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El desenvolupament d'instruments d’observació social del territori és una necessitat cada dia 

més evident per fer avançar l’acció de les administracions públiques com a responsables del 

desplegament de les polítiques socials en el territori i de la xarxa d’agents implicades en 

aquesta tasca.

La millora de la cohesió social en una societat entesa com a objectiu polític requereix d’eines de 

coneixement adequades que permetin mesurar el seu progrés. Com apunten Atkinson i Marlier 

(2010)(1), la quantificació de la pobresa o la mesura dels diferents processos d’exclusió social 

permet a les institucions responsables d’aquestes polítiques, en primer lloc definir l’abast i les 

característiques principals de l’exclusió social en un determinat entorn. En segon lloc, concretar 

objectius específics i assolibles en relació a les situacions d’exclusió identificades. I en tercer 

lloc, avaluar l’impacte, total o parcial, de les polítiques adreçades a revertir aquestes situacions.

Els instruments de mesura i observació social esdevenen indispensables per conèixer l’evolució 

i progrés dels territoris en la complexa tasca de millorar les condicions de vida de la seva 

població i reduir-ne el risc de pobresa i exclusió social, i poder conèixer i comparar l’efectivitat de 

les polítiques públiques.

El Diagnòstic social de l’Alt Empordà, que forma part del procés d’actualització del Pla per a la 

Inclusió i la Cohesió Social de la comarca dut a terme durant l’any 2017, ha estat elaborat per 

l’Equip Tècnic d’Inclusió i Atenció a la Comunitat de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de 

l’Alt Empordà. En aquest sentit, aquest document de treball també pretén actualitzar la Diagnosi 

de l’Exclusió Social de l’Alt Empordà elaborada l’any 2012 en el marc de la realització del primer 

Pla d’Inclusió de la comarca per al període 2013-2016.

Aquest document té com a principal objectiu aportar informació rellevant sobre la realitat 

socioeconòmica i els processos d’exclusió social a la comarca per tal d’orientar i facilitar el 

procés  d’elaboració del Pla, però amb una clara voluntat d’esdevenir un instrument d’anàlisi 

que faciliti  la reflexió, el disseny i el desplegament de les polítiques socials a l’Alt Empordà. 

Aquestes polítiques públiques s’han de poder desplegar amb totes les garanties i han de tenir 

en compte, a més a més, l’especificitat de la realitat local i comarcal que sovint presenta 

característiques diferenciades respecte d’altres territoris o el conjunt del país.

 INTRODUCCIÓ
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Més específicament, aquest diagnòstic vol facilitar informació quantitativa i substantiva sobre 

els factors que expliquen els processos de risc i d’exclusió social que afecten a persones i 

col·lectius de la comarca de l’Alt Empordà. En aquest sentit presenta una anàlisi bàsica de la 

situació socioeconòmica del territori i l’evolució dels principals indicadors socials i de risc 

d’exclusió social.

La voluntat d’aquesta diagnosi és esdevenir un instrument facilitador i dinàmic del procés 

d’implementació del Pla d’Inclusió i Cohesió Social de l’Alt Empordà. Aquesta diagnosi s’ha 

concebut com un procés de treball permanent i no com a un informe tancat, promogut per 

l’Observatori Social de l’Alt Empordà (OSAE)(2). Amb aquesta voluntat l’OSAE farà un seguiment 

periòdic d’una bateria de 50 indicadors socioeconòmics i dels processos d’exclusió social, 

també inclosos en el Diagnòstic Social, per tal d’analitzar la seva evolució i tendències. Els 

indicadors seleccionats no busquen oferir una fotografia exacta de la realitat social de la 

comarca, sinó posar el focus sobre aspectes concrets de la realitat social que poden presentar 

situacions problemàtiques i generar situacions de desigualtat. Sense un coneixement més 

acurat dels processos d’exclusió social no es podran plantejar estratègies d’abordatge que 

responguin adequadament als seus objectius.

El Diagnòstic Social dóna continuïtat al plantejament fet per l’anterior diagnòstic i parteix d’una 

perspectiva d’anàlisi i acció de caràcter integral, tenint en compte la multidimensionalitat del 

fenomen de l’exclusió social (àmbits i factors d’exclusió social) així com els espais d’inclusió 

social i la perspectiva de gènere. Aquest plantejament permet, com es veurà, promoure un 

abordatge integral i transversal del fenomen de l’exclusió social a la comarca.

Aquest diagnòstic s’estructura en dos blocs. Un primer, que presenta les principals 

característiques socioeconòmiques de l’Alt Empordà, parant especial atenció en els aspectes 

demogràfics i de territori i a l’evolució de les principals magnituds macroeconòmiques. Un 

segon, centrat en el coneixement dels processos d’exclusió social a partir de l’anàlisi de les nou 

dimensions «clàssiques» de l’exclusió social: 1) el risc de pobresa i exclusió social; 2) l’àmbit 

econòmic; 3) l’àmbit laboral; 4) l’àmbit formatiu; 5) l’àmbit psicosocial i emocional; 6) l’àmbit 

residencial i d’accés a l’habitatge; 7) l’àmbit relacional; 8) l’àmbit de la violència de gènere; 9) 

l’àmbit polític i de la ciutadania. 
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(2) L’Observatori Social de l’Alt Empordà és l’espai de detecció, anàlisi i recerca de la realitat social de la comarca que gestiona l’Equip 
d’Inclusió i Atenció a la Comunitat.



1. METODOLOGIA DE RECERCA

El diagnòstic social de l’Alt Empordà s’ha dut a terme a través d’una metodologia d’anàlisi 

principalment quantitativa. A partir de la consulta de diverses fonts d’informació, s’ha fet una 

recopilació exhaustiva de documentació i de les principals dades i indicadors municipals i 

comarcals. En primer lloc, s’han identificat dades secundaries i els indicadors socioeconòmics 

de la comarca més recents provinents de fonts estadístiques oficials i d’institucions per tal 

d’oferir una panoràmica general que situï els processos d’exclusió social en el context actual. A 

l’annex 1 s’hi pot trobar el llistat i la descripció dels indicadors utilitzats.

En segon lloc, s’han analitzat informes i documents de diagnosi i documents de registre i 

memòria elaborats per diverses administracions i agents del territori per tal d’aprofundir en el 

coneixement dels factors d’exclusió social. 

En tercer lloc, per completar la informació i l’anàlisi estadística portada a terme s’han consultat i 

recollit dades bàsiques sobre la gestió del serveis socials i les prestacions socials gestionades 

per l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà relatives al període temporal 

analitzat. 

El buidatge sistemàtic i l’anàlisi d’aquests materials ha facilitat informació rellevant que ha estat 

interpretada i elaborada d’acord amb la perspectiva d’anàlisi del procés de diagnosi, exposada 

en l’apartat anterior.

A nivell metodològic s’han tingut en compte els criteris següents:

En primer lloc, el Diagnòstic Social de l’Alt Empordà incorpora en el seu marc d’anàlisi la 

perspectiva de gènere i la interseccionalitat atès que pretén analitzar la complexitat dels 

fenòmens socials des de la perspectiva de les desigualtats presents en la nostra societat. Per 

aquest motiu, en la mesura que les dades recollides ho permeten, els indicadors i dades 

presentades estan desagregats per sexes per tal d’evidenciar com operen les desigualtats de 

gènere en cadascun dels processos d’exclusió socials observats. Per altra banda, també s’han 

recollit indicadors específics sobre els àmbits més sensibles en els quals les polítiques 

d’igualtat de gènere fixen la seva atenció de forma més prioritària, com és l’economia de les 

cures, la violència masclista o la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat de treball. 

En segon lloc, aquest treball incorpora nítidament la mirada local i comarcal sobre la realitat 

social i els factors d’exclusió social. En aquest sentit s’ha fet un esforç per identificar i 

seleccionar indicadors amb sensibilitat territorial, que permetin observar i analitzar els diversos 

fenòmens socials a escala local i comarcal i alhora comparar-los amb altres realitats territorials. 

Per a la seva elaboració s’han recollit algunes dades desagregades a nivell local dels municipis 

participants en el desplegament del Pla d’Inclusió: Castelló d’Empúries, L’Escala, La Jonquera,  
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Roses i Vilafant. Una part de les dades i indicadors es troben incorporats en l’anàlisi de 

cadascun dels blocs i dimensions mencionats anteriorment, i una altra part es presenten de 

forma gràfica en l’annex 2.

En tercer lloc, les dades i indicadors analitzats es presenten amb la sèrie temporal 2008-2016 

per tal de facilitar l’anàlisi sobre l’evolució dels diferents processos d’exclusió social des de 

l’esclat de la crisi econòmica i social fins a l’actualitat. Per aquest motiu, en la mesura que ha 

estat possible, s’han recollit dades corresponents als anys 2008, 2012 i 2016. En alguns casos, 

en què s’ha valorat la necessitat d’observar amb més perspectiva un determinat fenomen, s’han 

recollit dades anteriors a l’any 2008. Malgrat que la voluntat del present document és oferir la 

màxima informació actualitzada, les fonts consultades no sempre disposen de dades del darrer 

any. En aquests casos s’ha recollit la dada disponible més recent.

En quart lloc, amb l’objectiu de facilitar un anàlisi comparat de les dimensions observades es 

presenten dades amb perspectiva comparada amb d’altres nivells territorials. En la mesura que 

ha estat possible les dades es troben desagregades a nivell local i/o comarcal i a nivell de 

Catalunya. En alguns casos també s’han recollit dades a nivell d’estat i de la UE/Zona Euro. 

Sobre aquesta qüestió és important puntualitzar que la majoria d’indicadors de la Unió Europea, 

que constitueixen la base del sistema europeu d’observació social, a Catalunya no estan 

disponibles a nivell local o comarcal, fet que dificulta un coneixement més específic i real del 

territori i la pròpia comparació amb altres nivells territorials.

Finalment, com s’apuntava també en el Diagnòstic Social de l’Espai Català Transfronterer(3) cal 

tenir present les limitacions d’una recerca com la plantejada, en la mesura que no s’ha endinsat 

en l’estudi dels grups de població que no queden recollits adequadament per l’estadística 

pública i que són invisibles per als poders públics i per a les polítiques socials. Aquests grups de 

població, generalment poc estudiats, requereixen d’abordatges de recerca qualitatius que 

haurien de permetre conèixer les trajectòries de vida i les situacions de ruptura així com les 

dinàmiques territorials i d’exclusió social. En l’anàlisi de la invisibilitat social s’inclourien grups de 

població fràgils en situació d’extrema exclusió social i marginalitat, com per exemple, persones 

sense llar, persones que han sortit de centres penitenciaris o institucionals, treballadors/es no 

assalariats, joves que viuen en entorns rurals en situació de marginalitat, persones en situació 

administrativa irregular o amb dificultats idiomàtiques, persones en situació de nomadisme 

residencial, menors d’origen estranger no acompanyats, dones que exerceixen la prostitució o 

persones víctimes de xarxes criminals. Una primera aproximació a aquests grups de població 

es presenta als annexos 3 i 4 en què es fa una detecció dels perfils i dels factors de risc 

d’exclusió social a l’Alt Empordà 

Quintana, I. (2016). Diagnòstic Social de l’Espai Català Transfronterer. Consulta en lína: http://inclusioaltemporda.cat/portal/wp-
content/uploads/DIAGN%C3%92STIC-SOCIAL-DE-LESPAI-CATAL%C3%80-TRANSFRONTERER-1.pdf 

(3)
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2.  LA CRISI SOCIAL I ECONÒMICA PERSISTEIX A L’ALT EMPORDÀ

Els efectes de la crisi econòmica i social s’han evidenciat en el període 2008-2016 a l’Alt 

Empordà, agreujant en molts casos les situacions de desigualtat social ja presents en el període 

de pre-crisi. Com evidencia el Diagnòstic Social de la comarca, que es presenta a continuació, 

la crisi que estem vivint ha tingut conseqüències directes sobre les economies familiars que han 

vist reduït el seu nivell de renda. D’altra banda, el funcionament del mercat de treball ha vist 

reforçat la dinàmica de precarització, i la situació de l’habitatge és una problemàtica social de 

primer ordre a la comarca.

En els darrers anys gran part de la comarca s’ha vist abocada a un procés de vulnerabilització 

de les seves condicions de vida, realitat compartida amb el conjunt del país. De forma 

preocupant s’ha evidenciat l'agreujament de la situació desigualtat de les persones més 

vulnerables, malgrat que aquestes no hagin estat les protagonistes del relat «periodístic» de la 

crisi econòmica.

La crisi econòmica iniciada l’any 2008, que va tenir uns efectes socials més evidents i dolorosos 

a partir de l’any 2012, ha reforçat el sector serveis com a principal sector generador de riquesa. 

L’any 2016 aquest sector aportava un 77% del Valor afegit brut (VAB) generat a la comarca, un 

6% més que l’any 2008, mentre que es constatava la contracció del sector de la construcció que 

actualment només representa un 8% del VAB comarcal. 

Des de l’any 2012 els principals indicadors macroeconòmics han experimentat a l’Alt Empordà 

una lleugera recuperació, que en alguns casos com és el del PIB ha estat més accelerada que la 

del conjunt de Catalunya. L’any 2014 el PIB per càpita a la comarca era de 21.600�, un 10% més 

elevat que l’any 2012 però encara lluny dels 25.500� per càpita de l’any 2008 o de les taxes de 

creixement interanual del període 2000-2008. Malgrat tot, aquesta dada era l’any 2014 un 30% 

inferior al PIB per càpita català, que es situava en els 27.800�.

En l’àmbit laboral també s’ha produït una evolució positiva d’alguns indicadors com a 

conseqüència directa de la lleu recuperació de l’economia productiva. Així ho evidencia, en 

primer lloc, la recuperació de la taxa d’ocupació que ha passat del 49% l’any 2012 al 55% l’any 

2016. I en segon lloc la disminució de les persones aturades, que l’any 2012 va registrar la xifra 

màxima des de l’inici de la crisi amb una taxa d’atur registral del 19,5%, que actualment s’ha vist 

reduïda fins al 14,4%.
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Malgrat que els indicis de la recuperació econòmica són evidents des de l’any 2012 a la 

comarca, els principals indicadors macroeconòmics contrasten amb els indicadors de mesura 

de la pobresa i l’exclusió social, que posen de manifest la persistència dels efectes de la crisis 

econòmica sobre amplis sectors de la població. 

L’any 2016 a Catalunya, la taxa de risc de pobresa i exclusió social (taxa AROPE), un dels 

indicadors sintètics assumit per la UE com a mesura del nivell d’exclusió social d’un territori, es 

situava en el 22,5%, el que explica que gairebé 1 de cada 4 catalans es troba en una situació 

d’extrema vulnerabilitat social per no disposar d’un nivell de renda suficient, no poder accedir 

forma normalitzada al mercat de treball o no poder adquirir béns de consum bàsics. La taxa 

AROPE ha registrat una tendència creixent des de l’any 2008, afectant de forma més 

significativa a la població jove i a les dones en totes les franges d’edat.

És especialment alarmant la taxa AROPE de la població amb nacionalitat estrangera, que l’any 

2016 era del 45,3%, molt significativament per damunt de la mateixa taxa per a la població amb 

nacionalitat espanyola, que  es situava en el 19,7%.

Per altra banda, l’accés al mercat de treball no constitueix en l’actualitat una garantia per superar 

el llindar de risc de pobresa si tenim en compte que avui en dia un 12,6% del treballadors i 

treballadores del país es troben en situació de pobresa monetària.

La crisis econòmica també ha tingut un impacte molt significatiu sobre el nivell de renda de la 

població altempordanesa que ha vist disminuïda la seva renda per càpita en un 28% des de 

l’any 2008. L’any 2016 la renda mitjana d’una persona resident a l’Alt Empordà era de 12.800 �, 

sent un 23% inferior a la renda mitjana de la població catalana. 

Per contra durant el període 2008-2016 les prestacions i recursos per atendre situacions de 

vulnerabilitat econòmica han crescut de forma molt significativa a l’Àrea Bàsica de Serveis 

Socials de l’Alt Empordà, que inclou tots els municipis de la comarca tret el de Figueres que 

compta amb serveis propis. L’any 2016 hi havia 1.779 persones beneficiàries de la Renda 

Mínima d’Inserció i 4.662 persones que havien percebut algun prestació per atendre situacions 

d’urgència social. Un 66% del pressupost del Programa de prestacions d’urgència social de l’Alt 

Empordà ha anat destinat a atendre problemàtiques relacionades amb l’habitatge. Per altra 

banda, els casos atesos pels Serveis Socials Bàsics comarcals que presenten problemàtiques 

econòmiques han crescut gairebé un 10% des de l’any 2008, fins a situar-se en el 30% del total 

de casos, el que representa la primera problemàtica treballada per aquest servei.
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En l’àmbit laboral també s’observen alguns indicadors que alerten sobre l’extrema fragilitat del 

mercat de treball altempordanès i les dificultats que té aquest per garantir un treball estable que 

faciliti l’accés a unes condicions de vida dignes. Si bé la taxa d’atur ha experimentat una clara 

recuperació respecte els pitjors moments de la crisi, encara presenta valors allunyats als de 

l’any 2008, en què la taxa d’atur era del 9%. En relació a aquest indicador també cal observar 

com la taxa d’atur continua presentant valors més elevats entre les dones, un 4% superior a la 

dels homes, fet que constata la persistència d’una desigualtat d’accés al mercat de treball en 

detriment de les dones.

El creixement de l’atur ha afectat de forma més significativa la població activa més gran. A l’Alt 

Empordà l’any 2016 un 61% dels aturats tenia mes de 40 anys, proporció que ha crescut gairebé 

un 20% des de l’any 2008. Un 35% de les persones aturades fa més d’un any que no treballen. I 

un 35% dels treballadors no qualificats es troben en situació d’atur. Per les característiques del 

mercat laboral aquests perfils d’aturats presenten majors dificultats d’inserció, fet que pot 

generar en el futur més immediat una major pressió cap als serveis orientats a atendre aquestes 

problemàtiques.

La recuperació de les noves contractacions a l’Alt Empordà des de l’any 2012 és un indicador 

d’un cert dinamisme econòmic. Tanmateix cal tenir present que les dades de contractació 

aporten alguns indicis que apunten a dinàmiques de desigualtat en relació a l’accés al mercat 

de treball. En primer lloc, cal tenir present que els homes continuen sent majoritaris entre els 

nous contractes realitzats atès que l’any 2016 representen un 53% de les contractacions. En 

segon lloc, que un 80% de les contractacions es fa entre població menor de 45 anys, població 

que com s’ha vist representa una proporció reduïda de la població aturada. I en tercer lloc, 

l’elevada taxa de temporalitat dels nous contractes que l’any 2016 és del 80%. 

La població d’origen estranger presenta dificultats significatives pel que fa a l’accés al mercat 

laboral. L’any 2016 un 36% dels aturats tenia nacionalitat estrangera i només representava una 

31% de les noves contractacions, un 11% menys que l’any 2008.

En relació a l’àmbit formatiu, la taxa d’abandonament prematur dels estudis, que és un altre dels 

indicadors establerts per la UE dins els sistema d'indicadors de l’Estratègia 2020, a Catalunya 

continua presentant xifres alarmants. Si bé és cert que des de l’any 2008 aquest indicador ha 

passat del 33% al 18% actual, continua estan molt lluny de la xifra mitjana europea, que és del 

10,8%. Des de l’inici de la crisi econòmica aquest indicador ha experimentat una recuperació, 

segurament explicada, per l’aposta de la població més jove per seguir estudiant i formant-se 

davant les dificultats d’inserció laboral en un mercat de treball en fase de contracció. No obstant, 

l’any 2016 gairebé 2 de cada 10 joves catalans entre 18 i 24 anys no ha assolit l’ESO. 
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A nivell comarcal el Departament d’Ensenyament no publica dades relativa a l’abandonament 

escolar, fet que dificulta analitzar comparativament aquest fenomen amb altres realitats 

territorials. Tanmateix sí que publica les dades de població graduada d’ESO per curs escolar, 

que permeten apuntar alguns elements preocupants. El curs 2015/2016 la taxa d'alumnat 

graduat d’ESO a l’Alt Empordà era del 86%, xifra molt semblant a la del conjunt del país que és 

del 88%. Malgrat que aquest indicador presenta una millora respecte el curs 2007/2008, quan la 

creuem per nacionalitat d’origen observem diferències significatives entre l’alumnat amb 

nacionalitat espanyola amb una taxa de graduació del 89%, i l’alumnat provinent del nord 

d’Àfrica (75%) o de l’Amèrica Llatina (76%), fet que pot estar apuntant a l’existència d’una 

desigualtat en l’accés a nivells educatius no obligatoris per raó d’origen de l’alumnat.

Les dades d’atenció social dels Serveis Socials Bàsics també evidencien com la incipient 

recuperació econòmica apuntada pels principals indicadors macroeconòmics (PIB, VAB, taxa 

d’atur) no està revertint en una millora de les condicions de vida de les persones i famílies en 

situació de major vulnerabilitat. La població atesa pels Serveis Socials Bàsics de la comarca ha 

crescut molt significativament des de l’any 2008, tal i com mostra l’evolució de la taxa de 

persones ateses que ha passat el 5,5% fins al 12% actual. Aquest indicador també ens mostra 

com les situacions de vulnerabilitat social tenen un major impacte sobre la població femenina, 

que presenta una taxa d’atenció del 14%, un 4% major que la dels homes. A nivell comarcal, 

aquest és un dels indicadors clau per entendre la feminització de la pobresa.

Com s’apuntava anteriorment, les problemàtiques econòmiques representen l’any 2016 un 30% 

de les atencions realitzades pels Serveis Socials Bàsics, però les problemàtiques de salut, amb 

un 18% de les atencions, i les laborals amb un 16% també han registrat un creixement 

significatiu des del 2008.

L’augment de les dificultats d’accés a l’habitatge també ha estat una de les principals 

conseqüències de la crisis econòmica sobre les condicions de vida de les persones tal i com 

han posat de manifest diferents moviments socials com la Plataforma d’Afectats per les 

Hipoteques (PAH) que han denunciat un augment extraordinari de les execucions hipotecàries 

dutes a terme des de l’any 2008. A nivell comarcal no es disposen de dades oficials sobre 

desnonaments, i a nivell provincial l’INE publica dades només des de l’any 2014, quan 

s’observa una disminució progressiva de les execucions hipotecàries iniciades, que l’any 2016  

afectaven 1.150 llars gironines, un 0,4% del total de llars. Segurament aquesta tendència a la 

baixa s’explica per l’aprovació de legislació i mesures d’intermediació amb els grans tenidors 

d’habitatge que han aturat el gran volum de desnonaments dels moments inicials de la crisi.
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Part de les dades i indicadors que es presenten en aquest diagnòstic evidencien la persistència 

dels efectes de la crisis econòmica iniciada l’any 2008 sobre la població altempordanesa, en 

especial sobre alguns grups de població en situació de major vulnerabilitat. En aquest sentit, es 

pot concloure que sí bé la recuperació econòmica iniciada apunta cap a una millora de 

l’economia de la comarca, que continua assentant-se sobre  l’alta estacionalitat i en els sectors 

tradicionals (serveis i turisme), la crisi social generada per la recessió persisteix tot agreujant les 

situacions de desigualtat social dels col·lectius de població més vulnerables.

