
1.- El model territorial comarcal

A.- Memòria

L’estratègica localització geogràfica de l’Alt  Empordà resulta fonamental,  juntament amb els 
diferents condicionants físics i climàtics, pel desenvolupament demogràfic, econòmic i social de 
la  comarca.  Així  mateix,  cal  remarcar  el  paper  que  té  la  ciutat  de Figueres com a centre 
econòmic, comercial, administratiu, social i cultural de la comarca, de la mateixa manera que 
també serveix de referència per a la xarxa d’infraestructures viàries que es vertebren al seu 
entorn, i d’element vertebrador de les diferents relacions d’influència i dependència amb la resta 
de municipis. Resulta interessant analitzar la mobilitat produïda entre els diferents nuclis de 
població, especialment entre els més dispersos i els més poblats, així com l’impacte ambiental 
que les nombroses infraestructures viàries presents causen des del punt de vista paisatgístic,  
territorial i de relacions de mobilitat entre el conjunt de municipis dispersos per la comarca i 
Figueres. Tot plegat es veu beneficiat per la situació geogràfica força centrada del municipi de 
Figueres respecte el conjunt de la comarca. 

1.1.- Emmarcament geogràfic i condicionants físics

1.1.1.- Localització de la comarca de l’Alt Empordà dins Catalunya

L’Alt Empordà és la comarca situada més a l’extrem nord-est de Catalunya, formant part de les 
anomenades  comarques  gironines.  Gaudeix  d’una  situació  geogràfica  privilegiada  ja  que 
comparteix frontera amb l’estat francès, amb un límit físic molt definit com són els Pirineus,  
situats  a  l’extrem  septentrional  de  la  comarca.  Per  una  altra  banda,  històricament  s’ha 
caracteritzat  per ser un indret  de pas entre la façana mediterrània peninsular i  la resta del 
continent  europeu.  Els  límits  oest  i  sud  coincideixen  amb la  presència  d’altres  comarques 
gironines com són: l’Alta Garrotxa amb el seu característic relleu, el Pla de l’Estany amb un 
relleu molt  més suau,  una petita  franja  del  Gironès  i  el  Baix  Empordà  amb el  massís  del  
Montgrí. Finalment, pel costat est limita amb la mar Mediterrània. 



Mapa 1.  Límits provincials i comarcals de Catalunya

   Font: elaboració pròpia

1.1.2.- Els municipis de l’Alt Empordà

L’Alt Empordà és la comarca gironina que major nombre de municipis presenta amb un total de 
68,  seguida pel  Baix Empordà amb 36 municipis. També és la comarca catalana que més 
municipis  té,  malgrat  no ser  la  que compta amb una major  superfície  ja  que hi  ha quatre 
comarques amb una superfície major. Per aquests motius, es pot parlar que l’Alt Empordà és 
una comarca molt fragmentada pel que fa a la seva estructura municipal. 

Taula 1.1.1. Comarques catalanes amb major superfície
Ordre Nom de la comarca Superfície (Km2)

1er Noguera 1784,1

2on Alt Urgell 1447,5

3er Segrià 1396,6

4rt Pallars Sobirà 1377,9

5è Alt Empordà 1357,5
                                         Font: Departament Medi Ambient i Habitatge



Entre els diferents municipis de l’Alt Empordà existeix una gran disparitat pel que fa a les seves 
dimensions,  havent-hi  municipis  molt  petits  que  contrasten  amb  la  presència  d’altres  amb 
superfícies molt més importants. Tot plegat dóna com a resultat unes dimensions mitjanes força 
reduïdes, amb 19,96 km2 per municipi.

Taula 1.1.2. Llistat dels 10 municipis amb més i menys superfície de l’Alt Empordà
Municipis més grans Municipis més petits

Ordre Nom del municipi Superfície (Km2) Ordre Nom del municipi Superfície (Km2)

1er Albanyà 94,48 1er Santa Llogaia 
d'Àlguema 1,97

2on Maçanet de 
Cabrenys 67,92 2on Vilabertran 2,09

3er La Jonquera 56,61 3er Sant Miquel de 
Fluvià 3,55

4rt Cabanelles 50,49 4rt Cabanelles 4,69

5è Roses 46,29 5è La Vajol 4,7

6è Rabós 45,1 6è L'Armentera 5,46

7è Peralada 43,61 7è Vilamaniscle 5,47

8è Espolla 43,6 8è Vilaür 5,59

9è Castelló 
d'Empúries 42,19 9è Vila-sacra 6,03

10è El Port de la 
Selva 41,57 10è Mollet de Peralada 6,06

            Font: Departament Medi Ambient i Habitatge

Mapa 2.  Límits municipals de la comarca de l’Alt Empordà

  Font: Elaboració pròpia

Taula 1.1.3. Llistat d’identificadors dels municipis de l’Alt Empordà



ID Municipi ID Municipi ID Municipi ID Municipi

1 Agullana 18 l'Escala 35 Palau-saverdera 52 Saus 

2 Albanyà 19 Espolla 36 Pau 53 Selva de Mar, la 

3 Armentera, l' 20 Far d'Empordà, 
el 37 Pedret i Marzà 54 Siurana 

4 Avinyonet de 
Puigventós 21 Figueres 38 Peralada 55 Terrades 

5 Bàscara 22 Fortià 39 Pont de Molins 56 Torroella de 
Fluvià 

6 Biure 23 Garrigàs 40 Pontós 57 Vajol, la 

7 Boadella i les 
Escaules 24 Garriguella 41 Port de la Selva, 

el 58 Ventalló 

8 Borrassà 25 Jonquera, la 42 Portbou 59 Vilabertran 

9 Cabanelles 26 Lladó 43 Rabós 
d'Empordà 60 Viladamat 

10 Cabanes 27  Llançà 44 Riumors 61 Vilafant 

11 Cadaqués 28 Llers 45 Roses 62 Vilajuïga 

12 Cantallops 29 Maçanet de 
Cabrenys 46 Sant Climent 

Sescebes 63 Vilamacolum 

13 Capmany 30 Masarac 47 Sant Llorenç de 
la Muga 64 Vilamalla 

14 Castelló 
d'Empúries 31 Mollet de 

Peralada 48 Sant Miquel de 
Fluvià 65 Vilamaniscle 

15 Cistella 32 Navata 49 Sant Mori 66 Vilanant 

16 Colera 33 Ordis 50 Sant Pere 
Pescador 67 Vila-sacra 

17 Darnius 34 Palau de Santa 
Eulàlia 51 Santa Llogaia 

d'Àlguema 68 Vilaür 

   Font: Elaboració pròpia

1.1.3.- Els municipis limítrofs amb l’Alt Empordà

Malgrat que el límit nord i est de la comarca no estan en contacte amb municipis catalans ni  
gironins, l’extensa superfície de l’Alt Empordà propicia que hi hagi un bon nombre de municipis 
limítrofs, concretament catorze. Quatre d’ells pertanyen a la comarca de la Garrotxa (Montagut, 
Sales  de  Llierca,  Beuda  i  Maià  de  Montcal),  tres  pertanyen  al  Pla  de  l’Estany  (Crespià, 
Esponellà i Vilademuls), un al Gironès (Viladasens) i sis del Baix Empordà (Vilopriu, Garrigoles, 
La Tallada d’Empordà, Albons, Bellcaire d’Empordà i Torroella de Montgrí). 

Sovint aquesta divisió administrativa entre els municipis de la comarca de l’Alt Empordà i la 
resta  de  municipis  limítrofs  d’altres  comarques  no  segueix  criteris  de  tipus  paisatgístics, 
culturals o, fins i tot, socioeconòmics, ja que els espais limítrofs de la comarca són zones de 
transició amb un seguit de trets comuns que guarden una estreta relació. Una bona mostra 
d’aquesta  d’això  és  el  municipi  d’Albons  qui  manté  uns  criteris  històrics,  socioeconòmics  i 
paisatgístics comuns amb la comarca de l’Alt Empordà. Aquest vincle va fer que la Comissió 
d’experts creada per acord del Govern de 3 d’abril de 2000, a instància dels diferents grups del  
Parlament  de  Catalunya,  fes  constar  en  l’Informe  Roca  que  el  municipi  d’Albons  s’havia 
d’adscriure a la comarca de l’Alt Empordà. 

Un dels  paisatges de transició presents al  sector  de ponent  de la comarca és la Garrotxa 
d’Empordà. L’altre paisatge de transició presenta característiques molt diferents a l’anterior al 
tractar-se d’un relleu planer corresponent a la plana empordanesa i que troba continuïtat amb la 
comarca del Pla de l’Estany i amb un tipus de paisatge conegut com a Terraprims d’Empordà. 

1.1.4.- Característiques físiques

L'Alt  Empordà  presenta  tres  grans  zones  distingides  per  un  seguit  de  característiques 
paisatgístiques, de tipologies urbanes i d’activitats econòmiques molt diferents. La zona més 
emblemàtica i característica és la plana al·luvial altempordanesa, situada al sector est i sud-est 
de  la  comarca,  que  ocupa  pràcticament  la  meitat  de  la  seva  superfície.  Aquest  espai  es 
caracteritza per ser molt planer i per la presència d’una important xarxa hidrogràfica que ha 
aportat, a les seves terres, una important riquesa de nutrients que les ha convertit en espais  



molt fèrtils i intensament explotats per l’activitat agrícola i ramadera. Al mateixa temps, aquesta 
plana  s’ha  caracteritzat  en  les  darreres  dècades  per  un  important  procés  urbanitzador, 
especialment a l’entorn del sistema urbà de Figueres que es distingeix com l’espai més urbà de 
tota  la  comarca,  espai  que  contrasta  amb  la  resta  de  municipis  de  la  plana  de  caràcter 
eminentment rural. 

La segona gran zona de la comarca és la constituïda per la zona litoral, on s’hi distingeixen 
dues tipologies d’espais molt diferenciades com són: la costa del Cap de Creus que s’estén 
entre els municipis de Cadaqués i Portbou, i la costa baixa del Golf de Roses que s’estén des 
d’aquesta mateixa població fins a l’Escala on s’acaba el límit sud de la comarca. La primera 
tipologia de litoral es caracteritza per presenta un relleu abrupte i  escarpat, característic de 
l’anomenada  Costa  Brava  per  la  presència  d’imponents  penya-segats.  La  segona,  és  una 
tipologia de costa baixa, dominada per espais planers i extenses platges que formen part de la 
plana  empordanesa  en  la  seva  extensió  cap  a  la  façana  mediterrània.  Aquests  espais, 
especialment els més planers, estan caracteritzats per la presència de destacats nuclis urbans 
amb poblacions importants com en el cas de Roses o l’Escala, amb una clara vocació turística.

Costa abrupte del Cap de Creus

La tercera de les grans zones que constitueixen l’Alt Empordà són els espais de muntanya que 
encerclen la plana pels costats nord i oest, formant majoritàriament el que s’ha anomenat els 
Pirineus de l’Empordà. Dins d’aquest, a la part oriental, hi ha el massís de la serra de l’Albera,  
destacada per presentar un tipus de paisatge plenament mediterrani, diferenciat de l’ambient 
d’alta muntanya i  molt  influenciat pel gran nombre d’incendis forestals que l’han afectat els 
darrers anys. Dins la formació muntanyosa de la serra de l’Albera hi ha el massís de la serra de 
Rodes situat al sector sud-est i amb una orientació transversal que la fa penetrar al mar formant  
el Cap de Creus. A la part occidental dels Pirineus d’Empordà hi ha les muntanyes de les 
Salines, nom que li ha estat donat per la presència del puig i el santuari amb el mateix nom. En 
aquest espai muntanyós hi ha els cims més alts de la comarca amb el roc de Frausa (1.440 
m.),  el ric de la Campana (1.398 m.),  el puig de Bassegoda (1.376 metres) i  el  pic de les 
Salines (1.331 m.). Al sud d’aquestes hi ha tot un seguit de serres pre-pirinenques més baixes.  
Amb relleus diferents, tots dos espais és caracteritzen per ser eminentment forestals i amb un 
bon nombre de petits nuclis de població força disseminats i de caràcter principalment rural. 

Mapa 3. Relleu a la comarca de l’Alt Empordà
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  Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge

1.1.5.- Característiques climatològiques 

El clima de l’Alt Empordà està estretament vinculat amb la presència termoreguladora de la  
Mediterrània, especialment influent a l’introduir-se en la comarca per la seva plana. Aquest fet 
ha provocat que el clima dominant sigui el típicament mediterrani, amb temperatures que solen 
ser moderades, amb hiverns relativament freds i estius molt calorosos. La temperatura mitjana 
anual és força constant, al voltant dels 15ºC. Ara bé, el fenomen climàtic més representatiu i 
identitari de la comarca és l’habitual vent de tramuntana, de component nord i nord-oest amb 
origen en una depressió al centre d’Europa i un anticicló a l’Atlàntic nord, que sovint bufa de 
forma violenta i que té una important incidència sobre el clima de l’Empordà i la seva gent.

En funció  de la proximitat  al  mar i  de la continentalitat,  les diferents zones de la comarca 
presenten una distinció en el seu grau d’aridesa i humitat. D’aquesta manera, la franja més 
litoral i planera presenta un clima sec subhumit, que es va convertint progressivament en més 
humit a mesura que ens endinsem a la zona interior i de muntanya. Tenint en compte aquestes 
diferències segons la localització dins la comarca, el clima del sector oriental i meridional es 
caracteritza  per  presentar  uns  períodes  estivals  molt  secs  i  especialment  àrids  durant  els 
mesos de juliol i agost, amb hiverns suaus. Per contra, als espais muntanyosos occidentals i 
septentrionals el comportament climàtic es caracteritza per ser més fresc i humit, força més 
assimilat als climes temperats de tendència atlàntica. La representació dels tipus de climes en 
funció de l’índex hídric anual, definit per Thornthwaite com la diferència entre l’índex d’humitat i  
el 60% de l’índex d’aridesa, mostra com a la comarca de l’Alt Empordà hi són presents sis dels 
nou climes, mentre a Catalunya s’amplien fins a vuit. 

Taula 1.1.4. La categorització i els percentatges (índex hídric anual) dels diferents climes a l’Alt Empordà
Tipus de clima Índex hídric anual

Semiàrid -20 a -40

Sec subhumit -20 a 0



Subhumit 0 a 20

Humit 20 a 40

Humit II 40 a 60

Humit III 60 a 80

Humit IV 80 a 100

Perhumit > 100
                                                   Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge

La distribució dels diferents règims pluviomètrics per la comarca de l’Alt Empordà manté una 
estreta  relació  amb  les  característiques  físiques  i  paisatgístiques.  Així,  el  sector  de  plana 
presenta majoritàriament un règim TPHE (Tardor, Primavera, Hivern i Estiu). A la zona litoral 
del Cap de Creus i d’una bona part del massís de l’Albera el règim és molt similar a l’anterior tot 
i que amb l’estació del hivern com la segona més plujosa després de la tardor (THPE). La resta 
de sectors,  corresponent  majoritàriament  al  sector anomenat  Salines-Bassegoda,  presenten 
règims diferents amb un predomini territorial del PTHE (Primavera, Tardor, Hivern i Estiu). 

Mapa 4. Tipus de climes a l’Alt Empordà

  Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Mapa 5. Règims pluviomètrics estacionals a l’Alt Empordà
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1.2.- Característiques demogràfiques
En aquest apartat es fa referència a les dades de població i les seves característiques, així com 
als importants moviments demogràfics que s’han produït, tant naturals com migratoris, així com 
la  distribució  de  la  població  per  territori  comarcal  responent  a  un  seguit  de  dinàmiques, 
especialment de tipus econòmica. Tot plegat ha de permetre reconèixer les característiques 
demogràfiques d’una comarca que presenta trets molts diferenciats segons l’àmbit al que fa 
referència, distingint clarament dos tipologies d’espais com són alguns dels seus nuclis litorals i  
la ciutat de Figueres, on hi ha la major part de la població de la comarca, i els espais interiors 
on s’hi distingeixen un bon nombre de petits nuclis urbans que acullen una petita part de la 
població total de la comarca. 

1.2.1.- Evolució de la població

1.2.1.1.- Evolució del nombre de població

Segons les dades del padró municipal d’habitants de tots els municipis de l’Alt Empordà en els 
darrers 10 anys (1998-2008), el conjunt de la comarca ha experimentat un important creixement 
de població, superior a l’experimentat pel conjunt de la província de Girona i per Catalunya. 

Taula 1.2.1. Nombre de població empadronada a l’àmbit de l’Alt Empordà, la província de Girona i  
Catalunya durant el període 1998-2008

Any Alt Empordà Província Girona Catalunya

1998 95.871 543.191 6.147.610



1999 98.506 553.348 6.207.533

2000 101.028 565.599 6.261.999

2001 103.631 579.650 6.361.365

2002 106.840 598.112 6.506.440

2003 110.743 619.692 6.704.146

2004 112.439 636.198 6.813.319

2005 118.950 664.506 6.995.206

2006 123.983 687.331 7.134.697

2007 129.158 706.185 7.210.508

2008 135.413 731.864 7.364.078
                                    Font: Institut d’Estadística de Catalunya

La població empadronada als diferents municipis de la comarca de l’Alt Empordà l’any 2008 
representen plegades el 18,5% de la població total del conjunt de la província de Girona, i el 
1,84% de la població de tot Catalunya. Això la converteix en la tercera comarca més poblada 
del conjunt de les comarques gironines, per darrera de comarques com el Gironès i la Selva.  

Gràfic 1.2.1. Evolució de la població a la comarca de l’Alt Empordà. Període 1998-2008

 Font: Institut d’Estadística de Catalunya

L’anàlisi de l’evolució de la població als tres àmbits d’estudi i durant els darrers 10 anys, a partir 
de la  utilització  de l’índex 100 que equipara el  creixement  relatiu  dels  tres casos d’estudi, 
permet veure com a l’Alt Empordà és on el creixement ha estat més important, especialment a  
partir de l’any 2004 quan aquest s’ha accelerat. El creixement de la província de Girona ha 
estat molt similar al de l’Alt Empordà, sobretot en els primers set anys (1998-2004). A partir 
d’aquest moment, el conjunt de la província de Girona ha viscut un creixement una mica més 
pronunciat  que  la  comarca.  Pel  cas  de  Catalunya,  el  creixement  ha  estat,  des  del  primer 
moment, força inferior als dels altres dos àmbits, tot i que ha estat més progressiu i equilibrat al 
llarg del període analitzat.

Aquest destacat creixement de la població de l’Alt Empordà amaga al seu darrere una realitat 
que afecta majoritàriament als municipis rurals i situats a l’interior. De fet, dels 68 municipis que 
constitueixen la comarca, 60 són rurals, essent una bona mostra de la ruralitat de la comarca. 
En molts d’aquests municipis el creixement de població ha estat negatiu o molt poc positiu, amb 
la qual cosa es pot dir que des de fa uns anys s’està vivint una regressió demogràfica a l’interior 



que contrasta amb el gran creixement de municipis situats al litoral o prop de l’àrea urbana de 
Figueres.

Gràfic 1.2.2. Evolució de la població a la comarca de l’Alt Empordà, la província de Girona i Catalunya.  
Període 1998-2008

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

1.2.1.2.- Ritmes de creixement de la població

Pel que fa al ritme de creixement del nombre d’empadronats al conjunt de la comarca de l’Alt  
Empordà  durant  aquests  10  anys  analitzats,  s’aprecia  un  creixement  molt  important,  força 
superior  a  l’experimentat  a  la  província  de  Girona  i,  sobretot,  a  Catalunya.  Respecte  al 
creixement de l’Alt Empordà, ha estat en els municipis litorals (Roses, Castelló d’Empúries i 
l’Escala) els que han experimentat un major creixement en nombre absolut de població, resultat  
de  les  seves  dinàmiques  econòmiques,  el  creixement  urbanístic  i  l’assentament  de  molta 
població immigrant. 

Taula 1.2.2. Creixement de població a l’Alt Empordà, la província de Girona i Catalunya durant el període 
1998-2008

Àmbit territorial
Població Variació població 1998-2008

1998 2008 Creixement absolut Creixement relatiu %

Alt Empordà 95.871 135.413 39.542 41,24

Província Girona 543.191 731.864 188.673 34,73

Catalunya 6.147.610 7.364.078 1.216.468 19,79
          Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Del  total  de seixanta-vuit  municipis  que constitueixen la comarca de l’Alt  Empordà,  30 van 
presentar durant els anys 1998 i 2008 un creixement relatiu de la seva població empadronada 
superior al 30%, mentre 14 municipis van superar el llindar del 45%. Destacar els tres municipis 
d’Avinyonet de Puigventós, Castelló d’Empúries i Torroella de Fluvià, així com el creixement de 
dos municipis com Roses i l’Escala que, al tenir un nombre important de població, el creixement  
en nombres absoluts va ser molt destacable.  

Taula 1.2.3. Municipis de l’Alt Empordà amb una variació de població (1998-2008) més elevada
Població / any Any Variació població 1998-2008



1998 2008 Creixement 
absolut

Creixement 
relatiu %

Avinyonet de Puigventós 537 1.417 880 163,87

Castelló d'Empúries 5.283 11.653 6.370 120,58

Torroella de Fluvià 300 658 358 119,33

Vilamalla 615 1.115 500 81,30

Palau-saverdera 797 1.423 626 78,54

Sant Llorenç de la Muga 127 218 91 71,65

Escala, l' 5.942 9.829 3.887 65,42

Navata 663 1080 417 62,90

Roses 12.022 19.463 7.441 61,89

Vila-sacra 344 545 201 58,43

Cadaqués 1.878 2.873 995 52,98

Vajol, la 68 102 34 50,00

Peralada 1.188 1.762 574 48,32

Vilafant 3.636 5.314 1.678 46,15

Pedret i Marzà 114 163 49 42,98

Sant Pere Pescador 1.379 1.970 591 42,86
          Font: Institut d’Estadística de Catalunya

A diferència dels anteriors municipis que van experimentar un creixement relatiu important, a la 
comarca de l’Alt Empordà hi hagut un bon nombre d’altres municipis que han crescut molt poc 
o, fins i tot,  han disminuït el seu nombre de població, essent mostra de l’heterogeneïtat de 
comportaments  demogràfics  presents  al  conjunt  de  la  comarca.  Concretament,  hi  ha  deu 
municipis que presenten un creixement inferior al 10%, mentre dos presenten un creixement 
negatiu.  El  cas de Portbou és el  més destacat  per  l’important  nombre de població que ha 
marxat del municipi, disminució que durant el període 1998-2008 ha estat progressiva i amb 
unes xifres a l’entorn de les 30-40 persones. Aquesta tendència a la pèrdua de població ha 
sigut la continuació d’una dinàmica que ja es dóna en aquest municipi des dels anys 70’s quan 
progressivament va anar perdent la seva població. Un dels motius explicatius d’aquest descens 
en els  darrers  anys va  ser  la  supressió  de les fronteres dins la  Unió  Europea,  fet  que va 
comportar que molts comerços i serveis associats a l’activitat duanera haguessin de tancar i els 
seus propietaris i treballadors marxar. 

