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RESUM EXECUTIU INFORME TERRITORIAL 

LA DEMARCACIÓ DE GIRONA 

 

Al 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 %. 

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 població 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 nacionalitat 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’estrangeria extracomunitària, del 73,4 %.  

Per altra banda, la població espanyola resident a l’estranger (PERE); és a dir, el nombre de 

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

fins a arribar a duplicar-se des de l’any 2012. El 2019 el creixement ha estat del 7,4 % respecte de 

l’any anterior: segons dades del padró, 27.445 persones viuen a l’estranger. 

Segons les projeccions de població de l’IDESCAT (escenari 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 augmentaria del 101,9 el 2019, 

al 103,5 el 2038. 

 

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. 

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 representa 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 afiliats de sexe masculí (54,3 %), tot i que cal destacar que en els darrers anys el nombre 

d’afiliades ha augmentat 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 Seguretat Social de nacionalitat estrangera, que ha augmentat 

significativament: un 5,6 % respecte de l’any anterior.  
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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 3,7 %, mentre que les dades d'autònoms d’aquest mateix trimestre 

mostren una davallada del -2,6 %. 

 

El nombre de llocs de treball ha crescut en tots els grans sectors d’activitat econòmica al 2019: 

en destaca especialment 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 construcció, 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 activitats associatives (-183), la 

mediació financera (-108), la reparació i instal·lació de maquinària (-87) i la indústria 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 indústries de productes alimentaris (3.004), l’Administració 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, al 2019, el nombre d’empreses 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 

empreses només augmenten al sector de la construcció (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, al 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.  
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Paral·lelament a la conjuntura favorable de l’ocupació i del teixit empresarial el 2019, el nombre 

de persones aturades registrades a la demarcació de Girona 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 Catalunya (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 estrangers 

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 mes persones aturades de tota la demarcació, 

amb una proporció del 25,2 %, i arriba als 9.533 aturats el desembre de 2019, seguida molt de 

prop pel Gironès, amb 9.363 aturats (24,8 %). La suma de les dues comarques dona com a resultat 

la meitat de les persones 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 5 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 conjunt de 

Catalunya, amb una taxa d’atur registrat de l’11,5 %. La taxa d’atur entre homes i dones es 

diferencia en 3 p. p. el desembre de 2019: en concret, un 9,3 % i un 12,6 %, respectivament.  

 

El 2019, els beneficiaris de prestacions per desocupació són els treballadors en situació legal de 

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

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

beneficiaris de prestacions han augmentat a la demarcació de Girona un 3,3 %, gairebé 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 % al 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 prestacions d’atur, sense tenir en 

compte les persones aturades 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 demarcació 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 donada principalment pels 

contractes temporals, que 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.  
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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 mateix ritme que les despeses (-4,6 % 

i -4,9 % respectivament). 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, al 2019 

el ingressos tributaris, les despeses pressupostades i les despeses corrents han estat 

lleugerament superiors que al conjunt del territori català, excepte les despeses corrents, que han 

estat lleugerament inferiors a Catalunya.  

 

GRÀFIC 11. Finances públiques de la demarcació de Girona, 2019 (ràtios en euro per habitant ) 
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VISIÓ DE CONJUNT DE L’EVOLUCIÓ ECONÒMICA COMARCAL  

 

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

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

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

L’anàlisi comarcal, denota que la major concentració de la població es dona al Gironès (el 25,1 % 

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

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

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

població de la demarcació. A continuació la segueixen les comarques de la Selva, l’Alt Empordà i 

el Baix Empordà (totes, comarques litorals), que juntes concentren gairebé, el 60 % del territori 

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

elevada, amb 337 habitants per km2, mentre que la comarca 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, entre les quals destaquen la 

Garrotxa i el Ripollès, 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 població 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 

demarcació. 
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La consolidació de l’activitat econòmica durant l’any 2019 també s’ha reflectit clarament en 

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

cotització de la Seguretat Social. Destaca el Baix Empordà, 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 comarca on menys ha augmentat el nombre 

d’empreses ha estat el Ripollès, amb una variació interanual 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.  

El 2019 el nombre d’empreses ha crescut a totes les comarques gironines; en destaquen el Gironès, 

l’Alt Empordà, la Selva i el Baix Empordà.  

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

aglutina 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 gironines respecte de l’any anterior: l’Alt Empordà 

un 0,3 % i la Garrotxa un 0,1 %. La resta de comarques es mantenen (Gironès) o disminueixen. 