3. CARACTERÍSTIQUES SOCIOECONÒMIQUES DE L’ALT EMPORDÀ

Aquest primer bloc presenta una aproximació bàsica a l’estructura sociodemogràfica i 

econòmica de la comarca de l’Alt Empordà.

3.1 Població i Territori

La localització geogràfica de l’Alt Empordà, al límit nord-est de Catalunya i fronterer amb França, 

és molt rellevant per explicar el desenvolupament demogràfic, econòmic i social del territori al 

llarg dels darrers anys. La centralitat que exerceix la capital de comarca, Figueres, dibuixa un 

escenari principal en què es genera una part important de l’activitat econòmica, comercial, 

administrativa i cultural de la comarca. L’Alt Empordà està integrat per 68 municipis i per 

població diversa que es distribueixen en tres grans àrees diferenciades per característiques 

paisatgístiques, pel seu caràcter urbà o rural i per la seva activitat econòmica. A la comarca es 

poden diferenciar 3 zones concretes que presenten dinàmiques específiques(4):

  1) La plana al·luvial altempordanesa situada al sector est i sud-est de la comarca.

  2) La zona litoral.

  3) Els espais de muntanya.

Evolució demogràfica

L’Alt Empordà comptava l’any 2016(5) amb un total de 140.118 habitants i una densitat de 

població de 103,2 habitants per km2, que continua estant molt per sota la mitjana Catalana 

(234,2 hab/km2) i la de les Comarques Gironines (127,6 hab/km2). Per sexes, la població de la 

comarca presenta una distribució totalment equitativa entre homes i dones. 

La població de la comarca ha experimentat un creixement positiu des de l’any 1975, sent 

especialment significatiu en el període 2001-2011. 

 DIAGNÒSTIC SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ

Agenda 21 comarcal de l’Alt Empordà.http://mediambient-altemporda.org/ 

Font: Padró continu d'habitants. Idescat (2016)

(4)

(5)
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Gràfic 1: Evolució de la població de l'Alt Empordà per sexe 1975-2016  

 Font: Idescat. Cens de Població i el Padró d’habitants (2016)

La taxa de creixement del període 1975-2016 ha estat del 80%. Aquest creixement demogràfic 

s’ha concentrat de forma molt significativa en la franja costanera i en els municipis de la plana 

al·luvial.

 Gràfic 2: Taxa de creixement total de la població 1975-2016 (en %)
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Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat (2016)

L'any 2016 el 55% de la població de la comarca resideix als municipis de la plana, el 38% en 

poblacions costaneres i el 7% restant en municipis de les zones de muntanya. Concretament els 

municipis de Figueres, Roses, Castelló d'Empúries i L'Escala concentren el 60% de població 
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total. També cal destacar que el 22% de la població resideix en municipis de menys de 1.500 

habitants. En el període 2008-2016 aquesta distribució poblacional s'ha mantingut estable.

 DIAGNÒSTIC SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ

Gràfic 3: Distribució de la població de l'Alt Empordà per municipis 2016 (en %)

 Font: Idescat (2016)

Estructura per edats de la població

Pel que fa a la distribució per edats de la població de la comarca, per al període 2008-2016 

s'observa clarament una tendència al creixement de les franges d'edat més grans, i un 

decreixement de la població més jove.
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Gràfic 4: Població de l'Alt Empordà per grups d'edat 2008-2016 (en %)

 Font: Idescat (2016)
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Les piràmides d'edat de la comarca de l'Alt Empordà també constaten la tendència demogràfica 

al creixement relatiu de les cohorts d'edat de més edat. L'any 2016 les franges d'edat amb més 

població són  les compreses entre el 40 i 60 anys, mentre que l'any 2008 la majoria de població 

es concentrava entre els 25 i 45 anys. La piràmide d'edat de la comarca no presenta diferències 

significatives respecte la de Catalunya.
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Gràfic 5: Piràmides d'edat de l'Alt Empordà 
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Envelliment de la població

Els principals indicadors d'envelliment de la població continuen registrant una tendència al 

creixement de la població de més edat. L'any 2016 la taxa de envelliment és del 17,8% i la de 

sobreenvellliment del 2,8. Aquests valors continuen sent molt propers a les mitjanes catalanes 

(taxa d'envelliment: 18,7; taxa de sobrenvelliment: 2,8). Ambudes taxes registren valors més 

elevats entre les dones com a conseqüència del major pes demogràfic de la població femenina 

en les franges d’edat més envellides i d’una major esperança de vida.

Gràfic 6: Taxa d'envelliment de l'Alt Empordà per sexe 2008-2016 (en %)
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Gràfic 7: Taxa de sobreenvelliment de l'Alt Empordà per sexe 2008-2016 (en %)

 DIAGNÒSTIC SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ
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Les zones més envellides de la comarca es troben situades als municipis de la vessant sud de 

l'Albera i les Salines, i en alguns municipis de la plana, que presenten taxes d'envelliment 

superiors al 20% i de sobrenvelliment majors del 3%.

Mapa 1: Taxa d'envelliment per municipi 2016 (en %)

 Font: Idescat (2016)
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Mapa 2: Taxa de sobreenvlliment per municipi 2016(en %)

 Font: Idescat (2016)

Pel que fa als principals municipis de la comarca, l’any 2016 les taxes d’envelliment i 

sobreenvelliment registren valors diversos, condicionats per les dinàmiques 

sociodemogràfiques locals. Tanmateix, en el conjunt de municipis observats es constata una 

tendència al creixement d’aquest indicadors.

Taula 1: Taxa d’envelliment i sobreenvelliment dels municipis 
participants en Pla d’Inclusió de l’Alt Empordà 2016 (en %)

L'esperança de vida de la població de Catalunya l'any 2014 era de 83,4 anys, lleugerament per 

sobre de la dada mitjana de la Unió Europea (UE). Per sexe, l'esperança de vida continua sent 

més  elevada per a les dones. Malauradament aquesta dada no està disponible a nivell local ni 

comarcal.
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Gràfic 8: Esperança de vida al néixer de Catalunya i la UE per sexe 2014 (en anys)
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Taula 2: Moviment natural de població a l'Alt Empordà i Catalunya 2015

Moviment natural de la població

Els principals indicadors del moviment natural de la població de la comarca presenten una 

tendència estable per al període 2008-2015, que s'adiu amb l'evolució enregistrada per al 

conjunt de Catalunya.

Font: Idescat. Anuari Estadístic de Catalunya (2015)
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2.924
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L'evolució dels naixements per edat de la mare del període 2008-2015 a l'Alt Empordà 

evidencien una tendència a l'endarreriment de la maternitat. És especialment rellevant la 

disminució de naixements en les edats compreses entre els 20 i 29 anys, i l'augment en la franja 

d'edat 35-44 anys. Tanmateix, les mitjanes catalanes continuen posant de relleu que l'edat de 

maternitat per al conjunt del país és més tardana que a la comarca.
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Gràfic 9: Naixements per edat de la mare a l'Alt Empordà (en %)
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L'any 2015 a Catalunya l'edat mitjana de maternitat era de 31,5 anys i a la UE de 30,5 anys.  

Aquest indicador presenta valors estables, almenys, des de l'any 2000. 

Emigració a l'estranger

Des de l’any 2009 s’observa un creixement significatiu de la població catalana resident a 

l’estranger. L’any 2017 resideixen a l’estranger 5.491 persones de la comarca. Per sexes, 

s’observa una distribució equitativa entre homes i dones. A Catalunya es constata una evolució 

similar a la registrada a l’Alt Empordà.
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Gràfic 10: Població de l’Alt Empordà i Catalunya  resident a l’estranger 2009-2017
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La taxa de població  altempordanesa resident a l’estranger era l’any 2016 del 3,7%, dada que no 

presenta diferències significatives respecte la taxa mitjana catalana.

Gràfic 11: Taxa de població resident a l’estranger de l’Alt Empordà i Catalunya 2009-2016 (en %)
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Font: Elaboració  pròpia a partir d'Idescat (2017)

Si es té en compte el lloc de naixement de la població que decideix emigrar a l’estranger 

s’observa que des de l’any 2009 ha crescut progressivament la població amb nacionalitat 

estrangera que decideix marxar del país. L’any 2017, 6 de cada 10 altempordanesos/es que 

resideixen a l’estranger han nascut en un altre país. S'observa una tendència semblant per al 

conjunt del país.

Gràfic 12: Població de l’Alt Empordà i Catalunya resident a l’estranger 
per lloc de naixement 2009-2017 (en %)
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La població amb nacionalitat estrangera

La taxa de població estrangera de l’Alt Empordà es situava l’any 2016 en el 25% de la població, 

significativament per sobre de la taxa catalana que era del 14%. Respecte l’any 2012 s’observa 

un lleuger descens de la taxa, que aleshores estava situada en el 28%.

Gràfic 13: Taxa de població estrangera de l’Alt Empordà i Catalunya per sexe 2016 (en %)
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Pel que fa a la distribució en el territori de la població amb nacionalitat estrangera, s'observa una 

presència  igual o superior a la taxa mitjana de la comarca en els municipis més grans. En 

aquest sentit s'ha de destacar que hi ha 10 municipis que superen el percentatge mitjà 

d'immigració de la comarca (25%), que 22 municipis més estan per damunt de la mitjana 

catalana de població estrangera empadronada (14%), i que els 36 municipis restants presenten 

una taxa de població estrangera inferior al valor mitjà de Catalunya.

Font: Idescat (2016)
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Mapa 3: Taxa de població estrangera per municipis 2016 (en %)

Font: Idescat (2016)

Pel que fa als principals municipis de la comarca l’any 2016 les taxes de població estrangera 

presentaven en xifres superiors, a la mitjana comarcal en la majoria de casos.

La societat altempordanesa és una societat diversa pel que fa a l’origen nacional de la població. 

L’any 2016 hi resideixen persones de 122 nacionalitats diferents i s’hi parlen aproximadament 

unes 205 llengües. A Catalunya hi conviuen persones de 178 nacionalitats i es parlen 300 

llengües(6).

Taula 3: Taxa de població estrangera dels municipis participants 
en el Pla d’Inclusió de l’Alt Empordà 2016 ( en %)

Font: Idescat (2016)
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Font: Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya (2017)(6)
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Les principals nacionalitats residents a l’Alt Empordà l’any 2016 són l’espanyola, la marroquina, 

la francesa, la romanesa, l’alemanya, la boliviana, la senegalesa i la russa, que representen un 

91% de la població estrangera. La distribució per sexes de cadascuna d’aquestes nacionalitats 

es pot observar en el gràfic següent.

Gràfic  14: Població resident a l’Alt Empordà per nacionalitat i sexe (en %)
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A Catalunya les principals nacionalitats que hi resideixen són l’espanyola, la marroquina, la 

romanesa, la xinesa, la italiana, la pakistanesa i la francesa que representen el 92% de la 

població.

Si s’observa la població estrangera en el seu conjunt, aquesta presenta una distribució per 

sexes equitativa, de la mateixa manera que la població amb nacionalitat espanyola.

La distribució per edats de la població amb nacionalitat estrangera a la comarca ens indica que 

aquesta continua tenint una presència major en la franja 30-44 anys. En les franges de major 

edat el pes demogràfic de la població estrangera és menys significatiu i pel que fa a les franges 

d’edat més joves, el pes és equitatiu amb la població amb nacionalitat Espanyola. 
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Gràfic 15: Població de l’Alt Empordà per nacionalitat i grup d’edat 2016 (en %)

0-14 15-29 30-44 45-59 60-74 75 i més

0%

10%

20%

30%

40%

16%
14%

21%
22%

16%

10%

16%
18%

32%

19%

12%

5%

Espanyola Estrangera

Gràfic 16: Població de Catalunya per nacionalitat i grup d’edat 2016 (en %)
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3.2 Economia

Productivitat i creixement econòmic

Des de l’any 2001 les principals magnituds macroeconòmiques presenten una evolució 

semblant a l'Alt Empordà i Catalunya.

2 9



El Producte Interior Brut (PIB) de la comarca va créixer un 66% en el període 2001-2008, situant-

se en 3.357,9 milions d'euros l'any 2008. Els anys immediatament posteriors al 2008, en què 

esclata la crisi econòmica, es registra un decreixement progressiu del PIB fins a l'any 2012 en 

què s'inicia una lleugera recuperació d'aquest indicador. L'any 2014 el PIB de l'Alt Empordà era 

de 2.946 milions d'euros.

La variació interanual del PIB de l'Alt Empordà ha estat positiva des de l'any 2012, amb un 

creixement interanual mitjà de l'1,4%, mentre que al conjunt del país fins l'any 2014 no s'observa 

un creixement positiu d'aquest indicador.
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Gràfic 17: PIB per càpita de l'Alt Empordà i Catalunya 2001-2014 (en milers d'euros)
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L’any 2014 els municipis que generaven una major riquesa a la comarca eren Castelló 

d’Empúries i Figueres, i en menor mesura Roses, l’Escala i Vilafant.

Font: Idescat (2014)

Font: Idescat (2014)

Grafic 18: PIB per càpita dels principals municipis de l’Alt Empordà 2014 (en milers d’euros)
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L'evolució del Valor Afegit Brut (VAB) per sector d'ocupació del període 2008-2014 mostra com a 

l'Alt Empordà s'ha produït un lleuger creixement del sector serveis, en detriment del sector de la 

construcció, que ha disminuït a la meitat la seva aportació a l'economia comarcal. Aquesta 

tendència també s'observa per al conjunt del país. A Catalunya el pes relatiu del sector industrial 

és major que a la comarca, de la mateixa manera que l'agricultura té un pes inferior que a l'Alt 

Empordà. 

Gràfic 19: VAB generat per sector productiu  a l'Alt Empordà 2008-2014 (en %)
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Gràfic 20: VAB generat per sector productiu  a  Catalunya 2008-2014 (en %)
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El nombre d'empreses per sector productiu confirmen la terciarització de l'economia catalana. 

L'any 2014 a l'Alt Empordà un 78% de les empreses treballaven en el sector dels serveis, a la 

província de Girona eren un 77% i al conjunt de Catalunya un 82%. En el període 2008-2014 no 

s'observa una variació significativa de la distribució d'empreses per sector de producció. 

Gràfic 21: Empreses per sector productiu de l'Alt Empordà, 
la Província de Girona i Catalunya 2014 (en %)
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Economia de les cures i dels treball reproductiu 

Malgrat no disposar de dades a nivell comarcal, les darreres dades disponibles per al conjunt 

de Catalunya i les Comarques Gironines ens mostren com les dones dediquen un major nombre 

d'hores a les tasques de la llar que les dedicades pels homes.

A les Comarques Gironines un 57% de les dones dedica més de 20 hores a aquestes tasques, 

mentre que només un 34% homes té aquesta dedicació. Al conjunt de Catalunya aquesta 

dedicació és lleugerament inferior per a les dones, ja que un 53% dedica més de 20 hores a les 

tasques de la llar, mentre que en el cas dels homes no s'observa diferència amb les Comarques 

Gironines. 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu (2014)
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Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2011)

Gràfic 22: Hores setmanals dedicades a les tasques de la llar 
per sexes a les Comarques Gironines 2011 (en %)

Gràfic 23: Hores setmanals dedicades a les tasques de la llar 
per sexes a Catalunya 2011 (en %)
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Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2011)
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L'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2011 també mostra el pes 

preponderant de la dona en l'organització de les tasques de la llar a les Comarques Gironines. 

En el 50% de les llars és la dona qui organitza les tasques de cura. No s'observen diferències 

significatives respecte el conjunt de Catalunya.
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Gràfic 24: Persona que organitza les tasques domèstiques i de la llar 
a les Comarques Gironines 2011 (en %)
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La recerca més recent realitzada a Catalunya sobre la quantificació econòmica del treball 

domèstic i de cura elaborada per Poveda (2017)(7) a partir de l'Enquesta de l'ús del temps 2010-

2011, constata per a l'any 2011 una major dedicació horària de les dones a les tasques de la llar i 

la família, i una major particiàció dels homes en les tasques laborals remunerades.

Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2011)
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Gràfic 25: Dedicació horària per sexe al treball remunerat a
les tasques de la llar i la família a Catalunya 2011 (en %)

Font: Poveda, C. (2017) a partir de  l'Enquesta de l'ús del temps 2010-2011

Poveda, C. (2017). Quantificació econòmica del treball domèstic i de la cura de persones no remunerat a Catalunya. Barcelona: Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. http://www.donaempresaeconomia.org/wp-
content/uploads/2017/02/Estudi_Quantificaci%C3%B3-del-treball-dom%C3%A8stic-i-de-la-cura-de-persones-no-remunerat-a-
Catalunya.pdf 

(7)
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Poveda (2017) quantifica el valor econòmic del treball de cura a Catalunya fent un còmput entre 

la dedicació horària absoluta a les tasques de la llar i el salari brut anual del subsector 

d'"Activitats de les llars". D'acord amb aquesta estimació, l'any 2015 el valor del treball de cura a 

Catalunya era de 49.957 milions d'euros, el que representa un 23,2% del PIB català.

Les dones aporten el 67% del valor total del treball de cura, i el 41% del valor total del treball 

remunerat.

L'any 2015 el valor del treball de cura representa el 23% del PIB de Catalunya.
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Gràfic 26: Valor econòmic del treball remunerat i el treball de cura 
a Catalunya 2015 (en milions d'euros)

Font: Poveda, C. (2017) a partir de  l'Enquesta de l'ús del temps 2010-2011
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4. CARACTERÍSTIQUES DE L'EXCLUSIÓ SOCIAL A L'ALT EMPORDÀ

Aquest capítol presenta una aproximació a les principals dades i indicadors socials que 

permeten conèixer millor les situacions de vulnerabilitat social i les persones en risc a la 

comarca. Les dades s'organitzen en els 9 àmbits en què es manifesta l’exclusió social i que són 

els següents: 1) Risc de pobresa i exclusió social, 2) Econòmic, 3) Laboral, 4) Formatiu, 5) 

Psicosocial i Emocional, 6) Residencial, 7) Relacional, 8) Violència de gènere i 9) Polític i de 

Ciutadania.

4.1 Risc de pobresa i exclusió social

Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE)

A Catalunya la taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) de l'any 2016 és del 22,5%(8). 

Aquesta taxa ens indica que al nostre país 1 de cada 4 persones viuen en situació de 

vulnerabilitat social, causada per un nivell d'ingressos baixos, una baixa participació en el 

mercat laboral o un accés insuficient a béns de consum bàsics.

La taxa AROPE catalana va crèixer significativament en el període 2010-2014, i en els darrers 

dos anys ha tendit a disminuir fins a situar-se al nivell de l'any 2009. Durant l'esmentat període 

s'ha situat per sobre a la mitjana de la Zona Euro i molt propera a la del conjunt de l'Estat.
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Gràfic 27: Taxa de risc de pobresa o exclusió social AROPE 2006-2016 (en %)

Font: Eurostat i Idescat (2016)

Malauradament aquest indicador no es disposa per a un nivell territorial més desagregat (demarcació, província, comarca o municipi).(8)
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L'any 2016 el risc d’exclusió social afecta més significativament a les dones en totes les franges 

d'edat. La taxa AROPE tendeix a disminuir a mesura que la població envelleix, sent entre els 

menors d'edat del 26,6%, entre els 18 i 64 anys del 23,1% i per als majors de 65 anys de 16,4%.

Gràfic 28: Taxa AROPE de Catalunya per grups d'edat i sexe 2016 (en %)
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La taxa AROPE registra valors més elevats per a la població amb Educació Primària i 

Secundària.

Gràfic 29: Taxa AROPE de Catalunya per nivell d'instrucció 2016 (en %)

Font: Idescat (2016)

 EDU. PRIMÀRIA                       EDU. SECUNDÀRIA                   EDU. SUPERIOR
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Font: Idescat (2016)
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Les persones aturades o en situació d'inactivitat tenen major risc d'estar en situació de pobresa 

o exclusió social.

Gràfic 30: Taxa AROPE de Catalunya per relació amb l'activitat 2016 (en %)

14,1

56,8

13,8

36,9

OCUPATS/DES                    ATURATS/DES                JUBILATS/DES                 INACTIUS/VES 

Font: Idescat (2016)

Gairebé la meitat de les persones amb nacionalitat estrangera que resideixen a Catalunya estan 

en situació de risc de pobresa o exclusió social.

Gràfic 31: Taxa AROPE de Catalunya per nacionalitat 2016 (en %)

ESPANYOLA                                        ESTRANGERA 

Font: Idescat (2016)
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A Catalunya, 1 de cada 4 persones que viuen en llars amb fills està en situació de risc de 

pobresa o exclusió social.

Gràfic 32: Taxa AROPE de Catalunya per tipus de llar 2016 (en %)
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Font: Idescat (2016)
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Taxa de risc de pobresa monetària

L'any 2016 el 19,2% de la població catalana té un nivell d'ingressos molt baix en relació al del 

conjunt de la població (renda inferior al 60% de la mediana). Des de l’any 2004 aquesta taxa és 

superior en les dones, el que confirma la feminització de la pobresa.

Gràfic 33: Taxa de risc de pobresa de Catalunya 2004-2016 (en %)
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Font: Idescat (2016)

L'accés a un lloc de treball no es correspon en l'actualitat amb un nivell d'ingressos suficient per 

cobrir les necessitats bàsiques de subsistència, tal i com mostra la taxa de risc de pobresa en el 

treball. L'any 2016 a Catalunya un 12% de la població que ha treballat durant l’any anterior té un 

nivell de renda baix. Des de l'any 2008, aquest indicador  presenta una tendència creixent, tant a 

Catalunya, com al conjunt de l'Estat i la Zona Euro.

La taxa de pobresa en el treball dels homes es situava l'any 2016 en el 12,6%, lleugerament per 

sobre de la de les dones que era del 11,2%. 
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Gràfic 34: Taxa de risc de pobresa en el treball a Catalunya,
Espanya i la Zona Euro 2004-2016 (en %)
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Taxes de Baixa intensitat de treball i de Privació material severa

La taxa de baixa intensitat de treball de l'any 2016 a Catalunya ens indica que gairebé 1 de cada 

10 persones ha treballat menys de dos mesos i mig sencers durant l’any immediatament 

anterior.

La taxa de de població en situació de privació material severa de l'any 2016 a Catalunya ens 

indica que un 5% de la població viu en llars que no accedeixen a béns de consum bàsics (ex. 

subministraments de la llar, consum de carn o peix almenys 2 dies a la setmana, entre d’altres)
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Gràfic 35: Taxes de Baixa intensitat del treball i Privació material severa 
de Catalunya 2006-2016 (en %)

Font: Idescat (2016)
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4.2 Àmbit Econòmic

Renda Familiar Disponible Bruta

La renda familiar disponible bruta per habitant o renda per càpita (ingressos monetaris 

individuals), és una de les dades a partir de la qual es generen els principals indicadors sobre 

pobresa. L'any 2016 la renda per càpita de l'Alt Empordà era de 12.800 �, un 22% inferior a la 

renda per càpita mitjana del conjunt del país.

