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0. Apunts metodològics
Aquest informe de caràcter anual té com a principal objectiu oferir una visió panoràmica sobre l'evolució del fenomen 
migratori a l'Alt Empordà des de l'any 2000. 

Les dades d'àmbit comarcal que es presenten en aquest informe s'han obtingut a partir dels padrons municipals de 60 
municipis de la comarca. Les dades dels municipis de Bascarà, Vilaür, Boadella i les Escaules, Garriguella, l'Armentera, 
Maçanet de Cabrenys, Mollet de Peralada, Siurana, Terrades i Vilajuïga són dades no oficials proporcionades per la 
Direcció General per a la Immigració.

Respecte a les dades comparatives que apareixen en aquest document referides a les variacions de població estrangera 
interanuals, cal fer les següents precisions:

● Les dades comarcals dels anys 2000, 2001 i 2002 corresponen a la suma de la població empadronada en els 
municipis de Castelló d’Empúries, l’Escala, Figueres, la Jonquera, Llançà, Roses, Sant Pere Pescador i Vilafant, els 
municipis que inicialment estaven adherits al Pla Comarcal d’Integració dels Immigrants.

● Les dades comarcals de l’any 2003 incorporen sis nous municipis: Cabanes, Cadaqués, el Port de la Selva, 
Portbou, Ventalló i Vilamacolum. La població d’aquests municipis representava, aproximadament, el 77% del total 
de població de l’Alt Empordà.

● Les dades de l’any 2004 incloïen 56 municipis que representaven el 95% de la població de la comarca.
● Les dades de l’any 2005 incloïen 48 municipis que representaven quasi el 97% de la població de la comarca.
● Les dades de l’any 2006 sumaven 59 municipis que representaven el 97’8% de la població de la comarca.
● Les dades de l’any 2007 incorporaven 62 municipis que representaven el 98’3% de la població total de la 

comarca.
● Les dades de l’any 2008 incorporaven 66 municipis que representaven el 99’76% de la població total de la 

comarca.
● Fins a l’any 2010 les dades que se sol·licitaven als ajuntaments eren les corresponents a 31 de desembre de l’any 

anterior. Des de l'any 2010 l'informe s'elabora amb dades corresponents a 1 de gener de l’any respectiu.

En els informes d’anys anteriors a l'any 2010, quan es feia referència als països de la Unió Europea, es comptabilitzaven 
únicament els nacionals dels Estats membres abans de les ampliacions dels anys 2004 i 2007. Així, els ciutadans 
europeus dels països incorporats en posterioritat a aquelles dates es consideraven com a “immigrants econòmics”. En 
l’informe d’enguany, s'ha considerat incloure, en les dades referents a l’àmbit territorial de la UE entre 2010 i 2012, el 
conjunt de nacionals de tots els seus estats membres. Aquest fet explica l’important increment de la població 
comunitària i la disminució de la població de l’Europa de l’Est en les dades corresponents a aquests anys, així com la 
disminució de la “ immigració econòmica”.



  

1. Resum de dades

1 de gener 2012

Població total comarca Alt Empordà   142.436

Població estrangera
empadronada 40.294 (28'29 %)

% d'immigració
econòmica 17'11 %

Nacionalitats residents
a la comarca 118

Àrea geogràfica d'orígen 

● Àfrica del Nord-Màgrib 28'82 %
● Resta d'Àfrica 5'17 %
● Amèrica del Nord 0'21 %
● UE 38'08 %
● Amèrica Llatina 20'22 %
● Europa de l'Est 4'31 %
● Resta d'Europa 0'83 %
● Àsia 2,31 %
● Oceania 0'03 %

Població estrangera per sexe
● Homes 53'33 %
● Dones 46'67 %

Evolució de la població estrangera  
empadronada a l'Alt Empordà

Font: xifres no oficials dels padrons muncipals recollides pel Pla Territorial de Ciutadania i Immigració de l'Alt Empordà. Les dades de Bascarà, Vilaür, Boadella i les Escaules, Garriguella, l'Armentera, Maçanet de Cabrenys, Mollet de 
Peralada, Siurana, Terrades i Vilajuïga són provinents de la Direcció General per a la Immigració (dades no oficials)

Evolució del percentatge de població 
estrangera  empadronada a l'Alt Empordà
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2. La població estrangera a Catalunya

Font: Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya (dades no oficials)
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Percentatge de població estrangera per 
àmbit geogràfic de residència. Any 2012