Mapa 6. Variació de població (%) als municipis de l’Alt Empordà. Període 2000-2008



  Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Taula 1.2.4. Municipis de l’Alt Empordà amb una variació de població (1998-2008) més baixa

Població / any
Població empadronada Variació població 1998-2008

1998 2008 Creixement 
absolut

Creixement relatiu 
%

    Vilabertran 775 860 85 10,97

    Saus 688 761 73 10,61

    Armentera, l' 749 827 78 10,41

    Albanyà 131 143 12 9,16

    Pont de Molins 450 490 40 8,89

    Espolla 376 408 32 8,51

    Viladamat 408 439 31 7,60

    Cabanelles 220 236 16 7,27

    Santa Llogaia d'Àlguema 305 317 12 3,93

    Boadella i les Escaules 227 233 6 2,64

    Darnius 525 534 9 1,71

    Mollet de Peralada 180 171 -9 -5,00

    Portbou 1.590 1.306 -284 -17,86
         Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Pel que fa a la variació de la població, vista any per any durant aquests deu anys, s’observen 
variacions anuals de població molt diferents segons l’any, de manera que durant el període 
2004-2008 és quan el creixement de població ha estat més accentuat, mentre en el període 
anterior 1998-2003 les variacions han estat més modestes, a l’entorn del 2,5% i el 3,5%.  



Taula 1.2.5. Variació anual de població a l’Alt Empordà, la província de Girona i Catalunya durant el  
període 1998-2008

Àmbit territorial 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Alt Empordà 0 2,75 2,56 2,58 3,10 3,65 1,53 5,79 4,23 4,17 4,84

Província Girona 0 1,87 2,21 2,48 3,19 3,61 2,66 4,45 3,43 2,74 3,64

Catalunya 0 0,97 0,88 1,59 2,28 3,04 1,63 2,67 1,99 1,06 2,13
Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Respecte a la variació de població pel mateix període i en comparació a la resta de la província 
de  Girona,  s’observa  com  l’Alt  Empordà  és  la  segona  comarca,  darrera  de  la  Selva,  en 
percentatge  de  variació  de  població,  mentre  en  nombres  absoluts  és  la  tercera  comarca 
gironina que més creix. Aquestes xifres són indicatives d’un important dinamisme demogràfic 
de la comarca que ha experimentat un creixement important, especialment als municipis més 
litorals, tendència que també ha tingut lloc de manera contundent en municipis litorals de la 
Selva com Blanes o Lloret de Mar. 

Taula 1.2.6. Variació de població a les comarques gironines. Període 1998-2008
Comarca Creixement absolut Creixement relatiu %

Selva 55.830 41,25

Alt Empordà 39.542 32,87

Cerdanya 5.334 40,03

Gironès 43.799 16,02

Baix Empordà 32.340 33,35

Pla de l'Estany 5.248 21,51

Garrotxa 7.518 51,31

Ripollès 474 1,80
                                        Font: Institut d’Estadística de Catalunya

1.2.2.- Els moviments demogràfics

Les  variables  de  natalitat,  mortalitat  i  saldo  migratori  constitueixen  l’anomenat  creixement 
demogràfic que tanta incidència tenen en el desenvolupament social i econòmic d’un territori 
com són el conjunt de municipis que constitueixen l’Alt Empordà. 

1.2.2.1.- Taxes de natalitat

El nombre de naixements està directament relacionat amb factors com l’edat de la població 
d’un determinat municipi, a la vegada que aquesta està relacionada amb moltes altres variables 
de tipus socials i, sobretot, econòmiques. La taxa de natalitat de l’Alt Empordà s’assimila molt a  
la  provincial  i  és  idèntica  a  la  del  conjunt  de  Catalunya,  posant  de  manifest  una  aparent 
normalitat pel que fa a aquest tipus de variable. De la mateixa manera, les taxes de natalitat de  
l’Alt Empordà pels dos anys anteriors (2005 i 2006) donen xifres molt similars amb 11,67‰ i 
12,33‰ respectivament. 

Taula 1.2.7. Nombre de naixements vius i taxes de natalitat (‰) a l’Alt Empordà, Girona i Catalunya. 2007



Municipi Naixements vius Població total Taxa de natalitat

Alt Empordà 1.500 129.158 11,61

Província Girona 8.391 706.185 11,88

Catalunya 83.716 7.210.508 11,61
                 Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Si s’aprofundeix amb les taxes de natalitat a nivell municipal, per l’any 2007, es poden apreciar  
diferències substancials entre diferents grups de municipis. La major part d’ells presenten unes 
taxes inferiors a la mitjana comarcal, concretament 48 municipis. Un altre grup de 17 municipis 
es troben entre 11,61‰ i 20,00‰, mentre només 3 municipis es troben per sobre d’aquesta 
xifra, tots ells municipis petits de poca població com: Palau de Santa Eulàlia, Sant Llorenç de la  
Muga i Biure. 

Ara bé, aquestes xifres del 2007 presenten moltes diferències amb la dels anys 2005 i 2006.  
Molts dels municipis que tenien unes taxes de natalitat molt altes per uns anys, veuen com 
varien molt per uns altres anys. En tot cas, es pot apreciar una tendència a que els municipis 
amb més població i situats a les zones més litorals presentin uns índexs de natalitat més alts, 
possiblement degut a que són municipis on l’activitat  econòmica propicia la presència d’un 
sector de la població més jove que hi treballa, inclòs amb l’assentament d’immigrants, la major  
part d’ells en edat fèrtil. 

Mapa 7. Taxes de natalitat als municipis de l’Alt Empordà. 2007

 Font: Institut d’Estadística de Catalunya

1.2.2.2.- Taxes de mortalitat



Novament les taxes, en aquest cas de mortalitat, són més baixes pel cas de l’Alt Empordà que 
pels altres dos àmbits de referència, la província de Girona i Catalunya. Aquest fet, juntament 
amb les taxes de natalitat abans comentades, fan pensar en una qualitat de vida alta en el 
territori alt empordanès. 

Taula 1.2.8. Nombre de defuncions i taxes de mortalitat (‰) a l’Alt Empordà, la província de Girona i  
Catalunya. Any 2007

Municipi Defuncions Població total Taxa mortalitat

Alt Empordà 992 129.158 7,68

Província Girona 5.581 706.185 7,9

Catalunya 59.352 7.210.508 8,23
                             Font: Institut d’Estadística de Catalunya

La taxa de mortalitat a la comarca de l’Alt Empordà presenta, durant el període 2005-2007, un 
progressiu creixement, passant del 0,93‰ per l’any 2005, al 8,19‰ de l’any 2006 i el 7,68‰ del 
2007. A nivell  municipal i  pel darrer any del que hi ha dades disponibles (2007) s’observen 
diferències notables perquè hi ha 26 municipis que presenten una taxa de mortalitat inferior a la 
mitjana comarcal, 37 municipis es troben entre els 7,68‰ i el 20,00‰, i cinc municipis estan per 
sobre  d’aquest  darrer  valor.  A  aquesta  escala  municipis  també  s’observa  una  lleugera 
tendència segons les característiques dels municipis, concretament amb el grau d’envelliment 
dels diferents municipis. Així, municipis petits de l’interior i rurals presenten, en molts casos, 
taxes de mortalitat més elevades. 

Mapa 8. Taxes de mortalitat als municipis de l’Alt Empordà. 2007

  Font: Institut d’Estadística de Catalunya

1.2.2.3.- Taxes de creixement natural 



El creixement natural d’una població és resultat de la diferència entre el nombre naixements i el 
nombre de defuncions per un determinat període de temps. En aquest cas d’estudi, les darreres 
dades disponibles de defuncions pertanyen al  2007, amb la  qual  cosa s’ha hagut  d’agafar 
aquest  any de referència,  malgrat  les dades de naixements estan disponibles pel  2008.  El 
resultat de tot plegat és que l’Alt Empordà i la província tenen uns nivells de creixement natural  
de la població pràcticament idèntics, mentre el conjunt del territori català presenta unes taxes 
força inferiors degut a una taxa de mortalitat sensiblement superior.  

Taula 1.2.9. Creixement natural (‰) a l’Alt Empordà, la província de Girona i Catalunya. Any 2007
Àmbit territorial Taxa natalitat Taxa mortalitat Taxa creixement natural

Alt Empordà 11,61 7,68 3,93

Província de Girona 11,88 7,9 3,98

Catalunya 11,61 8,23 3,38
          Font: Institut d’Estadística de Catalunya

A nivell de l’Alt Empordà, durant els darrers tres anys analitzats (2005, 2006 i 2007) hi ha una 
clara diferenciació entre les taxes de natalitat del 2005 amb les dues restants, conseqüència 
d’una taxa de mortalitat també força superior a la dels dos mateixos anys. Si únicament es fa  
referència a les dades del 2007, a nivell municipal també hi ha una bona disparitat de dades, 
havent-hi  37  municipis  que  presenten  unes  taxes  de  creixement  negatives.  24  municipis 
presentaven unes taxes entre el 0‰ i la mitjana comarcal representada en 3,93‰, mentre els 7 
municipis restants presentaven unes taxes per sobre de la mitjana comarcal. 

Gràfic 1.2.3. Taxes de natalitat, mortalitat i creixement natural a l’Alt Empordà, la província de Girona i  
Catalunya. Any 2007

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Mapa 9. Taxes de creixement natural als municipis de l’Alt Empordà. 2007



Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Interessant resulta l’evolució de les tres variables analitzades sobre els moviments demogràfics 
naturals al llarg d’un període de temps llarg, concretament de 32 anys, i per un territori concret 
com és la comarca de l’Alt Empordà. De les tres variables, la mortalitat és la que presenta una 
evolució més constant i regular al llarg del període, experimentant un creixement del nombre de 
defuncions força petit i sense grans alts i baixos. 

Diferents són les evolucions dels naixements i el creixement natural o vegetatiu final amb tres 
fases molt ben diferenciades. En una primera etapa compresa entre els anys 1975 i 1987, el  
nombre de naixements, i per tant de creixement de la població, disminueix significativament 
passant dels 1.400 als 800. En un segon període 1987 i 1998, la tendència és a l’estabilització,  
sense experimentar augments o descensos destacables. En una tercera etapa entre els anys 
1998 i 2007, el nombre de naixements augmenta molt considerablement i a un ritme anual molt  
alt,  provocant  que  el  creixement  natural  a  la  comarca  també  sigui  alt.  El  motiu  d’aquest 
augment tan considerable és l’arribada d’un segon baby boom després que a finals dels 60’s i 
principis dels 70’s hi hagués el primer, essent les persones nascudes per aquests anys les que 
ara estan augmentant les seves famílies. 

Pel que fa a la relació entre el nombre de persones nascudes vives i les defuncions durant  
aquest llarg període d’anys, cal destacar que durant el període 1995-1999 les xifres s’assimilen 
al màxim, inclòs arriba en algun moment a superar les defuncions als naixements, fruit d’un 
important descens d’aquest naixements. 



Gràfic 1.2.4. Evolució del nombre de naixements, defuncions i de creixement natural de la població a l’Alt  
Empordà. Període 1975-2007

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

1.2.2.4.- Saldo migratori (Idescat 2007)

El creixement de població d’un territori  no es pot conèixer  realment si  no tenim en compte 
l’arribada de persones de fora del territori  i  la marxa de persones del municipi cap a altres 
territoris. D’aquesta manera, el balanç entre els immigrants i els emigrants, sumat al creixement 
naturals, ens ha de proporcionar el creixement total de població d’un territori. En el cas que el 
saldo migratori sigui positiu voldrà dir que la població d’un territori augmenta gràcies a que el 
nombre de benvinguts és superior als que marxen. Ara bé, cal tenir sempre molta cautela amb 
les dades obtingudes ja  que sovint  el  comportament  migratori  de les persones no sempre 
queda recollit estadísticament, havent molts immigrants sense legalitzar o molts canvis que no 
queden  registrats  per  què  no  s’ha  produït  un  canvi  d’empadronament,  per  exemple,  de 
persones que  marxen  a  fora  per  motius  de  treball  i  que  romanen empadronats  a  la  seva 
població. 

En el cas de la comarca de l’Alt Empordà, l’arribada d’immigrants durant els darrers 29 anys és 
superior al nombre de persones que emigren fora de la comarca, amb la qual cosa el saldo 
migratori és sempre positiu. Fins l’any 1997 les diferències eren molt poc importants, mentre en 
els  tres  anys  posteriors  l’arribada  d’un  bon  nombre  d’immigrants  va  fer  augmentar 
considerablement les diferències. Durant els anys 2001 i 2002 els immigrants i emigrants es 
tornarien a equiparar per començar, a partir d’aquest moment, una evolució molt diferent entre 
les dues variables. El nombre d’immigrants arribats a la comarca augmentaria d’una manera 
molt important, convertint-se en un precedent únic només comparable amb l’arribada massiva 
dels  anys  60’s.  Per  contra,  el  nombre d’emigrants  també augmentaria,  tot  i  que  molt  més 
modestament. El resultat de tot plegat és que a l’any 2007 ha tingut el saldo migratori més 
positiu  de  les  darreres  tres  dècades,  fet  indicatiu  d’una  intensa  dinàmica  econòmica  i  
urbanística que a atret a moltes persones, principalment, per motius laborals.



Gràfic 1.2.5. Evolució del nombre d’immigrants i emigrants de la comarca de l’Alt Empordà. Període 1988-
2007

  Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Les darreres dades disponibles del 2009, facilitades per la Secretaria per a la Immigració de la 
Generalitat mitjançant el seu butlletí «La immigració en xifres», la comarca de l’Alt Empordà és 
la que presenta un major percentatge d’estrangers en comparació al total dels seus habitants,  
amb un 26,4% dels seus veïns que no són espanyols. 

Per entendre més profundament el comportament d’aquests immigrants arribats a la comarca 
de l’Alt  Empordà, cal  saber sobre la seva procedència,  entenent que aquesta comporta un 
seguit de relacions socials i també econòmiques diferents. Per una altra part, si s’observen els 
diferents anys analitzats es pot veure com l’estructura d’aquesta població immigrant canvia amb 
els  anys  segons  el  lloc  de  procedència.  A  l’any  1995  els  moviments  poblacionals  més 
importants van tenir lloc a l’interior de la mateixa comarca, i es van anar reduint a mesura que  
s’allunyaven de la comarca. Al 2000 la tendència continua igual, amb la única distinció que els 
immigrants procedents de fora d’Espanya van augmentar suficient com per col·locar-se per 
davant dels procedents de la resta de Catalunya i de la resta d’Espanya. Aquesta dinàmica 
s’accentua  per  l’any  i,  sobretot,  per  l’any  2007  quan  els  immigrants  estrangers  no  només 
s’esdevenen els immigrants més nombrosos, sinó que es converteixen en un contingent de 
població molt important per l’estructura socioeconòmica dels municipis receptors. 

Taula  1.2.10. Procedència dels immigrants arribats a la comarca de l’Alt Empordà. Anys 1995, 2000,  
2005 i 2007

Any De la mateixa 
comarca

De la resta de 
Catalunya

De la resta 
d'Espanya

De fora 
d'Espanya

1995 1.683 1.196 582 223

2000 2.104 1.181 639 1.648

2005 3.027 2.334 992 4.144

2007 3.569 2.694 1.275 5.588
                             Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Atenent a la importància d’aquest col·lectiu d’immigrants procedents de fora de l’estat espanyol, 
cal veure que la procedència des dels diferents continents també canvia amb el pas dels anys. 
Si en un primer moment els procedents de la resta de la Unió Europea i del continent africà 
eren els més nombrosos, en els darrers anys els procedents del continent americà s’han 
convertit en els principals.



Taula  1.2.11. Procedència dels immigrants arribats des de fora de l’estat a la comarca de l’Alt Empordà.  
Anys 1995, 2000, 2005 i 2007

Any Resta de 
la UE

Resta 
d'Europa Àfrica Amèrica Àsia Oceania No consta

1995 91 22 91 15 3 1 0

2000 669 206 450 304 19 0 0

2005 1.271 592 862 1.018 66 1 334

2007 1.339 972 1.188 1.467 169 2 451
         Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

La destinació dels emigrants alt empordanesos durant aquest període 1990-2007 indica que els 
moviments a la mateixa comarca han estat, durant tots els anys, els més nombrosos, tal i com 
és d’esperar.  Malgrat  això,  no són la única tipologia  de moviments que augmenten el  seu 
nombre  sinó  que  els  desplaçats  a  la  resta  de  Catalunya  i  a  la  resta  d’Espanya  també 
augmenten molt,  dinàmica que s’ha donat de forma generalitzada al  conjunt  de comarques 
gironines i catalanes. 

Taula  1.2.12. Destinació dels emigrants de la comarca de l’Alt Empordà. Anys 1990, 1995, 2000, 2005 i  
2007

Any A la mateixa comarca A la resta de Catalunya A la resta d'Espanya

1995 1.683 905 623

2000 2.104 1.105 539

2005 3.027 1.830 966

2007 3.569 2.017 1.359
       Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Si fixem l’atenció  en el  balanç migratori  per cadascun dels 68 municipis  de l’Alt  Empordà,  
s’observa com hi ha diferències significatives entre uns municipis i altres. Tres municipis tenen 
un saldo positiu que es troba entre les 500 i les 1.000 persones, quatre municipis entre les 100 i  
les 500 persones, quaranta-vuit  entre les 0 i  les 100 persones i,  finalment, tretze municipis  
presenten un balanç negatiu amb valors entre -1 i -25. Entre tots ells, els municipis que tenen  
un balanç més positiu presenten característiques similars: amb molta població i localitzats en 
espais litorals o molt propers a la primera línia de mar. Contràriament, els que presenten un 
balanç més negatiu es caracteritzen per ser municipis interiors i amb poca població. 

Els quatre municipis amb un saldo migratori més positiu comparteixen una altra característica 
com és  l’elevada arribada  d’immigrants  procedents  de  fora  d’Espanya,  essent  el  cas  més 
paradigmàtic  el  municipi  de  Figueres  que  presenta  un  saldo  interior  negatiu  com  a 
conseqüència que molts figuerencs marxen a viure a municipis veïns on les condicions d’accés 
a l’habitatge són més favorables.

Taula  1.2.13. Municipis de l’Alt Empordà amb els balanços migratoris més positius i negatius. Any 2007
Municipis amb 

saldo més 
positiu

Saldo 
interior

Saldo 
exterior

Saldo 
total

Municipis amb 
saldo més 

negatiu
Saldo 

interior
Saldo 

exterior Saldo total

Figueres -305 1.740 1.435 Terrades -8 0 -8

Roses 173 942 1.115 Boadella i les 
Escaules -10 1 -9

Castelló 
d'Empúries 184 849 1.033 Vajol, la -10 0 -10

Escala, l' 86 388 474 Colera -13 2 -11

Llançà 101 99 200 Cabanes -31 10 -21
 Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Mapa 10. Saldo migratori als municipis de l’Alt Empordà. Any 2007



 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya

1.2.2.5.- Característiques i localització de la població estrangera a la comarca

La presència d’immigrants a l’Alt  Empordà té, cada vegada més, una gran incidència en la 
configuració  de  la  seva  estructura  de  la  població  i  en  el  seu  desenvolupament  social  i 
econòmic. Majoritàriament es localitzen en aquells espais on les possibilitats i les demandes 
laborals són majors, especialment municipis grans i situats prop del litoral.  

El  cas  més  emblemàtic  i  important,  pel  nombre  d’immigrants  existents  i  per  l’amplia 
representativitat que això suposa, és la ciutat de Figueres on, segons dades del 2009 hi ha un 
total de 11.520 persones estrangeres, quantitat que suposa el 27% de la població. La major 
part d’aquests immigrants són de procedència africana (43%), sobretot marroquins, mentre el 
segon grup més nombrós  és  el  de llatinoamericans  (34%),  sobretot  bolivians.  Els  restants 
provenen de l’UE i de la resta d’Europa, concretament un 17% i un 4% respectivament. La 
presència d’aquests amplis grups d’immigrants d’unes poques nacionalitats ha tingut un clar 
reflex en la seva distribució dins la ciutat, ocupant majoritàriament unes zones determinades 
com el barri de la Marca de l’Ham o el barri de Sant Joan.

Altres casos importants pel que fa a la localització de la població estrangera a la comarca són 
aquells municipis que formen part del sistema urbà de Figueres, de manera que es troben molt  
propers  a  la  capital,  tenen  una  gran  dependència  amb  aquesta  i  ofereixen  espais  amb 
l’habitatge  més  assequible.  Uns  bons  exemples  són  els  municipis  de  Cabanes,  el  Far 
d’Empordà, Fortià, Llers, Santa Llogaia d’Àlguema, Vilabertran, Vilafant, Vilamalla i Vila-sacra. 
L’altra  tipologia  de  municipis  amb  un  important  contingent  de  població  estrangera  són  els 
municipis turístics com: Castelló d’Empúries, l’Escala, Llançà, Roses, Sant Pere Pescador o 
Maçanet de Cabrenys. 



1.2.3.- Estructura de la població

1.2.3.1.- Distribució de la població per sexes i edats

Les dades del padró continu de població del conjunt de municipis de l’Alt Empordà durant els  
darrers vuit anys (2000-2008) reflecteixen una important evolució de la població a la comarca 
amb un augment del  34,03%. Aquest creixement ha estat  especialment important  entre els 
grups d’edats compresos entre els 0 i 4 anys i els 25 i 45 anys, mentre per a la resta de grups  
d’edats ha estat més moderat. Aquestes evolucions han donat com a resultat uns models de 
piràmides de població cada vegada més regressius i amb unes formes més acampanades, a 
excepció de les xifres de natalitat que han augmentat molt, fet que ha provocat un important  
eixamplament  de la  base per  l’any 2008.  El  canvi  més important  ha tingut  lloc en el  grup 
d’adults  (de  25  a  65  anys),  mentre  en  el  grup  de  població  gran  (majors  de  65  anys)  les 
evolucions han estat molt més modestes, presenten uns nivells força similars durant tots els 
anys analitzats. 

Gràfics 1.2.6. Piràmides de població segons el padró continu de població per edats a l’Alt Empordà. Anys  
2000, 2004 i 2008



                        Font: Institut d’Estadística de Catalunya

A nivell percentual no s’observen canvis tant substancials pel fet que els grups d’edats que més 
augmenten en població, nombres absoluts, són aquells que més població tenen (grups d’edats 
adults). En canvi, en grups d’edats més reduïts com el de 0 a 4 anys han augmentat molt el seu 
percentatge tot  i  experimentar  un augment de població,  en nombre absolut,  similar  al  grup 
d’adults, degut a que inicialment comptava amb un nombre més reduït de persones. 