L'evolució dels ingressos mitjans individuals de la població de l'Alt Empordà i Catalunya va 

experimentar un creixement gairebé idèntic durant el període 2001-2008. A partir de 2008, 

coincidint amb la crisi econòmica, s'observa una evolució desigual d'aquesta dada. L’impacte 

de la crisi ha estat molt significatiu en el nivell de renda de la població altempordanesa, que des 

de 2008 ha caigut un 28%, mentre que a Catalunya només han disminuït un 5%.

Gràfic 36: Renda Familiar Bruta Disponible per habitant a l'Alt Empordà i Catalunya 2000-2014
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L'any 2014 l'Alt Empordà té la renda per càpita més baixa de les Comarques Gironines, i a totes 

les comarques el nivell de renda mitjà és inferior al del conjunt de Catalunya.
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Gràfic 37:  Renda Familiar Bruta Disponible per habitant de les Comarques Gironines 2014

Catalunya Gironès Garrotxa Pla de l'Estany Cerdanya La Selva Baix Empordà Alt Empordà
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De la mateixa manera, s'observa una distribució desigual la renda per càpita entre els municipis 

de l'Alt Empordà de més de 5.000 habitants(9), tots per sota la mitjana catalana.

Gràfic 38:  Renda Familiar Bruta Disponible per habitant 
dels municipis més grans de l'Alt Empordà 2014

Catalunya Vilafant Alt Empordà Figueres L’Escala Roses Castelló d’Empúries
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Font: Idescat (2014)

Malgrat no disposar d'indicadors de mesura de la desigualtat entre els diferents nivells de renda 

a nivell municipal o comarcal, indicadors com l'Índex S80/S20 o l'índex de Gini mostren com des 

de l'inici de la crisi econòmica ha tendit a créixer la diferència entre els nivells de renda més alts i 

els més baixos.

Malauradament aquesta dada no està disponible per als municipis més petits.(9)
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L'Índex S80/S20 de Catalunya, que mesura en quina proporció difereixen les rendes més altes 

(superiors al 80% de les rendes medianes) i les més baixes (inferiors al 20% de les rendes 

medianes), ha  crescut des de 2008 del 4,8% al 5,5% l'any 2016. A la Zona Euro s'ha 

experimentat un creixement semblant (4,9%-6%).

L'any 2012 un de cada tres habitants majors de 16 anys de l'Alt Empordà tenia una nivell de 

renda baix (ingressos per sota del 60% de la mediana de la distribució del conjunt d'ingressos 

individuals de la comarca)(10). 

Gràfic 39: Percentatge de rendes inferiors al 60% de la mediana(11) 
de les Comarques Gironines 2012 (en %)

Font: Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social-Idescat(10)

Aquest indicador només té en compte la població que percep rendes reconegudes per l'AEAT, pel que no és comparable amb les taxes de 
pobresa, que es calculen en base a la renda del conjunt de la unitat familiar i la composició de la unitat, incloent-hi els individus que no 
perceben rendes. 

(11)
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Prestacions d'atur i pensions

40.653 persones de la província de Girona van percebre una prestació per desocupació l’any 

2014, el que representa un 8% de la població 16-65 anys. No s'observa una diferència 

significativa per sexe entre els perceptors. Sí que es constaten diferències per nacionalitat, atès 

que un 7,8% de la població de 16-65 anys amb nacionalitat espanyola va percebre una 

prestació, mentre que la taxa entre la població de nacionalitat estrangera era del 8,6%(12).

L'any 2014 a l'Alt Empordà hi havia activades 24.214 pensions contributives(13). La taxa de 

cobertura de les pensions contributives de la població +65 anys es situava en el 64%, 

significativament per sota de la de Catalunya (78%).

S'observa una diferència molt significativa de la taxa de cobertura de les pensions contributives 

per sexe. L'any 2014, 8 de cada 10 homes majors de 65 anys percebia una pensió, mentre que 

en el cas de les dones només la percevbien 5 de cada 10, fet que incrementa el seu risc 

d’exclusió social.

Font: Idescat. Departament de Treball, Afers socials i Famílies (2012)

Font: Observatorio de las ocupaciones del SEPE. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (2014)(12)

Font: Idescat. Inclou pensions de jubilació, incapacitat, viduïtat, orfenesa (2014)(13)
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Gràfic 40: Taxa de persones majors de 65 anys que perceben un pensió contributiva 2015 (en %)

Alt Empordà Catalunya

Font: Idescat (2015)

L'any 2014, la pensió contributiva mitjana a l'Alt Empordà era 759 �, mentre que a Catalunya es 

situava en 1.191 �. En aquest aspecte també s'observa una diferència significativa per sexe a 

l’Alt Empordà: les pensions dels homes són un 38% més elevades que les de les dones, fet que 

reforça la feminització de la pobresa.

Gràfic 41: Pensió contributiva mitjana a l'Alt Empordà i Catalunya 2014
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Pel que fa a les pensions no contributives a l'Alt Empordà, l’any 2014 hi havia 926 pensions no 

contributives actives(14). Durant el període 2008-2015 aquest tipus de prestacions han 

augmentat un 15%, de forma similar al creixement experimentat a Catalunya (17%).

A la comarca la pensió no contributiva mitjana es situava l'any 2015 en 435 �, pràcticament igual 

que la pensió mitjana catalana (434�). En el període 2008-2015 s'ha registrat un creixement del 

15% del preu de la pensió mitjana a l’Alt Empordà.

Font: Idescat (2015)

Font: Idescat. Inclou pensions de jubilació i d'invalidesa (2014)(14)
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Atenció social a les problemàtiques econòmiques i principals prestacions socials

L'any 2016 gairebé 3 de cada 10 casos atesos pels Serveis Socials Bàsics de l'Alt Empordà 

tenen una problemàtica de caràcter econòmica. En el període 2000-2016 els casos amb 

problemàtiques econòmiques atesos a la comarca han crescut de forma significativa, 

especialment a partir de l'any 2008.

Gràfic 43: Casos atesos pels Serveis Socials Bàsics amb 
problemàtica econòmica a l'Alt Empordà 2000-2016 (en %)
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Font: Memòria de l'Àrea de Benestar del CCAE (2016)

Pel que fa a les principals prestacions i recursos gestionats pels Serveis Socials Bàsics per 

atendre situacions de vulnerabilitat econòmica s’observa, en primer lloc, que els expedients 

actius i les persones beneficaries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI) han crescut molt 

significativament en el període 2002-2016. L'any 2016 hi havia 665 expedients RMI oberts a l'Alt 

Empordà, amb un impacte sobre 1.779 persones beneficiàries. 
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Gràfic 42: Pensió no contributiva mitjana a l'Alt Empordà, les Comarques Gironines i Catalunya 2015
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La taxa de població beneficiària de RMI de l'Alt Empordà era l'any 2016 del 1,8%(15), mentre que 

per al conjunt de Catalunya aquesta era de l'1%(16). Respecte l'any 2012, aquesta diferència es 

manté estable.

Pel que fa als principals municipis de la comarca, Roses i Castelló d’Empúries presenten una 

taxa de persones beneficiaries superior a la mitjana comarcal i per contra, L’Escala, Vilafant i La 

Jonquera registren una taxa inferior. 

La taxa està calculada sobre la població total de l'Àrea bàsica de Serveis Socials Bàsics (població de tota la comarca menys la del municipi 
de Figueres). Font Memòria de l'Àrea de Benestar del CCAE

(15)

Dada corresponent a l’any 2015. Font: Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social d'Idescat.(16)

Roses Castelló d'Empúries L'Escala Vilafant La Jonquera

Gràfic 45: Expedients RMI gestionats en els municipis del Pla d’Inclusió de l’Alt Empordà (2016)
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Gràfic 44: Expedients RMI gestionats a l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de l'Alt Empordà 2002-2016

Font: Memòria de l'Àrea de Benestar del CCAE (2016)
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Gràfic 46: Persones beneficiàries de RMI per grups d'edat 2016 (en %)

> 18 anys

Menors d'edat

En segon lloc, les prestacions econòmiques per urgència social, gestionades per l'Àrea Bàsica 

de Serveis Socials de l’Alt Empordà, també han crescut significativament durant el període 

2008-2016. L'any 2016 s'han concedit 2.163 ajuts, amb un impacte directe sobre 4.662 

persones beneficaries. 

Font: Memòria de l'Àrea de Benestar del CCAE (2016)

Gràfic 47: Prestacions econòmiques d'urgència social de 
l'Àrea de Benestar del CCAE i persones beneficiàries 2002-2016
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L'any 2016, 2 de cada 10 persones usuàries dels Serveis Socials Bàsics de l’Alt Empordà 

percebien una RMI.

Un 60% de les persones beneficiàries d'una RMI són majors d'edat. Aquesta distribució s'ha 

mantingut estable, almenys, des de 2012.
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L'any 2016 la taxa de persones beneficiàries d'ajuts d'urgència social a l'Alt Empordà es situava 

en el 5% de la població total. S'observa una evolució creixent respecte l'any 2012, en què 

aquesta taxa es situava en el 2%. L’any 2016 els principals municipis de l’Alt Empordà 

presentaven taxes inferiors a la mitjana comarcal.

Gràfic 48: Taxa de persones beneficiàries d’ajuts d’urgència social 
dels municipis del Pla d’Inclusió 2016 (en %)
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Font: Memòria de l'Àrea de Benestar del CCAE (2016)

Un 52% de les persones beneficiàries de prestacions d'urgència social són dones. Respecte 

l'any 2012 s'observa un distribució per sexe de les persones beneficaries d'aquest tipus de 

prestacions força equitativa.

Gràfic 49: Persones beneficiàries de Prestacions econòmiques 
d'urgència social a l'Alt Empordà per sexe 2016 (en %)
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Pel que fa a la distribució del pressupost destinat a aquest programa, l'any 2016 dues terceres 

parts de la seva despesa es va destinar a atendre necessitats en l'àmbit residencial (pagament 

de subministraments i quotes de lloguer). Per altre costat, un 25% del pressupost es va destinar 

a atendre necessitats de manutenció bàsiques. 

 DIAGNÒSTIC SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ

Gràfic 50: Distribució del pressupost del programa de Prestacions econòmiques 
d'urgència social per tipologia de despesa 2016 (en %)
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Font: Memòria de l'Àrea de Benestar del CCAE (2016)

Respecte la distribució del pressupost del programa de l'any 2008, la principal diferència 

observada és el creixement de gairebé un 25% de les partides destinades a a tendre les 

problemàtiques d’habitatge/residencials.

L’Agència Catalana de l’Habitatge també compta amb un línia de prestacions econòmiques 

d’urgència social per tendre problemàtiques específiques en l’àmbit residencial. L’any 2016 es 

van concedir 58 prestacions a l’Alt Empordà per un import mitja de 131�(17) mensuals. Respecte 

l’any anterior s’observa una disminució del 23% d’aquestes prestacions. Per al conjunt de 

Catalunya també es constata aquesta tendència a la baixa del nombre de prestacions 

concedides, si bé l’ajut mitja mensual de l’any 2016 era major (160�) que el de l’Alt Empordà. 

Font: Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (2016)(17)
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4.3 Àmbit Laboral

Taxa Activitat

El darrer trimestre de l'any 2016 la població activa local registrada a l’Alt Empordà era de  59.243 

persones i la taxa d'activitat comarcal era del 50,5%, el que ens indica que només la meitat de la 

població major de 16 anys estava en disposició de treballar. Aquest indicador està 

significativament per sota de la taxa mitjana de Catalunya, que en el mateix moment era del 

61,6%. L'evolució d'aquest indicador s'ha mantingut estable des de l’any 2008. 

Per sexes l'any 2016 a l'Alt Empordà la taxa d'activitat dels homes era del 54,4%, mentre que la de 

les dones era del 47,3%. Des de l'any 2008 aquesta diferència ha tendit a disminuir tot i que 

continua sent molt àmplia, i confirma una desigualtat de gènere en l'accés al mercat laboral.

Gràfic 51: Taxa d'activitat per sexe 2008-2016 (en %)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) i l'Idescat del darrer trimestre de l'any.
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L'any 2016 tres quartes parts de la població activa de l'Alt Empordà tenia entre 25 i 54 anys. La 

distribució per edats no ha variat significativament des de l'any 2012 i presenta unes 

característiques molts semblants a la mitjana de Catalunya.

 DIAGNÒSTIC SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ

Gràfic 52: Població activa per grup d'edat a l'alt Empordà i a Catalunya 2016 (en %)

Dades corresponents al darrer trimestre de l'any 2016. Font: Elaboració pròpia a  partir de dades de Xifra i Idescast.(18)
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Font: Xifra i Idescat a partir de dades de l'EPA del darrer trimestre de l'any

Ocupació

La taxa d'ocupació(18) a l'Alt Empordà era l'any 2016 del 55%, el que indica que més de la meitat 

de la població major de 16 anys que viu a la comarca treballa. No es disposen dades anteriors a 

l'any 2012, però des d'aleshores s'observa un recuperació progressiva d'aquest indicador. 

Durant el període 2012-2016 la taxa d'ocupació comarcal s'ha mantingut lleugerament per sobre 

de la taxa mitjana catalana.

Com en el cas de la taxa d'activitat, la taxa d’ocupació per sexes també presenta diferències 

significatives entre homes i dones. Tot i que la taxa d'ocupació ha experimentat un creixement 

durant el període 2012-2016 per a ambdós sexes, la diferència entre la taxa d'homes i dones ha 

crescut. Aquesta tendència també s'observa per al conjunt del país.
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Gràfic 53: Taxa d'ocupació per sexe 2012-2016 (en %)
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Pel que fa als principals municipis de la comarca la taxa d’ocupació 2016 presenta valors 

significativament superiors a la mitjana comarcal a La Jonquera, L’Escala i Vilafant, i per contra 

inferiors a Roses i Castelló  d’Empúries. La taxa d’ocupació dels homes és superior a la de les 

dones a tots els municipis observats. 

Gràfic 54: Taxa d’ocupació dels municipis del Pla d’Inclusió per sexe 2016 (en %)

Roses Castelló d'Empúries L'Escala Vilafant La Jonquera Alt Empordà
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La diferència observada entre les taxes d'ocupació d'homes i dones també s'observa en la 

distribució de la població ocupada per sexes. L'any 2016 a l'Alt Empordà un 55% de la població 

ocupada eren homes, mentre que un 45% eren dones.

 DIAGNÒSTIC SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ

Gràfic 55: Població ocupada per sexe 2012-2016 (en %)
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Majoritàriament la població ocupada a l'Alt Empordà ho fa en el sector serveis, que ocupa el 80% 

de la població assalariada de la comarca. La distribució de població ocupada per sectors s'ha 

mantingut estable des de l'any 2008, tant a l'Alt Empordà com a Catalunya.

Gràfic 56: Població assalariada per sector d'ocupació a l'Alt Empordà i Catalunya 2016 (en %)

Font: Xifra i Idescat a partir de dades de l'EPA del darrer trimestre de l'any
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A l'Alt Empordà hi ha una presència molt baixa de sectors d'ocupació d'alt contingut tecnològic, 

com ho demostra la taxa de població ocupada en activitats d'alt contingut tecnològic, que l'any 

2016 es situava en el 3,6%, significativament per sota de la mitjana catalana.

Gràfic 57: Taxa de població ocupada en activitats d'alt contingut tecnològic 2012-2016 (en %)
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Font: Observatori del Treball i Model Productiu (2016). Departament d’Economia i Coneixement

Pel que fa al tipus de jornada de la població ocupada al conjunt de Catalunya s'observa un clar 

biaix de gènere. L'any 2016, un 57% de la població ocupada a jornada completa eren homes. En 

contrast, un 71% de les persones ocupades en jornades de treball parcials eren dones. La 

distribució per sexes en el tipus de jornades s'ha mantingut estable almenys des de 2012. 

Malauradament, no es disposa d’aquestes dades desagregades a nivell local i comarcal.

Gràfic 58: Població ocupada per tipus de jornada i sexe a Catalunya 2016 (en %)
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Atur

La taxa d'atur de l'Alt Empordà estava situada l'any 2016 en el 14,4%. Aquest indicador ha 

experimentat una millora respecte el període 2010-2012, en què va registrar els valors màxims 

des de l'inici de la crisi econòmica. No obstant, la taxa d'atur encara no ha recuperat els valors 

del període de pre-crisi. Per al conjunt de Catalunya aquest indicador presenta una evolució 

semblant.

L'atur continua afectant de forma més àmplia a les dones que als homes. L'any 2016 la taxa 

d'atur femenina era del 16,3%, significativament per sobre de la dels homes, que era del 12,7. 

Des de l'any 2012, en què la taxa era igual per ambdós sexes, la diferència entre la taxa dels 

homes i les dones ha tendit a créixer, contribuint a reforçar el risc d’exclusió social en les dones 

de la comarca.

Gràfic 59: Taxa d'atur registral per sexe 2008-2016 (en %) 
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Pel que fa als principals municipis de la comarca la taxa d’atur 2016 presentava valors superiors 

a la mitjana comarcal a L’Escala, Roses i Castelló d’Empúries i inferiors a Vilafant. La taxa d’atur 

dels homes és inferior a la de les dones a gairebé tots els municipis observats. 

ALT EMPORDÀ

CATALUNYA
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Gràfic 60: Taxa d’atur registral dels municipis del Pla d’Inclusió per sexe 2016 (en %)

Roses Castelló d'Empúries L'Escala Vilafant La Jonquera Alt Empordà
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L'any 2016, un 52% de les persones aturades a la comarca eren dones, per un 54% al conjunt del 

país. Respecte l'any 2008 s'observa una augment progressiu de la proporció de dones 

aturades, que aleshores era del 46%. Per al conjunt de Catalunya el percentatge de dones en 

situació d'atur s'ha mantingut estable des de 2008.

A l'Alt Empordà dues terceres parts de les persones aturades l'any 2016 eren majors de 40 anys. 

Respecte l'any 2008 els aturats d'aquest grup d'edat han crescut un 20%. Per contra, l'atur juvenil 

ha tendit a disminuir.

Gràfic 61: Persones aturades per grup d'edat a l'Alt Empordà 2008-2016 (en %) 
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L'any 2016 nou de cada deu persones aturades a la comarca tenien com a màxim un nivell 

formatiu equivalent a l'ESO. Aquestes dades constaten l’existència de relació entre un nivell baix 

de formació i l’atur.

Gràfic 62: Persones aturades per nivell formatiu a l'Alt Empordà 2016 (en %) 
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L'any 2016 a l'Alt Empordà un 35,5% dels treballadors no qualificats es trobava en situació d'atur. 

Gràfic 63: Percentatge de treballadors no qualificats en situació d'atur 2011-2016 (en %)
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Font: Observatori del Treball i Model Productiu (2016), Departament d’Empresa i Coneixement
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Un 35,7% de les persones aturades a la comarca feia més de 12 mesos que estava en situació 

d'atur. 
Gràfic 64: Percentatge d'aturats de llarga durada 2011-2016 (en %)
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Un 15% de la població aturada de la comarca tenia menys de 29 anys.

Gràfic 65: Percentatge d'aturats menor de 29 anys 2011-2016 (en %)
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Font: Observatori del Treball i Model Productiu (2016), Departament d’Empresa i Coneixement
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Gairebé la meitat de les persones aturades a la comarca tenien mes de 44 anys.

Gràfic 66: Percentatge d'aturats majors de 44 anys 2011-2016 (en %)
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Contractació registrada

L'any 2016 es van registrar 42.670 noves contractacions a l'Alt Empordà, que representaven un 

creixement del 7% respecte l'any anterior. Des de l’any 2012 s’observa una tendència creixent de 

noves contractacions a la comarca.

Gràfic 67: Contractació registrada anualment a l'Alt Empordà 2008-2016
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Un 53% de les contractacions registrades l'any 2016 van ser d'homes. A la comarca la 

distribució de les noves contractacions per sexe es manté estable des de l'any 2008, essent 

superior la contractació d’homes.

Gràfic 68: Contractació registrada a l'Alt Empordà per sexe 2016 (en %)
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Per grups d'edat, l'any 2016 es constata que un 70% de les persones contractades a la comarca 

es troba en la franja d'edat 20-44 anys. Des de 2008 la distribució per edats de les noves 

contractacions s'ha mantingut estable a la comarca.

Gràfic 69: contractació registrada a l'Alt Empordà per grups d'edat (en %)
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El mercat laboral de l'Alt Empordà presenta indicadors elevats de temporalitat. l'any 2016 un 

80% de nous  contractes van ser temporals. Aquesta tendència s'observa almenys des de l'any 

2008.

Gràfic 70: Contractació registrada a l'Alt Empordà per tipus de contracte 2016 (en %)
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L’any 2016 un 16% dels casos atesos pels Serveis Socials Bàsics de la comarca presentaven 

problemàtiques laborals. Aquest percentatge d’atencions s’han mantingut força estable des de 

l’any 2000.

Gràfic 71: Casos amb problemàtica laboral  atesos pels 
Serveis Socials Bàsics de l'Alt Empordà 2000-2016 (en %)
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Immigració econòmica

L'origen geogràfic de la població resident a l’Alt Empordà aporta indicis sobre els motius del fet 

migratori. La immigració té un caràcter econòmic quan té com a motivació principal millorar les 

expectatives economico-laborals de les persones que decideixen deixar el seu país d'origen. En 

aquest apartat es presenten les dades de l’àmbit laboral desagregades per origen nacional per 

tal de mostrar mostrar la realitat de la població d’origen estranger en relació a l’accés al mercat 

laboral que, com es podrà veure a continuació, presenta unes característiques específiques. 

L'any 2016, a l'Alt Empordà la immigració econòmica representava aproximadament un 60% del 

total de població estrangera(19). El volum d’immigració econòmica va créixer de forma 

progressiva durant els anys d'expansió econòmica (període de pre-crisi). Tanmateix, com 

mostren les dades, aquesta població ha disminuït lleugerament des de l'any 2008. 

Gràfic 72: Percentatge d'immigració econòmica a l'Alt Empordà 2004-2016 (en %)
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Font: Informe estadístic: la població estrangera a la comarca de l'Alt Empordà (2016)

Es comptabilitza com a immigració econòmica la procedent d'Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina, i Europa de l'Est.(19)
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Pel que fa a la població ocupada a l'Alt Empordà, l'any 2016 un 20% tenia nacionalitat 

estrangera. Aquesta distribució s'ha mantingut estable almenys des de l’any 2012.

Gràfic 73: Població ocupada a l'Alt Empordà per nacionalitat 2016 (en %)
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L'any 2016 un 36% població aturada a l'Alt Empordà tenia nacionalitat estrangera. Per sexes, la 

taxa d'aturats estrangers presenta diferències significatives entre homes i dones, atès que un 

39% dels homes aturats tenen nacionalitat estrangera per un 32% de les dones. S'observa una 

tendència creixent d'aquest indicador, almenys des de l’any 2008, any en què s’inicia la crisi 

econòmica.

Gràfic 74: Taxa de població aturada amb nacionalitat estrangera per sexe 
a l'Alt Empordà 2008-2016 (en %)
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La població aturada amb nacionalitat estrangera l'any 2016 estava formada en un 53% per 

homes i en un 47% per dones. Respecte l'any 2008 s'observa un fort creixement del pes de les 

dones entre la població estrangera en situació d'atur. Fet que, novament, situa en una posició de 

major risc d’exclusió social a les dones de la comarca.