Les empreses industrials (el segon sector, en valors 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 Empordà (-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 comarca que més 

decreix ha estat la Selva, amb una variació anual del -9,4 %, mentre que el Baix Empordà ha 

incrementat un 3,8 % el nombre d’empreses del sector primari.   

El 2019 la dimensió mitjana d’empreses al conjunt de la demarcació de Girona ha crescut 

lleugerament, i ha passat de 8,4 a 8,7 persones ocupades per empresa de mitjana. Aquest 

augment s’ha produït en totes les comarques i ha oscil·lat entre els 12,3 treballadors per empresa 

al Gironès i 5,7 de la Cerdanya, a excepció de la comarca del Ripollès, que s’ha mantingut igual 

(8,9). 

 

L’any 2019, la població ocupada registrada (nombre d’afiliats a la Seguretat Social segons 

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

demarcació de Girona respecte de l’any anterior. Els creixements han oscil·lat entre 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 constant. De fet, 

en 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 en la població de nacionalitat espanyola la 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 registrada 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. 
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Paral·lelament, el nombre de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons el compte de 

cotització de l’empresa) també ha registrat un creixement a totes les comarques (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 persones assalariades que entre els 

autònoms a totes les comarques (3,8 % i -2,6 %, respectivament). 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 comarques hi ha hagut una disminució. 

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 primari les afiliacions pateixen una gran disminució: van des del -

0,1 % al -3 %, amb excepció del Baix Empordà 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. 

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 Empordà i al Ripollès, que han disminuït un -7,5 % i 

un -8,8 %, respectivament. Per contra, el nombre 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 aturades  

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 13,5 % i l’Alt Empordà (13,4 %), i la comarca amb la taxa més baixa ha estat la 

Cerdanya, amb el 5,5 %, seguida del Pla de l’Estany (7,1 %) i el Ripollès (8,0 %). 

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

les comarques gironines. 

Els beneficiaris de prestacions per desocupació han augmentat a totes les comarques gironines: 

han arribat a la xifra de 32.393 beneficiaris 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 variació 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 contractes ha augmentat de forma notable a totes les 

comarques de la demarcació de Girona el 2019, excepte al Ripollès (-4,9 %) i el Baix Empordà (-

1,8 %). Si mirem 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 desocupades que 

perceben prestacions sobre el total de persones aturades i demandants, ha augmentat a totes 

les comarques, i ha oscil·lat entre el 68,6 % al Gironès i el 110,9 % al Baix Empordà. 
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Recull estadístic comparatiu per comarques 2019 1

Demarcació 

de Girona

Alt 

Empordà

Baix 

Empordà Cerdanya Garrotxa Gironès

Pla de 

l'Estany Ripollès Selva

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%

Pob. 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% 1,0% 2,8% 0,5% -0,8% 1,3% 2,2% -0,2% 2,6%

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 0,8pp 0,3pp 0,4pp 0,8pp 1,5pp 1,0pp 0,6pp 0,9pp 1,0pp

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 3,7% 3,2% 2,1% 4,7% 6,1% 2,9% 3,1% 0,6% 8,6%

MERCAT DE TREBALL

Població ocupada 1,9% 2,0% 2,5% 2,1% 1,7% 1,4% 1,3% 1,1% 2,1%

Homes 1,6% 1,7% 2,1% 2,6% 1,9% 1,3% 0,8% 0,4% 1,7%

Dones 2,2% 2,4% 3,1% 1,5% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,7%

Nacionals 1,3% 1,3% 1,8% 1,0% 0,1% 1,5% 0,9% -0,9% 1,4%

Estrangers 5,6% 5,1% 6,6% 5,0% 8,2% 3,4% 3,7% 9,9% 6,2%

Menys de 30 anys 1,6% 1,6% 3,4% 1,4% 1,9% 0,1% -0,1% 3,1% 2,5%

De 30 a 44 anys -0,9% -0,8% -0,8% -1,7% -0,5% -0,9% -1,2% -1,8% -1,0%

De 45 a 54 anys 3,2% 2,9% 3,7% 2,3% 2,4% 3,1% 3,7% 2,3% 3,1%

Més de 55 anys 6,1% 6,2% 6,3% 7,2% 4,4% 5,6% 3,8% 2,7% 6,5%

Taxa d'ocupació registrada -3,9pp 0,9pp 1,2pp 0,1pp -0,4pp -0,2pp 0,3pp 0,8pp 0,3pp