Taula 1.2.14. Percentatge de població segons grups d’edats i sexes a l’Alt Empordà. Any 2008
Edat Homes Dones Total

0 - 4 2,82 2,61 5,43

5 - 9 2,49 2,43 4,92

10 - 14 2,47 2,26 4,73

15 - 19 2,45 2,35 4,8

20 - 24 3,06 2,96 6,01

25 - 29 4,29 3,95 8,24

30 - 34 4,85 4,2 9,05

35 - 39 4,54 3,9 8,43

40 - 44 4,2 3,77 7,98

45 - 49 3,77 3,45 7,22

50 - 54 3,22 3,05 6,27

55 - 59 2,79 2,7 5,49

60 - 64 2,64 2,55 5,19

65 - 69 2,07 1,94 4,01

70 - 74 1,95 2,17 4,12

75 - 79 1,57 1,88 3,45

80 - 84 1,01 1,49 2,51

> 85 0,74 1,41 2,14

Total 50,9 49,1 100
                                  Font: Institut d’Estadística de Catalunya

1.2.3.2.- Envelliment de la població 

La taxa d’envelliment de la població d’un determinat territori com la comarca de l’Alt Empordà 
és el resultat de dividir el percentatge de població major de 65 anys per la població menor de  



15 anys. En els tres àmbits d’anàlisi, Alt Empordà, província de Girona i conjunt de Catalunya, 
l’evolució d’aquesta taxa d’envelliment durant el període 2000-2008 ha estat molt similar. 

En els primers anys (2000-2002) la taxa tendeix a mantenir-se estable i inclòs a augmentar. A 
partir d’aquest moment la baixada en aquests tres àmbits territorials és important, especialment 
a Catalunya i després a la província de Girona. En el cas de l’Alt Empordà, la disminució de la 
taxa d’envelliment també és destacable, tot i que inferior a l’experimentada en els altres dos 
àmbits de referència. A més, la disminució a l’Alt Empordà és deguda, majoritàriament, al fort  
descens viscut entre els anys 2003 i 2005. 

A aquest fet cal afegir que els nivells de les taxes d’envelliment per la comarca de l’Alt Empordà 
són força més baixos que pel conjunt de la província de Girona i, sobretot, que per Catalunya. 
Això explicaria el baix índex d’envelliment de la comarca gràcies a la presència d’un sector jove 
i adult molt important i a un sector gran no molt ampli, en bona part, gràcies a l’assentament 
d’un important sector d’immigrants a la comarca en els darrers anys.  

Gràfic 1.2.7. Evolució de les taxes d’envelliments a l’Alt Empordà, la província de Girona i Catalunya.  
Període 2000-2008

     Font: Institut d’Estadística de Catalunya

En el conjunt dels municipis que integren la comarca de l’Alt Empordà hi ha una gran diferència 
entre les diferents tipologies de municipis presents, de manera que els municipis més petits i  
localitzats  a l’interior  de la  comarca solen presentar  taxes d’envelliment més elevades que 
municipis grans i turístics del litoral.



Mapa 11. Taxes d’envelliment als municipis de l’Alt Empordà. Any 2007

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

1.2.4.- Distribució de la població en el territori 

1.2.4.1.- Densitats de població

L’Alt  Empordà  és  la  cinquena de  les  comarques gironines  amb més densitat  de  població,  
trobant-se  molt  lluny  de  les  tres  principals:  el  Gironès,  el  Baix  Empordà  i  la  Selva.  Si  la  
comparem amb dos àmbits territorials superiors com són la província de Girona i el conjunt del 
territori català, també s’observa com és sensiblement inferior, especialment amb Catalunya.  

Taula 1.2.15. Densitats de població de les comarques gironines i del conjunt de Catalunya. Any 2008
Ordre Comarca Hab/km2

1º Gironès 304,39

2º Baix Empordà 186,32

3º Selva 165,46

4º Pla de l'Estany 112,79

5º Alt Empordà 99,75

6º Garrotxa 74,02

7º Cerdanya 34,14

8º Ripollès 28,06

Província de Girona 123,93

Catalunya 229,36
                                               Font: Institut d’Estadística de Catalunya



D’aquesta manera, quan ens referim a la comarca de l’Alt Empordà es pot dir que no és una 
comarca molt poblada per la superfície que té disponible. Malgrat això, en els darrers vuit anys 
(2000-2008)  s’ha  experimentat  un  important  augment  de  la  densitat  de  la  població  a  la  
comarca, resultat d’un important creixement demogràfic. Aquest augment de densitat ha estat 
gradual durant  aquests deu anys,  amb una lleuger estancament durant  el  2003 i  amb una 
acceleració a partir d’aquest moment i fins al 2008. 

Gràfic 1.2.8. Evolució de la densitat de població a l’Alt Empordà. Període 1998-2008

 

                        Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Existeix una clara diferenciació al respecte de la localització de la població pel conjunt de la  
comarca de l’Alt Empordà en funció de paràmetres molt clars com la litoralitat i la proximitat de 
la ciutat de Figueres on es concentra una bona part de la població. D’aquesta manera, no hi ha 
una relació directa amb la superfície dels municipis i el nombre de població, havent-hi municipis 
amb  unes  dimensions  molt  importants  com:  Albanyà,  Espolla,  Rabós  o  Cabanelles  que 
presenten unes poblacions molt petites. 



Mapa 12. Densitat de població dels municipis de l’Alt Empordà. Any 2008

 Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Quatre municipis es destaquen per sobre de la resta per la seva elevada densitat de població. 
Dos d’ells són importants nuclis turístics del litoral  (l’Escala i  Roses), mentre els altres dos 
municipis són Figueres i el veí Vilafant. De tots ells destaca Figueres, que acull  la principal  
concentració  de  la  població  de  la  comarca  amb  molta  diferència  respecte  a  la  resta  de 
municipis. L’efecte que la capital exerceix sobre bona part dels seus municipis veïns també es 
reflecteix en aquesta important distribució de la població per tot el sistema urbà de Figueres. 
Els altres nuclis destacats, com s’esmentava anteriorment, són municipis localitzats al litoral i  
amb  una  clara  vocació  turística  que  ha  comportant  un  important  creixement  urbanístic  i 
demogràfic en les darreres dècades. 

Taula 1.2.16. Municipis de l’Alt Empordà amb major densitat de població. Any 2008
Municipi Població Superfície (km2) Densitat població (hab/km2)

Figueres 42.809 19,3 2.218,08

Vilafant 5.314 8,36 635,65

Escala, l' 9.829 16,31 602,64

Roses 19.463 45,91 423,94

Vilabertran 860 2,29 375,55

Castelló d'Empúries 11.653 42,3 275,48

Sant Miquel de Fluvià 718 3,51 204,56

Llançà 5.082 27,98 181,63
               Font: Institut d’Estadística de Catalunya



En referència a la distribució de la població segons les dimensions de la població de cada 
municipi,  a  l’any  2008  hi  havia  el  69,5%  de  la  població  de  l’Alt  Empordà  que  residia  en 
municipis de més de 5.000 habitants (Figueres, Roses, Castelló d’Empúries, l’Escala, Llançà i 
Vilafant). El nombre de població total de l’Alt Empordà que resideix en municipis de 2.000 a 
5.000 habitants és del 4,4%, incloent Cadaqués i la Jonquera. Els municipis entre 1.000 i 2.000 
habitants són molt més nombrosos que els anteriors amb un total de 10 municipis que plegats 
sumen el 9,9% de la població de la comarca. Ara bé, el nombre de municipis més quantiós és  
el  que presenta una població entre 0 i  1.000 habitants. Concretament hi  ha un total  de 50 
municipis que sumen plegats el 16,2% de la població total de la comarca, essent, després de 
les grans ciutats de la comarca, la tipologia de municipis principals pel que fa al nombre de 
població.



Gràfic 1.2.9. Nombre de població dels municipis de l’Alt Empordà. Any 2008

  Font: Institut d’Estadística de Catalunya

1.2.4.2.- Distribució de la població segons la grandària municipal

La proporció de població que viu en municipis grans (amb una població entre 20.000 i 50.000 
habitants)  és  important  ja  que  supera  per  poc  el  30% de  la  població  del  conjunt  de  l’Alt 
Empordà. De fet, municipis amb aquesta característica només hi ha un, Figueres, que compta 
amb la major acumulació urbana de la comarca. A mesura que la grandària de la població va  
disminuint també ho fa el percentatge de població que representa, de forma que els municipis 



amb menys de 250 habitants sumen plegats únicament el 2,35% de la població de la comarca. 
Tot plegat  indica que la comarca de l’Alt  Empordà presenta una important concentració de 
població  en  ciutats  grans,  mentre  també  destaca  un  bon  nombre  de  ciutats  mitjanes  que 
plegades constitueixen el 43,5% de la població de la comarca. 

Gràfic 1.2.10. Distribució de la població a l’Alt Empordà segons la grandària municipal. Any 2008

                            Font: Institut d’Estadística de Catalunya

1.2.5.- Població estacional

Referir-se  a  la  població  d’un  municipi  o  comarca  tenint  únicament  en  compte  la  població 
empadronada és deixar de banda un important grup com és el  de la població estacional o 
flotant.  D’aquesta manera, considerar la població resident i  la població estacional de tota la 
comarca de l’Alt Empordà és l’única manera de fer una aproximació real de la població existent 
de mitjana en un dia qualsevol de l’any, permetent dimensionar el pes real de població que 
suporta  un  determinat  territori  i  les  necessitats  de  serveis,  infraestructures,  etc.  que  se’n 
generen. 

El càlcul de població en termes d’equivalència a temps complert anual (ETCA) és una estimació 
realitzada pel propi Institut d’Estadística de Catalunya, únicament sobre aquells municipis amb 
una  població  major  de  5.000  habitants  o  que  són  capital  de  comarca.  En  el  cas  de  l’Alt  
Empordà, aquests municipis són principalment turístics, amb la qual cosa cal afegir a les seves 
poblacions  residents,  un  elevat  nombre  de  població  que  durant  unes  èpoques  molt 
determinades de l’any es concentren en aquests municipis, ja sigui en segones residències o 
en allotjaments turístics diversos, provocant un increment de la població molt important.  

Les darreres dades disponibles pertanyen al 2003, moment en el que a la comarca de l’Alt  
Empordà hi havia quatre municipis amb una població major de 5.000 habitants. D’aquests, el 
que  presentava  una  major  població,  Figueres,  és  de  tots  ells  el  que  una  menor  població 
estacional. En canvi, els altres tres municipis tenen una població estacional equivalent o inclòs 
superior a la població resident tot l’any gràcies a una activitat turística i d’oci molt consolidada. 



Taula 1.2.17. Població estacional i total en termes d’Equivalència a Temps Complert Anual als municipis  
majors de 5.000 habitants de l’Alt Empordà. Any 2003

Municipis Població 
empadronada

Població 
estacional ETCA

Població total 
ETCA

Castelló d'Empúries 8.165 8.481 16.646

Escala l' 6.997 8.241 15.238

Figueres 36.338 530 36.868

Roses 14.719 14.140 28.859
                           Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Segons el propi Pla Director Territorial de l’Empordà, l’oferta turística de la comarca de l’Alt 
Empordà es caracteritza per una oferta important de turisme rural molt desenvolupada que es 
complementa amb l’oferta més tradicional dels municipis més litorals lligada al sol i la platja. 
Altres modalitats d’allotjament com els càmpings també tenen una presència destacada a la  
comarca, si bé és cert que la seva oferta és més reduïda que la de comarques veïnes com el 
Baix  Empordà.  Pel  que  fa  a  la  presència  de  les  segones  residències,  aquestes  són  molt  
importants a l’Alt Empordà, arribant a representar un terç dels habitatges totals i essent reflex  
d’un  gran  potencial  poblacional,  en  determinats  moments  de  l’any,  que  requereix  d’una 
utilització de recursos molt important. 

Taula 1.2.18. Nombre de places d’establiments turístics a l’Alt Empordà. Any 2003
Tipus d'allotjament Nombre de places

Hotels 14.095

Càmpings 32.184

Allotjament rural 831

Places 47.100

Població total 123.983

% places/població 38,00%
                                                Font: Pla Director Territorial de l’Empordà

Gràfic 1.2.11. Percentatge de places d’allotjaments turístics i de segones residències a l’Alt Empordà. Any 
2003

Font: Departament de Comerç, Consum i Turisme (2003) i Cens d’habitatge (2001)

Un altre fet molt  destacat  que fa referència a la població estacional de la comarca de l’Alt 
Empordà  és  la  distribució  pels  diferents  municipis  de  la  comarca  de  l’oferta  d’allotjaments 
rurals, hotels i càmpings. De fet, un tret característic de la comarca és que aquesta oferta que 
determina  la  població  estacional  es  troba  majoritàriament  concentrada  en  un  10%  dels 
municipis, especialment a Roses, l’Escala, Castelló d’Empúries i Sant Pere Pescador. 



Taula 1.2.19. Municipis segons el nombre de places turístiques existents. Any 2003
Places turístiques Municipis de l’Alt Empordà

0 29 municipis

< 500 31 municipis

500-1.000 Cadaqués, Colera, Garriguella

1.000-2.000 Port de la Selva

2.000-5.000 Roses

5.000-10.000 l’Escala, Castelló

> 10.000 Sant Pere Pescador
                                            Font: Pla Director Territorial de l’Empordà

Taula 1.2.20. Municipis segons el nombre de residències secundàries. Any 2003
Residències 
secundàries  Municipis de l’Alt Empordà

< 250 55 municipis

250-500 5 municipis

500-1.000 Colera

1.000-2.500 Cadaqués, Port de la Selva

2.500-5.000 Llançà, Figueres

5.000-7.500 -

7.500-10.000 -

10.000-12.500 Castelló d'Empúries, l'Escala

> 12.500 Roses
                                             Font: Pla Director Territorial de l’Empordà

Les dades de residents secundaris, places turístiques i població punta al mes d’agost per l’any 
2003, mostra com hi ha un seguit de municipis de l’Alt Empordà on el increment de la població  
estacional entre l’època de baixa i l’època de l’alta és molt gran. El principal d’aquests municipis  
és Sant Pere Pescador que augment x9 la seva població gràcies al important nombre de places 
turístiques. Un altre municipi destacat en nombres absoluts és Roses que veu com la seva 
població,  en el  moment  punta de l’any,  es multiplica  per  4,7%, fruit  de la  presència  d’una 
nombre molt important de residències secundàries. 

Taula 1.2.21. Residències secundàries, poblacions punta i increment de població estacional. Any 2003 
Municipi Residents 

permanents
Residents 
secundaris

Places 
turístiques

Màxima 
punta agost

Increment temporada 
baixa/alta

Roses 14.719 52.218 2.101 69.038  x 4,7

Figueres - Vilafant 40.820 15.051 210 56.081 x 1,4

Castelló d’Empúries 8.165 33.237 8.989 50.391  x 6,2



L’Escala 6.997 32.193 5.400 44.590  x 6,4

Llançà 4.232 14.886 348 19.466 x 4,6

Sant Pere Pescador 1.604 1.191 11.565 14.360  x 9

Cadaqués 2.612 5.082 525 8.219 x 3,4

Port de la Selva 913 3.711 1.621 6.245  x 6,8

Colera 613 1.833 825 3.271 x 5,3

Garriguella 702 522 566 2.312 x 3,3
Font: Pla Director Territorial de l’Empordà

Hi ha un conjunt de municipis situats a l’interior de la comarca en l’àmbit de Salines-Bassegoda 
com: Maçanet  de  Cabrenys,  la  Vajol,  Darnius,  Boadella,  Biure,  Sant  Llorenç  de la  Muga i 
Albanyà  que  arriben  a  duplicar  i,  inclòs,  triplicar  la  seva  població  estacional  en  períodes 
concrets de l’any. En nombres absoluts no són xifres importants, però sí en relació a la seva 
escassa  població  permanent.  En  canvi,  altres  municipis  més grans  com Roses,  l’Escala  o 
Castelló d’Empúries presenten poblacions flotants molt més importants, tot i que en relació a 
una població permanent també força més importants. 

Taula 1.2.22. Estimació de la població flotant als municipis de l’Alt Empordà. Any 2003

Municipis

Equipaments turístics
Habitatges 

no 
principals

Població flotant

Dotació 
places 
hotels

Dotació 
places 

càmpings

Places 
turism
e rural

Total 
places 

turístiques

Places 
d'habitatges 

no 
principals

Total 
població 
flotant

Població 
estacional 

(ocupació=80%)

Factor 
increment 

demogràfic 
estacional

Agullana 0 0 18 18 728 746 1.343 x 18

Albanyà 16 265 20 301 52 353 417 x 3,1

Armentera, l' 0 0 25 25 828 853 1.420 x 1,9
Avinyonet de 
Puigventós 59 0 0 59 680 739 1 574 x 1,6

Bàscara 0 0 15 15 308 323 1.128 x 1,3

Biure 0 0 0 0 372 372 532 x 2,3
Boadella i les 
Escaules 0 0 8 8 336 344 509 x 2,2

Borrassà 8 0 0 8 56 64 608 x 1,1

Cabanelles 0 0 0 0 56 56 289 x 1,2

Cabanes 0 0 0 0 272 272 1.070 x 1,3

Cadaqués 1.675 525 0 2.200 6.776 8.976 9.911 x 3,6

Cantallops 25 0 0 25 468 493 661 x 2,5

Capmany 0 0 23 23 396 419 820 x 1,7
Castelló 
d'Empúries 1.527 8.942 47 10.516 44.316 54.832 51.643 x 6,6

Cistella 0 0 0 0 280 280 457 x 2,0

Colera 126 825 0 951 2.444 3.395 3.371 x 5,1

Darnius 58 0 14 72 628 700 1.076 x 2,1

Escala, l' 828 5.388 12 6.228 42.924 49.152 46.777 x 6,3

Espolla 0 0 0 0 508 508 786 x 2,1
Far 
d'Empordà, 
el 

0 0 0 0 120 120 536 x 1,2

Figueres 1.252 210 0 1.462 19.320 20.782 53.658 x 1,4

Fortià 0 0 22 22 300 322 805 x 1,5

Garrigàs 0 0 6 6 344 350 601 x 1,9

Garriguella 0 513 53 566 696 1.262 1.727 x 2,4

Jonquera, la 513 0 0 513 816 1.329 3.983 x 1,4



Lladó 0 0 16 16 472 488 951 x 1,7

Llançà 895 348 0 1.243 19.848 21.091 21.078 x 5,0

Llers 47 0 0 47 384 431 1.442 x 1,3
Maçanet de 
Cabrenys 123 75 29 227 796 1.023 1.539 x 2,1

Masarac 0 0 0 0 104 104 341 x1,3
Mollet de 
Peralada 0 0 0 0 156 156 299 x 1,7

Navata 178 0 10 188 956 1.144 1.741 x 2,1

Ordis 0 0 0 0 300 300 575 x 1,7
Palau de 
Santa Eulàlia 0 0 0 0 172 172 222 x 2,6

Palau-
saverdera 0 0 14 14 1.164 1.178 1.973 x 1,9

Pau 0 0 0 0 404 404 777 x 1,7
Pedret i 
Marzà 0 0 22 22 92 114 235 x 1,6

Peralada 112 0 76 188 1.068 1.256 2.496 x 1,7
Pont de 
Molins 87 0 0 87 68 155 574 x 1,3

Pontós 46 0 11 57 176 233 398 x 1,9
Port de la 
Selva, el 260 1.621 0 1.881 4.948 6.829 6.385 x 6,9

Portbou 119 0 0 119 1.316 1.435 2.513 x 1,8
Rabós 
d'Empordà 0 0 17 17 340 357 453 x 2,7

Riumors 0 0 0 0 164 164 294 x 1,8

Roses 6.767 2.101 0 8.868 69.624 78.492 77.481 x 5,3
Sant Climent 
Sescebes 33 0 0 33 372 405 777 x 1,7

Sant Llorenç 
de la Muga 0 125 10 135 352 487 582 x 3,0

Sant Miquel 
de Fluvià 0 0 0 0 360 360 942 x 1,4

Sant Mori 0 0 0 0 300 300 400 x 2,5
Sant Pere 
Pescador 153 11.544 21 11.718 1.588 13.306 12.263 x 7,6

Santa 
Llogaia 
d'Àlguema 

0 0 0 0 144 144 409 x 1,4

Saus 29 0 30 59 388 447 1.071 x 1,5
Selva de 
Mar, la 26 0 0 26 644 670 743 x 3,6

Siurana 0 0 28 28 64 92 254 x 1,4

Terrades 0 0 0 0 224 224 346 x 2,1
Torroella de 
Fluvià 0 0 26 26 80 106 503 x 1,2

Vajol, la 0 0 22 22 116 138 213 x 2,1

Ventalló 0 0 9 9 1.020 1.029 1.492 x 2,2

Vila-sacra 0 0 7 7 236 243 1.016 x 1,2

Vilabertran 82 0 4 86 348 434 751 x 1,9

Viladamat 38 0 0 38 748 786 5.286 x 1,1

Vilafant 60 0 0 60 448 508 1.441 x 1,4

Vilajuïga 0 0 13 13 20 33 320 x 1,1

Vilamacolum 0 0 0 0 296 296 1.115 x 1,3

Vilamalla 0 0 15 15 272 287 390 x 2,4

Vilamaniscle 0 0 0 0 208 208 493 x 1,5

Vilanant 0 0 21 21 148 169 618 x 1,3

Vilaür 0 0 10 10 148 158 262 x 1,9
Total Alt 15.142 32.482 674 48.298 235.100 283.398 339.157 x 3,0



Empordà 
Font: Pla Director Territorial Empordà

Atenent a les dades de població estacional pels municipis de l’Alt Empordà, la població que 
assumeix una màxima punta de població a l’agost  és Roses, seguit  del  conjunt format per  
Figueres i Vilafant, Castelló d’Empúries i l’Escala. A molta distància, el seguirien municipis com 
Llançà, Sant Pere Pescador, Cadaqués o el Port de la Selva. 

Tenint en compte la intensitat del factor estacional sobre l’ocupació, es pot afirmar que les 
comarques de l’Alt i el Baix Empordà presenten una clara vocació turística. En el cas de la 
comarca de l’Alt  Empordà, l’activitat  del  turisme rural  està més desenvolupada que al  Baix 
Empordà, mentre l’oferta de càmpings es redueix pràcticament a la meitat. Tota l’oferta turística  
(hotels, càmpings i turisme rural) de l’Alt Empordà es troba molt concentrada, principalment en 
un 10% dels municipis que integren la comarca. 

1.3.- Dinàmica econòmica
En aquest apartat s’analitzen un seguit de variables econòmiques i socials amb l’objectiu de 
conèixer  l’estructura  i  les  característiques  dels  sectors  econòmics  de  la  comarca  de  l’Alt 
Empordà,  així  com les  dades  d’ocupació  i  atur,  i  finalment,  la  incidència  de  les  activitats 
empresarials sobre el medi ambient. 