Gràfic 75: Persones amb nacionalitat estrangera aturades per sexe 2008-2016 ( en %) 
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Font: Xifra (mitjanes anuals). Diputació de Girona

L'any 2016, un 31% de les noves contractacions registrades a la comarca eren de persones amb 

nacionalitat estrangera. Des de l'any 2008 s'observa una tendència al decreixement de les 

contractacions de població estrangera, fet que contrasta amb l'augment general de noves 

contractacions experimentat des de 2012.

Per sexes, l'any 2016 les contractacions d'homes amb nacionalitat estrangera suposaven un 

35% del conjunt de contractacions d’homes, mentre que les de dones representaven un 26% 

del total de dones contractades.

Gràfic 76: Percentatge de contractacions de persones
 amb nacionalitat estrangera per sexe 2008-2016 (en %)
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4.4 Àmbit Formatiu

Escolarització

Les dades més recents sobre el nivell formatiu de la població de la comarca ens indiquen com 

gairebé un 60% té un nivell formatiu igual o inferior a l'ESO, un 30% Batxillerat o Formació 

professional i un 10% estudis superiors. Per al conjunt de Catalunya s'observa una distribució 

similar, si bé la població amb estudis iguals o inferiors a l'ESO és del 52% i la població amb 

estudis  superior s'acosta al 15%.

Gràfic 77: Població +16 anys per nivell d'instrucció a l'Alt Empordà i Catalunya 2011 (en %)
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Les taxes d'escolarització de l'Alt Empordà registren xifres inferiors a les del conjunt de 

Catalunya en totes les franges d'edat. L'any 2012 era especialment rellevant la diferència entre 

les taxes d'escolarització als 16 anys (finalització de l'ESO) i als 17 anys (Batxillerat o Formació 

professional) de l'Alt Empordà i Catalunya, essent les dades comarcals inferiors a les mitjanes 

catalanes. Respecte l'any 2008 les tres taxes d'escolarització específica han tendit a augmentar.

 Font: Idescat (2011)
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Gràfic 78: Taxes específiques d'escolarització de l'Alt Empordà i Catalunya 2012 (en %)
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Pel que fa a la taxa d'escolarització 0-6 anys, l'any 2012 se situava en el 63% a l'Alt Empordà i 

lleugerament per sobre a Catalunya (66%)(20).

El curs 2015/2016 un 63% de la població escolaritzada a la comarca ho estava en nivells 

formatius obligatoris (Educació primària i ESO), un 25% en el cicle d'educació infantil i el 10% 

cursava Batxillerat o un Cicle formatiu de grau mig. No s'aprecia una diferència significativa amb 

el conjunt de Catalunya.

Gràfic 79: Alumnat matriculat per cicle educatiu a l'Alt Empordà el curs 2015/2016 (en %)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les Estadístiques del Departament d'Ensenyament (2016)

Font: Idescat (2012)(20)
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Gràfic 80: Alumnat matriculat per cicle educatiu a Catalunya el curs 2015/2016 (en %)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les Estadístiques del Departament d'Ensenyament (2016)

Pel que fa a la distribució per sexes de la població escolaritzada en cada cicle educatiu, el curs 

2015/2016 s'observa una distribució equitativa de l'alumnat en els nivells primerencs (educació 

infantil, primària i ESO) i en els cicles formatius de grau superior. En els cicles formatius de grau 

mig és constata una presència majoritària d’homes (60%), mentre que en el Batxillerat s’observa 

un predomini de les dones (55%). 

Gràfic 81: Alumnat matriculat per cicle educatiu i sexe a l'Alt Empordà el curs 2015/2016 (en %)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les Estadístiques del Departament d'Ensenyament (2016)
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Gràfic 82: Taxa d'alumnat amb nacionalitat estrangera per cicle educatiu del curs 2015/2016 (en %)

La taxa d'alumnat estranger per cicle educatiu a l'Alt Empordà és més elevada que la taxa 

catalana en tots els nivells del sistema educatiu. Per cicles educatius, en els obligatoris 

s'observa una un presència d'alumnat amb nacionalitat estrangera igual a la taxa de població 

estrangera de la franja d'edat corresponent. En la resta de nivells educatius s'observa una 

participació desigual de la població amb nacionalitat estrangera.
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Alumnat graduat d'ESO i abandonament prematur dels estudis

El curs 2015/2016 un 86% de l'alumnat avaluat el darrer curs d'ESO a l'Alt Emporà ha assolit el 

graduat, xifra lleugerament inferior a la del conjunt de Catalunya que és del 88%(21). Respecte el 

curs 2007/2008 s'observa una millora d'aquest indicador, atès que a l'Alt Empordà era del 79% i a 

Catalunya del 80%.

La taxa d'alumnat graduat d'ESO per nacionalitat presenta diferències significatives entre la 

població amb nacionalitat espanyola i la procedent d'altres continents. El curs 2015/2016 un 

89% de l'alumnat amb nacionalitat espanyola s’ha graduat d'ESO, mentre que el procedent 

d'altres països presenta taxes molt inferiors a la mitjana comarcal, com és el cas de la població 

del Nord d’Àfrica amb una taxa del 75% i la procedent de l’Amèrica Llatina (76%).

Font: Elaboració pròpia a partir de les Estadístiques del Departament d'Ensenyament
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Font: Elaboració pròpia a partir de les Estadístiques del Departament d'Ensenyament i d'Idescat (2016)
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Gràfic 83: Taxa d'alumnat graduat d'ESO de l'Alt Empordà i Catalunya 
per nacionalitat del curs 2015/2016 (en %)
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La taxa d'abandonament prematur dels estudis de Catalunya l'any 2016 era del 18%, el que 

significa que gairebé 2 de cada 10 joves catalans d’entre 18 i 24 anys no han assolit l'ESO. Tot i 

que aquest indicador presenta una millora, l’any 2008 se situava en el 33%, continua registrant 

un valor significativament superior a la mitjana de la UE, que l’any 2016 era del 10,8% . 

Malauradament no es disposa d'aquest indicador desagregat a nivell de municipi o comarca.

Gràfic 84: Taxa d'abandonament prematur dels estudis per sexe 2008-2016(en %)
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Gràfic 85: Persones 16-25 anys inscrites al programa de garantia juvenil per municipi 2016 (en %) 

Garantia Juvenil

El setembre de 2016, coincidint amb el primer any de la posada en funcionament a l'Alt Empordà 

del Programa de Garantia Juvenil, hi havia inscrits al programa 1.062 joves de la comarca, que 

representaven el 7,7% de la població 16-25 anys, públic destinatari d'aquesta iniciativa europea 

d'inserció sociolaboral. Al conjunt de la Província de Girona hi havia un 8,5% dels joves 16-25 

anys inscrits, mentre que per al conjunt de Catalunya representaven el 7,5%.

Per municipis de les persones inscrites, gairebé la meitat d'aquestes resideix a Figueres i 

aproximadament un 20% en municipis petits (menys de 2.500 habitants).
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4.5 Àmbit Psicosocial i Emocional

Persones ateses pels Serveis socials bàsics a l'Alt Empordà(22)

L'any 2016 els Serveis Socials Bàsics de la comarca van atendre 11.206 persones, que 

representaven un 11,9% de la població de l'Alt Empordà. Respecte l'any 2008 s'ha doblat la taxa 

de persones ateses, que en aquell moment era del 5,5%, com a conseqüència principalment de 

l'impacte de la crisi econòmica i social sobre les persones i famílies. Tot i la lleugera millora de les 

principals magnituds macroeconòmiques i dels indicadors del mercat laboral experimentada 

des de l'any 2012, la taxa de persones ateses pels serveis socials s'ha mantingut estable en 

Les dades referides a les persones ateses corresponen a l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de l'Alt Empordà, que inclou tots els municipis de 
la comarca menys Figueres que compta amb una àrea bàsica pròpia.

(22)
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Font: Elaboració pròpia a partir d'Idescat, de l'Informe de balanç del 1r any del Programa de Garantia Juvenil de l'Alt Empordà i del Sistema de 
Garantia Juvenil del Ministeri de Treball i Seguretat Social  (2016)
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Per sexes, les dones presenten una taxa d'atenció significativament superior a la dels homes 

Aquesta diferència es manté estable al llarg dels anys.

 DIAGNÒSTIC SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ

Gràfic 86: Taxa de persones ateses pels Serveis Socials Bàsics 
de l'Alt Empordà per sexe 2008-2016 (en %)

L’any 2016 els principals municipis de la comarca registraven taxes d’atenció diferenciades. 

L’Escala i Vilafant presenten una taxa de persones ateses pels Serveis Socials Bàsics inferior a 

la taxa mitjana comarcal, mentre que els municipis de Roses, Castelló d’Empúries i La Jonquera 

presenten una taxa superior a la mitjana comarcal.

Gràfic 87: Taxa de persones ateses pels Serveis Socials Bàsics 
dels municipis del Pla d’Inclusió 2016 (en %)
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Les dades d'atenció per sexe també constaten com les dones representen gairebé el 60% de les 

persones ateses pels Serveis Socials Basics. Aquesta distribució s'ha mantingut estable 

almenys des de l'any 2008. Aquesta dada confirma de nou la creixent feminització de la pobresa 

que s’observa a l’Alt Empordà. 

Gràfic 88: Persones ateses pels Serveis socials bàsics de l'Alt Empordà 2016 (en %)
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Font: Memòria de l'Àrea de Benestar del CCAE (2016)

Per grups d'edat, un 46% de les persones ateses a la comarca tenen entre 19 i 64 anys, un 29% 

són majors de 65 anys i un 25% menors de 18 anys. En relació a l'any 2008 s'observa un 

creixement significatiu de les persones menors d'edat ateses.

Gràfic 89: Persones ateses pels Serveis Socials Bàsics de l'Alt Empordà per grup d'edat 2016 (en %)
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L'any 2016, sis de cada quatre persones ateses pels Serveis Socials Bàsics tenien nacionalitat 

espanyola, un 18% provenien dels nord d'Àfrica, un 15 % de països de la UE, un 5% de països 

llatinoamericans i el 4% de països d'altres continents. El principal canvi observat respecte l'any 

2012 és el creixement de les persones ateses amb nacionalitats de la UE, que han augmentat un 

11%.

Gràfic 90: Persones ateses pels Serveis Socials Bàsics de l'Alt Empordà per nacionalitat 2016 (en %)
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La taxa de població atesa pels Serveis Socials Bàsics per nacionalitat ens indica com hi ha una 

major proporció de població atesa amb nacionalitat estrangera. Aquesta diferència ha tendit a 

augmentar des de l'any 2012, en que la taxa de població amb nacionalitat estrangera atesa pels 

serveis socials era del 14,8% i la de nacionalitat espanyola del 11,6%, mentre que l’any 2016 la taxa 

de la població amb nacionalitat estrangera era del 16,4% i la de nacionalitat espanyola de 9,3%.

Gràfic 91: Taxa de població amb nacionalitat espanyola i estrangera 
atesa pels Serveis Socials Bàsics 2012-2016 (en %)
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Problemàtiques ateses pels Serveis Socials Bàsics 

L'impacte de la crisi econòmica sobre la població de la comarca s'observa clarament en 

l'evolució de les principals problemàtiques de la població atesa pels Serveis Socials Bàsics. En 

el període 2008-2016 han crescut molt significativament les problemàtiques de caràcter 

econòmic, que l'any 2016 representaevn un 30% de les atencions. També s'observa un 

creixement de les problemàtiques vinculades a la salut i una estabilització de les 

problemàtiques laborals i les relacionades amb l'habitatge.

Gràfic 92:Problemàtiques ateses pels Serveis Socials Bàsics de l'Alt Empordà 2008-2016 (en %)
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La cobertura de les necessitats bàsiques ha estat una de les principals necessitats detectades 

durant els darrers anys pels Serveis Socials Bàsics a l'Alt Empordà com a conseqüència de la 

crisi econòmica. L'any 2015, un 5,4% de la població de la comarca va rebre ajudes 

alimentàries(23).

 Font: Memòria de l'Àrea de Benestar del CCAE (2016)

Aquesta taxa comptabilitza només la proporció de població que rep una ajuda alimentària provinent de la UE, per tant les dades provenen 
de la Creu Roja i fan referència només als punts de repartiment dels Plans d'ajuda alimentària provinent de la UE, sense tenir en compte 
altres punts de repartiment existents al territori.

(23)
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Gràfic 93: Taxa de població que rep ajuda alimentària 
a l'Alt Empordà i Catalunya 2012-2015 (en %)

 Font: Idescat. Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social (2015) 
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L'any 2016 un 32,3% de la població atesa pels Serveis Socials Bàsics de l'Alt Empordà va rebre 

ajuda alimentària. Aquest indicador ha disminuït lleugerament des de 2012, en què se situava en 

el 39% de les persones ateses(24).

Atenció a la dependència

L'any 2016 hi havia 1.804 Programes Individuals d'Atenció (PIA) actius vinculats a la Llei de 

Dependència a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de l’Alt Empordà(25). Un 65% dels PIA actius 

tenien com a titular una dona.

Gràfic 94: PIA actius a l'Alt Empordà per sexe 2016 (en %)
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Font: Memòria de l'Àrea de Benestar del CCAE (2016) 

Font: Memòria de l’àrea de Benestar social del CCAE (2016) a partir de les dades dels diferents dispositius comarcals de distribució 
d’aliments.

Llei 39/2006 de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

(24)

(25)
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L’any 2016, un 10% de la població major de 65 anys de la comarca tenia un PIA actiu.

Gràfic 95: Taxa de població +65 amb PIA actiu per sexe 2016 (en %)
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L'any 2016 a l'Alt Empordà vuit de cada 10 persones amb un PIA actiu tenien més de 60 anys. El 

60% de la població amb PIA eren majors de 80 anys.

El servei de Teleassistència domiciliària del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va atendre 976 

llars l’any 2016.

Gràfic 96: Llars de l’Alt Empordà ateses pel servei de Teleassistència domiciliària 2008-2016
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L'any 2016 un 6% de les persones majors de 65 anys de l'Alt Empordà estaven ateses pel servei 

de Teleassistència del Consell Comarcal. 

Gràfic 97: Taxa de persones +65 ateses pel servei de Teleassistència domiciliària 
a l’Alt Empordà 2016 (en %)
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L'any 2015 a l'Alt Empordà hi havia 3 places de residència per cada 100 persones majors de 65 

anys. Al conjunt de Catalunya la ràtio era de 4 places per cada 100 persones. 

Gràfic 98: Ràtio de places de residència per a gent gran en relació 
a la població +65 a l'Alt Empordà i Catalunya 2008-2015 (en %)
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 Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Idescat (2015) 
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L'any 2015 a l'Alt Empordà hi havia 1 plaça de centre de dia per a gent gran per cada 100 

persones majors de 65 anys. Per al conjunt de Catalunya la ràtio era la mateixa.

Gràfic 99: Ràtio de places de centre de dia per a gent gran en relació a la població +65 
a l'Alt Empordà i Catalunya 2008-2015 (en %)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Idescat (2015) 
 

Autopercepció de l'estat de salut

A Catalunya un 83% de la població tenia l'any 2015 una percepció positiva del seu estat de salut. 

Al conjunt de la UE l'autopercepció positiva de l'estat de salut és significativament més baixa,  

situant-se en un 67% de la població. En el període 2010-2015 no s'observen canvi significatius 

d'aquest indicador, ni a Catalunya ni a la UE.

Per sexes, s'observa una diferència significativa en l'autopercepció de l'estat de salut, tant a 

Catalunya com a la UE. Una major proporció d'homes (86%) tenen una percepció positiva de 

l'estat de salut, en front el 81% de les dones.
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Gràfic 100: Autopercepció positiva de l'estat de salut a Catalunya i la UE per sexe 2015 (en %)
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Salut mental(26)

L'any 2015 el Centre de Salut Mental per Adults (CSMA) de l'Alt Empordà va atendre 2.178 

persones, de les quals un 60% eren dones i un 40% homes. 

La taxa de persones adultes ateses a l'Alt Empordà era de l'1,9% i l'edat mitjana de la persones 

ateses era de 47 anys. Al conjunt de Catalunya la taxa de persones ateses era del 2,5% i l'edat 

mitjana de 46 anys.

Respecte l'any 2012, no s'observa una variació significativa de la taxa de persones adultes 

ateses ni a l'Alt Empordà (2,1%) ni al conjunt de Catalunya (2,5%).

Pel que fa a les principals problemàtiques ateses pel CSMA a l'Alt Empordà, un 23% dels casos 

estaven relacionats amb depressions, un 21% amb psicosi, un 8% amb situacions 

d'esquizofrènia i un 6% amb trastorns bipolars.

Font: Enquesta de Salut de Catalunya. Departament de Salut (2015). 
 

La font de les dades i indicadors utilitzats en aquest apartat és l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya(26)
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Gràfic 101: Problemàtiques ateses pel CSMA a l'Alt Empordà i Catalunya 2015 (en %)
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Font: Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (2015) 
 

En l'àmbit de la infància i l'adolescència, el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de 

l'Alt Empordà va atendre l'any 2015 a 686 persones, de les quals un 55% eren nois i el 45% noies. 

La taxa de persones menors d'edat ateses era del 2,3%, significativament per sota de la del 

conjunt de Catalunya on aquest indicador es situava en el 4,4% de la població menor de 18 

anys. L'edat mitjana de la població atesa era de 12 anys a l'Alt Empordà i 10 anys a Catalunya.

Si bé a l'Alt Empordà no s'observa una variació significativa de la taxa de menors atesos, que es 

situava l'any 2012 en el 2,5%, aquest indicador s'ha triplicat des d’aleshores per al conjunt de 

Catalunya.

Suïcidis 

Tot i que les dades de suïcidis continuen sent molt baixes en relació al conjunt de causes de 

defunció per al conjunt de Catalunya i la província de Girona, atès que representen només un 

1% del total de defuncions, en el període 2008-2015 s'observa un creixement de la taxa de 

suïcidis, que ha revertit la tendència a la baixa d’aquesta taxa registrada en el període de pre-

crisi. La taxa de suïcidis habitualment es fa servir com a indicador del deteriorament de la salut 

mental de la població.

L'any 2015, hi van haver 66 morts per suïcidi a la Província de Girona i 495 al conjunt de 

Catalunya.
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Gràfic 102: Taxa de suïcidis per cada 100.000 habitants 
de la Província de Girona i Catalunya 2000-2015 
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Tractaments per drogodependències

L'any 2014 es varen iniciar 175 tractaments a la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències 

(XAD), que representa un 1,5 ‰ de la població major de 16 anys de l'Alt Empordà.

Font: Estadística de defuncions de l'INE (2016) 
 

Gràfic 103: Taxa de persones majors de 16 anys que han iniciat tractaments per 
drogodependències a la XAD de l'Alt Empordà i Catalunya 2008-2014 (per milers d'habitants)
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Font: Elaboració pròpia a partir d'Idescat. Agència de Salut Pública de Catalunya (2016) 
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Persones amb discapacitat

L’any 2016 a l’Alt Empordà hi havia 4,6 persones per cada mil habitants amb un grau de 

discapacitat legalment reconeguda. Per al conjunt de Catalunya aquesta taxa es situava en el 

7,0 ‰.

Gràfic 104: Taxa de persones amb discapacitat a l’Alt Empordà 
i Catalunya 2008-2016 (per miler d’habitants)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Departament de Treball i Afers socials i Famílies (2016) 
 

4.6 Àmbit Residencial i d’accés a l’habitatge

Habitatges principals

L’any 2011 gairebé la meitat dels habitatges de la comarca de l’Alt Empordà (47%) eren 

habitatges familiars que s’utilitzaven com a residència principal. Aquesta dada era aleshores 

significativament més baixa que la del conjunt de Catalunya, en què tres quartes parts del parc 

d’habitatges era habitatge principal. Malauradament no es disposen de dades més recents.

Gràfic 105: Taxa d’habitatges familiars principals de l’Alt Empordà i Catalunya 2001-2011 (en %)
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Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. Cens de població i habitatges (2011) 
 

 82



 DIAGNÒSTIC SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ

Pel que fa als principals municipis de la comarca la taxa d’habitatges familiar principals de l’any 

2011 presentava diferències molt significatives. Els municipis costaners com Roses, Castelló 

d’Empúries i L’Escala, registraven un taxa d’habitatges principals molt inferior a la taxa mitjana 

comarcal, mentre que els municipis d’interior, com Vilafant o La Jonquera, tenien una taxa molt 

propera al 100%.

Gràfic 106: Taxa d’habitatges familiars principals dels municipis del Pla d’Inclusió 2011

Roses Castelló d’Empúries L'Escala Vilafant La Jonquera Alt Empordà
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  Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. Cens de població i habitatges (2011) 
 

Pel que fa l’estat de conservació dels habitatges principals de la comarca, les dades del darrer 

Cens de població (2011) ens indiquen que en el 94% dels casos estan en bon estat i només un 

6% tenen alguna deficiència. Per al conjunt de Catalunya els habitatges en bon estat 

representaven el 91% del total d’habitatges principals.

L’any 2011 un 69% dels habitatges principals de l’Alt Empordà eren de propietat, un 23% de 

lloguer i un 8% tenien altres formes de tinença. Per al conjunt de Catalunya els habitatges de 

propietat representen el 74% dels habitatges principals i els de lloguer un 20%.

Gràfic 107: Règim de tinença dels habitatges principals de l’Alt Empordà i Catalunya 2011 (en %)
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  Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. Cens de població i habitatges (2011) 
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Preu de l’habitatge

El preu mitjà de l’habitatge nou a l’Alt Empordà ha seguit una tendència a la baixa des de l’inici 

de la crisi econòmica després d’uns anys de creixement significatiu en el període de pre-crisi. 

Aquesta tendència també s’observa per al conjunt de Catalunya, si bé en els darrers 3 anys s’ha 

registrat un nou creixement del preu de l’habitatge que a la comarca encara no s’ha evidenciat.

Gràfic 108: Preu mitjà de venda del m2 d’habitatge nou a l’Alt Empordà i Catalunya 2004-2016
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Font: Idescat. Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana (2016) 
 

La variació interanual de l’índex del preu de l’habitatge mostra una tendència general a 

l’increment del preu, tant el de nova construcció com el de segona mà, després de la caiguda 

dels preus de venda registrats en el període 2008-2013. Aquesta tendència s’observa de forma 

semblant tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

9,9

-1,5

-6,7

-2,0

-7,4

-13,8

-10,5

0,3

3,6
4,7

7,4

-6,3

-11,3

-2,7

-9,6

-15,8

-11,3

1,1

4,8

7,0

Espanya Catalunya

Font: INE 2016 (mitjana interanual) 
 

Gràfic 109: Variació interanual de l’Índex del preu de l’habitatge 2007-2016 (en %)
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Pel que fa a l’habitatge de lloguer, l’any 2015 el preu mitjà del m2 se situava en els principals 

municipis de la comarca entre 7 i 8� el m2, lleugerament per sota del preu de lloguer de la ciutat 

de Girona.