Evolució de la població estrangera resident a Catalunya 
per àmbit geogràfic de residència

Demarcació \ Any 2005 2010 2012 % 2012

Alt Pirineu i Aran 7.440 13.444 12.347 16,01

Terres de l'Ebre 22.803 39.940 40.446 20,92

Comarques centrals 39.661 64.560 50.934 12,85

Àmbit Penedès 65.298 13,74

Àmbit de Ponent 38.409 70.527 72.861 19,71

Camp de Tarragona 61.285 118.310 100.155 19,03

Comarques Gironines 98.266 163.657 163.899 21,84

Àmbit Metropolità 531.040 763.631 706.998 14,70

En termes absoluts el volum més gran de població estrangera que 
resideix a Catalunya es concentra a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i 
a una distància significativa se situen la resta de demarcacions. 
Tanmateix si s'observen les dades relatives les Comarques Gironines, 
aquest és l'àmbit territorial que té un percentatge de població 
estrangera empadronada més elevat de Catalunya, situant-se 
significativament per damunt de la mitjana.

Evolució de la població estrangera resident a Catalunya 
per àmbit geogràfic de residència
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2. La població estrangera a Catalunya

El col·lectiu de població estrangera més nombrós tant a Catalunya com a l'Alt Empordà continua essent el 
de nacionalitat Marroquina, tanmateix el pes relatiu d'aquest grup és significativament més gran a la 
comarca, representant un 28,25% de la població immigrant. Per altra banda, també cal destacar el pes 
significatiu de la població provinent de països de la UE. A la comarca hi ha 3 nacionalitats de la UE que 
superen el 5% de població estrangera en relació al conjunt de població immigrada, mentre que a 
Catalunya tant sols la població romanesa es situa per sobre aquesta xifra. Finalment destacar que tot i 
que en els darrers anys la població d'origen llatinoamericà ha crescut significativament a l'Alt Empordà, en 
comparació al conjunt del País, aquesta població continua tenint un pes menor sobre el conjunt de 
població estrangera.

Catalunya Alt Empordà

Nacionalitat Població % respecte 
població 

estrangera

% respecte 
població total

Nacionalitat Població % respecte 
població 

estrangera

% respecte 
població total

Marroc 244.005 20,12 3,21 Marroc 11.382 28,25 7,99

Romania 105.896 8,73 1,39 França 5119 12,7 3,59

Equador 61.808 5,10 0,81 Romania 2695 6,69 1,89

Bolívia 52.483 4,33 0,69 Alemanya 2203 5,47 1,55

Xina 50.164 4,14 0,66 Bolívia 2019 5,01 1,42

Itàlia 49.059 4,04 0,65 Senegal 1135 2,82 0,80

Pakistan 48.166 3,97 0,63 Regne Unit 1103 2,74 0,77

Colòmbia 43.618 3,60 0,57 Itàlia 1030 2,56 0,72

França 33.846 2,79 0,45 Colòmbia 1025 2,54 0,72

Perú 31.835 2,62 0,42 Rússia 956 2,37 0,67

Argentina 27.856 2,30 0,37 Equador 883 2,19 0,62

República Dominicana 23.435 1,93 0,31 Bèlgica 840 2,08 0,59

Brasil 23.054 1,90 0,3 Hondures 715 1,77 0,50

Alemanya 22.698 1,87 0,3 Brasil 713 1,77 0,50

Font: xifres no oficials dels padrons muncipals recollides pel Pla Territorial de Ciutadania i Immigració de l'Alt Empordà. Les dades de Bascarà, Vilaür, Boadella i les Escaules, Garriguella, l'Armentera, Maçanet de Cabrenys, Mollet de 
Peralada, Siurana, Terrades i Vilajuïga són provinents de la Direcció General per a la Immigració (dades no oficials), i Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya (dades no oficials).

Principals nacionalitat a Catalunya i l'Alt Empordà. Any 2012



  

3. La població estrangera a l'Alt Empordà

Font: xifres no oficials dels padrons muncipals recollides pel Pla Territorial de Ciutadania i Immigració de l'Alt Empordà. Les dades de Bascarà, Vilaür, Boadella i les Escaules, Garriguella, l'Armentera, Maçanet de Cabrenys, Mollet de 
Peralada, Siurana, Terrades i Vilajuïga són provinents de la Direcció General per a la Immigració (dades no oficials), i Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya (dades no oficials).