1.3.1.- Estructura econòmica general de la comarca

L'Alt Empordà és la comarca que s'ha vist més afectada per la forta davallada econòmica que 
ha afectat a tota la demarcació de Girona durant l’any 2008, segons dades de la Cambra de 
Comerç de Girona a través del  seu informe econòmic.  Els  motius d’aquesta davallada cal 
cercar-los en la caiguda del important sector de la construcció de la comarca. Això ha provocat  
que una part important dels treballadors de la construcció (el 24,6%) s’haguessin de traslladar  
al sector del serveis, que també ha retrocedit un 3,2% com a conseqüència de la caiguda del  
comerç. Un altre sector que s’ha vist molt perjudicat a la comarca és el dels autònoms que ha 
disminuït  en  nombre  un  1,6%,  mentre  el  descens  del  sector  industrial  va  caure  un  1,4%, 
únicament amb activitats com la paperera, les arts gràfiques, l’agroalimentària i l’energètica que 
van experimentar lleugers creixements. 

Existeixen  varis  indicadors  econòmics  que  permeten  veure  el  comportament  i  l’evolució 
econòmica d’un territori com l’Alt Empordà que presenta una economia molt diversificada. El 
sector serveis s’ha convertit en la principal activitat econòmica de la comarca, mentre un sector 
primari,  encara important, va veien com perd protagonisme malgrat, té més força que en el  
conjunt de les comarques gironines i Catalunya. Un dels indicadors econòmics més utilitzats és 
el Producte Interior Brut (PIB) que permet mesurar el valor dels béns i serveis finals comprats al  
mercat per part d’una població al llarg d’un any. L’altre és la Renda Familiar Bruta Disponible  
(RBFD) i  fa referència al  volum d’ingressos de què disposen els residents d’un territori  per 
destinar-los al consum o a l’estalvi. Aquesta variable ens permet veure com està distribuïda la 
riquesa entre  la  població  d’un determinat  territori,  és a  dir,  de quants diners disposa cada 
família per persona. 

1.3.1.1.- Macromagnituds econòmiques (PIB i RFBD) i caracterització dels sectors econòmics 

L’Alt Empordà és la tercera comarca gironina amb un PIB més elevat, després del Gironès i la  
Selva. El Baix Empordà és troba una mica per sota de l’Alt  Empordà, mentre la Garrotxa i 
especialment el Ripollès, el Pla de l’Estany i la Cerdanya es troben molt per sota. Els baixos  
valors del PIB per aquestes darreres quatre comarques provoca que la mitjana del PIB pel  
conjunt de la província de Girona sigui força més baixa que pel cas de l’Empordà, i molt més 
baixa que pel cas del conjunt de Catalunya on hi destaca l’altíssim valor del Barcelonès, el  
Vallès Occidental i el Baix Llobregat. 



Gràfic 1.3.1. Producte Interior Brut a la comarca de l’Alt Empordà, la província de Girona i Catalunya.  
Període 2000-2006

        Font: Caixa de Catalunya. 2007

Pel que fa a l’evolució del creixement del PIB global a la comarca de l’Alt Empordà, ha passat  
per tres etapes diferents al llarg període comprés entre els anys 2001 i 2007. En els primers 
quatre anys el creixement s’ha mantingut entre el 2-3%, mentre a partir del 2004 fins el 2006 el 
creixement s’ha accelerat fins arribar a superar el 4%. L’any següent el creixement no va ser 
tant accentuat, disminuint fins a valors inferiors al 2%. 

El  comportament  dels  diferents  sectors  econòmics  a  nivell  comarcal  mostra  diferències 
notables en els ritmes de creixement o decreixement dels PIB per sectors. D’aquesta manera,  
el  sector  primari  és  el  que  més  augmenta  durant  el  2001,  disminuint  el  seu  creixement 
considerablement fins el 2004, quan comença a decréixer, per a convertir-se en l’únic sector 
que assoleix valors negatius del seu PIB. Molt diferent és l’evolució del sector de la construcció 
que experimenta creixements del PIB força irregulars, amb alguns anys amb creixements molt 
importants com al 2005 i 2006. El sector industrial és el que ha tingut uns creixements al llarg  
de  tot  el  període  més  modestos,  amb  un  augment  destacable  en  els  darrers  dos  anys, 
especialment al 2006. Finalment, destacar el creixement sostingut del sector serveis que al llarg 
de tot el període experimenta creixements del PIB propers al 4%.

Gràfic 1.3.2. Evolució del PIB comarcal per sectors a l’Alt Empordà. Període 2001-2007

ió del PIB comarcal per sectors a l’Alt Empordà. Període 2001-2007



     Font: Caixa de Catalunya. 2008

Durant el darrer any 2007, el sector serveis és el que ha patit una major expansió del seu PIB,  
gràcies a l’avenç de subsectors com l’hostaleria amb un 9,4%, el comerç i reparacions amb un 
3,6% i els serveis d’immobiliàries i serveis a empreses amb un 4,5%, reafirmant-se com els tres 
subsectors  més importants  de  la  comarca.  Aquest  augment  del  sector  serveis  ha  anat  en 
perjudici, principalment, del sector primari que ha vist com la major part dels seus subsectors 
patien caigudes importants com un 10,1% en la llet, 5,6% en la fruita seca, 4,1% en el porcí,  
1,2% en la pesca i 0,7% en el vaquí.   

El sector de la construcció s’ha mantingut amb una forta davallada als darrers mesos, mentre el  
sector industrial ha experimentat un avanç força moderat gràcies a l’empenta dels subsectors 
més importants de la comarca: l’alimentació, les begudes i el tabac que representen plegades 
el 17,6% del PIB industrial per l’any 2007. En canvi,  altres subsectors industrials com el de 
l’energia, l’aigua i les extractives van caure un 3,1%. 

En línies generals, l’evolució del creixement del PIB a la comarca de l’Alt Empordà ha seguit 
uns  paràmetres  força  similars  als  experimentats  al  conjunt  de la  província  de Girona  i  de 
Catalunya,  amb unes poques diferències  centrades  en  el  sector  de  la  construcció  de  l’Alt  
Empordà que difereixen molt de la presentada pels dos àmbits territorials de referència. En 
definitiva, el creixement del PIB de l’Alt Empordà ha estat, en el seu conjunt, superior als de la 
província de Girona i de Catalunya, tendència que ha tingut lloc durant tot el període 2004-
2007. 

Taula 1.3.1. Creixement del PIB comarcal per sectors a l’Alt Empordà, la província de Girona i Catalunya.  
2007

Comarca Primari Indústria Construcció Serveis Total

Alt Empordà -2,93 2,4 1,71 4,57 3,66

Província de Girona -2,29 3,26 5,32 3,49 3,58

Catalunya -3,51 2 3,6 4,3 3,54
                  Font: Caixa de Catalunya. 2008

Aquest  creixement  del  PIB pels  diferents sectors de l’Alt  Empordà durant  aquests anys ha 
conclòs amb el paper cada vegada més destacat dels serveis, que s’ha convertit  clarament 
amb el principal motor de l’economia de la comarca amb un pes del 76,4% del PIB, xifra que es 
troba per sobre de la mitjana catalana. Dins d’aquest  sector  hi  tenen cabuda tot  un seguit 
d’activitats  com  el  transport  i  les  comunicacions,  les  institucions  financeres,  el  comerç  i, 



sobretot, el turisme d’una comarca que ofereix una gran quantitat d’elements d’atracció que han 
estat utilitzats com a font principal de riquesa pel territori. 

De fet, l’Alt Empordà és la quarta comarca de Catalunya amb una major representativitat del 
sector serveis dins el seu PIB comarcal, únicament per darrera de la Vall d’Aran, el Barcelonès i 
el Gironès. Contràriament, els altres tres sectors van perdent protagonisme dins l’estructura 
econòmica de la comarca, essent la indústria clarament inferior a la del conjunt de Catalunya. 
El  sector  primari  es  manté  com  l’activitat  que  menys  repercussió  té  en  l’economia 
altempordanesa, tot i que en aquesta comarca té un major pes que en el conjunt del territori 
català, situant-se com la dinovena comarca amb el PIB del sector primari més alt. Finalment, la 
construcció manté valors pràcticament idèntics en els dos àmbits territorials, situant-se també 
en dinovena posició pel que fa a la representativitat d’aquesta activitat en el seu PIB comarcal.

Gràfic 1.3.3. Estructura del PIB a la comarca de l’Alt Empordà i a Catalunya. Any 2007

               Font: Caixa de Catalunya. 2008

Pel  que  fa  a  la  Renda  Bruta  Familiar  Disponible,  és  la  macromagnitud  que  mesura  els 
ingressos de què disposen els residents d’un territori per destinar-los al consum o a l’estalvi. 
Aquestes  dades només estan  disponibles  pels  municipis  amb més de 5.000  habitants,  de 
manera que el valor d’aquest índex econòmic pel conjunt de la comarca de l’Alt Empordà s’ha 
obtingut a partir dels municipis que per aquests any superaven la xifra esmentada. Aquests 
municipis per l’any 2004 eren: Figueres, Roses, l’Escala i Castelló d’Empúries. Quatre anys 
després, al 2008, dos nous municipis com Llançà i Vilafant s’afegeixen al sobrepassar els 5.000 
habitants. 

Taula 1.3.2. Evolució de la RBFD a l’Alt Empordà, la província de Girona i Catalunya. Període 2000-2004
Àmbit territorial 2000 2001 2002 2003 2004

Alt Empordà 1.232 1.306 1.443 1.528 1.694

Província Girona 902 969 1.052 1.118 1.205

Catalunya 1.817 1.918 2.038 2.196 2.368
                           Font: Institut d’Estadística de Catalunya

La comparativa entre els tres àmbits territorials mostra a la comarca de l’Alt Empordà com un 
territori amb uns valors de la renda bruta familiar àmpliament superiors als del conjunt de la 
província de Girona i inferiors a la mitjana catalana. Ara bé, si es fa referència a la Renda Bruta 
Familiar Disponible per habitant s’aprecien canvis important degut a que la distribució de la 
població  a  les diferents  comarques gironines  i  al  conjunt  de Catalunya  són molt  diferents. 
D’aquesta manera, els valors de les RBFD per càpita a la comarca de l’Alt Empordà són molt 



similars  als  del  conjunt  de  les  comarques  gironines  durant  el  període  2000-2004,  malgrat 
l’evolució de la mateixa a l’Alt  Empordà ha estat més important.  En canvi,  a Catalunya els 
valors de la RBFD per habitant és, durant els anys analitzats, inferiors als dos àmbits territorials 
inferiors, tot i que l’evolució segueix per uns paràmetres molt similars. 

Taula 1.3.3. Renda Bruta Familiar Disponible per habitant a l’Alt Empordà, les comarques gironines i  
Catalunya. Període 2000-2004

Any Alt Empordà Comarques 
gironines Catalunya

2000 12 12,5 11,8

2001 12,4 13,1 12,2

2002 13,3 13,7 13

2003 13,7 14,2 13,3

2004 14,6 14,7 14,1
                              Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Gràfic 1.3.4. Evolució de la Renda Bruta Familiar Disponible per habitant segons índex = 100 a l’Alt  
Empordà, les comarques gironines i Catalunya. Període 2000-2004

           Font: Institut d’Estadística de Catalunya

1.3.1.2.- Estructura empresarial de la comarca

La tipologia d’establiments d’empreses més present a la comarca de l’Alt  Empordà són els 
serveis llevat del comerç al detall, seguit de lluny pel comerç al detall amb menys de la meitat 
del  nombre d’establiments.  Aquest  predomini  del  sector  serveis  és una bona mostra  de la 
importància d’aquest sector en l’economia comarcal, actuant com a autèntic motor de la seva 
economia i impulsant la major part de l’activitat desenvolupada. Un altre sector important en 
nombre d’establiments d’empreses és la construcció,  tot i  que en els darrers anys ha anat  
perdent  protagonisme.  Completen  l’estructura  empresarial  de  la  comarca  dues  tipologies 
d’empreses força minoritàries com són els professionals i artistes, i la pròpia indústria.

Dins el sector més destacat, els serveis llevat el comerç al detall, sobresurt la presència de 
dues tipologies d’empreses: les dedicades a l’hostaleria que representen el 11,95% de total 
d’establiments de la comarca, i les dedicades als serveis personals que representen el 10,42%. 
Tot seguit hi hauria altres tipologies com: les immobiliàries i altres (6,32%), comerç a l’engròs 
(5,30%),  el  transport  i  les telecomunicacions (4,89%),  els serveis  a l’empresa (2,98%) o la 
mediació financera (1,81%). 

Pel que fa al segon gran sector d’activitat, el comerç al detall, són els establiments dedicats als  
productes  alimentaris  els  més  abundants  a  l’Alt  Empordà  amb  el  6,33%  del  total  de  les 
empreses de la comarca, seguit del comerç no classificat en altres apartats amb un 4,95%, 



roba i calçat (3,87%), articles per a la llar (2,84%), productes químics (1,85%) i materials de 
transport (1,09%). 

Finalment  hi  hauria  els  establiments  industrials  entre  els  que  destacarien  tres  tipologies 
d’empreses: les dedicades al transport de metalls amb el 2,17% dels establiments del conjunt 
de la comarca, l’edició i mobles amb el 1,45%, i els productes alimentaris amb el 1,17%.  

Gràfic 1.3.5. Establiments d’empreses i professionals per grans sectors d’activitat (IAE). Any 2002

                  Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Pel que fa a la creació de noves empreses a la comarca de l’Alt Empordà durant els anys 2006 
i 2007, és el sector serveis el que destaca molt per sobre la resta de branques d’activitat, seguit 
de la construcció, la indústria i, finalment, l’agricultura. La comparativa dels valors de les noves 
empreses creades a l’Alt Empordà amb les creades al conjunt de comarques gironines i de tot 
Catalunya, posa de manifest que la creació d’empreses a l’Alt Empordà, pel que fa als serveis, 
és superior a la mitjana gironina i molt similar a la mitjana catalana. De la mateixa manera, però 
no tant  accentuat,  s’observa  com la  creació  d’empreses  de la  construcció  a  l’Alt  Empordà 
també és una mica superior a la mitjana gironina de referència. 

Taula 1.3.4. Evolució de les empreses creades per grans sectors d’activitat econòmica i comarcal. 2006-
2007

Comarca
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Alt Empordà 1 0 0 2 2 7 23 42 26 51

Província Girona 1 5 6 13 13 38 162 241 182 297

Catalunya 9 23 83 84 293 314 1.641 1.780 2.026 2.201
    Font: INEM

Una altra dada molt interessant a conèixer és la presència de grans empreses que exerceixen 
una important funció econòmica i social dins el teixit empresarial d’un territori. A les comarques 
gironines existien, l’any 2007, un total de 122 empreses que facturaven més de 30 milions 
d’euros a l’any,  localitzades majoritàriament a les comarques del  Gironès i la Selva.  A l’Alt 
Empordà la presència d’empreses d’aquestes envergadura és força més reduïda amb un total 
de 9 empreses, ubicades totes elles a l’entorn de la ciutat de Figueres i de l’eix de les grans 
vies de comunicació. 

Taula 1.3.5. Distribució de les empreses altempordaneses amb facturació superior als 30 milions d’euros
Municipi Grans empreses per 

municipi
La Jonquera 1

Biure 1

Figueres 3



Vilamalla 2

Borrassà 2
                                                    Font: Cambra de Comerç de Girona, 2007

Mapa 13. Localització de les grans empreses per municipis a les comarques gironines. 2007

 Font: Cambra de Comerç de Girona, 2007

1.3.2.- Mercat de treball

La situació laboral d’un determinat territori  com l’Alt Empordà ve definit per tot un seguit de 
variables  com:  la  situació  laboral  de la  població,  els  nivells  d’ocupació  i  contractació,  o  el  
nombre d’aturats.  Totes aquestes estaran condicionades per la situació socioeconòmica de 
cada indret  i  cada moment determinat,  essent  un molt  bon indicador del  desenvolupament 
econòmic i dels nivells de benestar socials d’un territori. 

1.3.2.1.- Distribució de la població segons la seva situació laboral

A l’any 2001, el grup de població de la comarca de l’Alt Empordà més representatiu pel que fa a  
la seva situació laboral és la població ocupada amb un 43%, percentatge pràcticament idèntic 
amb els dos àmbits territorials de la província de Girona i del conjunt de Catalunya. Succeeix el 
mateix amb la resta de situacions laborals que mostren una gran similitud entre els tres àmbits, 
donant mostra d’una estructura laboral molt similar. El percentatge d’aturats de l’Alt Empordà 
no és molt important, tenint en compte les dues dades d’atur de referència. Pel que fa a la  
població no activa,  els grups d’estudiants i  jubilats o pensionistes són els majoritaris a l’Alt 
Empordà amb 18% cadascun, seguit del conjunt de les altres situacions de no activitat i dels  
incapacitats permanents. 

Una altra  dada interessant  és  veure l’evolució  de l’ocupació  generat  a  la  comarca  de  l’Alt 
Empordà entre els anys 1996 i 2003. Aquesta ha augmentat a la comarca un 50,9%, convertint-
se en la comarca gironina amb més increment, seguit del Baix Empordà amb un 48,4% i la 
Selva amb un 41,9%. A l’altre extrem se situa la comarca del Ripollès que únicament va créixer  



un 9,6%. El sector que més ocupació va crear durant aquests anys va ser la construcció, que 
pràcticament dobla els llocs de treball respecte l’any 1996, especialment en comarques com 
l’Alt  Empordà, la Cerdanya,  el  Pla de l’Estany,  el  Ripollès i  la  Selva.  L’altre sector que va  
augmentar considerablement va ser els serveis que va arribar a creixements superiors al 70% a 
les comarques de l’Alt Empordà i el Gironès. 

Gràfic 1.3.6. Distribució de la població segons la situació laboral a l’Alt Empordà, la província de Girona i  
Catalunya. Any 2001

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

1.3.2.2.- Població ocupada per grans sectors d’activitat 

Les  dades  d’ocupació  per  grans  sectors  d’activitat  són  reflex  d’una  situació  econòmica 
clarament terciaritzada, on els serveis mantenen ocupada a una bona part de la població, de la 
mateixa manera que és aquesta població la que té una major aportació en el Producte Interior 
Brut. De fet, aquestes xifres de població ocupada per grans sectors d’activitat mantenen una 
estreta  similitud  amb les  dades del  Producte  Interior  Brut,  també desglossada per  sectors 
econòmics, inclòs si s’agafen dades del PIB més actuals s’observa una estreta relació entre les 
dades. La presència d’aquest important sector terciari de la comarca ha propiciat que el seu 
mercat de treball presenti un tret molt distintiu com és una forta estacionalitat. 

Aquesta mateixa tendència cap a la terciarització de l’Alt Empordà, també té lloc al conjunt de 
la província de Girona i a Catalunya, tot i que no amb tanta força com en la comarca d’estudi. 
Pel que fa als altres sectors d’activitats de la comarca, la construcció és el segon en nombre 
d’ocupats, seguit de la indústria i, finalment, de l’agricultura. Als dos àmbits de referència no es 
segueix aquest ordre ja que la indústria gironina i catalana es troben força per sobre de la  
construcció. En canvi, l’agricultura si es manté com el sector d’activitat amb menys ocupats, 
mostra del caràcter poc rural del conjunt de les comarques gironines i, sobretot de Catalunya, 
especialment si tenim en compte la població ocupada.

Gràfic 1.3.7. Distribució de la població ocupada per grans sectors d’activitat a l’Alt Empordà, la província  
de Girona i Catalunya. Any 2001



                   Font: Institut d’Estadística de Catalunya

1.3.2.3.- Contractació 

L’evolució en la generació de nous contractes laborals  a l’Alt  Empordà durant  els diferents 
mesos de l’any 2008 és indicativa d’un destacat dinamisme laboral a la comarca, amb una 
mitjana mensual de 3.029 nous contractes. El més interessant és apreciar com el nombre de 
nous contractes varia segons l’època de l’any, essent al inici del període estival (juliol) quan el 
nombre de nous contractes es dispara com a conseqüència de l’enorme demanda laboral del 
sector turístic i serveis. D’aquesta manera, les dades són reflex d’una comarca eminentment 
dedicada als serveis i a l’activitat turística, especialment als municipis litorals més poblats. 



Gràfic 1.3.8. Evolució del nombre de nous treballadors amb contracte a l’Alt Empordà segons branca 
d’activitat. Any 2008

            Font: INEM

Efectivament,  si  s’analitzen  les  dades de  persones amb nous contractes  de cada  un  dels  
municipis que constitueixen la comarca de l’Empordà s’observa com els municipis més turístics 
del  litoral  són  els  que  generen  més contractes nous,  amb el  cas  destacat  de la  ciutat  de 
Figueres que es mostra com el  municipi,  amb diferència,  que més contractes i  també més 
aturats genera. De fet, Figueres genera més contractes i més aturats que el conjunt dels 67 
municipis restants que formen la comarca de l’Alt Empordà, reflectint que és una ciutat abocada 
principalment als serveis.  

Referent a la temporalitat dels nous contractes laborals creats al 2008 a la comarca, s’aprecia 
com la major part d’aquests (76,38%) són contractes de tipus temporal, conseqüència d’una 
tendència  cada  vegada  més  generalitzada  al  treball  temporal  al  nostre  país  i  d’una  clara 
vocació de la comarca de l’Alt Empordà cap a l’activitat dels serveis i el turisme, activitat que 
majoritàriament  es  nodreix  d’un  perfil  de  contractat  temporal  per  les  èpoques  d’alta.  Per 
aquesta raó, és al més de juliol quan la xifra de nous contractes temporals es dispara fins a 
valors de més de 5.000 contractes, quan en la resta de mesos el nombre d’aquests tipus de 
contractes oscil·len entre els 2.000 i els 2.500. Malgrat aquestes elevades xifres de contractació 
temporal,  l’Alt  Empordà  és  una  de  les  comarques  catalanes  on  la  contractació  mitjançant 
contractes indefinits és més elevada. Per sexes, aquests treballs temporals són un mica més 
habituals pel cas dels homes, concretament un 4,92% superior a les dones. Pel que fa als  
contractes indefinits,  hi  ha una similitud força gran entre els dos sexes,  sumant plegats un 
14,89% del total de nous contractes. 



Gràfic 1.3.9. Tipologies dels nous contractes generats a la comarca de l’Alt Empordà per sexes. Any 2008

 Font: INEM

Una altra  manera de copsar el  grau d’ocupació  de les diferents  branques d’activitat  a l’Alt  
Empordà és mitjançant el percentatge d’afiliats a la Seguretat Social. La comparativa entre els 
àmbits  de  l’Alt  Empordà  i  de  la  Demarcació  de  Girona  mostren  un  seguit  de  diferències 
destacables durant els darrers tres anys. En el cas de l’Alt Empordà, el pes del sector industrial  
en nombre d’afiliats és molt inferior a la de l’àmbit territorial superior de referència, dèficit que 
s’equipara gràcies a un sector serveis que presenta uns valors sensiblement superiors a les 
mitjanes de les comarques gironines. El sector de la construcció, en canvi, pateix una davallada 
important en els dos àmbits territorials, evolució que en els tres anys contemplats va en favor 
de l’augment del nombre d’afiliats al sector serveis i la industria.