Taula 4: Preu mitjà del m2 d’habitatge de lloguer als municipis de l’Alt Empordà i Girona 2015

Habitatge de protecció oficial

L’any 2016 a l’Alt Empordà es van realitzar 264 sol·licituds d’inscripció al registre d’Habitatge de 

Protecció Oficial (HPO), de les qual uns 80% van ser inscrites definitivament. La sol·licitud 

d’inscripció és necessària per accedir a un habitatge de protecció oficial. Respecte l’any 2012 

s’observa un tendència decreixent del nombre de sol·licituds.

Gràfic 110: Sol·licituds d’inscripció al registre d’HPO a l’Alt Empordà 2012-2016

Font: Estudi de mercat de l’Agència Catalana de l’Habitatge (2015) 
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Font: Oficina Comarcal d’Habitatge del CCAE (2016) 
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Entre els sol·licitants d’inscripció al registre d’HPO l’any 2016 es constata una distribució 

equitativa entre homes i dones. Aquesta tendència es manté estable almenys des de l’any 2012.

Gràfic 111: Sol·licituds d’inscripció al registre d’HPO per sexe 
de la persona sol·licitant 2016 (en %)
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Pel que fa a la distribució per municipis de les sol·licituds d’inscripció de l’any 2016, un 60% eren 

de persones residents a Figueres, un 20% a Roses, un 15% a l’Escala, un 5% a Castelló 

d’Empúries, un 5% en municipis de menys de 2.000 habitants i l’11% restant en altres 

poblacions de la comarca. En relació a l’any 2012, hi ha hagut una tendència a l’alça de les 

sol·licituds de municipis mitjans i petits de la comarca, en detriment de les sol·licituds de 

residents a Figueres.
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Gràfic 112: Sol·licituds d’inscripció al registre d’HPO per municipi 2016 (en %)

Font: Oficina Comarcal d’Habitatge del CCAE (2016) 
 

Font: Oficina Comarcal d’Habitatge del CCAE (2016) 
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Prestacions per al pagament del lloguer

L’any 2016 l’Agència Catalana de l’Habitatge (ACH) va concedir 999 prestacions per al 

pagament del lloguer a persones residents l’Alt Empordà. Respecte l’any anterior, les 

sol·licituds de prestacions van crèixer un 35%.

Gràfic 113: Sol·licituds de prestacions per al pagament del lloguer a l’Alt Empordà 2015-2016

2015 2016

0

500

1.000

1.500

911

1.226

758

999

Sol·licituds Ajuts concedits

Font: Oficina Comarcal d’Habitatge del CCAE 
 

L’any 2016, vuit de cada deu sol·licituds realitzades van rebre la prestació per al pagament del 

lloguer a la comarca.

Gràfic 114: Percentatge de prestacions concedides sobre el total de sol·licituds (en%) 

80 %

Font: Oficina Comarcal d’Habitatge del CCAE 
 

L’any 2016 la prestació mitjana anual a la comarca era de 1.801 �, pràcticament igual a la del 

conjunt de Catalunya (1.871 �)
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Execucions hipotecàries 

Des de l’any 2014 s’observa una tendència decreixent del nombre d’execucions hipotecàries 

iniciades, tant a la Província de Girona com a Catalunya(27). 

Gràfic 115: Execucions hipotecàries iniciades a la Província de Girona i a Catalunya 2014-2016
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Font: Estadística d’execucions hipotecàries de l’INE (2016) 
 

La taxa d’execucions hipotecàries en relació a les llars de la Província de Girona i Catalunya 

també ha experimentat una disminució. L’any 2016 un 0,4% de les llars de la província de Girona 

tenien iniciada una execució hipotecària. 

Gràfic 116: Taxa d’execucions hipotecàries  sobre el total de llars
de la Província de Girona i Catalunya 2014-2016 (en %)
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estadística d’execucions hipotecàries de l’INE (2016) 
 

Font: Estadística d’execucions hipotecàries de l’INE. Aquesta estadística registra dades des de l’any 2012 a nivell provincial i de comunitat 
autònoma, malauradament no ofereix dades desagregades a nivell local o comarcal.

(27)
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La Mesa de valoració per l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques, socials i altres casos amb necessitats 
especials és un òrgan tècnic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, gestionat per la Direcció de Programes Socials d’Habitatge i la 
Direcció de Promoció de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que té la funció de valorar i proposar les adjudicacions de les 
sol·licituds d’allotjament derivades, amb l’objecte d’evitar l’exclusió social i marginalitat de les unitats de convivència que es trobin en 
situació d’emergència. 

(28)

 DIAGNÒSTIC SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ

Malgrat no disposar de dades oficials sobre el nombre de desnonaments a l’Alt Empordà, sí 

que es disposa de dades d’atenció d’alguns recursos adreçats a persones afectades per 

desnonaments. L’any 2016 l’Oficina comarcal d’habitatge de l’Alt Empordà va gestionar 56 

sol·licituds de la Mesa d’emergència social(28). Nou de cada deu sol·licituds eren del municipi de 

Figueres i la resta corresponien a les poblacions de L’Escala, Roses, Castelló d’Empúries i Sant 

Pere Pescador.

En aquest àmbit també cal destacar el creixement de persones ateses pel Servei 

d’Intermediació en habitatge del CCAE, adreçat a persones en risc de pèrdua de l’habitatge per 

desnonament. L’any 2016, aquest servei va atendre 130 famílies, experimentant un creixement 

molt significatiu de casos atesos des de la seva obertura l’any 2014.

Gràfic 117: Casos atesos pel Servei d’Intermediació en habitatge 2014-2016
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L’any 2016 s’observa una distribució equitativa per sexes de les persones ateses per aquest 

servei, tot i que en els anys anteriors majoritàriament eren dones  les que s’hi adreçaven.

Gràfic 118: Casos atesos pel Servei d’Intermediació en habitatge per sexe 
de la persona sol·licitant 2014-2016 (en %)
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Font: Servei d’Intermediació en habitatge del CCAE (2016) 
 

Font: Servei d’Intermediació en habitatge del CCAE (2016) 
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Un 45% de les persones ateses pel Servei d’Intermediació en habitatge l’any 2016 tenien 

nacionalitat estrangera. 

Gràfic 119: Casos atesos pel Servei d’Intermediació en habitatge per 
nacionalitat de la persona sol·licitant 2014-2016 (en %)
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Font: Servei d’Intermediació en habitatge del CCAE (2016) 
 

En relació a les problemàtiques ateses pel Servei d’Intermediació, l’any 2016 un 60% estaven 

relacionades amb l’impagament de quotes hipotecàries, un 35% amb l’impagament de quotes 

de lloguer i un 5% amb casos d’ocupacions d’habitatges.

Gràfic 120: Casos atesos pel Servei d’Intermediació en habitatge 
per tipologia de la intervenció 2014-2016 (en %)
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Pobresa energètica(29)

Una recerca recent de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVÀLUA) ha estimat 

que l’any 2015 a Catalunya hi havua un 11% de llars en situació de pobresa energètica(30).

Gràfic 121: Estimació de les llars en situació de pobresa energètica a Catalunya 2015 (en %)

11%

Font: Sabes-Figueres, R; Todeschini, F (2016) 
 

Un 47% de les llars de Catalunya en què una dona és la persona de referència es troba en 

situació de pobresa energètica.

Gràfic 122: Estimació de les llars en què una dona és la persona de referència 
en situació de pobresa energètica a Catalunya 2015(en %)
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Font: Sabes-Figueres, R; Todeschini, F (2016) 
 

De forma genèrica la literatura sobre la qüestió entén que una llar es troba en situació de pobresa energètica quan ha de destinar una part 
massa elevada de la seva renda disponible per arribar al consum energètic desitjable.

(29)

Font: Sabes-Figueres, R; Todeschini, F (2016). Estimació de la pobresa energètica a Catalunya Informe intermedi. Ivàlua: 
http://www.ivalua.cat/documents/1/23_12_2016_13_02_37_Intermedi_wb2.pdf 

(30)

Les llars situades en municipis més petits tenen una major risc de patir una situació de pobresa 

energètica. IVÀLUA estima que un 26% de les llars de poblacions de menys de 10.000 habitants 

es troben en situació de pobresa energètica. A l’Alt Empordà un 38% de la població viu en 

municipis d’aquestes dimensions. 
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Gràfic 123: Estimació de les llars e en situació de pobresa energètica 
per mida del municipi a Catalunya 2015 (en %)
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Font: Sabes-Figueres, R; Todeschini, F (2016) 
 

4.7 Àmbit Relacional

Tipologia de llars

Les dades més recents sobre la composició de les llars a l’Alt Empordà corresponen al Cens de 

població de l’any 2011. 

Un 22,9% de les llars de la comarca estava formada aleshores per una sola persona, un 6,7% 

eren llars monomarentals i un 2,6% llars monoparentals. En relació a l’anterior Cens no 

s’observaven canvis significatius d’aquestes taxes. 

Gràfic 124: Taxa de llars unipersonals, monomarentals i monoparentals 
a l’Alt Empordà i Catalunya 2011 (en %) 
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Les dades més recents sobre la composició de les llars, disponibles només per al conjunt de 

Catalunya i a nivell provincial, ens mostren com l’any 2015 les taxes de llars unipersonal (24%), 

monomarentals (7%) i monoparentals (1,7%) no ha variat significativament respecte l’any 

2011(31). 

La dimensió i composició de les llars condiciona significativament els seu nivell de renda i la 

capacitat de despesa. A Catalunya, l’any 2015 la despesa mitjana de les llars unipersonals era 

de 19.333� i la de les llars monoparentals-marentals de 22.779�, significativament per sota de la 

despesa mitjana del conjunt de llars, que era de 30.175�. En el període 2008-2015 es constata 

una davallada de la capacitat de despesa del conjunt del llars, que ha afectat en major mesura 

les llars monomarentals, reforçant també el risc d’exclusió social de les dones soles al 

capdavant de famílies amb fills i filles.

Gràfic 125: Despesa mitjana anual per tipus de llar a Catalunya 2015
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Persones amb discapacitat

L’any 2016 hi havia a l’Alt Empordà 6.491 persones amb una discapacitat reconeguda, per les 

529.103 que hi havia al conjunt de Catalunya. En el període 2008-2016 s’observa un creixement 

molt pronunciat de les persones amb una discapacitat, que a l’Alt Empordà ha estat del 47% i 

per al conjunt de Catalunya del 30%(32).

Font: Enquesta de pressupostos familiars. INE (2015) 
 

Font: INE. Enquesta continua de les llars (2015)

Font: Idescat. Departament de Treball, Afers socials i Famílies (2016)

(31)

(32)
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Aquesta evolució contrasta amb l’estabilitat dels recursos adreçats a atendre les necessitats 

específiques dels diferents col·lectius de persones discapacitades a la comarca. En el període 

2008-2016 es constata un retrocés de les ràtios de places de centre ocupacional, centre 

d’atenció especialitzada, llars residencials i centres residencials per a persones amb 

discapacitat a l’Alt Empordà i per al conjunt de Catalunya.

Gràfic 126: Ràtios de places de recursos per a persones amb discapacitat 
reconeguda a l’Alt Empordà 2008-2016 (en %)
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Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat. Departament de Treball, Afers socials i Famílies ç(2016) 
 

Pel que fa al sistema de transport adaptat a l’Alt Empordà, el Consell Comarcal compta amb una 

línia de subvencions per a persones amb necessitats de mobilitat. L’any 2016 hi havia 128 

persones beneficiàries d’aquest subvenció, que representaven un 2,0% de les persones amb 

discapacitat reconeguda a la comarca.

4.8 Àmbit Violència de gènere

Dones ateses pel SIAD i els Serveis Socials Bàsics

L’any 2016 el Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal va atendre 146 

dones. En el període 2008-2016 es constata un augment significatiu de les atencions fins l’any 

2012. Des d’aleshores, el volum de dones que passa pel servei ha tornat a disminuir, fins a 

situar-se en xifres semblants a les de l’etapa de pre-crisi. No obstant, les dades d’atenció dels 

principals recursos adscrits al SIAD comarcal han mantingut valors força estables durant 

aquest període. 

ALT EMPORDÀ

CATALUNYA
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Gràfic 127: Dones ateses pel SIAD de l’Alt Empordà i els principals recursos vinculats 2008-2016

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

100

200

300

400

500

89

111

55
89

45
27

11 8

117

389

144 146

SIAD Assessorament legal Atenció psicològica

Font: Memòria de l’Àrea de Benestar del CCAE (2016) 

Pel que fa al Servei d’atenció psicològica (SAP), que l’any 2016 va atendre 89 dones, es 

constata com gairebé 7 de cada 10 dones ateses tenia entre 26 i 45 anys, i que un 81% tenen 

nacionalitat espanyola.

Gràfic 128: Dones ateses pel SAP per grup d’edat 2016 (en %)
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Font: Memòria de l’Àrea de Benestar del CCAE (2016 ) 
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Gràfic 129: Dones ateses pel SAP per nacionalitat 2016 (en %)
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Font: Memòria de l’Àrea de Benestar del CCAE (2016) 

Per altra banda, l’any 2016 els Serveis Socials Bàsics de l’Alt Empordà van detectar 149 casos 

que presentaven indicadors de violència de gènere. Respecte l’any 2008, s’observa un 

augment del nombre de casos detectats, especialment significatiu en el darrer any.

Gràfic 130: Casos atesos pels Serveis Socials bàsics de l’Alt Empordà que
 presenten indicadors de violència de gènere 2008-2016
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Si aquesta dada es posa en relació al total de població atesa, s’observa com l’any 2016 la taxa 

de casos atesos pels Serveis Socials Bàsics en què hi ha indicis de violència de gènere, era de 

del 2,3%, inferior al 3,3% registrat l’any 2008.

Font: Memòria de l’Àrea de Benestar del CCAE (2016) 
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Víctimes mortals per violència de gènere(33)

L’any 2016 no es va registrar cap víctima mortal per violència de gènere a la Província de Girona. 

A Catalunya hi van haver 6 víctimes mortals i al conjunt de l’Estat 44.

Gràfic 131: Víctimes mortals per violència de gènere al’Estat, 
Catalunya i la Província de Girona (2004-2016)
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Font: Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer (2016) 

Gràfic 132: Taxa de víctimes per violència de gènere per milió de dones majors de 15 anys 2004-2016

L’evolució de la taxa de víctimes mortals per violència gènere ha disminuït en el període 2004-

2016 al conjunt de l’Estat, a Catalunya i a la província de Girona, si bé aquesta tendència a 

Catalunya i a la Província de Girona s’ha fet més evident a partir de l’any 2012.
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Font: Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer (2016) 

Malauradament aquest epígraf no disposa de dades desagregades a nivell comarcal o local(33)
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Denúncies per violència de gènere i activitat judicial

En el període 2004-2016 s’observa força estabilitat en el nombre total de denúncies per 

violència de gènere presentades a la província de Girona i al conjunt de Catalunya. No obstant, 

les dades més recents indiquen un lleuger augment de denúncies respecte l’any 2014, del  13% 

al conjunt de l’Estat i Catalunya i del 14% a la Província de Girona.

Gràfic 133: Denúncies per violència de gènere rebudes als jutjats 2008-2016

L’any 2015 la taxa de denúncies de la província de Girona era del 52,72(34), sent molt propera a la 

taxa mitjana  espanyola que era del 54,43, i lleugerament superior a la del conjunt de Catalunya 

(48,51).

Pel que fa a les denúncies per violència, l’any 2015 se’n varen arxivar un 47% a la província de 

Girona, mentre que al conjunt de l’Estat un 40% de les denúncies es van arxivar.

En relació a les sentències per violència de gènere, l’any 2015 un 78% van ser condemnatòries, 

xifra pràcticament idèntica a la mitjana estatal, que va ser del 77%.

Pel que fa a les mesures de protecció sol·licitades l’any 2015, un 60% de les ordres de protecció 

van ser denegades a la província de Girona, i un 63% al conjunt de Catalunya. Aquestes taxes 

de denegació d’ordres de protecció es situen significativament per sobre de la taxa mitjana per 

al conjunt de l’Estat, que era del 43%.

L’any 2014 la província de Girona tenia 9 jutjats especialitzats en violència de gènere, el que 

representa una taxa del 2,8 per cada 100.000 dones majors de 15 anys. Aquesta taxa se situava 

significativament per sobre de la taxa mitjana catalana que era del 1,6. 
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Font: Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer (2016) 

Taxa expressada per 10.000 dones . Font: Informe 2015. Anàlisi de dades estadístiques de violència de gènere del CGPJ. Feminicidio.net (34)
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Taula 5: Jutjats especialitzats en violència de gènere i taxa de jutjats 
per cada 100.000 dones majors 15 anys 2014

Font: Memòries i Estadístiques de les Fiscalies Provincials de Catalunya (2014) (35)

4.9 Àmbit Polític i de Ciutadania

Participació política 

La participació política electoral a l’Alt Empordà presenta una evolució diferenciada respecte 

del conjunt de Catalunya en funció de les eleccions. Pel que fa a les eleccions municipals, l’Alt 

Empordà ha registrat dades de participació lleugerament superiors a la mitjana catalana fins a 

les eleccions de 2015, en què la taxa de participació comarcal i catalana es va situar al voltant 

del 57-58%. Per altra banda, la participació a les eleccions al Parlament presenta xifres 

idèntiques a la comarca i al conjunt de Catalunya. Excepcionalment, la participació a les 

darreres eleccions al Parlament va arribar al 75%, però en el període 1999-2011 la taxa de 

participació ha presentat xifres molt properes a la de les eleccions municipals. 

Finalment, en relació als delictes de prostitució coactiva i trata d’éssers humans, l’any 2014 a la 

província de  Girona es van iniciar 11 processos judicials per delictes de  prostitució coactiva i 4 

per trata. Al conjunt de Catalunya se’n van iniciar 51 per prostitució coactiva i 140 per trata(35). 
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especialitzats

Taxa de jutjats
especialitzats

Catalunya 53 1,6

Estat Espanyol 461 2,3

Font: Feminicidio.net (2014) 
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Gràfic 134: Taxa de participació en les eleccions municipals 1999-2015

Font: Idescat. Departament de Governació (2015) 
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Gràfic 135: Taxa de participació en les eleccions al Parlament de Catalunya 1999-2015
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Pel que fa a l’evolució del vot en blanc en el període 1999-2015 també s’observa una evolució 

desigual en funció de les eleccions. Des de l’any 1999, en què els vots blancs a les eleccions 

municipals representaven el 2,7% dels vots, aquesta proporció ha crescut fins al 3,3% a la 

darrera convocatòria. Per al conjunt de Catalunya el vot en blanc presenta una major estabilitat, 

atès que l’any 1999 era del 2,0 % i el 2015 del 1,7%. Per contra, en les eleccions al Parlament el 

vot en blanc ha tendit a disminuir en el mateix període, fins a situar-se l’any 2015 en el 0,6% a la 

comarca i en el 0,5% a Catalunya.

Associacionisme i voluntariat

D’acord amb el Registre d’associacions del Departament de Justícia de Catalunya l’any 2016 hi 

havia registrades 1.531 associacions a l’Alt Empordà(36). Per àmbits d’actuació, un 43% 

treballen en l’àmbit de la cultura, un 11% de defensa dels drets cívics i socials, el 9% de defensa 

d’interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals, el 8% ensenyament i recerca, el 

7% d’ordenació de l'espai, ecologia i habitatge, el 3% d’assistència social, el 2% de salut, i el 

17% d’altres temàtiques. Per al conjunt de Catalunya, la distribució d’entitats per àmbits 

presenta xifres semblants a les de l’Alt Empordà.

Malgrat les limitacions del Registre d’associacions per aportar dades actualitzades sobre les entitats, no existeix cap altre font de dades 
sobre aquesta realitat amb un abast tant ampli. 

(36)

Font: Idescat. Departament de Governació (2015) 
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Gràfic 136: Associacions constituïdes a l’Alt Empordà per tipologia 2016 (en %) 
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Font: Idescat. Registre d’associacions del Departament de Justícia (2016). 

Pel que fa al nombre de persones voluntàries que participen, amb diferents nivells d’implicació, 

en projectes d’entitats, no existeixen fonts de dades ni registres compartits que permetin 

dimensionar adequadament el volum que representa aquesta pràctica a la comarca ni al 

conjunt de Catalunya. No obstant, la Taula d’Inclusió de l’Alt Empordà recull anualment dades 

sobre el nombre de voluntaris/es que es mobilitzen al voltant de les entitats que formen part 

d’aquest espai de treball. L’any 2016 les 8 entitats que van facilitar dades per a l’Informe social 

de l’Alt Empordà declaren que tenen 599 persones voluntàries implicades en els seus 

projectes(37). En el sector social hi ha una clara feminització del voluntariat, on les dones 

representen el 66% del total.

Gairebé 7 de cada 10 persones voluntàries a l’Alt Empordà són dones.

Gràfic 137: Voluntariat de les entitats de la Taula Inclusió de l’Alt Empordà per sexe 2012-2016
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Equip Tècnic d’Inclusió (2017). Informe social de l’Alt Empordà 2016. Resum de dades d’atenció i voluntariat. Consulta online: 
http://inclusioaltemporda.cat/portal/observatori/ 

(37)

Font: Informe social de l’Alt Empordà 2016 
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Activitat del Síndic de Greuges

L’any 2016 el Síndic de Greuges va rebre 254 queixes i consultes de persones que resideixen a 

l’Alt Empordà, xifra que manté certa estabilitat des de 2008.

Gràfic 138: Nombre de queixes i consultes rebudes pel Síndic de Greuges
 de persones residents a l’Alt Empordà 2008-2016
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Font: Idescat. Síndic de Greuges (2016) 

Pel que fa a la tipologia de demandes rebudes per aquest organisme per al conjunt de 

Catalunya, l’any 2016 destaquen en primer lloc les relacionades amb les polítiques socials, que 

representen un 31% del total, les relacionades amb consum (21%), amb l’administració pública 

i els tributs (18%), amb les polítiques territorials (17%), la seguretat ciutadana i la Justícia (7%) i la 

cultura i la llengua (1%).

Gràfic 139: Queixes i consultes rebudes pel Síndic de Greuges a Catalunya per tipus 2016 (en %)

31 %

21 %
18 %

17 %

7 %

1 %
5 %

Pol. Socials

Consum

Adm. Pública i tributs

Pol. Territorials

Seg. Ciutadana i Justícia

Cultura i llengua

Altres

Respecte l’any 2008 s’observa un creixement significatiu de les atencions relacionades amb les 

polítiques socials (+7%), l'administració pública (+5%) i les problemàtiques de consum (+4%). 

Font: Idescat. Síndic de Greuges (2016) 
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Accés a la nacionalitat espanyola i política d’estrangeria

L’any 2015, 29.733 persones residents a Catalunya van accedir a la nacionalitat espanyola, un 

40% menys de persones que l’any 2013 en què l’INE començà a publicar dades sobre aquesta 

qüestió. Pel que fa a l’origen de les persones nacionalitzades, més d’un 80% provenen de 

l’Amèrica Llatina i l’Àfrica. 