Llocs de treball 2,5% 2,5% 2,6% 4,3% 3,1% 1,7% 1,8% -0,6% 5,9%

Agricultura 3,9% 6,7% 31,6% 10,5% 2,9% -5,0% 3,7% -4,2% -3,7%

Indústria 7,2% 5,1% 0,6% 7,0% 11,9% 8,3% 6,1% -1,7% 14,3%

Construcció 2,0% 2,8% 2,5% 5,9% 3,2% 4,0% 0,9% -16,9% -0,2%

Serveis 3,1% 3,2% 3,5% 4,9% 1,0% 2,4% 0,7% 1,0% 6,2%

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 -0,4pp -0,7pp -1,1pp -0,1pp -0,1pp 0,0pp -0,1pp -0,8pp -0,5pp

Homes -0,4pp -0,7pp -1,1pp -0,4pp -0,1pp 0,1pp 0,0pp -0,4pp -0,5pp

Dones -0,5pp -0,7pp -1,1pp 0,2pp -0,1pp -0,1pp -0,2pp -1,1pp -0,5pp

Nombre de contractes total 3,8% 1,1% -1,8% 8,3% 10,4% 3,3% 10,2% 0,6% 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 5,3pp 5,8pp 7,8pp 6,1pp 8,0pp 4,9pp 7,6pp 6,0pp 4,1pp

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 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%
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EXTRACCIÓ DEL MONOGRÀFIC SOBRE L’IMPACTE SOCIOECONÒMIC DE LA COVID-19 A LES 

COMARQUES GIRONINES: INDICADORS 2020 A ESCALA LOCAL 

 

L’últim apartat de l’estudi, es una monografia especial que ofereix dades socioeconòmiques 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 paràlisi 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’equip redactor ha recopilat la informació 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 beneficiaris 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 Girona, la visió comarcal conjunta i la 

comparació amb la resta 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). 

 

La demarcació de Girona 

La crisi originada pel confinament a causa de la pandèmia de la COVID-19 ha deixat una empremta 

en la població catalana difícil d’eliminar. Una de les conseqüències més importants ha estat els 

canvis en l’activitat econòmica del territori, entre els quals destaquen les variables de població 

ocupada, població aturada, llocs de treball, ERTO originats, beneficiaris, etc., que s’han 

descompensat 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 Catalunya ha 

augmentat un 15,7 % respecte de l’anterior, i ha arribat a un índex de 102. 



13 
 

 

A la demarcació de Girona, al 3r trimestre de 2020, les empreses han augmentat un 3 % respecte 

del 1r trimestre de 2020, el que representa un creixement significatiu: 811 empreses inscrites al 

Registre General de la Seguretat 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 ocupats; 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 % respecte de 

l’any anterior (12.169 llocs de treball menys), però augmentant 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 menor ritme (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. 

Els beneficiaris totals de prestacions han augmentat un 69,2 % 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 

clares 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 en algun moment 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 allotjament 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 al engròs (6,9 %). El turisme, que 

ha hagut de paralitzar la seva activitat durant els mesos de confinament, ha iniciat expedients 
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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 mostren la disminució de llocs de treball a gairebé totes les 

activitats, tant a finals de març com a finals 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 comparació amb el 1r trimestre de 2020, creix un 19,8 %; en valors absoluts, 

s’incrementen en 5.903 els llocs de treball a la demarcació de Girona. La segona activitat més 

afectada és la d’activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment, que disminueix un -17,5 

interanualment i respecte del 1r trimestre 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 econòmica 

que també s’ha vist molt afectada és la de comerç a l’engròs i al detall, la qual ha perdut un total 

de 2.349 llocs de treball respecte del 3r trimestre de 2019, així com les activitats administratives.  

 

La població ocupada (afiliats segons residència padronal) 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 creixement de 9.810 persones aturades, fins a arribar al total 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 augmenta en nombre d’ocupats és el de més de 55 

anys: un 1,5 % (936 persones més).  
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Paral·lelament a aquesta disminució dels ocupats, els aturats registrats han augmentat a la 

demarcació de Girona 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 sectors 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 %). 
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Anàlisi comarcal conjunta 

Al tercer trimestre de 2020, la demarcació de Girona pateix 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’estructura 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 % respecte 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 %, 

respectivament). 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. 

Les comarques més afectades per l’increment de l’atur registrat anual són el Pla de l’Estany, el 

Ripollès i la Selva. 

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, sobretot 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. 

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. 

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.  
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