Taula 1.3.6. Percentatge d’afiliats a la Seguretat Social per branques d'activitat a l’Alt Empordà i la  
demarcació de Girona. Període 2006-2008

Any
Alt Empordà Demarcació de Girona

Industria Construcció Serveis Industria Construcció Serveis 

2006 11,7 17,3 71 20,1 14,6 65,4

2007 11,9 16,8 71,3 20 14,5 65,5

2008 12,6 13,5 73,9 20 12,3 67,7
 Font: Diari de Girona

1.3.2.4.- Mobilitat laboral a la comarca 

Existeixen  un  seguit  de  municipis  que  presenten  una  important  dinàmica  pel  que  fa  a  la  
recepció de població activa. Aquests municipis són els situats a l’àrea urbana de Figueres,  
incloent la mateixa ciutat que es distingeix com el principal pol d’atracció, i els municipis que 
gaudeixen d’una certa especialització com el cas de la Jonquera. De fet, cal tenir molt present 
la importància del triangle format per les poblacions de Figueres, Roses i Castelló d’Empúries 
pel que fa a la generació de treball i a l’oferta laboral. Entre els municipis amb un saldo més 
baix hi ha els que tenen un comportament bàsicament rural  o els que tenen una important 
presència de zones residencials. 

En conjunt, la mobilitat de la comarca es caracteritza per presentar una mobilitat interna (dins la  
comarca) molt elevada, de l’ordre del 50% dels desplaçaments que es realitzen dins el propi 
municipi, mentre els desplaçaments cap a altres comarques veïnes és força petit. Aquests fets 
són  indicatius  de  la  importància  de  l’autocontenció  per  a  la  comarca,  tendència  s’ha  anat 



modificant  lleugerament  als  darrers  anys  amb l’arribada  i  la  sortida d’un  major  nombre de 
treballadors a fora de la comarca.

Una altra característica de la mobilitat intermunicipal a la comarca és que el transport privat és  
àmpliament el dominant, mentre el transport col·lectiu per als desplaçaments entre municipis és 
molt feble i sobretot destinada al transport escolar. Un altre factor que cal considerar per la 
mobilitat  obligada de la  comarca  és la  presència  de  la  ciutat  de Girona,  qui  exerceix  una 
atractivitat relativament baixa amb menys d’un 10% dels desplaçaments totals generats pels 
municipis. 

L’entorn urbà de Figueres-Vilafant és el que acull el màxim volum de desplaçaments obligats 
per motius de treball i estudi. Dins d’aquesta àrea destaquen els següents municipis:

Taula 1.3.7. Tipologies de desplaçaments per mobilitat obligada a l’entorn de Figueres-Vilafant. Any 2001
Municipis Desplaçaments cap 

a altres municipis
% destí només 
cap a Figueres

Desplaçaments des 
d'altres municipis

% origen només 
des de Figueres

Biure 82 46% 0 0%

Pont de Molins 155 70% 122 61%

Llers 387 68% 102 62%
Avinyonet de 
Puigventós 220 66% 82 79%

Borrassà 177 63% 54 50%

Ordis 101 49% 0 0%

Vilamalla 250 69% 912 63%

El Far d'Empordà 130 78% 83 51%

Vila-sacra 126 62% 311 62%

Vilabertran 325 65% 60 53%

Cabanes 272 53% 98 66%
        Font: Pla Director Territorial de l’Empordà

1.3.3.- Atur 

Les comarques litorals gironines són les que més han vist augmentar les taxes d’atur en el 
darrer any 2008 dins el conjunt de Catalunya. Concretament, a la comarca de l’Alt Empordà 
l’augment  ha  estat  del  73% entre  el  desembre  del  2007  i  del  2008,  amb una  ciutat  com 
Figueres on es registren els increments més importants amb un 88%, evolució que l’ha portat a 
assolir  xifres rècords per a la ciutat.  Aquesta situació requereix de l’adopció d’un seguit  de 
mesures  encaminades  a  aturar  aquesta  tendència  com:  atorgar  una  ajuda  mínima  per  a 
desocupats de rendes baixes, que no compti el temps que els acomiadats hagin passat en 
expedients  de regulació  d'ocupació  temporals  o  l’aplicació  de  sistemes que  protegeixin  de 
l'embargament  d'habitatge  i  desnonaments  als  aturats  de  llarga  durada.  També  són 
necessàries polítiques actives d'ocupació, fomentant la formació per ajudar a la inserció laboral 
i millorant el temps en què es tramiten les ajudes a la desocupació. 

1.3.3.1.- Evolució del nombre d’aturats per branques d’activitat

Paral·lelament a les xifres de contractació, les dades d’aturats a la comarca de l’Alt Empordà 
pel 2008 mostren unes tendències molt similars, amb els serveis com el principal sector en 
nombre  d’aturats  seguit  de  la  construcció.  La  crisi  econòmica  i  del  sector  immobiliari  ha 
provocat que el nombre d’aturats en el sector de la construcció hagi assolit xifres rècords a 
Catalunya i a les comarques més vinculades al sector residencial i de la construcció com l’Alt 
Empordà, el Baix Empordà i la Selva.  

A nivell de temporalitat, és als mesos d’octubre, novembre i desembre quan el nombre d’aturats 
és més elevat, especialment pel sector serveis. El darrer sector d’activitat amb menys nombre 
d’aturats és l’agricultura degut a que és una activitat on hi treballa poca gent. Per tot plegat, els 
serveis acull el 63,53% dels aturats durant l’any 2008, la construcció el 20,63%, la indústria el 
9,38%, l’agricultura el 3,18% i, finalment, els aturats sense feina anterior representen el 3,69%.



Gràfic 1.3.10. Evolució del nombre d’aturats a l’Alt Empordà per sectors. Any 2008

Font: INEM

Si es fa referència a la mitjana del nombre d’aturats existents a la comarca pels darrers tres 
anys (2006-2008), s’observa com el nombre d’aquests experimenta una evolució molt diferent 
entre  els  anys  2006-2007 i  2007-2008.  En  els  primers  dos  anys  el  nombre  total  d’aturats 
disminueix,  sobretot  gràcies  al  descens  en  el  sector  primari  i  dels  serveis,  mentre  en  la 
construcció s’hi dona un lleuger creixement. En canvi, entre els anys 2007 i 2008 sí té lloc un  
augment molt important dels aturats en els diferents sectors d’activitats, conseqüència d’una 
situació econòmica complexa. En tots els sectors s’aprecia un increment del nombre d’aturats, 
especialment significatiu a la construcció que experimenta un augment superior al doble degut 
a una important crisis del sector immobiliari.  

Taula 1.3.8. Mitjana del nombre d'aturats per sectors d'activitats a l’Alt Empordà. Anys 2007 i 2008

Any Primari Indústria Construcció Serveis 
Sense 

ocupació 
anterior

Total

2006 140 371 407 3.098 170 4.186

2007 110 374 505 2.799 167 3.955

2008 176 520 1.145 3.524 205 5.570
 Font: Caixa de Catalunya. 2007 i  2008; INEM

La comparativa de les taxes de creixement de l’atur al 2007 per a les vuit comarques gironines i  
pels  dos  àmbits  de  referència,  la  província  de  Girona  i  Catalunya,  mostren  com  hi  ha 
diferències  destacables  entre  les  diferents  comarques  segons  l’activitat  a  la  que  es  faci  
referència. A l’Alt Empordà, és el sector de la construcció el que presenta un major creixement 
de l’atur amb una taxa molt superior a la resta de comarques gironines i també als dos àmbits  
de referència.  L’altra activitat  que presenta una taxa de creixement de l’atur  positiva  és la  
indústria, mentre que pel conjunt de la província i de Catalunya és negativa. Una altra categoria 
on  el  creixement  del  nombre  d’aturats  és  major  que  per  la  resta  d’àmbits  territorials  de  
referència és als aturats sense ocupació anterior. En altres sectors com el primari o els serveis,  
les taxes de creixement de l’atur a la comarca de l’Alt Empordà són on més disminueix.  

Taula 1.3.9. Taxes de creixement interanual de l'atur en % per comarques i sectors productius. Any 2007
Àmbit 

territorial
Primari Indústria Construcció Serveis Sense 

ocupació 
Total



anterior

Alt Empordà -21,4 0,8 13,3 -9,7 -1,8 -6,6

Baix Empordà -22,7 -2,8 -3,9 -13,3 -20,1 -11,5

Cerdanya 0 10,5 -3,6 0,5 -25 0

Garrotxa 20 3,3 -15,8 -7,7 -19,5 -4,1

Gironès -7,9 -1,3 6,3 -7,5 -14,1 -5,3

Pla de l'Estany -28 -1,8 -15,2 -11,8 -24 -10

Ripollès -28,6 -9,8 10,3 -6,6 -8,3 -7,4

Selva 0 -1 -2,9 -11 -39,8 -9,1
Província de 
Girona -8,4 -0,4 -3,1 -7,2 -18,9 -5,9

Catalunya -2,1 -4,1 3,4 0 -18,4 -1,7
 Font: Caixa de Catalunya. 2008

1.3.3.2.- Taxes d’atur per edats i sexes 

Les xifres d’atur a l’Alt Empordà pel darrer any 2008 situen als homes per sobre de les dones 
en nombres d’aturats en les tres franges d’edats establertes. D’aquesta manera, els homes 
representen el 53,62% del total d’aturats, mentre les dones el 46,67% restant. A nivell d’edats,  
és el grup de persones entre els 25 i els 44 anys els que presenten un índexs d’atur més 
elevats, seguit de lluny pels majors de 45 anys, i finalment, el grup de menys de 25 anys amb 
un representació al voltant del 10%. 

Gràfic 1.3.11. Percentatge d’aturats a l’Alt Empordà per grans grups d’edats i sexes. Any 2008

              Font: INEM

Malgrat aquests percentatges, a l’Alt Empordà existeix un problemàtica amb l’elevada taxa de 
joves menors de 30 anys aturats. Segons dades del mateix Consell Comarcal de l’Alt Empordà, 
al mes de desembre de 2008 hi havia a la comarca un total de 7.908 aturats i 11.189 demandes 
d’ocupació.  D’aquests,  375  aturats  tenien  menys de  20  anys,  1.117  es  trobaven  en  edats 
situades entre 20 i 25 anys, i 1.580 tenien entre 25 i 30 anys. Aquestes xifres la situen com la 
comarca amb més joves aturats, esdevenint-se un dels principals reptes de futur. 

En el cas de la ciutat de Figueres els percentatges de joves aturats de menys de 30 anys és  
menor que la del conjunt de l’Alt Empordà (25,7% i 38,8% respectivament), fet que és degut a 
que  de les 3.362  figuerencs  aturades,  865 persones tenen  menys de 30 anys,  mentre  un 
nombre també important (870 persones) són majors de 45 anys. 

1.3.3.3.- Població activa i inactiva 



El percentatge de població no activa a l’Alt Empordà, per l’any 2001, és sensiblement superior a 
l’existent al conjunt de la província de Girona i de Catalunya. Aquesta superioritat és deguda, 
en  bona part,  a  un  nombre  de  jubilats  o  pensionistes  i  a  un  seguit  d’altres  situacions  no 
contemplades en la següent taula que presenten xifres força superiors a les dues mitjanes de 
referència. 

Taula 1.3.10. Percentatges de població activa a l’Alt Empordà, Girona i Catalunya. Any 2001

Municipis Total de 
població

Població 
activa total

Població inactiva

Jubilats o 
pensionistes

Incapacitat
s 

permanents
Escolars i 
estudiants

Feines de 
la llar

Altres 
situacions

Total 
no 

actius
Alt Empordà 99.099 47,41% 17,49% 1,46% 18,13% 8,89% 6,63% 52,59%
Província 
Girona 562.359 50,09% 17,12% 1,72% 18,31% 7,73% 5,03% 49,91%

Catalunya 6.304.366 49,73% 15,81% 2,17% 18,03% 9,16% 5,10% 50,27%
Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Al marge d’aquestes dades generals,  si  s’aprofundeix  a  nivell  municipal  es pot  veure com 
existeixen determinats municipis on el percentatge de població inactiva és molt superior a la del 
conjunt de la comarca de l’Alt Empordà. La major part d’aquests municipis presenten uns grups 
d’estudiants i/o jubilats molt destacats, i normalment solen ser municipis no molt importants en 
nombre total de població i  situats en zones interiors de la comarca. L’exemple més clar és 
Capmany amb el 73,1% de la població no activa, mentre sis altres municipis el segueixen amb 
més del 60% (Rabós, Vilamaniscle i Sant Mori, Sant Miquel de Fluvià i Garriguella). Trenta-cinc 
municipis més presenten un percentatge de població inactiva superior a la mitjana comarcal, 
mentre la resta de municipis (26) es troben per sota. Entre els principals municipis en nombre 
d’habitants, Figueres i l’Escala, presenten uns percentatges una mica superiors a la mitjana 
comarcal, mentre altres municipis com Castelló d’Empúries i  Roses es troben una mica per 
sota.   

1.3.3.4.- Distribució de l’atur pels municipis de l’Alt Empordà 

Les  dades  d’atur  al  conjunt  de  la  comarca  per  l’any  2008  estan  molt  condicionades  per 
l’elevada xifra de Figueres que acull el 38,74% dels aturats. Amb percentatges molt inferiors, tot 
i que també destacables, hi ha tres municipis turístics litorals com: Roses (16,07%), Castelló 
d’Empúries (9,04%) i l’Escala (6,58%). Amb percentatges inferiors seguirien els municipis de 
Llançà  (3,35%),  Vilafant  (3,20%) i  la  Jonquera  (2,58%).  D’aquesta  manera,  s’observen  un 
seguit de factors implicats en la localització dels municipis amb un major nombre d’aturats com 
són el grau de litoralitat, la grandària en nombre de població i la proximitat amb la ciutat de 
Figueres.

Mapa 14. Taxes d’aturats als municipis de l’Alt Empordà. Any 2008



 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya

1.3.3.5.- Programes d’actuació per fer front a l’augment de l’atur a la comarca 

Per posar fre a aquesta situació problemàtica amb el gran augment del nombre d’aturats a l’Alt  
Empordà, les diferents entitats locals, ajuntaments i el propi Consell Comarcal estan destinant 
una inversió econòmica important procedent del  Servei  d’Ocupació de Catalunya pels anys 
2008 i  2009. Les accions que s’estan portant a terme o estan previstes es classifiquen en 
diferents grups de programes:

- Programes  de  Desenvolupament  Local:  consisteix  en  la  contractació,  per  part 
d’administracions  locals  i  altres  organismes,  dels  anomenats  Agents  d’Ocupació  i 
Desenvolupament  Local  amb  la  finalitat  d’impulsar  polítiques  econòmiques  que 
permetin la igualtat d’oportunitats, la promoció empresarial, la dinamització comercial, 
el desenvolupament turístic o el foment d’energies alternatives com a sector productiu 
local. 

- Programes experimentals en matèria d’Ocupació (PEMO) i Projectes Innovadors: es 
basen en el l’aplicació de dispositius encaminats a donar suport a la inserció laboral, 
especialment d’aquells col·lectius més problemàtics i amb majors dificultats, a través de 
l’orientació,  l’assessorament  i  la  formació professional.  Al  Consell  Comarcal  de l’Alt 
Empordà  s’hi  desenvolupa  un PEMO que pretén  millorar  l’ocupació  de la  comarca 
mitjançant la implantació de serveis a domicili com l’atenció a la gent gran, la cura de 
malalts, d’infants i serveis domèstics. Els Projectes Innovadors van dirigits a la millora 
de les oportunitats d’ocupació i de la qualitat dels llocs de treball, ajudant a incrementar 
els nivells de competitivitat de les empreses i donant suport a l’activitat econòmica. A 
l’Alt  Empordà  hi  ha  dos  projectes  innovadors  en  marxa  finançats  amb  fons  del 
Departament  de  Treball.  Un  d’ells  és  la  Federació  Altempordanesa  d’Empresaris 
consistent en crear una xarxa entre les dones empresàries de la comarca. L’altre és el  
projecte Consell  Comarcal de l’Alt Empordà consistent en la inserció de dones amb 
necessitats específiques a través d’assessorament, itineraris d’inserció personalitzats i 
suport en la recerca de feina.



- Programes de Qualificació Professional: basats en la formació de persones aturades, a 
través  de diferents  cursos,  en aquells  sectors prioritaris  i  emergents on hi  ha més 
oportunitats laborals.

- Programes Mixtos de Formació i  Treball:  permeten a una persona treballar amb un 
contracte a la vegada que s’està formant en la pròpia feina que desenvolupa dins una 
escola taller, cases d’oficis o tallers d’ocupació. Alguns d’aquests programes s’estan 
desenvolupament durant aquest 2009 a la ciutat de Figueres, com és el cas del Taller  
d’Ocupació Figueres 2009 o l’Escola Taller Castell de Sant Ferran.  

- Plans  d’Ocupació:  ajuts  destinats  a  entitats  que  ho  sol·licitin  per  tal  de  contractar 
temporalment  persones  amb  dificultats  per  insertar-se  al  món  laboral.  Aquestes 
iniciatives  es  duen  a  terme  a  través  dels  propis  ajuntaments,  en  el  cas  de  l’Alt 
Empordà, ja són 9 qui els han desenvolupat. 

- Programes  d’Orientació  Professional:  consisteix  en  la  contractació  de  tècnics  que 
ajuden a les persones aturades a orientar-les laboralment i a trobar feina, tant per part  
d’administracions locals com per entitats sense ànim de lucre. 

1.3.4.- Incidència ambiental de les activitats industrials 

Fins aquest mateix any 2009, les activitats econòmiques que tenen incidència mediambiental 
estan  subjectes  a  la  llei  3/1998  de  la  Intervenció  Integral  de  l’Administració  Ambiental, 
juntament  amb  el  Decret  136/1999  que  va  ser  modificat  per  un  altre  posterior  (Decret 
143/2003),  pel  qual  s’aprovava  el  Reglament  general  del  desplegament  de  la  Intervenció 
Integral de l’Administració Ambiental.  Amb totes aquestes, qualsevol activitat econòmica, de 
titularitat pública o privada, que pogués tenir algun tipus d’incidència ambiental sobre el medi 
ambiental, la seguretat i la salut de les persones, ha d’estar sotmesa a la pròpia llei per tal de  
rebre el permís corresponent per instal·lar-se en un determinat territori amb el compliment de 
tots els paràmetres legals. Amb això, es pretén assolir tres objectius:  

1) Assegurar un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient per a garantir  
una  bona qualitat  de  vida,  mitjançant  la  utilització  dels  instruments  necessaris  que 
permetin  prevenir,  minimitzar,  corregir  i  controlar  els  impactes  que  les  activitats 
sotmeses a aquesta Llei originen.

2)  Afavorir  un  desenvolupament  sostenible  mitjançant  un  sistema  d’intervenció 
administrativa  ambiental  que  harmonitzi  el  desenvolupament  econòmic  amb  la 
protecció del medi ambient.

3)  Reduir  les  càrregues  administratives  dels  particulars  i  agilitar  els  procediments 
administratius garantint la col·laboració i la coordinació de les administracions que han 
d’intervenir.

Segons la  tipologia  d’activitat  industrial  i  de la  incidència  ambiental  que genera,  existeixen 
diferents règims d’autoritzacions corresponents als següents annexos:  

- Annex I, al règim d’autorització ambiental. S’inclouen les activitats amb una incidència 
ambiental elevada.

- Annex II, al règim de llicència ambiental. S’inclouen les activitats amb una incidència 
ambiental moderada.

- Annex  III,  al  règim  de  comunicació  ambiental.  S’inclouen  les  activitats  amb  una 
incidència ambiental baixa.

Actualment s’està treballant amb l’elaboració d’una nova llei que inclogui i adapti la complexa 
legislació existent en temes de prevenció i control de la contaminació i en l’avaluació d’impacte 
ambiental.  Concretament,  el  dia 10 de febrer de 2009 es va aprovar  el  projecte de llei  de  
prevenció i control ambiental amb la intenció de simplificar els costos de tramitació que fins ara 
havien d’assumir les empreses, essent així una mesura que ha d’ajudar a fer front a l’actual 
moment  de  crisis  econòmica.  Properament,  la  major  part  de  les  activitats  que  antigament 
requerien una autorització ambiental per part de la Generalitat, concretament el 90%, només 
requeriran una simple llicència ambiental atorgada pels mateixos municipis on es contindran 
totes  les  determinacions  relatives  a  la  salut,  la  prevenció  d’incendis,  la  contaminació 



atmosfèrica, les aigües residuals, la contaminació acústica, la gestió de residus, la seguretat, 
etc. D’aquesta manera, amb aquesta llei  més laxa se’ls hi pressuposa a les empreses una 
responsabilitat ambiental, i només a posteriori se’ls hi faran controls.  

1.3.4.1.- Activitats amb llicència ambiental

Del total de 68 municipis que constitueixen la comarca de l’Alt Empordà, una àmplia majoria, 43 
municipis, disposen com a mínim d’una activitat amb autorització ambiental. Destacable és la 
presència  del  municipi  de  Llers  amb  un  total  de  10  autoritzacions  ambientals,  seguit  del 
Ventalló i Peralada amb 8 autoritzacions, Cabanelles 7, Masarac i Vilamalla 6, Fortià i Borrassà 
5, Torroella de Fluvià, Santa Llogaia d’Àlguema, Lladó i Avinyonet de Puigventós 4, Rabós, 
Pau,  Figueres  i  Cabanes 3,  Sant  Climent  Sescebes,  Pedret  i  Marzà,  la  Jonquera i  el  Far 
d’Empordà 2, i finalment, un seguit de 23 municipis amb una única autorització ambiental. En 
total s’han concedit un total de 114 autoritzacions ambientals a activitats de l’Alt Empordà.

La representativitat  de les  llicències  ambientals  en  els  municipis  de  l’Alt  Empordà  és  més 
important que no pas la presència d’autoritzacions ambientals, amb un total de 262 llicències 
ambientals. Aquestes estan repartides en un total de 50 municipis que, com a mínim, tenen una 
activitat  que  li  ha  estat  atorgada  una  llicència  ambiental.  Destacable  és  la  presència  del 
municipi de Peralada amb un total de 30 llicències ambientals, seguit  de Masarac amb 19, 
Cabanes amb 15, el Far d’Empordà i Siurana amb 13, Castelló d’Empúries amb 12, Ordis amb 
10,  Boadella d’Empordà i Navata amb 9,  Ventalló i  Vilafant amb 8,  Garrigàs,  Vilamacolum, 
Vilamalla i  Vila-sacra amb 7, Bàscara i  Vilabertran amb 6,  Borrassà,  Cistella i  Torroella de 
Fluvià  amb 5,  Figueres  i  Pedret  i  Marzà  amb 4,  un grup  format  per  vuit  municipis  amb 3 
llicències ambientals cadascun, nou municipis amb 2 llicències ambientals i, finalment, onze 
municipis amb una única llicència ambiental. Els municipis de Cabanelles, Cadaqués, Darnius, 
la Jonquera, Llançà, Maçanet de Cabrenys, Portbou, Port de la Selva, Rabós, Sant Climent  
Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel del Fluvià, la Selva de Mar, la Vajol, Vilajuïga i  
Vilamaniscle, no disposen de cap llicència ambiental resolta. 