 DIAGNÒSTIC SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ

Gràfic 140: Persones residents a Catalunya que accedeixen a la nacionalitat espanyola 
segons nacionalitat d’origen per continent 2013-2015
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Pel que fa a la distribució per sexes de les persones nacionalitzades l’any 2015 un 52% són 

homes i un 48% dones. Pel que fa als dos principals orígens de la població que accedeix a la 

nacionalització s’observa en primer lloc, que entre la població llatinoamericana un 56% de les 

nacionalitzacions són de dones, i en segon lloc, que entre la població provinent de països de 

l’Àfrica els homes representen el 60%. 

Font: INE. Estadística d’adquisicions de la nacionalitat espanyola (2015) 

Gràfic 141: Persones residents a Catalunya que accedeixen a la nacionalitat espanyola 
segons nacionalitat d’origen per continent i sexe 2015 (en %)
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A Catalunya els principals països d’origen de les persones que accedeixen a la nacionalitat 

espanyola han estat l’any 2015, el Marroc (8.289 persones; 58% homes), Equador (2.988 

persones; 56% dones), Bolívia (2.857 persones; 59% dones), Colòmbia (1935 persones; 57% 

dones), República Dominicana (1.867 persones; 53% dones) i Perú 1.754 (persones; 46% 

dones).

L’any 2016 a les Comarques Gironines s’han emès 315 Certificats de primera acollida, i al 

conjunt de Catalunya 1.754. Un 56% dels certificats emesos a Catalunya han estat sol·licitats 

per dones(38).

L’any 2014 els Jutjats de la Província de Girona van dictar 281 ordres d’expulsió contra 

ciutadans/es estrangers. Al conjunt de Catalunya se’n van sentenciar 1.718 (1.386 a la Prov. de 

Barcelona)(39).

Delictes i faltes penals d’odi

El nombre de faltes i delictes d’odi a Catalunya ha crescut un 30% durant el període 2012-2015. 

L’any 2015 hi van haver 292 delictes d’aquest tipus al conjunt del país.

Gràfic 142: Nombre de delictes i faltes d’odi a Catalunya 2012-2015
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L’any 2015 un 34% dels delictes d’odi tenien com origen el racisme o la xenofòbia, un 32% 

l’orientació política, un 16% l’orientació sexual, un 13% la religió, un 3% la diversitat funcional i 

l’1% l’aporofòbia. 

Font: Policia de Catalunya-Mossos d’Esquadra (2015) 

Font: Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (2016).(38)

Font: Memòries i Estadístiques de les Fiscalies Provincials de Catalunya (2014).(39)
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Gràfic 143: Delictes i faltes penals d’odi a Catalunya per tipologia 2015 (en %)
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Font: Policia de Catalunya-Mossos d’Esquadra (2015) 

Pel que fa a delictes contra la ciutadania amb nacionalitat estrangera per raó del seu origen, no 

es va iniciar cap procediment judicial ni per delictes contra els drets de ciutadans estrangers, ni 

per delictes contra els drets de treballadors estrangers a la província de Girona al llarg de l’any 

2014. Aquestes dades contrasten amb les dades per al conjunt de Catalunya en què es varen 

iniciar 108 procediments judicials per delictes contra els drets de ciutadania estrangera  i 162 

contra els drets dels treballadors estrangers(40). 

Font: Font: Memòries i Estadístiques de les Fiscalies Provincials de Catalunya (2014).(40)
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ANNEXOS

1.  DESCRIPCIÓ D’INDICADORS(41)

1. Característiques socioeconòmiques de l’Alt Empordà

1.1 Població i Territori

Nombre d'habitants per unitat de superfície, expressada 
per quilòmetre quadrat. 

Quocient entre la variació en els efectius d'una població 
a final d’un període i la xifra d’habitants inicial.

Quocient entre la població local i la població total 
comarcal.

Quocient entre la població per grup d’edat i la població 
total.

Quocient entre la població igual i major de 65 anys i la 
població total.

Quocient entre la població igual i major de 85 anys i la 
població tota.

Durada de vida mitjana d'una generació fictícia sotmesa 
a les condicions de mortalitat del període. 

El creixement o decreixement de la població s'obté per 
diferència entre naixements i defuncions, en un període i 
en un àmbit territorial concret.

Quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en 
un any determinat i la població a meitat del període.

Quocient entre el nombre de matrimonis en un any 
determinat i la població a meitat del període.

Quocient entre el nombre de defuncions registrades en 
un any determinat i la població a meitat del període. 

Persones que viuen habitualment a l'estranger, que tenen 
la nacionalitat espanyola i l'últim municipi en què estan 
inscrites és qualsevol dels que hi ha a Catalunya.

Quocient entre el nombre de persones resident a 
l’estranger i la població total del territori d’origen en el 
mateix moment.

Quocient entre les persones residents a l’estranger 
segons lloc de naixement (CAT/ESP/Estranger) i el total 
població resident a l’estranger.

Quocient entre les persones amb nacionalitat estrangera 
i la població total. Disponible per sexes i grups d’edat

Densitat de població

Taxa de creixement total 
de la població

Distribució de la població 
comarcal per municipi

Població per grups d’edat

Taxa d’envelliment

Taxa de sobreenvelliment

Esperança de vida al 
néixer

Creixement natural

Taxa bruta de natalitat

Taxa bruta de nupcialitat

Taxa bruta de mortalitat

Població resident a 
l’estranger

Taxa de població resident 
a l’estranger

Població resident a 
l’estranger per lloc de 
naixement

Taxa de població 
estrangera

1 Municipi/Comarca

Municipi/Comarca

Municipi/Comarca

Municipis/Comarca

Municipi/Comarca

Municipi/Comarca

Catalunya

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Municipi/Comarca

Idescat 2016

Idescat  2016

Idescat 2016

Idescat 2016

Idescat 2016

Idescat 2016

Idescat 2014

Idescat 2015

Idescat 2015

Idescat 2015

Idescat 2015

Idescat. Padró 
d’habitants 
residents a 
l’estranger 2017

Idescat. Padró 
d’habitants 
residents a 
l’estranger 2016

Idescat. Padró 
d’habitants 
residents a 
l’estranger 2016

Idescat 2016

Indicador Nivell de
desagregació

Descripció Font

Quan no s’especifica la dada o indicador es recull anualment(41)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Quocient entre resultat final de l'activitat econòmica de 
les unitats productores en el territori i la població total.

Riquesa generada en l'economia durant el període 
considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la 
producció i el valor dels consums intermedis utilitzats 
(primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, 
etc.) per sector d’activitat.

Còmput i suma de les hores setmanals dedicacdes a les 
tasques de la llar per sexe.

Persona que organitza les tasques domèstiques i de la 
llar per sexe.

Còmput i suma de les hores dedicades al treball 
remunerat i a les tasques de la llar i la família per sexe.

Valor econòmic del treball remunerat i el treball de cura a 
Catalunya

PIB per càpita

Valor afegit brut per sector 
productiu

Hores setmanals 
dedicades a les tasques 
de la llar per sexe

Persona que organitza les 
tasques domèstiques i de 
la llar per sexe

Dedicació horària per sexe 
al treball remunerat i a les 
tasques de la llar i la 
família

Valor econòmic del treball 
remunerat i el treball de 
cura a Catalunya

18 Comarca/Municipi 
majors de 5.000 hab.

Comarca

Àmbit territorial 
Comarques Gironines

Àmbit territorial 
Comarques Gironines

Catalunya

Catalunya

Idescat 2014

Observatori del 
Treball i Model 
Productiu 2014

Enquesta de 
condicions de 
vida i hàbits de la 
població 2011

Enquesta de 
condicions de 
vida i hàbits de la 
població 2011

Enquesta de l’ús 
del temps 2011

Poveda, C (2017) 
a partir de 
l’Enquesta de l’ús 
del temps

Indicador Nivell de
desagregació

Descripció Font

19

20

21

22

23

Nombre de nacionalitat presents al municipi.

Nombre de llengües parlades  al municipi

Nacionalitats residents 

Llengües parlades

16 Catalunya. 

Catalunya. 
Extrapolada a nivell 
municipal i comarcal

Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i 
Ciutadania de la 
Generalitat de 
Catalunya 2016

Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i 
Ciutadania de la 
Generalitat de 
Catalunya 2016

17

 DIAGNÒSTIC SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ

1.2 Economia

24

Indicador Nivell de
desagregació

Descripció Font

25

2. L’exclusió social a l’Alt Empordà

2.1 Risc de pobresa i exclusió social

Proporció de població que es troba o bé en situació de 
risc de pobresa, o bé en situació de privació material 
severa, o bé que viu en llars amb intensitat de treball 
molt baixa. Disponible per sexes, grups d’edat, nivell 
d’instrucció, relació amb l’activitat, nacionallitat.

Percentatge de persones que està per sota del llindar de 
pobresa.

Taxa AROPE

Taxa de risc de pobresa

Catalunya

Catalunya

Idescat. Enquesta 
de condicions de 
vida 2016

Idescat. Enquesta 
de condicions de 
vida 2016
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Macromagnitud que mesura els ingressos de què 
disposen els residents d'un territori per destinar-los al 
consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn 
dels ingressos de les famílies directament vinculats a la 
retribució per la seva aportació a l'activitat productiva 
(remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), 
sinó que també està influïda per l'activitat de 
l'Administració pública mitjançant els impostos i les 
prestacions socials. Es calcula com a saldo del compte 
de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el 
conjunt de recursos i usos. El caràcter que té és el de 
renda bruta, atès que no dedueix cap consum del 
capital fix. 

Mesura la desigualtat en la distribució a través de ràtios 
entre percentils. Aquest indicador s'interpreta com la 
renda que s'obté per al quintil superior, és a dir, el 20% 
de la població amb el nivell econòmic més alt, en relació 
amb la població del quintil inferior. Aquest indicador 
recull amb exhaustivitat els ingressos corrents 
(considerant els monetaris i els no monetaris) per part de 
les llars en un any natural.

Proporció de la població de 16 anys i més que percep 
rendes conegudes per l'AEAT i que té uns ingressos per 
sota del 60% de la mediana de la distribució del conjunt 
d'ingressos individuals per Catalunya. Aquest indicador 
no és directament comparable amb les taxes de 
pobresa que periòdicament es calculen per al conjunt de 
Catalunya (malgrat que la forma de càlcul és semblant): 
per calcular les taxes de pobresa es té en compte la 
renda del conjunt de la unitat familiar i la composició de 
la unitat, incloent-hi els individus que no perceben 
rendes.

Renda familiar bruta 
disponible per habitant

Índex S80/S20

Percentatge de rendes 
inferiors al 60% de la 
mediana

27 Comarca/Municipis 
majors de 5.000 hab.

Catalunya

Comarca/Àrea Bàsica 
de Serveis Socials

Idescat 2014

Idescat2016

Idescat. 
Indicadors 
territorials de risc 
de pobresa i 
exclusió social 
2012

Indicador Nivell de
desagregació

Descripció Font

28

29

La baixa intensitat de treball a la llar es calcula dividint la 
suma dels mesos que han treballat els membres en edat 
activa per la suma dels mesos en què aquests membres 
haurien pogut treballar, durant l'any anterior a l'enquesta. 
La intensitat de treball es mesura en valors que van del 0 
a l'1.

Percentatge de població que té carència forçada d'almenys 4 
ítems dels 9 següents:
1.Retards en el pagament de despeses relacionades amb 
l'habitatge principal (hipoteca o lloguer, rebuts de gas, 
comunitat...) en els 12 últims mesos.
2. Mantenir la llar adequadament calenta.
3. Assumir despeses imprevistes. (Es considera la capacitat que 
té una llar per fer front a una despesa imprevista contant 
únicament amb els seus recursos propis, es a dir, sense 
demanar préstecs o compres a terminis per tal d'afrontar les 
despeses habituals. L'import de la despesa es va revisant cada 
any a partir de l'evolució del nivell d'ingressos de la població.)
4. Menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies.
5. Anar de vacances almenys una setmana a l'any.
6. Disposar d'un cotxe.
7. Disposar de telèfon.
8. Disposar de televisió en color.
9. Disposar de rentadora.

Taxa de baixa intensitat en 
el treball

Taxa de privació material 
severa

25 Catalunya. 

Catalunya. 

Idescat. Enquesta 
de condicions de 
vida 2016

Idescat. Enquesta 
de condicions de 
vida 2016

26

2.2 Àmbit Econòmic
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Quocient entre persones per grup d’edat que perceben 
una prestació d’atur i població total perceptora d’una 
prestació d’aquestes característiques.

Quocient de persones que perceben una pensió 
contributiva entre població major de 65 anys. Disponible 
per sexe.

Valor econòmic mitjà de la pensió contributiva. 
Disponible per sexe.

Còmput total de pensions no contributives actives.

Valor econòmic mitjà de la pensió no contributiva. 
Disponible per sexe.

Quocient entre la població perceptora d’una RMI i la 
població total del territori.

Quocient entre la població perceptora d’una RMI per 
grup d’edat (major/menor d’edat) i la població total que 
percep la prestació.

Quocient entre la població perceptora d’una prestació  
d’urgència social i la població total del territori.

Còmput total de persones beneficaries de prestacions 
d’urgència social per sexe.

Quocient entre el pressupost liquitda per àmbits de la 
tipologia de despesa i el pressupost total del programa 
de Prestacions d’urgència social.

Quocient entre el pressupost total del programa i el 
nombre d’ajuts concedits per a un període determinat

Persones beneficaries de 
prestacions d’atur per 
grups d’edat

Taxa de persones majors 
de 65 que perceben una 
pensió contributiva

Pensió contributiva mitjana

Nombre de pensions no 
contributives actives

Pensió no contributiva 
mitjana

Taxa de població 
beneficiària de RMI

Persones beneficiàries de 
RMI per grups d’edat

Taxa de persones 
beneficiàries de 
prestacions d’urgència 
social

Persones beneficiàries de 
prestacions d’urgència 
social per sexe

Distribució del pressupost 
del programa de 
Prestacions d’urgència 
social

Import mitjà de les 
prestacions econòmiques 
d’urgència social per 
atrendre problemàtiques 
específiques en l’àmbit 
residencial

30 Província de Girona

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca/Municpi

Comarca

Comarca/Municipi

Comarca

Comarca/Municipi

Comarca

Observatorio de 
las ocupaciones 
del SEPE. Ministeri 
d’Ocupació i 
Seguretat Social 
2014

Idescat 2015

Idescat 2014

Idescat 2015

Idescat 2015

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016

Oficina d’Habitatge 
del Consell 
Comarcal de l’Alt 
Empordà 2016

31

32

33

34

36

 DIAGNÒSTIC SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ

35

37

38

39

40

41

Indicador Nivell de
desagregació

Descripció Font

42

2.3 Àmbit laboral

La població activa està formada per la població ocupada 
i la desocupada. És la població de 16 anys o més que 
treballa o està disponible per treballar. La taxa d'activitat 
es calcula dividint la població activa per la població de 
16 anys i més.

Quocient entre la població activa per grup d’edat i el 
total de població activa d’un territori.

Taxa d’activitat

Població activa per grups 
d’edat

Comarca/Municipi

Comarca

Xifra. Enquesta 
de Població 
Activa, i Idescat 
2016

Xifra. Enquesta 
de Població 
Activa 2016

10 9



Quocient entre la població ocupada i la població major 
de 16 anys d’un territori.

Població de 16 anys o més que ha treballat, per compte 
d'altri o per compte propi, a la seva ocupació principal o 
a una de secundària. Dada disponible per sexe, grup 
d’edat i nacionalitat.

Còmput total de població assalariada per sector 
d’ocupació.

Quocient entre la població ocupada en activitats d’alt 
contingut tecnològic i la població ocupada total.

Quocient entre les persones per sexe que desenvolupen 
un tipus de jornada laboral (Completa o Parcial) i el total 
de persones contractades pel tipus de jornada laboral 
en qüestió.

La taxa d'atur registral mesura la relació existent entre 
l'atur registrat i una aproximació a la població activa 
registrada (calculada com a suma de l'atur registrat i les 
afiliacions a la Seguretat Social de la població de 16 a 64 
anys resident en el territori considerat).

Persones registrades com aturades en el registre oficial 
del SOC. Dada disponible per sexe, grup d’edat, nivell 
formatiu i nacionalitat (espanyola/estrangera).

Quocient entre les persones aturades sense qualificació 
i el total de persones aturades.

Quocient entre les persones amb més de 12 mesos a 
l’atur i el total de persones aturades.

Quocient de persones aturades de menys de 29 anys i el 
total de persones aturades.

Contractació registrada durant un període. Dada 
disponible per sexe, grup d’edat,  tipus de contracte i 
nacionalitat.

Quocient entre les noves contractacions temporals i el 
total de noves contractacions.

Quocient entre la població provinent de països de l’Àsia, 
Àfrica, Amèrica Llatina i Europa de l’Est i el total de 
població estrangera.

Quocient de la població ocupada segons nacionalitat 
(espanyola o estrangera) entre el total de població 
ocupada.

Quocient de la població aturada segons nacionalitat 
(espanyola o estrangera) per sexe entre el total de 
població aturada per sexe.

Taxa d’ocupació

Població ocupada

Població assalariada per 
sector d’ocupació

Taxa de població ocupada 
en activitats d’alt contingut 
tecnològic

Població ocupada per 
tipus de jornada i sexe

Taxa d’atur registral

Atur registrat

Percentatge de 
treballadors no qualitficats 
en situació d’atur

Percentatge d’aturats de 
llarga durada

Percentatge d’aturats 
menors de 29 anys

Contractació registrada

Taxa de contractes 
temporals

Taxa d’immigració 
econòmica

Taxa de població ocupada 
per nacionalitat

Taxa de població aturada 
amb nacionalitat 
estrangera per sexe

43 Comarca/Municipi

Comarca

Comarca

Comarca

Catalunya

Comarca/Municipi

Comarca/Municipi

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Xifra. Enquesta de 
Població Activa, i 
Idescat 2016

Xifra. Enquesta de 
Població Activa 
2016

Xifra. Enquesta de 
Població Activa 
2016

Observatori del 
Treball i Model 
Productiu 2016

Idescat. Enquesta 
de Població Activa 
2016

Xifra. Enquesta de 
Població Activa 
2016

Xifra. Enquesta de 
Població Activa 
2016

Observatori del 
Treball i Model 
Productiu 2016

Observatori del 
Treball i Model 
Productiu 2016

Observatori del 
Treball i Model 
Productiu 2016

Xifra 2016

Xifra 2016

Idescat 2016

Xifra 2016

Xifra 2016

44

45

46

47

48

49

50

51

53

52

54

56

57

55
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Còmput total de població major de 16 anys segons nivell 
d’instrucció.

Quocient entre els alumnes matriculats de 2 a 4 anys i la 
població de 2 a 4 anys.

Quocient entre els alumnes matriculats als 16 anys i la 
població de 16 anys.

Quocient entre els alumnes matriculats als 17 anys i la 
població de 17 anys.

Quocient entre els alumnes matriculats de 0 a 6 anys i la 
població de 0 a 6 anys.

Dada disponible per sexe i nacionalitat 
(espanyola/estrangera)

Quocient entre l’alumnat que es gradua d’ESO i 
l’alumnat total matriculat a 4t d’ESO. Taxa disponible per 
nacionalitat (espanyola i continents).

Quocient entre la població 18-24 anys que ha assolit 
com a màxim la primera etapa de l'educació secundària i 
el total de població del mateix grup d'edat.

Percentatge de població inscrita al Programa de 
Garantia Juvenil respecte al total de població 16-25 
anys. Dada disponible a nivell municipal.

Població major de 16 anys 
segons nivell d’instrucció

Taxa d’escolarització 2-4 
anys

Taxa d’escolarització als 
16 anys

Taxa d’escolarització als 
17 anys

Taxa d’escolarització 0-6 
anys

Alumnat matriculat per 
cicle educatiu

Taxa d’alumnat graduat 
d’ESO

Taxa d’abandonament 
prematur dels estudis

Taxa de població 16-25 
anys inscrita al Programa 
de Garantia Juvenil

58 Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Catalunya

Comarca/Municipi

Idescat. Cens de 
població 2011

Idescat 2012

Idescat 2012

Idescat 2012

Idescat 2012

Estadístiques del 
Departament 
d’Ensenyament 
curs 2015/2016

Estadístiques del 
Departament 
d’Ensenyament 
curs 2015/2016

Idescat 2016

Informe de balanç 
Programa 
Garantia Juvenil a 
l’Alt Empordà 
2016

Indicador Nivell de
desagregació

Descripció Font

59

61

62

64

65

2.4 Àmbit Formatiu

 DIAGNÒSTIC SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ

60

63

66

Disponible per sexe, edat i nacionalitat (espanyola, 
continents).

Quocient entre les persones ateses pels serveis socials 
bàsics i la població total del territori. Dada disponible per 
sexe.

Quocient entre les persones ateses pels Serveis Socials 
Bàsics segons nacionalitat espanyola/estrangera i el 
conjunt de població amb nacionalitat 
espanyola/estrangera.

Quocient entre les problemàtiques ateses pels Serveis 
Socials Bàsics segons tipologia i el total de casos 
atesos.

Persones ateses pels 
Serveis Socials Bàsics 

Taxa de persones ateses 
pels Serveis Socials 
Bàsics 

Taxa de població amb 
nacionalitat 
espanyola/estrangera 
atesa pels Serveis Socials 
Bàsics

Problemàtiques ateses 
pels Serveis Socials 
Bàsics

67 Comarca/Municipi

Comarca/Municipi

Comarca/Municipi

Comarca/Municipi

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016

Indicador Nivell de
desagregació

Descripció Font

68

69

2.5 Àmbit Psicosocial i Emocional

70
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71

73

75

76

72

74

77

Quocient entre les persones que reben ajuda alimentària 
que prové de la Unió Europea sobre el total de població. 

Quocient entre la població que rep ajuda alimentària 
entre el total de població atesa pels Serveis Socials 
Bàsics.

Nombre de persones que tenen actiu un Programa 
Individual d’atenció vinculat a la Llei de Dependència. 
Dada disponible per sexe i grup d’edat.

Quocient entre les persones amb PIA actiu entre 
població major de 65 anys. Dada disponible per sexe.

Còmput total de llars ateses pel Servei de 
Teleassistència domiciliària.

Quocient entre les  persones ateses pel Servei de 
Teleassistència domiciliària i el total població major de 
65 anys.

Quocient entre el nombre de places de residència per a 
gent gran i la població major de 65 anys.

Quocient entre les places de centre de dia per a gent 
gran i la  població major de 65 anys.

Nombre de persones que tenen una autopercepció 
positiva de l’estat de salut.

Còmput total de persones ateses pel CSMA en un any 
desagregades per sexe.

Quocient entre el nombre de persones ateses pel CSMA 
i la població major de 18 anys.

Edat mitjana de la població atesa pel CSMA.

Quocient entre les principals problemàtiques segons 
tipologia ateses pel CSMA i el totat de casos atesos.

Còmput total de persones ateses pel CSMIJ en un any 
desagregades per sexe.

Quocient entre el nombre de persones ateses pel CSMIJ 
i el total de població menor de 18 anys.

Edat mitjana de la població atesa pel CSMIJ.

