta 
en quatre dels onze municipis del Pla de l’Estany. En destaca, 
sobretot, el creixement interanual de Crespià i Camós, amb un 
5,5 % i un 2,0 %, respectivament.

A la comarca del Pla de l’Estany els benefi-
ciaris de prestacions per desocupació del 
setembre han disminuït un -47,3 % respecte 
del mes d’abril (979 beneficiaris menys).

MAPA 70. Variació anual de la població aturada.  
El Pla de l’Estany, setembre de 2020 (%).

EL PLA DE L’ESTANY

MAPA 71. Variació anual de la població ocupada 
registrada. El Pla de l’Estany, setembre de 2020 (%).

   
  Banyoles  1
  Camós  2
  Cornellà del Terri  3
  Crespià  4
  Esponellà  5
  Fontcoberta  6
  Palol de Revardit  7
  Porqueres  8
  Sant Miquel de Campmajor  9
  Serinyà  10
  Vilademuls  11
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La població ocupada resident al Ripollès disminueix un -1,5 % 
entre el setembre de 2020 i el setembre de 2019, per sota de 
la mitjana de la demarcació de Girona (-3,5 %). Per altra banda, 
el nombre d’aturats augmenta gairebé un 34,9 % en el mateix 
període: arriba als 1.156 aturats, 1,1 p.p. per sobre de la mitja-
na de la demarcació, que augmenta un 33,8 %. Entre el primer 
i tercer trimestre de 2020 a la comarca del Ripollès disminuei-
xen un -0,4 % els llocs de treball (els assalariats disminueixen 
un -0,5 % i els autònoms augmenten un 0,1 %), i assoleixen les 
xifres de 7.928 i 1.778, respectivament.

Per municipis, la població aturada augmenta significativament 
en la majoria de municipis, excepte a Pardines i les Llosses, 
on disminueix, respectivament, un -100 % i un -10 % (2 i 1 atu-
rats menys que l’any anterior, respectivament). Els municipis 
que destaquen per l’elevada variació d’aturats del setembre de 
2019 al setembre de 2020 són Toses i Vallfogona del Ripollès, 
en què el creixement percentual ha estat del 200 % i 83,3 %, 
respectivament. D’altra banda, els municipis amb un augment 
més elevat, en valors absoluts, dels aturats són Ripoll i Camp-
devànol, que tenen 167 i 36 aturats més als respectius muni-
cipis que al setembre de 2019. La població ocupada resident 
a la comarca ha augmentat en vuit dels dinou municipis del 
Ripollès. En destaca el creixement a Toses (9,7 %) i la dismi-
nució a Gombrèn (-7,5 %), respecte dels ocupats del setembre 
de 2019. 

A la comarca del Ripollès els beneficiaris de 
prestacions per desocupació han augmentat 
un 76,2 % respecte del setembre de 2019.

MAPA 72. Variació anual de la població aturada.  
El Ripollès, setembre de 2020 (%).

EL RIPOLLÈS

 Població ocupada 10.320 -4 0,0 % -152 -1,5 %
 Llocs de treball 10.004 -37 -0,4 % -69 -0,7 %
    Assalariats 7.928 -40 -0,5 % -78 -1,0 %
    Autònoms 2.076 3 0,1 % 9 0,4 %
 ERTOs acumulats  1.778 - - - -
    ERTOs / Assalariats 22,4 % - - - -
 Aturats registrats 1.156 287 33,0 % 299 34,9 %
    Taxa d’atur registral 10,2 % - 0,3 p.p. - 0,3 p.p.
 Beneficiaris prestacions  1.073 -727 -40,4 % 464 76,2 %

30 setembre 20193

Abs. Abs.% %

 
30 de setembre 

20201
Indicadors

Variacions

4

1. 31 de setembre de 2020 per les empreses,  població ocupada i llocs de treball (3r trimestre) i per als treballadors 
afectats per iniciació d’expedients ERTO acumulats entre 22 març i 30 de juny de 2020.  
2. 31 de març de 2020 per les empreses, població ocupada i llocs de treball (1r trimestre) i per als beneficiaris 
de prestacions totals i ERTO, abril 2020.   
3. 31 de setembre de 2019 per les empreses, població ocupada i llocs de treball (3r trimestre). 
4. Inclou beneficiaris de nivell contributiu, assistencial, renda activa d’inserció i del programa d’activació per 
a l’ocupació.   
* p.p.: punts percentuals.    
 
Font: XIFRA a partir de les dades d’Idescat, Observatori de Mercat de Treball i Model Productiu de la Gene-
ralitat de Catalunya, Seguretat Social, SEPE de Girona.   
  

MAPA 73. Variació anual de la població ocupada 
registrada. El Ripollès, setembre de 2020 (%).