1.3.4.1.- Instruments de millora de la gestió ambiental de les empreses

a) Sistemes de Gestió Ambiental (ISO 14001 i EMAS)

Els requisits  mediambientals  i  la  legislació  existent  per  millorar  la gestió  ambiental  que les 
diferents  empreses  fan  de  la  seva  producció  és  cada  vegada  més  nombrosa  i  estricte.  
Existeixen múltiples metodologies i instruments que permeten millorar la gestió ambiental que 
les diferents empreses fan de la seva producció. Un dels principals són els Sistemes de Gestió  
Ambiental (SGMA) consistent en que les empreses i organismes productius en general puguin 
assolir i mantenir un correcte funcionament, conforme amb les fites mediambientals establertes 
i  responent  eficaçment  als  canvis  de  les  pressions  reglamentàries,  socials,  financeres, 
competitives i dels riscos ambientals. Permeten a les empreses el estar al dia i no incomplir cap 
requisit ambiental. 

Un  sistema  corporatiu  de  gestió  mediambiental  ha  d’oferir  l’oportunitat  de  reduir  el 
malbaratament  de  recursos  i  el  volum  de  residus  i  emissions,  tot  reduint  els  costos  i  
augmentant l’eficiència, a la vegada que millorant la imatge d’empresa compromesa amb la 
conservació  del  medi  ambient.  Així,  la  implantació  del  SGMA permet  obtenir  uns beneficis 
mediambientals,  però  també  una  millora  econòmica  i  de  màrqueting  per  a  l’empresa, 
proporcionant-li majors oportunitats d’èxit en l’àmbit industrial.

Una de les maneres que tenen les empreses per implantar un SGMA és l’aplicació de la norma 
ISO14001  que  permetrà  establir  les  bases  per  a  la  correcta  gestió  dels  aspectes 
mediambientals  de  l’empresa,  aconseguint  un  reconeixement  del  sistema  mitjançant  una 
certificació  per  part  d’un  organisme  acreditat.  L’altra  de  les  solucions  dels  SGMA són  les 
certificacions ambientals EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Els diferents països de 
la Unió Europea que desenvolupen aquests instruments ho fan mitjançant diferents normatives, 
tot  i  que segueixen en comú un mateix objectiu de gestió mediambiental  integrada amb el  
funcionament habitual de l’empresa. A més, la EMAS obliga a que les entitats que vulguin 
obtenir el certificat hagin d’editar una declaració ambiental que s’haurà de posar a disposició 
del públic. Les certificacions EMAS estan limitades a certes activitats del sector productiu i 



d’alguns  altres  sectors,  mentre  la  ISO  pot  aplicar-se  indistintament  a  totes  les  indústries 
productives. 

A la comarca de l’Alt Empordà hi ha un total de nou empreses que tenen implantat un Sistema 
de  Gestió  Ambiental  EMAS,  cinc  dels  quals  són  càmpings.  D’aquests  tres  també  tenen 
implantada la norma ISO 14001.

Taula 1.3.11. Empreses amb sistemes de gestió ambientals implantats
Nom empresa Municipi SGMA

Càmping l'Ànfora S.L. Sant Pere Pescador EMAS

Càmping la Ballena Alegre (2) Sant Pere Pescador EMAS

Càmping Laguna Castelló d'Empúries EMAS ISO 14001

Càmping Mas Nou Castelló d'Empúries EMAS ISO 14001

Càmping Salatà S.L. Roses EMAS

Port de Roses, S.A. Roses EMAS ISO 14001

Transports Padrosa, S.A. Llers EMAS

Club de Golf Peralada, SA. Peralada EMAS

Hospital de Figueres (3 centres) Figueres EMAS  
      Font: Departament Media Ambient i Habitatge

b) Ecoetiquetes (Distintiu de garantía de qualitat ambiental i Etiqueta ecològica de la 
Unió Europea)

Les conegudes com a etiquetes ecològiques o ecoetiquetes són uns distintius ambientals que 
s’atorguen a una sèrie de productes o serveis per tal d’identificar-los i certificar-los conforme 
són productes que s’han elaborat  sota unes condicions determinades respectuoses amb el 
medi  ambient.  La  implantació  d’una ecoetiqueta  permet  incorporar  els  costos  ecològics  de 
producció i distribució al preu final del producte.  Aquests mecanismes de mercat tenen, però, 
un caràcter totalment voluntari, malgrat que les exigències de la societat sobre les garanties 
ambientals dels seus productes són cada vegada majors. També cal considerar que aquestes 
ecoetiquetes tenen una menor afectació sobre el medi ambient que d’altres instruments als que 
anteriorment s’ha fet referència.  

A Catalunya,  la  Direcció  General  de Qualitat  Ambiental  del  Departament  de Medi  Ambient 
s’encarrega  d’atorgar  dues  ecoetiquetes:  el  Distintiu  de  garantia  de  qualitat  ambiental  i 
l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

Figura 1.3.1. Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Aquests dos sistemes complementaris de qualificació ambiental li atorga als productes i serveis 
que  disposen  d’ells  d’una  major  credibilitat,  fiabilitat  i  visibilitat  davant  els  possibles 
consumidors. Al conjunt de la comarca de l’Alt Empordà hi ha un total de set empreses que 
disposen d’un Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental, mentre que d’Etiquetes ecològiques 
de la Unió Europea no n’hi ha cap. La vigència dels distintius de qualitat és per tres anys,  
període  a  partir  del  qual  és  necessària  la  seva  renovació.  La  intenció  de  tots  plegats  es 
potenciar  els  productes  altempordanesos  de  qualitat  i  vincular-los  a  una  altra  activitat 
fonamental per a la comarca com és el turisme. 

   El Distintiu          L’etiqueta de la UE



Taula 1.3.12. Empreses amb Distintius de Garantía de Qualitat Ambiental i Etiquetes ecològiques de la 
UE

Nom empresa Municipi Distintiu de Garantía de 
Qualitat Ambiental

Etiqueta ecològica 
de la UE

Càmping Las Palmeras Sant Pere Pescador SI No

Càmping Laguna Castelló d'Empúries SI No

Càmping Salatà Roses SI No

Hotel Ronda Figueres Figueres SI No
Establiment de turisme rural Can 
Gener Capmany SI No

Establiment de turisme rural La 
Costa Peralada SI No

Establiment de turisme rural Can 
Massot Darnius SI No

      Font: Departament Media Ambient i Habitatge

c) Diagnosi ambiental d’oportunitats de minimització

L’àrea del Departament de Medi Ambient, a través del Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient  
(CEMA), és l’encarregada de la promoció de les pràctiques i les tecnologies a les indústries per  
tal  de reduir  els residus i  les emissions generades en els seus processos productius.  Més 
concretament,  el  instrument  utilitzat  pel  CEMA és  la  Diagnosi  Ambiental  d’Oportunitats  de 
Minimització (DAOM) consistent en l’avaluació per part d’experts del procés productiu d’una 
empresa amb l’objectiu  de determinar la millor  estratègia  empresarial  per  a desenvolupar i  
aplicar  pràctiques  i  tecnologies  més  ecoeficients,  que  siguin  més  viables  tècnicament  i 
econòmicament.  

Una DAOM es caracteritza  per  la  seva  brevetat  en la  realització,  representa una despesa 
econòmica reduïda,  recopila i  elabora informació ambiental  rellevant,  analitza els processos 
críticament i identifica les oportunitats, elabora i recull alternatives i estima la millora ambiental 
assolible.  La potenciació de la imatge corporativa de l’empresa, la millora de la política de 
comunicació i del producte final, el increment de la satisfacció del personal i la seva formació, la  
disminució  de  riscos  i  l’anticipació  als  nous  escenaris  que  s’esdevindran  són  alguns  dels 
avantatges que proporciona la DAOM.

d) Subvencions per empreses

Existeixen un seguit  d’ajuts i  subvencions que les empreses poden sol·licitar per millorar la 
gestió ambiental de les seves activitats amb l’aplicació dels diferents instruments existents:

• Convocatòria d’ajuts portada a terme pel Departament de Medi Ambient  i  Habitatge 
amb  la  finalitat  d’ajudar  a  les  empreses  públiques  i  privades  a  la  implantació  de 
sistemes voluntaris de gestió ambiental, tot reduint el seu cost. Anualment s’aproven 
les bases reguladores dels ajuts  on s’especifiquen els  terminis  i  les condicions per 
presentar les sol·licituds. 

• Línia d’ajuts del DMAH per al desenvolupament dels assaigs i/o controls necessaris per 
a l’obtenció del Distintiu de garantia de qualitat ambiental o de l’Etiqueta ecològica de la 
Unió  Europea.  L’objectiu  d’aquests  ajuts  és  facilitar  l’accés  de  les  empreses 
interessades a aquests sistemes d’ecoetiquetatge. Les bases reguladores i els terminis 
de presentació de les sol·licituds s’aproven anualment. 

• Aplicació del Reial Decret 1594/1997, de 17 d’octubre, pel qual es regula la deducció 
per inversions destinades a la protecció del Medi Ambient. S’ofereix a les empreses la 
possibilitat  de desgravar fins a un 10% del impost  de societats d’aquelles activitats 
encaminades a reduir o evitar la contaminació atmosfèrica, la càrrega de contaminant 
abocada a les aigües subterrànies, superficials i marines, així com recuperar o tractar 
correctament els residus industrials generats.

• Subvencions  per  a  la  realització  de  Diagnosis  Ambientals  d’Oportunitats  de 
Minimització  (DAOM).  El  Centre per  a l’Empresa i  el  Medi  Ambient  subvenciona la 



realització de la DAOM fins a un 80% per a petites i mitjanes empreses i fins a un 50% 
per a grans empreses. També atorga subvencions de fins el 30% per a la realització 
d’actuacions  derivades  de  les  Diagnosis  Ambientals  d’Oportunitats  de  Minimització 
(DAOM).

1.4.- La cohesió territorial
Molts  són  els  elements  que  afavoreixen  la  cohesió  territorial  de  tota  la  comarca  de  l’Alt 
Empordà o de determinades zones. De la mateixa manera, hi ha un altre seguit d’elements que  
actuen en la direcció oposada, establint diferències entre espais que els hi fan mantenir uns 
nivells baixos de relació i cohesió. 

1.4.1.- Elements de cohesió

1.4.1.1.- Condicionants físics i naturals

Els condicionants físics i naturals són uns els elements que més contribueixen a la cohesió 
territorial, juntament amb els condicions antròpics, sense els quals no s’establirien les diferents 
àrees i infraestructures urbanes disposades sobre el territori de manera estratègica. Entre els 
elements naturals cohesionadors del territori, destaca la presència de tot l’espai de la plana 
altempordanesa que ha estat l’espai on principalment s’ha assentat la població i les principals 
infraestructures, a la vegada que atorgant unes característiques comuns per espais de l’interior 
i  de les zones més litorals de la plana.  Pel que fa a les activitats  que històricament s’han 
desenvolupat a la plana, hi ha definit d’un model de vida molt relacionat amb l’activitat agrícola 
de les fèrtils terres de la plana i la consolidació d’unes vies de comunicació que han mantingut  
una estreta relació entre les principals poblacions de la comarca. 

Tot plegat, sota la clara influència de Figueres sobre la resta de la comarca, convertint-se en el  
centre  de  referència  i  de  creixement  urbanístic,  poblacional  i  d’activitats,  acaparant  una 
important concentració d’infraestructures i serveis respecte al conjunt de la comarca. La seva 
centralitat vers la resta de la comarca, i sobretot sobre els municipis veïns més propers, així  
com la seva situació estratègica a la plana, ha fet que s’anés enfortint amb el pas del temps 
convertint-se en el punt vertebrador de les principals vies de comunicació que travessen la 
comarca: la carretera N-II, l’autopista AP-7 i la propera estació del tren d’alta velocitat. De tot 
plegat, també es veuen directament implicades les poblacions situades a la seva àrea urbana, 
ja que mantenen una estreta relació de dependència amb Figueres. Aquesta àrea urbana acull  
més de 60.000 habitants, amb un continu urbà molt cohesionat que en els darrers anys ha 
crescut molt.  

Retornant  als  elements naturals  que intervenen en la cohesió territorial  de la  comarca,  cal 
destacar la presència d’una important superfície forestal que domina als sectors oest i nord de 
la comarca, establint una àmplia zona del territori amb unes característiques molt similars i amb 
una continuïtat ambiental i paisatgística molt important. Uns altres elements com són els cursos 
fluvials, principalment els rius Muga i Fluvià, també desenvolupen un paper clau en la cohesió 
territorial en tant que són uns elements que actuen com a corredors biològics d’alt valor i per 
què són els elements al voltant dels quals s’han assentat els principals nuclis urbans de la 
plana en busca del preuat recurs natural que és l’aigua. Per una altra banda, també cal veure  
que en algunes ocasions els rius no actuen cohesionant el  territori,  sinó tot  el  contrari,  en 
dificulten les relacions o són utilitzats com a delimitadors entre determinades zones.   

El  ric i  variat  paisatge natural de la comarca configurat  un territori  on el 29,5% de la seva  
superfície està ocupada per un paratge protegit. Entre aquests hi destacament la presència del 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, el Parc Natural del Cap de Creus, l’Alta Garrotxa 
empordanesa, el Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, la serra de l’Albera, el massís 
de les Salines, els estanys de la Jonquera i els penya-segats de la Muga. Tot aquests espais  
guarden  una  estreta  relació  entre  ells  en  tant  que  són  espais  d’alt  valor  paisatgístic  i 
patrimonial, de manera que també poden ser considerats com elements que contribueixen a la 
cohesió  territorial,  si  bé  és  cert  que  sovint  han  de  compartir  protagonisme  amb elements 
antròpics molt propers.  



Finalment, els darrers elements naturals existents a la comarca amb una funció cohesionadora 
important són els sistemes muntanyosos que envolten la plana. De fet, l’efecte d’aquests espais 
muntanyosos, on hi ha localitzats múltiples nuclis de població, presenta una tipologia i unes 
condicions molt diferents als espais de plana i del litoral, amb la qual cosa s’esdevé una clara  
desestructuració del territori, amb una important falta de cohesió territorial d’aquests espais de 
muntanya que majoritàriament es desenvolupen al marge dels principals nuclis i eixos de la 
comarca.  Aquest  desequilibri  territorial  ha  donat  com  a  resultat  diferents  tipologies  de 
creixement,  amb  uns  espais  abocats  al  creixement  urbà,  de  les  infraestructures  i  de  les 
activitats,  i  uns  altres  espais  amb petits  municipis  molt  vinculats  amb l’entorn  i  que  tenen 
plenament assumit un estil de vida i de creixement molt diferent als grans nuclis de població de 
la comarca. 

Pel  que  fa  a  la  franja  litoral,  especialment  des  de  Roses  fins  l’Escala,  presenta  unes 
característiques que l’assimilen i  l’uneixen molt  al  sistema urbà de Figueres,  de la mateixa 
manera que manté uns forts vincles d’unió entre ells. Un dels elements de cohesió d’aquests 
espais és la pròpia activitat que majoritàriament s’hi desenvolupa. El fet de tractar-se de nuclis  
eminentment turístics els hi ha proporcionat una clara vocació cap al creixement urbanístic i 
demogràfic, així com de consolidació del sector terciari. 

1.4.1.2.- Eixos de comunicació

Tot  plegat  ha  generat  la  necessitat,  durant  les  darreres  dècades,  de  crear  uns  eixos  de 
comunicació potents que uneixen els principals nuclis de població, especialment els situats a la 
zona de la plana. Aquests mateixos eixos han jugat un paper clau en el propi desenvolupament  
d’aquests  nuclis  que  han  anat  experimentant  un  progressiu  creixement  del  seu  pes  en  la 
comarca. El resultat ha estat una xarxa viària a la comarca que presenta una extensió total de 
629,3  km de  carreteres,  sense  tenir  en  compte  les  vies  urbanes  dels  diferents  municipis. 
D’aquesta xarxa, el 22,83% són vies d’àmbit nacional, el 19,58% pertanyen a la xarxa comarcal 
i el 57,59% a l’àmbit local. En quant a la seva titularitat, el 23,7% de la xarxa és de titularitat  
estatal, el 38,8% de la Generalitat de Catalunya i el 38,2% de la Diputació de Girona. 

Els principals eixos de comunicació sobre els quals s’estructura la comarca són la carretera 
Nacional N-II, l’autopista AP-7, la properament desdoblada autovia, així com el futur traçat del  
Tren  de  Gran  Velocitat  amb ample  internacional,  o  el  ferrocarril  transversal  de  Catalunya. 
Aquestes vies constitueixen un canal de comunicacions de primer ordre i cada vegada més 
transitat, amb major pes sobre el territori altempordanès i els seus veïns actuant de nexes amb 
comarques veïnes i la frontera francesa. Tindran un paper decisiu al reforçar l’Alt Empordà com 
a cruïlla de comunicacions, estructurant l’entrada europea a la península amb l’enclavament 
estratègic de Figueres a les seves portes.

Aquest eix de comunicacions travessa la comarca de nord a sud pel centre de la mateixa, a la  
vegada que serveixen d’enllaç per les carreteres que connecten el sistema urbà de Figueres 
amb les importants poblacions del litoral de l’Escala, Roses i Llançà. En el cas de la carretera 
C-260, creua la comarca de forma transversal comunicant amb la Garrotxa per la part oest i 
amb  els  municipis  turístics  del  litoral  de  Roses  i  Empuriabrava  per  l’est.  Aquesta  via  és 
important en tant que connecta dues ciutats importants en població i en dinàmica econòmica, 
que  s’han  convertit  cadascuna  d’elles  en  indrets  amb una  determinada  centralitat.  També 
presenta desdoblaments fets per diverses fases i un trànsit de vehicles important. La carretera 
C-31 connecta Figueres amb la part sud i del Baix Empordà, mentre la N-260 ho fa amb Llançà 
i la resta de municipis de la Costa Brava nord. 

Mapa 15. Xarxa de carreteres principals de l’Alt Empordà



  Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge

A més d’aquesta xarxa  de carreteres principals,  existeix  una extensa i  complexa malla  de 
carreteres secundaries i locals que articulen i donen cohesió al territori, unint tots els municipis  
de  la  comarca,  especialment  els  localitzats  a  la  zona  de  la  plana,  mentre  els  nuclis  de 
muntanya  presenten  accessos  encara  més  secundaris.  No  hi  ha  nuclis  habitats  mal 
comunicats, si  bé és cert que en alguns casos caldria millorar l’estat d’algunes carreteres i  
solucionar els problemes de trànsit a l’estiu. 

Així  doncs,  tot  i  l’existència  d’aquesta  xarxa  d’infraestructures  encapçalada  per  l’autopista, 
l’actual  xarxa  viària  i  de  transport  de  la  comarca  presenta  moltes  deficiències  en 
infraestructures,  essent  en molts casos insuficient  pel  volum de circulació  que suporta.  Els 
principals problemes de mobilitat de la comarca són a nivell intracomarcal, conseqüència de 
dos  factors  principalment.  En  primer  lloc,  el  disseny  radial  de la  xarxa  viària  en  relació  a 
Figueres que dificulta la mobilitat entre nuclis relativament propers dins la comarca i també 
respecte al Baix Empordà. Aquest disseny dificulta el creixement i  la consolidació de molts  
nuclis  de població  intermedis  de la  comarca.  En segon lloc,  l’escassa dotació de transport 
públic entre les principals poblacions i els municipis més petits i de l’interior, fet que dificulta 
molt la mobilitat interna. Darrerament s’estan fent millores en aquest sentit, especialment amb 
l’augment de la freqüència de transport públic entre els principals nuclis de la comarca com: el 
servei Roses – Figueres per Castelló d’Empúries i per Vilajuïga o el servei entre el Port de la  
Selva i  Figueres. Les possibilitats de potenciació dels transport  col·lectiu està principalment 
relacionada amb el desenvolupament a curt termini de les infraestructures viàries i, sobretot, 
ferroviàries  dins  l’anomenat  corredor  nord-sud.  El  tren  d’alta  velocitat  ha  de  millorar 
substancialment la participació del transport públic en la mobilitat de Figueres i la seva àrea 
d’influència amb Girona i entre els municipis empordanesos cap a Barcelona. D’altra banda, la 
política  territorial  plantejada  amb  el  reforçament  dels  dos  nuclis  de  polaritat,  la  ciutat  de 
Figueres i de Girona, implicarà una política de mobilitat urbana cada vegada més restrictiva.

Els Índexs de Mobilitat Diari de cadascuna de les principals carreteres de la comarca presenten 
xifres força dispars. Les dues vies amb més trànsit són, amb diferència, l’autopista AP-7 i la 
carretera  C-260  que  comunica  Figueres  amb  Roses.  Per  sota  d’aquestes  hi  destaca  la 



presència de la carretera N-II, especialment el tram entre Girona i Figueres on el trànsit de 
vehicles rodats és molt important. A continuació hi ha la carretera N-260 de Portbou a Figueres 
amb els trams destacats de Vilabertran i Llançà-Vilajuïga, i la carretera A-26 que comunica 
Figueres amb Besalú.

Taula 1.4.1. Índex de mobilitat diària (IMD) anual de la xarxa viària de l'Alt Empordà
Xarxa viària IMD anual (veh./dia)

N-II

entre Girona i Figueres > 15.000
variant de Figueres 13.000 - 15.500

Pont de Molins 14.747
Capmany 12.648

la Jonquera (poble) 18.244
frontera 8.771

N-260: Portbou -Figueres 
i A-26 Figueres - Besalú

Portbou (frontera) 1.902
Llançà 6.717

Llançà - Vilajuïga 10.506
Vilabertran 14.983

Avinyonet de Puigventós 8.549
Navata 8.102

Besalú est 6.945

AP-7

Bàscara 26.700
Figueres sud 17.750
Figueres nord 22.116

la Jonquera (poble) 21.388
accés duana 26.856

C-31: Figueres - Verges
Verges - Viladamat 6.476

Viladamat - Vilamacolum 7.490
GIV-6215-A2 (Vilamalla) 10.151

C-260: Figueres - Roses

Figueres - Vilatenim 26.971
Vilatenim - Vila-sacra 22.128
Castelló d'Empúries - 

Empuriabrava 23.705

Empuriabrava - Roses 22.434
                       Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques

La mobilitat interna a la comarca de l’Alt Empordà és molt important, tant en dies laborals com 
en caps de setmana. D’aquesta manera, el 93,9% dels desplaçaments realitzats a la comarca 
en dies feiners i durant l’any 2006 es van realitzar sense sortir de la mateixa, mentre que als  
cap de setmana els moviments interns són una mica més baixos (90%), indicatiu que la gent 
surt una mica més de la seva comarca. Aquests percentatges d’autocontenció de la mobilitat 
comarcal és, per aquest any, superior a la resta de comarques gironines.