Taxa de població que rep 
ajuda alimentària

Taxa de població atesa 
pels Serveis Socials 
Bàsics que rep ajuda 
alimentària

PlA dependència actius

Taxa per persones majors 
65 anys amb PIA actiu

Llars ateses pel Servei de 
Teleassistència domiciliària

Taxa de persones majors 
de 65 ateses pel Servei de 
Teleassistència domiciliària

Ràtio de places de 
residència per a gent gran

Ràtio de places de centre 
de dia per a gent gran

Autopercpeció positiva de 
l’estat de salut

Persones ateses pel 
CSMA

Taxa de persones majors 
d’edat ateses pel CSMA

Edat mitjana de les 
persones ateses pel 
CSMA

Principals problemàtiques 
ateses pel CSMA

Persones ateses pel 
CSMIJ

Taxa de persones majors 
d’edat ateses pel CSMIJ

Edat mitjana de les 
persones ateses pel 
CSMIJ

Comarca/Àrea Bàsica 
de Serveis Socials

Comarca

Àrea Bàsica de 
Serveis Socials de 
l’Alt Empordà

Àrea Bàsica de 
Serveis Socials de 
l’Alt Empordà

Àrea Bàsica de 
Serveis Socials de 
l’Alt Empordà

Àrea Bàsica de 
Serveis Socials de 
l’Alt Empordà

Comarca

Comarca

Catalunya

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Idescat. Indicadors  
territorials de risc 
de pobresa i 
exclusió social 
2015

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016

Idescat 2015

Idescat 2015

Departament de 
Salut. Enquesta de 
Salut de Catalunya 
2015

Observatori del 
Sistema de Salut 
de Catalunya 2015

Observatori del 
Sistema de Salut 
de Catalunya 2015

Observatori del 
Sistema de Salut 
de Catalunya 2015

Observatori del 
Sistema de Salut 
de Catalunya 2015

Observatori del 
Sistema de Salut 
de Catalunya 2015

Observatori del 
Sistema de Salut 
de Catalunya 2015

Observatori del 
Sistema de Salut 
de Catalunya 2015

78

79

80

81

82

83

84

85

86
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Quocient entre les principals problemàtiques segons 
tipologia ateses pel CSMIJ i el total de casos atesos.

Nombre de suïcidis registrats anualment.

Quocient entre el nombre de suïcides registrats  i el total 
de població morta.

Nombre de tractament iniciats a la Xarxa d’Atenció a les 
Drogodependències.

Quocient entre el nombre de tractaments iniciats a la 
XAD i la població major de 14 anys.

Quocient entre la població amb discapacitat legalment 
reconeguda i la població total

Principals problemàtiques 
ateses pel CSMIJ

Suïcides registrats

Taxa de suïcidis registrats

Tractaments iniciats a la 
XAD

Taxa de persones majors 
de 16 anys que han iniciat 
tractament a la XAD

Taxa de persones amb 
discapacitat

Comarca

Província

Província

Comarca

Comarca

Comarca

Observatori del 
Sistema de Salut 
de Catalunya 201

5INE. Estadística 
de defuncions 
2016

INE. Estadística de 
defuncions, i 
Idescat 2016

Idescat. Agència 
de Salut Pública 
2014

Idescat. Agència 
de Salut Pública 
2014

Idescat. 
Departament de 
Treball i Afers 
Socials i Famílies 
2016
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87

88

89

90

91

92

Quocient entre el nombre d’habitatges familiars 
principals i el nombre total d’habitatges.

Nombre total d’habitatges principals segons estat de 
conservació.

Quocient entre el nombre d’habitatges segons tipologia 
de règim de tinença i els habitatges totals.

Preu mitjà del m2 de l’habitatge nou de venda.

Variació percentual interanual de l’Índex del preu de 
l’habitatge.

Preu mitjà del m2 de l’habitatge de lloguer.

Nombre de sol·licituds d’inscripció al registre d’HPO al 
territori. Dada disponible per sexe.

Nombre de sol·licituds inscrites al registre d’HPO al 
territori

Taxa d’habitatges familiars 
principals

Estat de conservació dels 
habitatges principals

Règim de tinença de 
l’habitatge

Preu mitjà de l’habitatge 
nou

Índex del preu d’habitatge

Preu mitjà de l’habitatge 
de lloguer

Sol·licituds d’inscripció al 
registre d’Habitatge de 
Protecció Oficial

Sol·licituds inscrites 
definitivament al registre 
d’Habitatge de Protecció 
Oficial

93 Comarca/Municipi

Comarca/Municipi

Comarca/Municipi

Comarca

Catalunya

Alguns municipis de 
la Demarcació 
territorial de Girona

Comarca/Municipis

Comarca/Municipis

Idescat. Cens de 
població 2011

Idescat. Cens de 
població 2011

Idescat. Cens de 
població 2011

Idescat. 
Secretaria 
d’Habitatge i 
millora urbana 
2016

INE

Estudi de mercat 
de l’Agència 
Catalana de 
l’Habitatge 2015

Oficina Comarcal 
d’Habitatge del 
CCAE 2016

Oficina Comarcal 
d’Habitatge del 
CCAE 2016

Indicador Nivell de
desagregació

Descripció Font

94

95

2.6 Àmbit Residencial i d’accés a l’habitatge

97

96

98

99

100

 113



Còmput total de sol·licituds de prestacions per al 
pagament de lloguer.

Còmput total de prestacions per al pagament de lloguer 
concedides.

Quocient entre el nombre de prestacions concedides i el 
pressupost total adreçat a prestacions per al pagament 
del lloguer.

Nombre d’execucions hipotecàries iniciades durant l’any 
en curs.

Quocient entre el nombre d’execucions hipotecàries i el 
nombre total de llars.

Nombre de sol·licituds de la Mesa de valoració per 
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergència 
econòmiques, socials i altres casos especials.

Nombre de casos atesos per Servei d’Intermediació en 
habitatge. Dada disponible per sexe, nacionalitat de la 
persona sol·licitant i la tipologia d’intervenció.

Proporció de llars en situació de pobresa energètica a 
Catalunya. Dada disponible per llars en què la dona es 
la persona de referència, municipis de menys de 
10.000hab, municipis 10.000-20.000 hab. i municipis 
20.000-50.000 hab.

Comarca/Municipis

Comarca

Comarca

Província

Província

Comarca

Comarca

Catalunya

101 Sol·licituds de prestacions 
per al pagament de 
lloguer

Prestacions per al 
pagament de lloguer 
concedides

Prestació per al pagament 
de lloguer mitjana anual

Execucions hipotecàries 
iniciades

Taxa d’execucions 
hipotecàries

Sol·licituds de la Mesa 
d’emergència social

Casos atesos pel Servei 
d’Intermediació en 
habitatge

Estimació de llars en 
situació de pobresa 
energètica a Catalunya

Oficina Comarcal 
d’Habitatge del 
CCAE 2016

Oficina Comarcal 
d’Habitatge del 
CCAE 2016

Oficina Comarcal 
d’Habitatge del 
CCAE 2016

INE. Estadística 
d’Execucions 
hipotecàries 2016

INE. Estadística 
d’Execucions 
hipotecàries, i 
Idescat 2016

Oficina Comarcal 
d’Habitatge del 
CCAE 2016

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016

Sabes-Figueres, R; 
Todeschini, F 
(2016)

102

103

104

105

106

107

108

Quocient entre el nombre llars formades per una sola 
persona i el total de llars.

Quocient entre el nombre de llars formades per una 
mare i fills i el total de llars.

Quocient entre el nombre de llars formades per un pare i 
fills i el total de llars.

Despesa mitjana anual del conjunt de llars, les llars 
unipersonals i les llars monoparentals-marentals.

Taxa de llars unipersonals

Taxa de llars 
monomarentals

Taxa de llars 
monoparentals

Despesa mitjana anual per 
tipus de llar

109 Comarca

Província

Comarca

Província

Comarca

Província

Catalunya

Idescat. Cens de 
Població 2011

INE. Enquesta 
continua de les 
llars 2015

INE. Enquesta 
continua de les 
llars 2015

Idescat 2015

Idescat. Cens de 
Població 2011

INE. Enquesta 
continua de les 
llars 2015

INE. Enquesta 
continua de les 
llars 2015

Indicador Nivell de
desagregació

Descripció Font

2.7 Àmbit Relacional

110

111

112

 114



Quocient entre el nombre de places de centre 
ocupacional i el total de població amb discapacitat 
legalment reconeguda.

Quocient entre el nombre de places de llar residencial i 
el total de població amb discapacitat legalment 
reconeguda.

Quocient entre el nombre de places de centre d’atenció 
especialitzada i el total de població amb discapacitat 
legalment reconeguda.

Quocient entre el nombre de places de centre 
residencial i el total de població amb discapacitat 
legalment reconeguda.

Nombre de persones beneficiàries de la subvenció de 
transport adaptat

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

113 Ràtio de places de centre 
ocupacionals

Ràtio de places de llar 
residencial

Ràtio de places de centre 
d’atenció especialitzada

Ràtio de centres 
residencials

Persones beneficiàries de 
la subvenció de transport 
adaptat

114

115

116

117

Idescat. 
Departament de 
Treball, Afers 
Socials i Famílies 
2016

Idescat. 
Departament de 
Treball, Afers 
Socials i Famílies 
2016

Idescat. 
Departament de 
Treball, Afers 
Socials i Famílies 
2016

Idescat. 
Departament de 
Treball, Afers 
Socials i Famílies 
2016

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016
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Quocient entre el nombre de dones ateses pel SIAD i el 
nombre de dones majors d’edat.

Nombre de dones ateses pel Servei d’Atenció 
Psicològica. Dada disponible per grups d’edat i 
nacionalitat (espanyola, continents).

Nombre de casos atesos pels Serveis Socials Bàsics 
amb indicadors de violència de gènere.

Quocient entre el nombre de casos atesos pels Serveis 
Socials Bàsics amb indicadors de violència de gènere i 
el total de persones ateses pels serveis socials.

Nombre de víctimes mortals per violència de gènere.

Quocient entre el nombre de víctimes per violència de 
gènere i el total de dones majors de 15 anys.

Nombre de denúncies per violència de gènere.

Taxa de dones ateses pel 
SIAD

Dones ateses pel Servei 
d’Atenció Psicològica. 

Casos atesos pels Serveis 
Socials Bàsics amb 
indicadors de violència de 
gènere

Taxa de casos atesos pels 
Serveis Socials Bàsics 
amb indicadors de 
violència de gènere

Víctimes mortals per 
violència de gènere

Taxa de víctimes per 
violència de gènere

Denúncies per violència 
de gènere

118 Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Província

Província

Província

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016

Memòria de l’Àrea 
de Benestar del 
CCAE 2016

Observatorio 
Estatal de 
Violencia sobre la 
mujer 2016

Observatorio 
Estatal de 
Violencia sobre la 
mujer 2016

Observatorio 
Estatal de 
Violencia sobre la 
mujer 2016

Indicador Nivell de
desagregació

Descripció Font

2.8 Àmbit Violència de gènere

119

121

122

120

123

124
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Quocient entre el nombre denúncies per violència de 
gènere i el total de dones majors de 15 anys.

Quocient entre el nombre de denúncies arxivades i el 
total de denúncies per violència de gènere.

Quocient entre el nombre de sentències condemnatòries 
i el total de sentències per violències de gènere.

Quocient entre el nombre d’ordre de protecció 
denegades i el total d’ordre de protecció sol·lictades.

Nombre de jutjats especialitzats en violència de gènere.

Quocient entre el nombre jutjats especialitzats entre el  
total de dones majors de 15 anys.

Nombre total de processos judicials incoats per 
prostitució coactiva.

Nombre total de processos judicials incoats per trata 
d’éssers humans

Província

Província

Província

Província

Província

Província

Província

Província

125 Taxa de denúncies per 
violència de gènere

Taxa de denúncies 
arxivades

Taxa de sentències 
condemnatòries

Taxa d’ordre de protecció 
denegades

Jutjats especialitzats en 
violència de gènere

Taxa de jutjats 
especialitzats en violència 
de gènere

Processos judicials 
incoats per prostitució 
coactiva

Processos judicials 
incoats per trata d’éssers 
humans

127

129

130

132

Feminicidio.net 
2015

Feminicidio.net 
2015

Feminicidio.net 
2015

Feminicidio.net 
2015

Feminicidio.net 
2015

Feminicidio.net 
2015

Memòries i 
Estadístiques de 
les Fiscalies 
Provincials de 
Catalunya 2014

Memòries i 
Estadístiques de 
les Fiscalies 
Provincials de 
Catalunya 2014

128

126

131

Quocient entre el nombre de votants a candidatures o en 
blanc i el total de vots vàlids.

Nombre d’associacions constituïdes i registrades al 
Registre d’associacions del Departament de Justícia de 
l’Alt Empordà segons tipologia.

Nombre de persones voluntàries en entitats participants 
en la Taula d’Inclusió de l’Alt Empordà. Dada disponible 
per sexe.

Nombre de queixes i consultes rebudes pel Síndic de 
Greuges. Dada disponible segons tipologia.

Nombre de persones que accedeixen a la nacionalitat 
espanyola . Dada disponible segons nacionalitat 
d’origen i per sexe.

Nombre de certificats de primera acollida emesos.

Taxa de participació a les 
eleccions municipals i 
autonòmiques

Associacions constituïdes 
per tipologia

Voluntaris en entitats de la 
comarca

Queixes rebudes pel 
Síndic de Greuges

Persones que accedeixen 
a la nacionalitat espanyola

Certificats de Primera 
acollida

133 Comarca

Comarca

Comarca

Comarca

Província

Àmbit territorial

Idescat 2015

Idescat. Registre 
d’associacions 
del Departament 
de Justícia 2016

Informe social de 
l’Alt Empordà 
2016

Idescat. Síndic de 
Greuges 2016

INE. Estadística 
d’adquisicions de 
la nacionalitat 
espanyola 2015

Secretaria 
d’Igualtat, 
Migracions i 
Ciutadania 2016

Indicador Nivell de
desagregació

Descripció Font

2.9 Àmbit Polític i de Ciutadania

134

136

137

135

138
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Nombre de sentències d’expulsió de l’Estat Espanyol 
dictades judicialment.

Nombre de faltes i delictes d’odi comesos. Disponible 
segons tipologia de delicte.

Nombre de procediments judicials iniciats per delictes 
contra la ciutadania amb nacionalitat estrangera.

Nombre de procediments judicials iniciats per delictes 
contra els drets dels treballadors amb nacionalitat 
estrangera

Província

Catalunya

Província

Província

139 Ordre d’expulsió dictades

Faltes i delictes d’odi

Delictes contra la 
ciutadania amb 
nacionalitat estrangera

Delictes contra els drets 
dels treballadors 
estrangers

140

142

Memòries i 
Estadístiques de 
les Fiscalies 
Provincials de 
Catalunya 2014

Policia de 
Catalunya-Mossos 
d’Esquadra

Memòries i 
Estadístiques de 
les Fiscalies 
Provincials de 
Catalunya 2014

Memòries i 
Estadístiques de 
les Fiscalies 
Provincials de 
Catalunya 2014

141
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2. RECULL DE DADES DELS MUNICIPIS PARTICIPANTS 
    EN EL PLA D’INCLUSIÓ

1. Castelló d’Empúries

Gràfic 1: Població del municipi per sexe 1975-2016

1975 1981 1991 2001 2011 2016

0

5.000

10.000

15.000

49% 49%
50%

51%

51%
50%

51%
51%

50%

49%

49%
50%

2.111
2.657

3.637

6.883

11.885

10.784

Homes Dones Total

Gràfic 2: Població del municipi per sexe 2016

Font: Idescat. Cens de Població i el Padró d’habitants (2016)  

0-14 anys 15-29 anys 30-44 anys 65-85 anys +85 anys 

0 %

20 %

40 %

60 %

16 % 14 %

53 %

16 %

2 %

16 % 16 %

49 %

16 %

3 %

16 % 15 %

51 %

16 %

2 %

Homes Dones Total

Font: Idescat. Padró d’habitants (2016)  
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Gràfic 3: Piràmide d’edats del municipi 2016 (en %)

0-4 anys

5-9 anys

10-14 anys

15-19 anys

20-24 anys

25-29 anys

30-34 anys

35-39 anys

40-44 anys

45-49 anys

50-54 anys

55-59 anys

60-64 anys

65-69 anys

70-74 anys

75-79 anys

80-84 anys

+85 anys

10 % 5 % 0 % 5 % 10 %

Gràfic 4: Principals nacionalitats residents al municipi 2016 (en %)

Font: Idescat. Padró d’habitants (2016)  

56 %

11 %

9 %

5 %

3 %

3 %
1 %

1 %1 %

10 %

Espanya
Marroc
França
Alemanya
Romania
Rússia
Itàlia
Regne Unit
Bèlgica
Altres

Font: Idescat. Padró d’habitants (2016)  
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Gràfic 5: Principals nacionalitats residents al municipi per sexe 2016 (en %)

Espanya Marroc França Alemanya Romania Rússia Itàlia Regne Unit Bèlgica

0 %

50 %

100 %

50 % 53 % 54 %
47 % 45 %

38 %

55 %
49 % 53 %

50 % 47 % 46 %
53 % 55 %

62 %

45 %
51 % 47 %

Dones

Homes

Gràfic 6: Persones beneficiàries de la RMI del municipi per grup d’edat 2016 (en %)

Font: Idescat. Padró d’habitants (2016)  

50% 50%
Adults

Menors d’edat

Font: Idescat. Memòria de l’Àrea de Benestar del CCAE (2016) 

Taula 1: Principals dades d’atenció del Programa de prestacions d’urgència social 2016

Persones beneficiaries 194

Ajut mitjà 120,40�

Taxa beneficiaris ajut d’urgència 2%

Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 

Ajuts 225
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Gràfic 7: Distribució del pressupost del programa de prestacions 
d’urgència social del municipi 2016 (en %)

29 %

29 %

17 %

16 %

4 %3 %

1 %
1 %

Subministraments

Habitatge. 

Transport

Manutenció

Ajuts menors

Ajuts ortopèdia

Ajuts tràmits

Farmàcia

Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 

Gràfic 8: Població assalariada per sector d’ocupació 2016 (en %)

80 %

11 %

9 %

Serveis

Construcció

Indústria

Agricultura

Taula 2: Persones ateses i ofertes de feina gestionades
per dispositius locals d’inserció laboral 2016

Font: Xifra. Dades corresponents al darrer trimestre de l’any (2016) 

   Font: Ajuntament de Castelló d’Empúries (2016) 

Dones (en %)

45%

Homes (en %)

55%

Persones ateses

316
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Gràfic 9: Població +16 anys segons nivell d’instrucció del municipi i l’Alt Empordà 2011 (en %)
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Font: Idescat. Cens de Població (2011) 

Taula 3: Places d’oferta formativa pública del municipi 2016

DonesHomes

38Llar d’infants

Total

42 80

119Educació infantil 160 279

346Edu. Primària 320 666

253ESO 263 516

59Batxillerat 65 124

39CFGM 0 39

854TOTAL 850 1704

Font: Ajuntament de Castelló d’Empúries (2016) 

Gràfic 10: Persones ateses pels Serveis Socials Bàsics al municipi per sexe 2016 (en %)

47 %

53 %

Homes

Dones

Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 

1.649 Persones ateses
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Gràfic 11: Problemàtiques ateses pels Serveis Socials Bàsics al municipi
i l’Alt Empordà 2016 (en %)

Altres Aprenentatge Maltractaments Mancances 
socials

Discapacitats Salut Laborals Econòmiques Habitatge
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Alt Empordà Castelló

Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 

Gràfic 12: Persones ateses pels Serveis Socials Bàsics al municipi per grup d’edat (en %)

22 %

8 %

59 %

9 %
2 %

 
0-12 anys

13-18 anys

19-64 anys

65-84 anys

+85 anys

Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 
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Gràfic 13: Persones ateses pels Serveis Socials Bàsics al municipi 
per continent de nacionalitat (en %)

52 %

6 %

5 %

33 %

1 %

2 %

Espanyola

UE

Resta Europa

Nord Àfrica

Resta Àfrica

Amèrica Llatina

Font: Memòria de l’Àrea de Benestar socials del CCAE (2016) 

Taula 4: Sol·licituds de Mesa d’Emergència social i d’inscripció al regisre d’HPO 2016

Font: Oficina comarcal d’Habitatge de l’Alt Empordà (2016) 

Taula 5: Places d’oferta pública de lleure educatiu/esportiu

Font: Ajuntament de Castelló d’Empúries (2016) 
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Gràfic 14: Equipament municipals segons tipologia 

Font: Ajuntament de Castelló d’Empúries (2016) 
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Gràfic 15: Taxa de participació en les eleccions municipals 1999-2015 (en %)

1999 2003 2007 2011 2015
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50
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Font: Idescat (2015) 

Gràfic 16: Regidors/es municipals per sexe 2016 (en %)

41 %

59 %

Regidores

Regidors

Font: Ajuntament de Castelló d’Empúries (2016) 

Gràfic 17: Entitats municipals per tipus 2017 (en %)
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Font: Ajuntament de Castelló d’Empúries (2016) 
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Taula 6: Informes d’arrelament i intergració social 2016

Font: Ajuntament de Castelló d’Empúries (2016) 

Sol·licituds d’Informe d’arrelament social INFO2 33

Sol·licituds d’Informe d’Integració social INFO3 1

Gràfic 18: Població del municipi per sexe 1975-2016

2. L’Escala 
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Gràfic 19: Població per grups d’edat 2016 (en %)
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Gràfic 20: Piràmide d’edats del municipi 2016 (en %)
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Gràfic 21: Principals nacionalitats residents al municipi 2016 (en %)
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Gràfic 22: Principals nacionalitats residents al municipi per sexe 2016 (en %)
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Gràfic 23: Persones beneficiàries de la RMI del municipi per grup d’edat 2016(en %)
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Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 

Taula 7: Principals dades d’atenció del Programa de prestacions d’urgència social 2016

Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 

Ajuts 79

Persones beneficiaries 181

Ajut mitjà 146 �

Taxa beneficiaris ajut d’urgència 1,7%
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Gràfic 24: Distribució del pressupost del programa de prestacions 
d’urgència social del municipi 2016 (en %)
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Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 

Gràfic 25: Població assalariada per sector d’ocupació 2016 (en %)
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Gràfic 26: Població +16 anys segons nivell d’instrucció del municipi i l’Alt Empordà 2011 (en %)
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Gràfic 27: Persones ateses pels Serveis Socials Bàsics al municipi per sexe 2016 (en %)
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Font: Idescat. Cens de Població (2011) 
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Gràfic 28: Problemàtiques ateses pels Serveis Socials Bàsics al municipi i l’Alt Empordà 2016 (en %)
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Gràfic 29: Persones ateses pels Serveis Socials Bàsics al municipi per grup d’edat (en %)

 Font: Memòria de l’Àrea de Benestar socials del CCAE (2016) 
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 Font: Memòria de l’Àrea de Benestar socials del CCAE (2016) 

Gràfic 30: Persones ateses pels Serveis Socials Bàsics 
al municipi per continent de nacionalitat (en %)
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Taula 8: Sol·licituds de Mesa d’Emergència social i d’inscripció al regisre d’HPO 2016