Nacionalitat Població Variació any 
anterior

% dones % homes

Marroc 11382 103,17 43,58 56,42

França 5119 100,79 45,48 54,52

Romania 2695 105,48 53,25 46,75

Alemanya 2203 97,35 45,76 54,24

Bolívia 2019 96,42 53,59 46,41

Senegal 1135 103,46 20,88 79,12

Regne Unit 1103 99,64 45,15 54,85

Itàlia 1030 100,68 39,03 60,97

Colòmbia 1025 91,52 52,59 47,41

Rússia 956 101,92 64,12 35,88

Equador 883 92,17 49,6 50,40

Bèlgica 840 100,12 48,21 51,79

Hondures 715 110,34 66,85 33,15

Brasil 713 94,81 65,5 34,50

Argentina 702 92,01 50,57 49,43

Principals nacionalitats a Catalunya i l'Alt Empordà. Any 2012

Els 15 col·lectius de població d'origen 
estranger més nombrosos de la comarca 
representen el 81% de la població estrangera 
empadronada.

Si s'observa la variació de població respecte 
l'any anterior per col·lectiu, es pot destacar 
que únicament ha tingut un creixement 
significatiu la població d'origen romanès 
(5,5%) i l'hondurenya (10,34%). Pel que fa a 
la població que ha disminuït, la provinent de 
Colòmbia (-8,48%), Brasil (-5,19%) i 
Argentina (-7,99%), ha estat la que ho ha fet 
més significativament.

Finalment, cal destacar el caràcter 
marcadament femení de la població originària 
dels països llatinoamericans i de països de 
l'est d'Europa. Per contra, majoritàriament la 
població procedent d'Europa i de l'Àfrica són 
homes.



  

3. La població estrangera a l'Alt Empordà

Font: xifres no oficials dels padrons muncipals recollides pel Pla Territorial de Ciutadania i Immigració de l'Alt Empordà. Les dades de Bascarà, Vilaür, Boadella i les Escaules, Garriguella, l'Armentera, Maçanet de Cabrenys, Mollet de 
Peralada, Siurana, Terrades i Vilajuïga són provinents de la Direcció General per a la Immigració (dades no oficials), i Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya (dades no oficials).

Evolució del percentatge de població estrangera empadronada
 a la comarca per àrea  geogràfica de procedència

Evolució del percentatge d'immigració econòmica 
sobre el conjunt de població estrangera
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Si s'observen dades de les àrees geogràfiques d'origen de la població estrangera empadronada a la comarca es pot veure com el 
col·lectiu majoritari és el procedent d'estats de la UE. Tot i que hi ha hagut alguna variació des de l'any 2000, a causa 
principalment de l'arribada de població procedent d'altres zones del món, i de la incorporació d'alguns països de l'est del 
continent a la UE, el percentatge de població de la UE a l'Alt Empordà representa aproximadament el 40% de la població 
estrangera empadronada. En segon lloc, trobem la població originària del Nord d'Àfrica que, com mostren les dades, manté el 
mateix pes en termes relatius entre la població estrangera empadronada des de l'any 2005. També s'observa com la població 
provinent de l'Amèrica Llatina continua tenint un pes força significatiu a la comarca (al voltant del 20%) des de mitjans de la 
primera dècada del segle XXI. Finalment, les dades continuen indicant l'important pes de la immigració econòmica en relació al 
conjunt de població estrangera que resideix a l'Alt Empordà.



  

3. La població estrangera a l'Alt Empordà

Font: xifres no oficials dels padrons muncipals recollides pel Pla Territorial de Ciutadania i Immigració de l'Alt Empordà. Les dades de Bascarà, Vilaür, Boadella i les Escaules, Garriguella, l'Armentera, Maçanet de Cabrenys, Mollet de 
Peralada, Siurana, Terrades i Vilajuïga són provinents de la Direcció General per a la Immigració (dades no oficials), i Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya (dades no oficials).

Població estrangera per sexes segons àrea 
geogràfica de procedència . Any 2012
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Per àrees geogràfiques d'origen es pot 
observar clarament com la població 
procedent de l'America Llatina, Oceania, Àsia 
i resta d'Europa és majoritàriament femenina. 
Aquesta tendència es manté respecte l'any 
anterior.
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3. La població estrangera a l'Alt Empordà

Font: xifres no oficials dels padrons muncipals recollides pel Pla Territorial de Ciutadania i Immigració de l'Alt Empordà. Les dades de Bascarà, Vilaür, Boadella i les Escaules, Garriguella, l'Armentera, Maçanet de Cabrenys, Mollet de 
Peralada, Siurana, Terrades i Vilajuïga són provinents de la Direcció General per a la Immigració (dades no oficials), i Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya (dades no oficials).