Les  carreteres  no  són,  però,  les  úniques  infraestructures  de  comunicació  importants  a  la 
comarca.  El  traçat  ferroviari  també  té  un  pes  destacable  amb  la  cohesió  de  la  comarca,  
especialment dels municipis de l’eix de Figueres gràcies a la línia que ve de Barcelona i arriba 
fins a Portbou, abans de creuar la capital comarcal. Aquesta via és considerada de primer ordre  
amb un carril per sentit i amb un elevat trànsit de persones i mercaderies que travessa l’Alt  
Empordà. També són importants les comunicacions d’alguns dels trens d’aquesta línia amb 
Madrid,  Alacant  i  Múrcia,  així  com  amb  d’altres  ciutats  europees  com  París,  Zuric/Milà,  
Montpellier i Ginebra.

A més de la importància de Figueres com a punt de parada necessària per a tots els passatger, 
existeixen altres punts que també s’esdevindran importants com és el cas de Vilamalla que té 
un accés directa a la via  ferroviària  RENFE/TGV i que en breu es convertirà en un centre 
intermodal de mercaderies (CIM). Unes altres estacions d’aquesta línia ferroviària que passa 
per la comarca són: les estacions amb servei regional de Sant Miquel de Fluvià, la mateixa 



Vilamalla,  Vilajuïga i  Colera,  i  les estacions que ofereixen servei  exprés amb estacions als 
municipis de Figueres, Llançà i Portbou. 

També hi ha la possibilitat que hi hagi una estació intermodal de passatgers (RENFE i TGV) 
situada al  pol  oposat del  CIM amb la qual cosa es creï una anella ferroviària  al voltant de 
Figueres. És clar que el proper traçat del TGV que creuarà la comarca de l’Alt Empordà per 
l’oest  de  Figueres  provocarà  un  fort  impacte  en  el  servei  de  transport  convencional  de 
passatgers,  encara que no de mercaderies.  Totes aquestes millores en les infraestructures 
representen una excel·lent oportunitat per la comarca per a millorar la seva cohesió i el seu 
dinamisme econòmic, en una territori on encara existeixen barreres de mobilitat que distancien 
diversos nuclis de la comarca.

Pel que fa al transport públic comarcal, el recorregut dels autobusos per la comarca segueixen  
la mateixa estructura funcional de la comarca, amb un centre molt clar com és la ciutat de  
Figueres des d’on s’articulen la major part dels desplaçaments restants de manera radial i amb 
una gran diversitat de destins, d’aquí que es pretengui mantenir el màxim nivell de comunicació 
de la capital amb la resta de la comarca i de la pròpia ciutat de Figueres amb la resta de 
comarques veïnes. 

Sobre l’existència d’un pla de mobilitat sostenible a la comarca de l’Alt Empordà, no hi cap de 
vigent en l’actualitat i la comarca únicament disposa del Pla Director de l’Alt Empordà on ja es 
fa esment d’aquesta qüestió. Per una altra banda, la proposta per a una mobilitat sostenible 
més important a la comarca en els propers anys ve de mans de la xarxa mediambiental de 
l’àrea urbana de Figueres que està desenvolupant un projecte que permetrà, a l’entorn dels 
anys 2019-2020, instal·lar un servei de transport públic interurbà més sostenible entre disset 
municipis de l’àrea urbana de Figueres, amb una major freqüència del pas d’autobusos, amb 
més connexions entre tots els pobles i amb una xarxa de carrils bici que permetin reduir el 
trànsit de vehicles que diàriament es desplacen per aquesta àrea. També preveu l’estudi de 
mesures alternatives com el transport a la demanda o la coordinació entre els transport urbà i 
interurbà, i dels transport per carretera i ferrocarril. 

1.4.1.3.- Àrees bàsiques de salut

A nivell sanitari, a Catalunya hi ha set grans regions sanitàries cadascuna de les quals gaudeix 
d’una dotació de recursos sanitaris d’atenció primària i d’atenció especialitzada. Una d’aquestes 
regions és la de Girona, que a la seva vegada s’ordena en diferents sectors sanitaris entre els 
que es troba el sector de l’Alt Empordà. Aquest sector que acull tota la comarca, està constituït  
per una agrupació d’àrees bàsiques de salut (ABS) que no són més que les unitats territorials 
elementals  a  través  de  les  quals  s’organitzen  els  serveis  d’atenció  primària  de  salut. 
Concretament hi ha un total de vuit ABS a tot l’Alt Empordà: la de Bàscara que dóna servei a  
una  població  de  3.894  habitants,  l’Escala  amb  12.706  habitants,  Figueres  amb 44.422,  la 
Jonquera amb 6.528, Llançà amb 6.439, Peralada amb 5.883, Roses amb 28.381 i Vilafant amb 
11.041.

En  cada  Àrea  Bàsica  de  Salut  hi  ha  localitzat  un  centre  d’atenció  primària  (CAP)  i  els 
consultoris locals.  Així,  disposen de CAP els municipis de: Figueres,  Bàscara,  la Jonquera, 
l’Escala, Llançà,  Peralada, Roses i  Vilafant.  Cadascun d’aquests CAP té assignat un equip 
d’atenció  primària (EAP) que presta atenció al  CAP i  es desplaça als  consistoris.  Tots  els  
municipis anteriors tenen EAP, juntament amb els municipis de Portbou i Cadaqués. Pel que fa 
a l’oferta hospitalària, l’Alt Empordà compta amb dos centres: l’hospital de referència és el de 
Figueres, mentre al mateix municipi hi ha un altre centre, de titularitat privada, anomenat Clínica 
Santa Creu.  

Mapa 16. Àrees bàsiques de salut, hospitals i centres d’atenció primària a l’Alt Empordà. Any 2005



 
Font: Atles de Catalunya Comarcal Alt Empordà 

A més d’aquestes Àrees Bàsiques de Salut, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha configurat 
l’Àrea Bàsica de Serveis Socials amb un total de nou Equips Bàsics d’Atenció Social Primària 
(EBASP), els quals es distribueixen en funció d’àrees territorials d’intervenció segons el criteri  
de proximitat geogràfica de la comarca. Els municipis que disposen de EBASP són: Llançà, la 
Jonquera, Vilafant,  Castelló d’Empúries, Vilajuïga,  Sant Pere Pescador,  l’Escala, Roses i el 
propi Consell Comarcal. 

1.4.1.4.- Elements culturals i centres d’ensenyament

Uns altres elements importants de cohesió són els elements culturals com les biblioteques 
connectades a través de la xarxa de biblioteques, els diferents centres universitaris localitzats  
per la comarca, així com altres elements com els centres d’ensenyament especials. Pel que fa 
als centres educatius, hi ha 16.000 alumnes a l’Alt Empordà repartits en 93 centres, 84 dels 
quals són de titularitat  pública i  9 privats.  La distribució territorial  d’aquests centres és poc 
homogènia  en  tant  que  la  major  part  es  troben  concentrats  en  la  capital  de  la  comarca, 
concretament 21 dels centres educatius, dels quals 7 són privats. El contrapès de Figueres són 
els municipis litorals on hi ha situats una bona part dels centres restants: set a Roses, quatre a 
l’Escala i quatre a Castelló d’Empúries.  

Als municipis més petits i rurals de l’interior, el nombre de centres és força més reduït, atenent 
al fet que les seves poblacions en edat escolar són molt petites. Hi ha 19 municipis que no  
disposen de cap centre d’ensenyament infantil i primària, tot i que existeixen les anomenades 
ZER (Zona Escolar Rural) on diversos municipis comparteixen un mateix centre i uns mateixos 
recursos, amb la qual cosa s’ha esdevingut una important eina de cohesió d’aquests espais 
més problemàtics. Concretament, a la comarca de l’Alt Empordà existeixen set zones escolars 
rurals:  el  ZER  Canigó  on  hi  ha  inclosos  els  municipis  de  Cabanes,  el  Far  d’Empordà, 
Vilabertran i Vilamalla, el ZER Canigonenca amb Borrassà, Ordis i Lladó, el ZER Empordà amb 



l’Armentera, Fortià, Garrigàs, Pont de Molins i Santa Llogaia d’Àlguema, el ZER la Garriga amb 
Avinyonet  de  Puigventós,  Cistella  i  Vilanant,  el  ZER  Requesens  amb  Capmany,  Darnius, 
Espolla  i  Sant Climent Sescebes,  el  ZER Les Salines amb Agullana,  la Vajol,  Maçanet de 
Cabrenys, Biure i Boadella d’Empordà i, finalment, el ZER Tramuntana amb els municipis de 
Saus, Viladamat, Ventalló i Vilamacolum). 

Pel  que  fa als  centres  d’ensenyament  de secundària,  la  ciutat  de  Figueres  torna  a  ser  el 
municipi on hi té lloc la major concentració de centres amb un total de set centres dels quinze 
existents al conjunt de la comarca. D’aquests set centres, tres són de titularitat privada, essent  
els únics que hi ha a tota la comarca. Per tot plegat, Figueres s’ha convertit en un important 
centre d’educació on hi acudeixen una part important dels estudiants de secundària de la plana  
altempordanesa. La major part dels centres restants es tornen a concentrar en les principals  
localitats del litoral amb un total de set centres repartits pels municipis de: Llançà, Cadaqués, 
Roses, Castelló d’Empúries, l’Escala i la Jonquera.

Similar centralitat tenen els altres tipus de centres de la comarca. A Vilafant, molt a prop de 
Figueres, hi ha l’únic centre d’educació especial de la comarca anomenat CEE Mare de Déu del 
Mont que acull alumnes amb discapacitats físiques o psíquiques. A Figueres i Roses hi ha uns 
altres dos centres de formació per persones adultes, juntament amb el Centre de Recursos 
Pedagògics (CRP) de l’Alt  Empordà i l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica 
(EAP) que també es troben a Figueres. Tot plegat confirma la gran dependència educativa de 
la comarca amb aquests municipis més importants. 

L’oferta cultural de la comarca de l’Alt Empordà destaca per la presència d’un gran nombre de 
Béns Culturals d’Interès Nacional, concretament 134 elements repartits arreu de la comarca, 
que la distingeixen com la comarca amb major nombre de tot Catalunya, seguida de la comarca 
veïna  del  Baix  Empordà.  D’aquests 134 elements declarats  BCIN,  tres  estan  protegits  per 
tractar-se de conjunts  històrics  (a  Cadaqués,  Sant  Martí  d’Empúries i  Torroella  de Fluvià), 
mentre  la  resta  d’elements  són  monuments  històrics  i  zones  arqueològiques.  Molta  més 
concentració experimenta l’oferta museística de la comarca amb un bon nombre de museus a 
la  ciutat  de Figueres com: el  museu de l’Empordà de Figueres on hi  ha una col·lecció  de 
troballes arqueològiques i pintures de Tàpies o Cuixart, el Museu del Joguet de Catalunya amb 
joguines de les cases més prestigioses del món o el Teatre-Museu Dalí que s’ha convertit en un 
dels museus més visitats de Catalunya. Relacionat amb aquest i amb la figura de Salvador Dalí 
hi ha la Casa Museu de Portlligat de Cadaqués, conjunt format per barraques de pescador que  
el propi Dalí va comprar per ubicar el seu estudi i residència. 

Al municipi del Far d’Empordà existeix el museu d’Art Naïf, mentre a l’Escala hi ha el Museu 
d’Empúries. A més, existeixen un seguit de nou col·leccions que no assoleixen la categoria 
tècnica  de  museu,  tot  i  que  la  seva  presència  és  destacable  culturalment.  Aquestes  nou 
col·leccions són: el Museu Perrot-Moore de Cadaqués, el Museu de l’Aquarel·la de Llançà, el  
museu dedicat a la vida del pagès a Torroella de Fluvià, la farinera de Castelló d’Empúries o el  
museu de Geologia del Cap de Creus situat a Cadaqués.  L’oferta cultural de la comarca es 
completa amb molts festivals històrics o de música. Un dels més destacats és el Triumvirat  
Mediterrà  de l’Escala  que  ret  homenatge a  l’assentament  grec  d’Emporion,  on  s’escenifica 
l’arribada dels legionaris, amb una fira mercat ambientada a l’època. Un altre festival destacat 
és el Festival Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries on s’ofereixen actes i espectacles de 
carrer enmig d’uns escenaris medievals. 

Pel que fa a la  presència d’arxius i  biblioteques,  la ciutat  de Figueres torna a constituir  el  
principal centre cultural de la comarca amb l’Arxiu Històric Comarcal de Figueres i la pròpia 
biblioteca pública que s’integra a la xarxa pública de biblioteques de la comarca juntament amb 
altres municipis com: Roses, l’Escala, Garriguella, la Jonquera i Castelló d’Empúries. Un altre 
municipi que destaca és Peralada per la presència del seu Arxiu Històric que compta amb un 
important fons documental. A més, hi ha uns altres cinc arxius locals als municipis de: Castelló 
d’Empúries, Roses, l’Escala, Llançà i, novament, Figueres. Aquesta mateixa ciutat també és el 
centre de l’oferta teatral i cinematogràfica de la comarca amb importants centres com el Teatre 
Municipal de Figueres o el Teatre Municipal de Roses. 

Mapa 17. Senders GR i rutes BTT a la comarca de l’Alt Empordà



 Font: Departament de mobilitat de la Generalitat de Catalunya i Consorci Salines-Bassegoda

Uns altres elements de cohesió cultural a la comarca són la presència dels senders de Gran 
Recorregut i la multitud de rutes BTT que connecten molts dels seus municipis. Hi ha 33 rutes 
BTT, totes elles pertanyents a Salines-Bassegoda, mentre de senders de Gran Recorregut hi 
ha quatre a la comarca. El GR-11 recorre tota la comarca d’oest a est, des del nord del municipi  
d’Albanyà fins al mateix Cap de Creus, passant per municipis com: Maçanet de Cabrenys, la 
Vajol, la Jonquera, Vilamaniscle, Llançà, el Port de la Selva o Sant Pere de Rodes. Un altre 
sender és el GR-1 que transcorre pel límit sud-est de la comarca per municipis com l’Escala o 
Viladamat. Connectant els dos anteriors recorreguts hi ha el GR-2 que uneix les poblacions de 
la Jonquera amb Besalú, passant per municipis com: Boadella d’Empordà, Terrades, Cistella o 
Lladó. Finalment, hi ha un quart sender anomenat GR-92 que connecta amb els sender GR-11 i  
GR-1 i que transcorre per la façana litoral amb municipis com: la Selva de Mar, Cadaqués,  
Roses, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, l’Armentera i l’Escala. 

1.4.1.5.- Planificació territorial

Finalment,  els darrers elements de cohesió territorial  existents a la comarca són els propis 
planejaments supramunicipals que hi ha elaborats. Un d’ells és el Pla Territorial General de 
Catalunya (PTGC), de l’any 1995, convertit en la principal figura de planejament en l’àmbit de 
Catalunya, tot i que no ha tingut una incidència important en la realitat de la comarca de l’Alt  
Empordà. Un pla posterior, del 2003, que sí que ha assolit un major protagonisme és el Pla 
Director Comarcal de l’Alt Empordà, sorgit com a resposta institucional de molts col·lectius de la 
comarca davant les grans transformacions i descoordinació al territori. Aquest Pla Director és 
l’avanç  d’un nou pla  que  s’està  acabant  d’elaborar  anomenat  Pla  Territorial  Parcial  de les 
comarques de Girona amb la intenció d’incrementar la protecció sobretot dels sòls agraris i dels 
connectors ecològics entre els espais protegits, així com limitar l’expansió urbana dels nuclis 
petits i minimitzar els impactes de les infraestructures. 

1.4.2.- Definició de les àrees i subàrees funcionals de la comarca



Històricament  a  l’Alt  Empordà  s’han diferenciat  tres  sectors  on s’ha  distribuït  el  poblament 
segons les seves necessitats: la plana, la muntanya i el litoral. Els assentaments a la zona de la  
plana van estar, en els seus orígens, molt relacionats amb l’activitat agrícola permesa per la 
fèrtil  plana al·luvial,  i  més endavant, per l’agrupació urbana amb la ciutat  de Figueres i  les  
excel·lents condicions de comunicació d’aquest espai planer, fet que no ha evitat que l’activitat 
tradicional  continuï  tenint  un  pes  destacat.  Les  zones  de  muntanya  de  la  comarca  és 
caracteritzen per presentar un poblament dispers, amb petits nuclis rurals i un bon nombre de 
masies que tradicionalment s’han dedicat a la ramaderia i l’aprofitament forestal, activitats que 
avui  pràcticament  han  desaparegut  malgrat  tractar-se  d’espais  eminentment  forestals. 
Finalment, el sector del litoral és el que ha sofert més canvis al passar de ser petits nuclis de 
pescadors a uns nuclis de creixement urbà importants fomentats amb una activitat econòmica 
avesada al turisme i els serveis.  

D’aquesta manera, els assentaments de població i les activitats d’aquestes, juntament amb la 
mobilitat obligada que se’n desprèn, són els components bàsics que defineixen les relacions 
territorials d’un determinat territori o comarca. Els tres sectors de la comarca (plana, muntanya i  
litoral) defineixen un seguit  d’àrees funcionals que presenten característiques molt diferents. 
Això provoca que entre aquestes àrees, especialment les de muntanya, hi hagi poca cohesió 
amb la resta, més planeres i amb una intensa ocupació urbana i humana. 

- Àrea de la plana o àrea central: no és l’àrea més extensa però sí la més característica  
de la comarca amb una superfície aproximada d’uns 403 km2. També és l’espai on més 
població hi ha, habitant prop del 51% de la població total de la comarca. Formen part 
d’aquesta  àrea  els  municipis  de:  l’Armentera,  Avinyonet  de  Puigventós,  Bàscara, 
Borrassà, Cabanes, el Far d’Empordà, Figueres, Fortià, Garrigàs, Llers, Ordis, Palau de 
Santa Eulàlia, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Pont de Molins, Pontós, 
Riumors, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Santa Llogaia d’Àlguema, Saus, Siurana, 
Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilafant, Vilajuïga, Vilamacolum, 
Vilamalla, Vila-sacra i Vilaür. 

- Àrea litoral: cal diferenciar dues tipologies de costes, una de costa baixa que s’estén 
des de Roses fins l’Escala, que no és més que l’obertura de la plana al mar amb les 
badies de Roses i Pals, i l’altra tipologia és la de costes altes formades pels penya-
segats  del  massís  del  Cap de  Creus,  extensió  cap  al  mar  del  massís  pirinenc  de 
l’Albera.  Dins  d’aquesta  franja  litoral  s’hi  localitzen  sistemes  de  poblament  força 
heterogenis, amb la presència molt destacada i dominant dels nuclis turístiques. Dins la 
zona litoral nord hi ha sis municipis: Cadaqués, Colera, Llançà, el Port de la Selva,  
Portbou i la Selva de Mar, mentre a la zona litoral sud hi ha quatre municipis: Roses, 
Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i  l’Escala. En total,  aquests deu municipis 
ocupen una superfície de 259,8 km2 i una població total de 53.996, xifra que representa 
el 39,9% de la població de tota la comarca. 

- Àrea de muntanya: dues grans zones muntanyoses es distingeixen a l’Alt  Empordà, 
una corresponent al massís de Salines-Bassegoda situat a la meitat oest i  l’altra al 
massís de l’Albera al sector nord de la comarca. Al primer massís hi ha localitzats un 
total de catorze municipis: Agullana, la Vajol, Maçanet de Cabrenys, Darnius, Biure, 
Boadella  d’Empordà,  Terrades,  Cistella,  Vilanant,  Navata,  Cabanelles,  Lladó,  Sant 
Llorenç  de  la  Muga  i  Albanyà.  Al  massís  de l’Albera  corresponen un  total  de  deu 
municipis: Garriguella, Vilamaniscle,  Rabós d’Empordà, Espolla, Mollet de Peralada, 
Sant  Climent  Sescebes,  Masarac,  Capmany,  Cantallops  i  la  Jonquera.  Aquests  24 
municipis  sumen plegats  una  superfície  de  694,3  km2 i  aglutinen  una  població  de 
12351 habitants que representa el 9,12%.  

Tenint en compte aquestes tres grans àrees, cal destacar el paper fonamental que desenvolupa 
la ciutat de Figueres com a node de centralitat per a tota la comarca de l’Alt Empordà. Els  
nombrosos  factors  geogràfics,  econòmics,  socials  i  d’infraestructures  que  defineixen  l’àrea 
urbana de Figueres, així com la gran quantitat de funcions que en ella s’hi concentren, l’han 
convertit  en l’element estructurador de la comarca a tots els nivells:  econòmic,  demogràfic, 
industrial, comercial, cultural, etc. Gràcies a aquesta gran quantitat de funcions que assumeix 
Figueres, ha de ser considerada com una de les 31 ciutats catalanes que formen al seu voltant 
una important àrea funcional, que estructura i dinamitza el territori. Aquesta influència no es 
desenvolupa amb la mateixa intensitat en tots els municipis i comarques veïnes, sinó que cal 
definir  una  àrea  funcional  que  es  divideix  en  tres  graus  d’intensitats  o  corones  amb 



característiques  molt  específiques  per  cadascuna  d’elles,  que  han  evolucionat  i  han  anat 
augmentant progressivament amb el pas del temps paral·lelament al creixement de la ciutat de 
Figueres.

La  primera  d’aquestes  corones  es  coneix  amb  el  nom d’àrea  urbana  intensa  i  inclou  els 
municipis més propers a Figueres. És l’indret on es produeixen unes relacions de mobilitat i de 
dotació de serveis molt intenses, així com una densitat edificatòria i de continu construït molt  
important. La segona corona és l’anomenada àrea urbana extensa, també definida pel seguit 
de relacions intenses de mobilitat laboral que s’hi donen, malgrat formen una àrea d’influència  
major que l’anterior. Finalment, la tercera i més amplia de les corones, d’abast comarcal, és 
l’anomenada  àrea  d’influència  màxima  on  s’inclouen  la  major  part  dels  municipis  de  l’Alt 
Empordà, excepte casos concrets com: l’Escala, Cadaqués o Cabanelles que presenten fluxos 
més importants amb altres ciutats com Girona o Banyoles. Aquesta corona és pròpiament l’àrea 
funcional, l’àrea de centralitat o de mercat de treball de la comarca.