  
  Campdevànol 1
  Campelles 2
  Camprodon 3
  Gombrèn 4
  Llanars 5
  Llosses, les 6
  Molló 7
  Ogassa 8
  Pardines 9
  Planoles 10

  
  Queralbs 11
  Ribes de Freser 12
  Ripoll 13
  Sant Joan de les Abadesses 14
  Sant Pau de Seguries 15
  Setcases 16
  Toses 17
  Vallfogona de Ripollès 18
  Vilallonga de Ter 19

29 febrer 20202

TAULA 13. Indicadors sociolaborals. El Ripollès, setembre 
de 2020 (%).
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 Població ocupada 65.188 2.816 4,5 % -6.028 -8,5 %
 Llocs de treball 58.110 3.653 6,7 % -5.930 -9,3 %
    Assalariats 46.368 3.334 7,7 % -5.623 -10,8 %
    Autònoms 11.742 319 2,8 % -307 -2,5 %
 ERTOs acumulats  15.370 - - - -
    ERTOs / Assalariats 33,1 % - - - -
 Aturats registrats 11.758 2.054 21,2 % 3.739 46,6 %
    Taxa d’atur registral 15,5 % - 0,2 p.p. - 0,5 p.p.
 Beneficiaris prestacions  9.572 -7.728 -44,7 % 4.323 82,4 %

30 setembre 20193

Abs. Abs.% %

 
30 de setembre 

20201
Indicadors

Variacions

4

1. 31 de setembre de 2020 per les empreses,  població ocupada i llocs de treball (3r trimestre) i per als treballadors 
afectats per iniciació d’expedients ERTO acumulats entre 22 març i 30 de juny de 2020.  
2. 31 de març de 2020 per les empreses, població ocupada i llocs de treball (1r trimestre) i per als beneficiaris 
de prestacions totals i ERTO, abril 2020.   
3. 31 de setembre de 2019 per les empreses, població ocupada i llocs de treball (3r trimestre). 
4. Inclou beneficiaris de nivell contributiu, assistencial, renda activa d’inserció i del programa d’activació per 
a l’ocupació.   
* p.p.: punts percentuals.    
 
Font: XIFRA a partir de les dades d’Idescat, Observatori de Mercat de Treball i Model Productiu de la Gene-
ralitat de Catalunya, Seguretat Social, SEPE de Girona.   
  

  
 Amer 1
 Anglès 2
 Arbúcies 3
 Blanes 4
 Breda 5
 Brunyola i Sant Martí Sapresa 6
 Caldes de Malavella 7
 Cellera de Ter, la 8
 Fogars de la Selva 9
 Hostalric 10
 Lloret de Mar 11
 Maçanet de la Selva 12
 Massanes 13

  
 Osor 14
 Riells i Viabrea 15
 Riudarenes 16
 Riudellots de la Selva 17
 Sant Feliu de Buixalleu 18
 Sant Hilari Sacalm 19
 Sant Julià del Llor i Bonmatí 20
 Santa Coloma de Farners 21
 Sils 22
 Susqueda 23
 Tossa de Mar 24
 Vidreres 25
 Vilobí d’Onyar 26

29 febrer 20202

TAULA 14. Indicadors sociolaborals. La Selva, setembre  
de 2020 (%).

La població ocupada resident a la Selva disminueix un -8,5 % 
entre el setembre de 2020 i el setembre de 2019, per sobre de 
la mitjana de la demarcació de Girona (-3,5 %). Per altra banda, 
el nombre d’aturats augmenta gairebé un 46,6 % en el mateix 
període: arriba als 11.758 aturats, gairebé tretze p.p. per so-
bre de la mitjana de la demarcació, que augmenta un 33,8 %. 
Entre el primer i tercer trimestre de 2020 a la comarca de la 
Selva augmenten un 6,7 % els llocs de treball (els assalariats 
creixen un 7,7 % i els autònoms un 2,8 %), i assoleixen les xifres 
de 46.368 i 11.742, respectivament.

Per municipis, la població aturada augmenta significativament 
en tot el territori de la comarca de la Selva. Els municipis que 
destaquen pel creixement d’aturats del setembre de 2019 al 
setembre de 2020 són Susqueda, Lloret de Mar i Tossa de Mar. 
D’altra banda, els municipis amb un augment més elevat, en 
valors absoluts, dels aturats són Lloret de Mar i Blanes, que 
tenen 1.161 i 1.110 persones aturades més als respectius mu-
nicipis que al setembre de 2019. Quant a la població ocupada, 
els municipis de Susqueda i Brunyola i Sant Martí Sapresa són 
els que tenen un creixement més elevat dels ocupats (6,4 % i 
4,3%, respectivament), mentre que Tossa de Mar i Lloret de 
Mar són els dos municipis amb una disminució més gran res-
pecte del setembre de 2019 de població ocupada resident al 
municipi (-18,4 % i -18,3 %, respectivament).

A la comarca de la Selva els beneficiaris de 
prestacions per desocupació s’han reduït un 
-44,7 % des de l’abril de 2020 (7.728 benefi-
ciaris menys).

MAPA 74. Variació anual de la població aturada. 
La Selva, setembre de 2020 (%).

LA SELVA

MAPA 75. Variació anual de la població ocupada 
registrada. La Selva, setembre de 2020 (%).
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