Percentatge d'immigració per municipi . Any 2012



  

4. Conclusions
La població estrangera empadronada a l’Alt Empordà ha incrementat molt significativament des de principis del segle XXI. A 
finals de l’any 2000 el col·lectiu estranger representava aproximadament el 9’6% de la població de la comarca, mentre que a 1 
de gener de 2012 el percentatge era del 28’29 %.

L’any 2009, per primera vegada des de l’any 1998, la població estrangera va disminuir en el conjunt de Catalunya. Aquesta 
tendència s’ha mantingut des d'aleshores. Una disminució que es concentra, principalment, a l’Àmbit Metropolità de Barcelona i, 
de forma menys important, a les comarques de l’Ebre, Centrals, Camp de Tarragona i les de l’Alt Pirineu i Aran. Per contra, a les 
comarques de Ponent i de Girona s’han produït lleugers increments. 

L’Alt Empordà és una de les comarques de Catalunya on l’any 2009 la població estrangera va continuar creixent, encara que 
aquest augment va ser en comparació amb el d’anys anteriors molt poc significatiu. Tot i que l'any 2011, la població estrangera 
va disminuir aproximadament un 2% respecte l'any anterior, enguany es pot observar com s'ha tornat a produir un lleuger 
creixement de població estrangera empadronada.

El creixement de la població estrangera no ha estat el mateix per al conjunt de col·lectius o nacionalitats. L’any 2000, els 
ciutadans de la Unió Europea representaven gairebé la meitat dels estrangers de la comarca -un 45%-; actualment aquest 
percentatge s’ha reduït a poc més del 38%. En termes generals podem afirmar que la immigració econòmica ha anat guanyant 
pes i significació social a l’Alt Empordà. No obstant això, com altres territoris de la costa catalana, és una comarca on la població 
comunitària resident té un pes demogràfic i social rellevant. 

Per col·lectius, els creixements més importants, entre els anys 2000 i 2012, els han protagonitzat els ciutadans procedents 
d’Amèrica Llatina i de l’Europa de l’Est. Pel que fa a la població llatinoamericana, cal recordar que entre 2009 i 2010 va disminuir 
en un 5%, i que les dades d'enguany mostren que aquesta tendència negativa s'ha mantingut tot i que només hi ha hagut una 
disminució de l'1%. En relació a l'any 2010 les dades mostren com el pes relatiu dels diferents àmbits territorials d'origen s'han 
mantingut estables en conjunt.

L’important creixement de ciutadans i ciutadanes procedents de països llatinoamericans i d’Europa de l’Est ha comportat una 
lleugera feminització de la immigració a la comarca. Tanmateix, en termes generals, les dones representen un 46% de la 
població estrangera a la comarca, i únicament són majoritàries entre la població procedent de l'Amèrica Llatina, Oceania, Àsia i 
la Resta d'Europa.



  

4. Conclusions
El principal col·lectiu immigrant de l’Alt Empordà és el de nacionalitat marroquina, que representa més del 28% de la població 
estrangera empadronada. Durant l’any 2011 la població marroquina ha continuïtat creixent, tot i que a un ritme 
significativament inferior al que havia tingut durant la segona meitat de la década passada.

Pel que fa al territori, si bé la població estrangera es concentra en els municipis més grans, observem com els municipis mitjans 
i petits presenten percentatges iguals o superiors de població estrangera que els de municipis més grans. Podem constatar, 
doncs, que la immigració és un fet remarcable en els petits i mitjans municipis. En aquest sentit s'ha de destacar que hi ha 11 
municipis que superen el percentatge mitjà d'immigració de la comarca (28,29%), i que 25 municipis més estan per damunt de 
la mitjana catalana de població estrangera empadronada (16,03%)

Els municipis que concentren un major percentatge de població estrangera, més del 35% de la seva població són els següents: 
Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, la Jonquera i Roses. Vuit municipis més: Cadaqués, Pau, l’Escala, Palau-saverdera, 
Torroella de Fluvià, Figueres, la Vajol i Darnius tenen un percentatge d’entre el 25% i el 35% de població estrangera.
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