Existeixen diferents nodes que vertebren i articulen el territori de l’Alt Empordà. El principal és 
d’abast comarcal i està format per l’àrea urbana de Figueres, on es concentra el 40% de la 
població i els llocs de treball de la comarca. Aquesta àrea, a més del potencial demogràfic, s’ha 
definit  pel  seu potencial  tenint  en compte l’accessibilitat  ferroviària  i  l’autopista,  així  com la 
disponibilitat de sòls. L’altre node important és el format pel conjunt Roses-Castelló d’Empúries 
amb un pes específic del 20%. Els altres dos nodes destacats són el de l’Escala i  el front 
costaner del nord del Cap de Creus que apleguen de l’ordre d’un 6-7% de la població i dels 
llocs de treball de la comarca. Hi ha altres nodes repartits per la resta de la comarca però amb 
una pes específic sobre el conjunt molt més reduït. Un d’aquests és la Jonquera on l’oferta de 
llocs de treball supera la de residents, mentre altres municipis del peu de la Serra de Rodes 
(Garriguella, Vilajuïga, Pau i Palau-saverdera) presenten una població ocupada resident que 
dobla el nombre de llocs de treball, marcant una forta especialització residencial.

Taula 1.4.2. Caracterització dels nodes principals de l’Alt Empordà
Nodes Àrea Població Llocs de treball 

localitzats (2001)
Població ocupada 

resident (2001) LTL/POR

Comarcal Figueres 55.389 42% 18.107 46% 18.960 44% 0,96
Complementària 
1r ordre

Roses – Castelló 
d'Empúries 24.702 21% 7.933 20% 7.937 19% 1

Complementària 
2n ordre

Front  costaner 
nord 7.272 6% 2.208 6% 2.608 6 0,85

 l'Escala 8.311 7% 2.530 6% 2.388 6% 1,06
Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Una altra zonificació territorial  de la comarca de l’Alt  Empordà, que realitza  el  Pla Director 
Territorial de l’Empordà, és a partir de la determinació de sistemes urbans que comparteixin 
unes  característiques  geogràfiques,  demogràfiques,  d’infraestructures  i  d’assentaments 
comuns. A la comarca de l’Alt Empordà s’hi defineixen set sistemes urbans:

- Sistema urbà de Salines-Bassegoda: format pels municipis d’Agullana, Albanyà, Biure, 
Boadella d’Empordà, Cabanelles, Cistella, Darnius, Lladó, Maçanet de Cabrenys, Sant 
Llorenç de la Muga, Terrades i la Vajol.

- Sistema  urbà  de  l’Albera:  Cantallops,  Capmany,  Espolla,  Garriguella,  la  Jonquera, 
Masarac, Mollet de Peralada, Rabós, Sant Climent Sescebes i Vilamaniscle.

- Sistema urbà de Mar amunt: Cadaqués, Colera, Llançà, el Port de la Selva, Portbou i la 
Selva de Mar.

- Sistema urbà de l’Àrea de Figueres: Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Cabanes, el  
Far d’Empordà, Figueres, Llers, Navata, Ordis, Peralada, Pont de Molins, Santa Llogaia 
d’Àlguema, Vilabertran, Vilafant, Vilamalla, Vilanant i Vila-sacra.

- Sistema urbà de Badia de Roses nord: Castelló d’Empúries, Fortià, Palau-saverdera, 
Pau, Pedret i Marzà, Riumors, Roses i Vilajuïga.

- Sistema  urbà  de  Badia  de  Roses  sud:  l’Armentera,  l’Escala,  Sant  Pere  Pescador, 
Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilamacolum i Viladamat. 



- Sistema  urbà  del  Fluvià:  Bàscara,  Garrigàs,  Palau  de  Santa  Eulàlia,  Pontós,  Sant 
Miquel de Fluvià, Sant Mori, Saus, Siurana i Vilaür.

La comarca de l’Alt Empordà, malgrat la clara centralitat de Figueres, funciona cada vegada 
més com una unitat, donat que la dependència amb els municipis de la comarca, especialment 
els més propers a l’àrea urbana, és cada vegada més recíproca. Aquests progressiu canvi de 
funcionalitat  s’ha  vist  beneficiat  per  les  noves  formes  de  producció  (descentralització 
econòmica, producció flexible, ...), així com la vital millora de les comunicacions. 

1.5.- La comarca en el context català i de les comarques gironines
La  privilegiada  localització  geogràfica  de  l’Alt  Empordà,  juntament  amb  unes  excel·lents 
comunicacions amb altres comarques veïnes, i les característiques històriques d’ocupació de 
les diferents zones, l’han convertit en un espai molt dinàmic, especialment els municipis de la 
plana propers a Figueres i de la zona litoral. És evident que la comarca té una important funció 
com  a  cruïlla  en  l’anomenat  arc  mediterrani,  amb  una  clara  vocació  de  desenvolupament 
econòmic que generarà unes necessitats importants d’habitatge i sòl, així com la potenciació de 
nodes urbans als quals se’ls hi atribueix una funció vertebradora del territori. 

Aquestes transformacions generaran una sèrie d’oportunitats econòmiques que s’hauran de 
gestionar correctament si es vol impulsar un model de cohesió territorial i evitar que la comarca 
sigui  simplement  un territori  de pas.  L’Alt  Empordà ha de seguir  beneficiant-se de la  seva 
localització i ha de saber treure el màxim profit a les oportunitats econòmiques que es generin, 
així com ajudar a crear-ne de noves. Aquestes potencialitats es poden veure reforçades pels 
diferents projectes de millora de les infraestructures que estan previstes com el pas del tren de 
gran velocitat (TGV), la construcció d’un centre intermodal (CIM) i altres millores en la xarxa 
viària, per exemple, la N-II i les seves variants. 

Un altre fet a tenir molt en compte és la influència de la ciutat de Girona sobre Figueres i el 
conjunt de la comarca de l’Alt Empordà, en tant que pertanyen a una mateixa àrea funcional, la 
de les Comarques gironines.  Aquesta relació també queda palesa per la futura integració del 
Pla Director Territorial de l’Empordà dins el futur Pla Territorial de les Comarques gironines.

A nivell de població, l’Alt Empordà és la catorzena comarca que més població aporta al conjunt 
del territori català amb un 1,84% del total de la població. La comarca que més població té és el  
Barcelonès amb el 30,36%, seguit del Vallès Occidental amb el 11,71% i el Baix Llobregat amb 
el 10,62%. Amb percentatges inferiors trobaríem el Maresme (5,71%), Vallès Oriental (5,25%), 
Tarragonès (3,28%),  Segrià (2,68%),  Baix Camp (2,54%), Bages (2,46%),  Gironès (2,38%), 
Selva (2,24%), Osona (2,04%) i, finalment amb un percentatge molt similar a l’Alt Empordà, hi  
ha la comarca del Garraf amb l’1,91%.

Mapa 18. Percentatge de població de les comarques respecte el total de Catalunya. Any 2008



 Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Si  es  compara  la  població  de  cadascuna  de  les  comarques  catalanes  amb  les  seves 
superfícies,  resulta  que  l’Alt  Empordà  és  una  de les  comarques de  la  façana litoral  on  la 
densitat de població és més baixa. A nivell de les comarques gironines, s’assimila més a les 
densitats de la Garrotxa i el Pla de l’Estany, malgrat la Garrotxa presenta uns 25 habitants per 
quilòmetre quadrat menys. El Ripollès destaca com la comarca gironina amb una densitat més 
baixa, mentre el Baix Empordà, la Selva i el Gironès són les que tenen unes densitats més 
elevades.



Mapa 19. Densitat de població de les comarques catalanes. Any 2008

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya

A nivell  econòmic,  l’Alt  Empordà presenta uns nivells del Producte Interior Brut propers als 
2.200 milions d’euros, xifra que la situa com la tretzena comarca de Catalunya amb el PIB més 
alt. La primera de les comarques és, com era d’esperar, el Barcelonès amb un PIB de 47.379 
milions d’euros, seguit de lluny pel Vallès Occidental (16.216), Baix Llobregat (14.056), Vallès 
Oriental (7.221), Tarragonès (5.732), Maresme (5.160), Segrià (4.226), Gironès (3.515), Baix 
Camp (3.203), Bages (2.999), Selva (2.710) i Osona (2.457). 



Mapa 20. Producte Interior Brut de les comarques catalanes. Any 2006

 
Font: Anuari de Catalunya, 2007

La representativitat  del  sector  primari  dins  l’economia  de  l’Alt  Empordà,  segons dades del 
Producte  Interior  Brut  per  l’any  2006,  mostra  com  en  aquesta  comarca  l’agricultura  i  la 
ramaderia no tenen un pes molt important degut a que bona part de la seva economia està 
abocada a l’activitat dels serveis i del turisme. Tot i aquesta litoralitat que la posiciona com una 
comarca molt terciaritzada, la permanència d’activitats agrícoles i ramaderes la converteixen en 
la tercera comarca litoral amb un major pes del sector primari, després del Montsià i el Baix  
Ebre. Amb aquest mateix raonament, les comarques interiors de Lleida són les que presenten 
un sector primari amb un major pes en l’economia comarcal.

Pel que fa al pes de la indústria dins la seva economia, forma part del grup de comarques  
catalanes on el seu pes és molt baix. A nivell de comarques gironines, és també la comarca 
amb un PIB dedicat  a la  indústria  més baix,  fins i  tot  inferior  al  Baix  Empordà, qui  també 
presenta un percentatge força baix. Les comarques de Girona que major pes presenten són la 
Garrotxa,  seguit  de la Selva i  el  Ripollès,  mentre que pel conjunt  de Catalunya destaca la  
Ribera  d’Ebre  i  algunes  de  les  comarques  del  interior  i  el  centre  (Osona,  Bages,  Anoia, 
Segarra, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Llobregat, Alt Penedès, Vallès Occidental i Vallès 
Oriental. 

En canvi, la construcció sí és un sector que a l’Alt Empordà ha tingut una certa rellevància en 
els darrers temps, malgrat que en els últims anys ha perdut molta força. Aquesta activitat aporta 
al PIB de la comarca un 13,6% a l’any 2006, valor que la situa amb uns valors intermedis dins 
el territori català, també caracteritzat per la importància de la construcció dins la seva economia 
durant les darreres dècades. En relació a les comarques gironines, únicament el Baix Empordà, 
el Ripollès i la Selva presenten un sector de la construcció més important que l’Alt Empordà,  
mentre la resta de comarques es troben per sota.   

Finalment,  el sector serveis  de l’Alt  Empordà sí es distingeix com un dels més potents del  
conjunt de les comarques gironines i del territori català. Únicament sis comarques catalanes 



més  se  situen  en  valors  del  PIB  similars  (Vall  d’Aran,  Pallars  Sobirà,  Alta  Ribagorça, 
Barcelonès,  i  les  gironines  del  Gironès  i  el  Baix  Empordà).  L’altíssim  percentatge  de 
representativitat del sector serveis dins l’economia de l’Alt Empordà és deguda, principalment, a 
la intensa activitat i al gran nombre d’establiments i persones que s’hi dediquen en municipis 
com: Figueres, Roses, l’Escala i Castelló d’Empúries.  

Els municipis que formen part de la franja litoral de l’Alt Empordà s’han caracteritzat per formar 
part d’un espai eminentment turístic durant les darreres dècades a convertir-se en un espai 
residencial  immobiliari  en  els  últims  anys.  A  l’interior  de  la  comarca,  el  ritme  de 
desenvolupament  turístic  i  residencial  és  molt  diferent  als  de  la  zona  litoral,  agafant  un 
protagonisme  creixent  la  modalitat  de  turisme  rural.  Malgrat  això,  el  turisme  rural  encara 
continua tenint un paper més secundari,  ara bé, presenta una major homogeneïtat sobre el 
territori de la comarca, de manera que no està tant concentrada com l’oferta turístic i residencial 
tradicional. 

Les àrees urbanes de Cadaqués, Llançà i Port de la Selva, així com l’àrea urbana de Castelló  
d’Empúries i l’àrea urbana de Roses són les que tenen un increment més important del nombre  
d’habitatges en comparació amb la dinàmica poblacional, mentre l’espai que més ha crescut en 
nombres absoluts és l’àrea urbana de Figueres.  A més, cal afegir  que la gran quantitat de 
places hoteleres, càmpings i segones residències presents a la comarca de l’Alt Empordà han 
comportat que la població estacional o flotant s’incrementi molt en caps de setmanes o en els 
períodes estiuencs. 



Mapes 21. Representativitat dels sectors primari, industrial, construcció i serveis per comarques. Any 
2006

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Creixement residencial a Roses. Any 2009

Una altra dada interessant a nivell econòmic és la creació d’empreses i els llocs de treball que 
aquestes generen per a les diferents comarques. En aquest sentit, l’Alt Empordà és la dotzena 
comarca catalana en nombre d’empreses creades al 2007 amb un total de 51 empreses, de les  
quals 42 estan dedicades als serveis, 7 a la construcció, 2 a la indústria i cap al sector primari. 
Per  sobre  hi  ha  comarques  com:  Vallès  Occidental,  Baix  Llobregat,  Garraf,  Barcelonès, 

ATC-SIG



Maresme, Bages, Alt Penedès, Gironès, Vallès Oriental, Osona i Segrià. Pel que respecte a la 
mitjana  catalana,  també  es  troba  lleugerament  per  sobre  de  l’Alt  Empordà  (53,7  i  51 
respectivament). 

Mapa 22. Nombre d’empreses creades a les diferents comarques catalanes. Any 2007

 
Font: Departament de Treball

1.5.1.- Àrees d’influència i dependència exterior de la comarca

Quan es fa referència als elements que desenvolupen un paper clau en la determinació dels 
diferents graus d’influència i dependència exterior de la comarca de l’Alt Empordà, cal fer un 
esment especial a l’àrea concreta del sistema urbà de Figueres que centralitza una bona part  
d’aquestes  relacions  territorials,  no  només  a  l’interior  de  la  seva  pròpia  comarca,  sinó  a 
comarques i ciutats veïnes com: Girona, Ripoll o la mateixa ciutat de Barcelona. La importància 
de la ciutat de Figueres ha originat que la seva àrea d’influència hagi superat, inclòs, els límits 
de  la  mateixa  comarca,  fet  que  està  molt  lligat  amb  la  presència  d’importants  vies  de 
comunicació com la carretera N-II, l’autopista AP-7 o el proper traçat del Tren d’Alta Velocitat, 
així com la seva situació geogràfica enmig de la plana. Relacionat amb aquestes, els projectes 
de  millores  d’aquestes  infraestructures  de  primer  ordre  suposaran  un  augment  d’aquestes 
influències i dependències exteriors de la comarca, per exemple, l’ampliació de la carretera N-II 
amb la construcció de la nova autovia entre la Jonquera i Tordera, o l’ampliació de l’autopista 
AP-7 o amb el projecte del traçat del Tren de Gran Velocitat que oferirà un major potencial de 
desenvolupament dels punts servits pel TGV. 



Per tot plegat, es pot considerar a l’Alt Empordà com una de les comarques catalanes més ben 
irrigades per la xarxa de comunicacions existent,  d’aquí  que les actuacions previstes vagin 
dirigides principalment a millorar  i  racionalitzar  les infraestructures existents.  Aquest  mateix 
corredor d’infraestructures ha de permetre potenciar la integració de Catalunya i de la comarca 
de  l’Alt  Empordà  en  el  sistema  de  xarxes  urbanes  i  de  transport  europees  mitjançant  
infraestructures concordants amb la matriu territorial. 

Taula 1.5.1. Distància per carretera entre algunes de les capitals comarcals
       Recorregut Distància (km)

Figueres - Girona 37

Figueres - Banyoles 38

Figueres - La Bisbal 41

Figueres - Santa Coloma de Farners 62

Figueres - Ripoll 77

Figueres - Barcelona 138
                               Font: DGC

Esment especial per a la ciutat de Girona qui exerceix una influència molt important sobre la 
comarca de l’Alt Empordà i la mateixa ciutat de Figueres, actuant la capital provincial com un 
autèntic centre pel conjunt de les comarques gironines. Així doncs, la ciutat de Girona és un  
centre d’influència per a la comarca de l’Alt Empordà en qüestions com: el treball, la cultura i  
l’oci,  els  serveis  o  l’ensenyament  universitari.  Relacionat  amb la  mateixa  ciutat  de  Girona, 
existeix un altre element que cal tenir molt en compte per la influència que exerceix sobre la 
comarca de l’Alt  Empordà com és la presència de l’aeroport  de Girona - Costa Brava que 
anualment permet que molta gent arribi  i  surti  de la comarca.  La xifra ha anat augmentant 
progressivament any a any, especialment a partir de l’any 2003 i, sobretot, 2004. També cal 
considerar bàsic el desenvolupament en els darrers anys de centres logístics amb uns àmbits 
de gran influència.

Gràfic 1.5.1. Evolució del número de places a l’aeroport Girona – Costa Brava. Període 1999-2007

                 Font: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Més importància en nombre de persones i mercaderies que els moviments aeris realitzats des 
de l’aeroport tenen els desplaçaments fets per carreteres a d’altres comarques veïnes i nuclis 
de centralitat tant importants com la mateixa ciutat de Barcelona, bàsicament a través de la 
mobilitat obligada per motius de treball i d’estudi. En aquest sentit resulta clau destacar que el  
parc de vehicles de l’Alt Empordà per l’any 2.007 és de 866 vehicles per cada 1.000 habitants, 
quantitat  sensiblement  superior  als  682,7  vehicles  per  cada  1.000  habitant  del  conjunt  de 
Catalunya. Aquest augment de l’índex de motorització, juntament amb el creixement econòmic i 
la millora de les infraestructures de transport a la que anteriorment s’ha fet referència, han 
permès ampliar progressivament l’àmbit d’influència territorial de les ciutats com Figueres ja 



que permeten ampliar la distància entre dos components bàsics com són la residència i  el 
treball. 

Pel que fa al total de moviments generats per la comarca de l’Alt Empordà a l’any 2001(42.695 
desplaçaments),  són  una  mica  superiors  al  total  de  desplaçaments  atrets  per  la  comarca 
(39.283  desplaçaments)  amb  una  diferència  de  3.412  desplaçaments.  De  tots  els 
desplaçaments fets des de l’Alt Empordà, la major part (36.577 desplaçaments) són interns,  
mentre les comarques que més desplaçaments procedents de l’Alt Empordà són: el Gironès 
(1.280), Barcelonès (637), Baix Empordà (299), Garrotxa (127), Pla de l’Estany (115) i la Selva 
(99).  Aquestes  xifres  reflecteixen  la  dependència  que  la  comarca  té  sobre  algunes de  les 
comarques veïnes, especialment el Gironès gràcies principalment a la presència de la ciutat de 
Girona. 

Referent als desplaçaments realitzats des d’altres comarques a l’Alt Empordà, el Gironès torna 
a destacar com la comarca que més desplaçaments fa amb 862, seguit del Baix Empordà amb 
604, el Pla de l’Estany amb 239, el Barcelonès amb 225, Garrotxa amb 211, la Selva amb 121 i 
el Maresme amb 89 desplaçaments. Aquestes xifres mostren com el grau de dependència de la 
comarca de l’Alt  Empordà vers les altres comarques veïnes és important, malgrat les xifres 
siguin inferiors a la dels desplaçaments fets des de l’Alt Empordà cap a d’altres comarques. 

Mapa 23. Fluxos de població (mobilitat obligada) de l’Alt Empordà a les comarques veïnes. Any 2001

        Font: Idescat



Una mesura que permet conèixer les àrees d’influència i dependència exterior d’un determinat 
territori com pot ser la comarca de l’Alt Empordà i el conjunt dels municipis que l’integren és 
l’índex d’autocontenció. Aquest mesura els fluxos de població que diàriament es desplacen per 
motius de treball cap a d’altres municipis veïns, essent un dels factors claus que determina els  
grau d’influència que un municipi exerceix sobre els altres del seu voltant. Per calcular aquest, 
posa en relació el nombre de desplaçaments realitzats dins el municipi per motius de treball, 
amb el total de desplaçaments generats, també per motius de treball. 

Índex 
d'autocontenció =

Desplaçaments dins el municipi
x 100

Total desplaçaments generats

Així doncs, el càlcul d’aquest índex determinarà la capacitat d’absorbir la força de treball d’un 
territori, de manera que quan més gran sigui l’índex més contenció laboral hi haurà respecte a 
la població ocupada que hi resideix.  En els casos dels municipis que presentin uns índexs 
d’autocontenció més elevats seran els que gaudiran d’una situació econòmica i d’una activitat  
suficientment bona com per què la seva població no s’hagi de desplaçar a altres municipis per 
disposar d’una feina adequada als diferents perfils i expectatives existents.   

Taula 1.5.2. Índex d’autocontenció per motiu de treball a l’Alt Empordà i a les Comarques Gironines. Any 
2001

Àmbit territorial Desplaçaments dins Total generats Índex 
d'autocontenció

Alt Empordà 36.577 42.695 85,67

Baix Empordà 36139 45.267 79,84

Ripollès 9.505 12.055 78,85

Cerdanya 5.472 6.872 79,63

Gironès 52.614 64.764 81,24

Selva 39.630 51.956 76,28

Garrotxa 18.755 22.161 84,63

Pla de l'Estany 8.020 11.478 69,87

Comarques gironines 206.712 257.248 80,36
       Font: Institut d’Estadística de Catalunya

Entre  les  vuit  comarques  gironines,  l’Alt  Empordà  és  la  comarca  que  major  grau 
d’autocontenció presenta, amb un valor força superior a la mitjana gironina. Això és indicatiu 
que la comarca té una baixa dependència laboral  respecte altres comarques veïnes,  de la 
mateixa manera que és el destí de moltes persones que diàriament es desplacen per motius de 
treball. La ciutat de Figueres és un dels elements clau que explica aquesta situació, juntament 
amb  les  principals  poblacions  concentrades  a  la  façana  litoral.  A  nivell  municipal  l’índex 
d’autocontenció de Figueres és de 63,8%, xifra únicament superada pels municipis de: Llançà, 
Castelló  d’Empúries,  Portbou,  Port  de  la  Selva,  Torroella  de  Fluvià,  Roses,  l’Escala,  la 
Jonquera i Cadaqués. Els índexs d’autocontenció més baixos són pels municipis de: Palau de 
Santa  Eulàlia,  Maçanet  de  Cabrenys,  Vilafant,  Avinyonet  de  Puigventós  i  Santa  Llogaia 
d’Àlguema. 

Un altre factor clau que ha contribuït a augmentar els nivells d’influència i dependència de la 
comarca  de  l’Alt  Empordà  amb  les  comarques  veïnes  són  les  inversions  que,  des  de  la 
Generalitat de Catalunya, s’han fet a la xarxa de carreteres de la comarca per tal de millorar els  
seus fluxos. Durant els anys 2001 i 2005 les inversions a la comarca s’han disparat de manera  
molt considerable, assolint uns valors força alts si els comparem amb la resta de comarques 
gironines i del conjunt de Catalunya. 



Gràfic 1.5.2. Inversions a la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya a l’Alt Empordà. Període 
1990-2005

            Font: Generalitat de Catalunya. Mobilitat