Font: Oficina comarcal d’Habitatge de l’Alt Empordà (2016) 

Taula 9: Places d’oferta pública de lleure educatiu/esportiu 2016

Font: Ajuntament de L’Escala (2016) 

Sol·licituds Mesa d’Emergència Social 3

Sol·licituds inscripció registre HPO 20

Places d’oferta pública de lleure
educatiu/esportiu

382

Gràfic 31: Equipament municipals segons tipologia 
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Font: Ajuntament de L’Escala (2016) 

Gràfic 32: Taxa de participació en les eleccions municipals 1999-2015 (en %) 
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Gràfic 33: Regidors/es municipals per sexe 2016 (en %)
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Gràfic 34: Entitats municipals per tipus 2017 (en %)
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3. La Jonquera

Gràfic 35: Població del municipi per sexe 1975-2016
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Font: Idescat. Cens de Població i el Padró d’habitants (2016)  

Gràfic 36: Població per grups d’edat 2016 (en %)
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Gràfic 37: Piràmide d’edats del municipi 2016 (en %)
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Gràfic 38: Principals nacionalitats residents al municipi 2016 (en %)
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Gràfic 39: Principals nacionalitats residents al municipi per sexe 2016 (en %)
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Gràfic 40: Persones beneficiàries de la RMI del municipi per grup d’edat 2016(en %)

40%

60%

Adults

Menors d’edat

Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 

Taula 10: Principals dades d’atenció del Programa de prestacions d’urgència social 2016

Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 

Ajuts 42

Persones beneficiaries 32

Ajut mitjà 142,30 �

Taxa beneficiaris ajut d’urgència 1,0%
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Gràfic 41: Distribució del pressupost del programa de prestacions 
d’urgència social del municipi 2016 (en %)
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Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 

Gràfic 42: Població assalariada per sector d’ocupació 2016 (en %)
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Gràfic 43: Població +16 anys segons nivell d’instrucció del municipi i l’Alt Empordà 2011 (en %)
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Taula 11: Places d’oferta formativa pública del municipi 2016

Font: Ajuntament de La Jonquera (2016) 
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Gràfic 44: Persones ateses pels Serveis Socials Bàsics al municipi per sexe 2016 (en %)
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Gràfic 45: Problemàtiques ateses pels Serveis Socials Bàsics 
al municipi i l’Alt Empordà 2016 (en %)
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Gràfic 46: Persones ateses pels Serveis Socials Bàsics al municipi per grup d’edat (en %)

 Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016)  
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Gràfic 47: Persones ateses pels Serveis Socials Bàsics 
al municipi per continent de nacionalitat (en %)
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 Font: Memòria de l’Àrea de Benestar socials del CCAE (2016) 

Taula 12: Sol·licituds de Mesa d’Emergència social i d’inscripció al regisre d’HPO 2016

Font: Oficina comarcal d’Habitatge de l’Alt Empordà (2016) 

Taula 13: Places d’oferta pública de lleure educatiu/esportiu

Font: Ajuntament de La Jonquera (2016) 

Sol·licituds Mesa d’Emergència Social 0

Sol·licituds inscripció registre HPO 1

Gràfic 14: Equipament municipals segons tipologia 
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Gràfic 49: Taxa de participació en les eleccions municipals 1999-2015 (en %)
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Gràfic 50: Regidors/es municipals per sexe 2016 (en %)
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Gràfic 50: Regidors/es municipals per sexe 2016 (en %)
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4. Roses

Gràfic 52: Població del municipi per sexe 1975-2016
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 Font: Idescat. Cens de Població i el Padró d’habitants (2016)  

Gràfic 53: Població per grups d’edat 2016 (en %)
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Gràfic 54: Piràmide d’edats del municipi 2016 (en %)
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Gràfic 55: Principals nacionalitats residents al municipi 2016 (en %)
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Gràfic 56: Principals nacionalitats residents al municipi per sexe 2016 (en %)
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 Font: Idescat. Padró d’habitants (2016)  

Gràfic 57: Persones beneficiàries de la RMI del municipi per grup d’edat 2016(en %)
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 Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 

Taula 14: Principals dades d’atenció del Programa de prestacions d’urgència social 2016

Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 
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Persones beneficiaries 464

Ajut mitjà 143,30 �

Taxa beneficiaris ajut d’urgència 2,4%
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Gràfic 58: Distribució del pressupost del programa de prestacions 
d’urgència social del municipi 2016 (en %)
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 Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 

Gràfic 59: Població assalariada per sector d’ocupació 2016 (en %)
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  Font: Xifra. Dades corresponents al darrer trimestre de l’any (2016) 

Taula 15: Persones ateses i ofertes de feina gestionades 
per dispositius locals d’inserció laboral 2016

Font: Ajuntament de Roses (2016) 

Persones ateses 165

Ofertes gestionades 124
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Gràfic 60: Població +16 anys segons nivell d’instrucció del municipi i l’Alt Empordà 2011 (en %)
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  Font: Idescat. Cens de Població (2011) 

Taula 16: Places d’oferta formativa pública del municipi 2016

 Font: Ajuntament de  Roses (2016) 
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Gràfic 61: Persones ateses pels Serveis Socials Bàsics al municipi per sexe 2016 (en %)
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Gràfic 62: Problemàtiques ateses pels Serveis Socials Bàsics 
al municipi i l’Alt Empordà 2016 (en %)
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   Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 

Gràfic 63: Persones ateses pels Serveis Socials Bàsics al municipi per grup d’edat (en %)
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Taula 17: Sol·licituds de Mesa d’Emergència social i d’inscripció al regisre d’HPO 2016

Font: Oficina comarcal d’Habitatge de l’Alt Empordà (2016) 

Taula 18: Places d’oferta pública de lleure educatiu/esportiu

Font: Ajuntament de Roses (2017) 

Sol·licituds Mesa d’Emergència Social 2

Sol·licituds inscripció registre HPO 15

Places d’oferta pública de lleure
educatiu/esportiu

1.365

Gràfic 65: Equipament municipals segons tipologia 

Gràfic 64: Persones ateses pels Serveis Socials Bàsics 
al municipi per continent de nacionalitat (en %)
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 DIAGNÒSTIC SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ

Gràfic 66: Taxa de participació en les eleccions municipals 1999-2015 (en %)
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0

50

100

62,5 63
57,7 58

53,4

63,2 65,5 63
59,6 57,6

Alt Empordà Roses
 Font: Idescat (2015) 

Gràfic 67: Regidors/es municipals per sexe 2016 (en %)
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 Font: Ajuntament de Roses (2016) 

Gràfic 68: Entitats municipals per tipus 2017 (en %)
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 Font: Ajuntament de Roses (2016) 
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Taula 19: Informes d’arrelament i intergració social 2016

Font: Ajuntament de Roses (2016) 

Sol·licituds d’Informe d’arrelament social INFO2 16

Sol·licituds d’informe d’integració social INFO3 6

5. Vilafant

Gràfic 69: Població del municipi per sexe 1975-2016
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Gràfic 70: Població per grups d’edat 2016 (en %)
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 Font: Idescat. Cens de Població i el Padró d’habitants (2016)  

 Font: Idescat. Padró d’habitants (2016)  
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 DIAGNÒSTIC SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ

Gràfic 71: Piràmide d’edats del municipi 2016 (en %)
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Gràfic 72: Principals nacionalitats residents al municipi 2016 (en %)
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Gràfic 73: Principals nacionalitats residents al municipi per sexe 2016 (en %)
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 Font: Idescat. Cens de Població i el Padró d’habitants (2016)  

Gràfic 74: Persones beneficiades de la RMI del municipi per grup d’edat 2016 (en %)
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66%
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  Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 

Taula 20: Principals dades d’atenció del Programa de prestacions d’urgència social 2016

Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 

Ajuts 12

Persones beneficiaries 10

Ajut mitjà 140,71 �

Taxa beneficiaris ajut d’urgència 0,2%
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 DIAGNÒSTIC SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ

Gràfic 75: Distribució del pressupost del programa de prestacions
 d’urgència social del municipi 2016 (en %)
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  Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 

Gràfic 76: Població assalariada per sector d’ocupació 2016 (en %)
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 Font: Xifra. Dades corresponents al darrer trimestre de l’any (2016) 
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Gràfic 77: Població +16 anys segons nivell d’instrucció del municipi i l’Alt Empordà 2011 (en %)
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 Font: Idescat. Cens de Població (2011) 

Gràfic 78: Persones ateses pels Serveis Socials Bàsics al municipi per sexe 2016 (en %)
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 Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 
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 DIAGNÒSTIC SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ

Gràfic 79: Problemàtiques ateses pels Serveis Socials Bàsics 
al municipi i l’Alt Empordà 2016 (en %)

Altres
Discapacitats

Habitatge
Aprenentatge

Salut
Maltractaments

Laborals
Mancances socials

Econòmiques

0

5

10

15

20

25

30

35

40

3
5

7

4

18

4

16

12

30

0,6
1,6

3,5

5,9 6,4

13,1
14,2

20,2

34,5

Alt Empordà Vilafant

 Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016)  

Gràfic 80: Persones ateses pels Serveis Socials Bàsics al municipi per grup d’edat (en %)
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 Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 
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Gràfic 81: Persones ateses pels Serveis Socials Bàsics 
al municipi per continent de nacionalitat (en %)
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 Font: Memòria de l’Àrea de Benestar social del CCAE (2016) 

Taula 21: Sol·licituds de Mesa d’Emergència social i d’inscripció al regisre d’HPO 2016

Font: Oficina comarcal d’Habitatge de l’Alt Empordà (2016) 
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Gàfic 82: Taxa de participació en les eleccions municipals 1999-2015 (en %)
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Gràfic 83: Regidors/es municipals per sexe 2016 (en %)

Gràfic 84: Entitats municipals per tipus 2017 (en %)
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Dificultats econòmiques per fer front despeses mensuals d’habitatge (hipoteques, lloguers i serveis 
bàsics).

Processos de ruptura familiar (separacions, violència de gènere, viduïtat) que redueixen els 
ingressos de la llar.

Atur de llarga durada.

Manca ingressos econòmics i/o ajuts.

Dificultats econòmiques per fer front a deutes contrets.

Dèficits formatius (manca competències bàsiques i transversals i hàbits que dificulten 
l'empleabilitat).

Factors psicosocials i emocionals/salut.

Discriminació per raó de sexe, edat, religió, ètnia, orientació sexual.

Econòmic

Vinculat Factors de risc

Persones

Àmbit

Administracions
públiques

Manca ajuts i prestacions socials.

Pensions de jubilació o pensions no contributives reduïdes (viduïtat i règims especials).

Dificultats  i terminis en la convalidació dels estudis a l'estranger.

Dificultats per a la convalidació del permís de conduir segons país d'origen.

Recessió econòmica (pèrdua lloc de treball, desocupació; precarització laboral, subocupació, 
economia submergida).

Dificultats de mobilitat intracomarcal per accedir recursos i serveis.

Estructura econòmica i productiva feble.

Territori

3. FACTORS DE RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL A L'ALT EMPORDÀ

Els factors de risc d'exclusió social s'han actualitzat a partir de la revisió i actualització tècnica 

dels factors detectats en el Pla d'Inclusió 2013-2016, elaborada a partir de la proposta tècnica 

de la DIBA (2012)(42). Els professionals tècnics de la Comissió de Seguiment del Pla i els 

professionals de la Taula d'Inclusió han treballat i validat aquesta versió.

Atur.

Atur de llarga durada.

Dèficits formatius (manca competències bàsiques i transversals i hàbits que dificulten 
l'empleabilitat).

Factors psicosocials i emocionals/salut.

Dificultats de conciliació vida familiar i laboral.

Discriminació per raó de sexe, edat, religió, ètnia, orientació sexual.

Legislació laboral  restrictiva (pèrdua drets treballadors/es).

Serveis d'ocupació poc adaptats a la realitat del mercat de treball i a l'ocupabilitat (SOC i serveis 
locals).

Tràmits associats a la Llei d'Estrangeria (permís de residència/ permís de residència i treball/ 
reagrupació familiar).

Dificultats  i terminis en la convalidació dels estudis a l'estranger.

Dificultats per a la convalidació del permís de conduir segons país d'origen.

Condicions laborals precàries.

Estacionalitat de l’ocupació (construcció, turisme i serveis). Oferta laboral més reduïda i amb menys 
temps de contractació.

Dificultats de mobilitat intracomarcal per accedir recursos i serveis.

Economia submergida 

Laboral Persones

Administracions
públiques

Territori

Diputació de Barcelona (2012). Plans locals d’iclusió i cohesió social. Guia metodològica revisada. Barcelona: DIBA(42)
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Vinculat Factors de riscÀmbit

No escolarització etapa 0-6.

Reagrupació  tardana (adolescents).

Dèficits formatius (manca competències bàsiques i transversals i hàbits que dificulten 
l'empleabilitat).

Analfabetisme.

Fracàs escolar.

Abandonament prematur de la formació.

Dificultats aprenentatge escolar.

Bullying escolar.

Manca competències bàsiques i transversals.

Accés limitat a l'educació no formal (lleure).

Sobrequalificació.

Desconeixement llengües autòctones.

Discriminació per raó de sexe, edat, religió, ètnia, orientació sexual.

Factors psicosocials i emocionals/salut.

Dificultats accés formació permanent i especialització laboral.

Rigidesa i poca flexibilitat dels recursos.

Manca d'espais formatius descentralitzats en el territori.

Dificultats  i terminis en la convalidació dels estudis a l'estranger.

Dificultats per a la convalidació del permís de conduir segons país d'origen.

Dificultats mobilitat intracomarcal per accedir recursos i serveis.

Formatiu Persones

Administracions
públiques

Territori

Malalties cròniques.

Adiccions i drogodependències.

Malaltia d'Alzheimer i altres demències.

Salut mental.

Discapacitat física o psíquica.

Dependència i mobilitat reduïda.

Maltractament físic i/o psíquic.

Violència de gènere.

Prostitució forçosa.

Trata d'éssers humans i tràfic de persones.

Aïllament social.

Solitud (persones grans).

Sense llar.

Estrès familiar derivat de la situació econòmica.

Estrès derivat procés migratori i/o recerca d'asil.

Sobrecàrrega de responsabilitats econòmiques i de cura.

Discriminació per raó de sexe, edat, religió, ètnia, orientació sexual.

Manca d'atenció sanitària especialitzada (salut mental) segons grups d'edat (adolescents).

Manca suport lingüístic a professionals sector sociosanitari per acompanyar persones que 
desconeixen llengua autòctona.

Dificultats de mobilitat intracomarcal per accedir recursos i serveis.

Psicosocial i 
emocional
/salut (43)

Persones

Administracions
públiques

Territori

 DIAGNÒSTIC SOCIAL DE L’ALT EMPORDÀ

Factors que dificulten desenvolupar un projecte de vida o limiten la capacitat d’adaptació a una situació de crisi o de canvi.(43)
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Vinculat Factors de riscÀmbit

Sense llar.

Pobresa energètica.

Replegament familiar (nuclis familiars  que comparteixen habitatge conseqüència crisi).

Dificultats econòmiques per fer front despeses mensuals d’habitatge.

Factors psicosocials i emocionals/salut.

Discriminació per raó de sexe, edat, religió, ètnia, orientació sexual.

Desnonaments.

Amuntegament.

Condicions d’habitabilitat deficients (manca subministraments bàsics).

Infrahabitatge (barraquisme).

Rigidesa gestió ajuts per habitatge.

Dificultats accés habitatge de lloguer.

Manca habitatge social.

Dificultats de mobilitat intracomarcal.

Residencial Persones

Administracions
públiques

Territori

Indigència.

Dificultats fer front necessitats bàsiques (manutenció i habitatge).

Accés limitat a l'educació no formal (lleure) -infants i adolescents.

Dificultats de conciliació vida familiar i laboral.

Manca o feblesa xarxes familiars i socials de suport.

Factors psicosocials i emocionals/salut.

Discriminació per raó de sexe, edat, religió, ètnia, orientació sexual.

Dificultats accés informació i orientació legal.

Accés limitat serveis de cura i atenció persones dependents.

Oferta exclusiva i segregadora de lleure.

Dificultats de mobilitat intracomarcal.

Relacional
(xarxa familiar, 
social i 
comunitària)

Persones

Administracions
públiques

Territori

Situació irregular o irregularitat sobrevinguda.

Analfabetisme funcional i digital.

Desconeixement llengües autòctones.

Factors psicosocials i emocionals/salut.

Discriminació per raó de sexe, edat, religió, ètnia, orientació sexual.

Dificultats accés informació i orientació legal.

Recursos poc facilitadors i entenedors.

Arbitrarietat en l'accés a recursos (empadronament).

Rigidesa Llei d'Estrangeria.

Maltracte institucional (poca sensibilització en atenció a la diversitat).

Dificultats de mobilitat intracomarcal.

Dificultats accés habitatge de lloguer.

Manca habitatge social.

Ciutadania Persones

Administracions
públiques

Territori
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Vinculat Factors de riscÀmbit

Població gran resident en municipis rurals – accés limitat serveis.

Dificultats de conciliació vida familiar i laboral en municipis rurals.

Població origen immigrant en municipis rurals amb dificultats accés habitatge i serveis.

Municipis afectats per economia d'oci nocturn – efecte frontera.

Poca descentralització de serveis en el territori.

Barris estigmatitzats municipis grans amb habitatge degradat o situacions amuntegament 
(Figueres, Roses, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, La Jonquera).

Urbanitzacions isolades municipis costaners –dificultats accés serveis i espais de relació social.

Municipis rurals disseminats en el territori.

Dificultats de mobilitat intracomarcal per accedir recursos i serveis  (mercat immobiliari).

Efecte-frontera.

Taxes per accedir a serveis jurídics.

Dificultat accés  als padrons municipals.

Dificultat accés dades departament Ensenyament.

Maltracte institucional.

Entorn i
Territori

Persones

Administracions
públiques

Territori

Administratius i legals

 Font: Equip d'Inclusió Social i Atenció a la Comunitat (2017) 
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4. PERFILS DE RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL A L'ALT EMPORDÀ

La combinació entre els factors d'exclusió social i els eixos de desigualtat social (gènere, l'edat, 

la classe social, l'origen i procedència de les persones; l'orientació sexual, la religió, l'ètnia o la 

diversitat funcional), donen lloc a diferents perfils, trajectòries i processos d'exclusió social de 

les persones.

Els perfils de risc d'exclusió social a l'Alt Empordà s'han actualitzat a partir de la revisió tècnica 

dels perfils detectats en el Pla d'Inclusió 2013-2016. Els professionals tècnics de la Comissió de 

Seguiment del Pla i els professionals de la Taula d'Inclusió van treballar i validar aquesta versió.

Perfils de risc i/o exclusió socialCicle de vida

 1)   Infants de famílies monomarentals o monoparentals amb ingressos reduïts i dificultats residencials (diversitat 
d'origens).

 2)   Infants de famílies amb ingressos reduïts (diversitat d'origens).

 3)   Infants amb problemes de salut mental derivats de problemàtiques familiars.

 4)   Infants amb dificultats d’aprenentatge escolar motivats per situacions de desatenció familiar.

 5)   Infants que han patit o que viuen en situació de violència en l'àmbit familiar.

 6)   Infants en situació de negligència i desantenció per part dels seus progenitors.

 7)   Infants amb discapacitat.

 1)   Nois i noies de famílies monomarentals o monoparentals amb ingressos reduïts i dificultats residencials (diversitat 
origens).

 2)   Nois i noies de famílies amb ingressos reduïts i dificultats residencials (diversitat d'origens).

 3)   Nois i noies amb addiccions i/o drogodependències sense atenció mèdica adequada.

 4)   Nois i noies en situació d'abandonament prematur de la formació.

 5)   Nois i noies en situació de negligència i desantenció per part dels seus progenitors.

 6)   Nois i noies amb absentisme reiterat i activitats predelictives (diversitat d'origens).

 7)   Nois i noies desatesos pels seus progenitors (econòmicament, educativament, afectivament).

 8)   Nois i noes en situació de reagrupament familiar, sense contacte previ amb els seus progenitors.

 9)   Nois i noies adoptats en situació de conflicte i risc familiar.

 10) Nois i noies amb discapacitat.

 11) Nois i noies que pateixen discriminació per raó de la seva orientació sexual (LGTB).

 12) Nois i noies amb problemes de salut mental.

 1)   Homes i dones en situació d'atur, amb dificultats d’inserció laboral i amb baix nivell formatiu, generalment en el 
sector serveis per temporada (diversitat d'origens).

 2)   Dones, amb fills a càrrec, amb pocs recursos formatius, en situació precària al mercat laboral i amb xarxa feble.

 3)   Homes i dones, d’origen immigrant, amb permís de residència,  dificultats d’inserció laboral i baix nivell d’estudis.

 4)   Dones que exerceixen la prostitució, d’origen immigrant no comunitari, i/o víctimes de trata d'éssers humans 
(invisibilitzades).

 5)   Dones víctimes de violència de gènere, d’origen autòcton. 

 6)   Dones víctimes de violència masclista (diversitat d'origens).

 7)   Homes i dones d’ètnia gitana, amb mancances formatives i pocs hàbits laborals.

 8)   Homes, d’origen africà, que arriben sols i viuen en situacions d’amuntegament, desconeixement de llengües 
autòctones i treballen temporalment en sector agrari i turístic.

 9)   Homes i dones  que pateixen discriminació per raó de la seva orientació sexual (LGTB).

 10) Homes i dones amb problemes de salut mental.

 1)   Famílies monomarentals o monoparentals amb dificultats econòmiques i d’accés a l’habitatge o que resideixen en 
habitatges deficients. 

 2)   Homes i dones, amb dificultats econòmiques i residencials, en alguns casos amb fills a càrrec, que retornen a casa 
dels seus pares. 

 3)   Homes i dones de famílies amb fills amb dificultats econòmiques i d’accés a l’habitatge o que resideixen en 
habitatges deficients.

 4)   Homes i dones de famílies, amb o sense fills, amb dificultats econòmiques i que pateixen desnonaments.

 5)   Homes i dones en atur amb dificultats d’inserció laboral i baix nivell formatiu (diversitat d'origens).

Infants

Adolescents

Joves

Adults
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Perfils de risc i/o exclusió socialCicle de vida

 6)   Homes en situació d’atur de llarga durada i baix nivell formatiu, amb càrregues familiars (diversitat d'origens).

 7)   Homes i dones amb dificultats d’inserció laboral i baix nivell formatiu, generalment s’ocupen en sector turístic i 
serveis en temporada i no perceben prestacions per treball (diversitat d'origens).

 8)   Dones al capdavant de famílies monomarentals, sense xarxa familiar de suport i amb dificultats d’inserció laboral, 
amb baix nivell formatiu (diversitat d'origens).

 9)   Dones que treballen en l’economia submergida (diversitat d'origens i ètnia).

 10) Dones que exerceixen la prostitució d’origen estranger i/o víctimes de trata d'éssers humans.

 11) Homes i dones d’ètnia gitana, amb mancances formatives i pocs hàbits laborals.

 12) Dones víctimes de violència masclista.

 13) Dones cuidadores amb sobrecàrrega de responsabilitats de cura i problemes de salut física i/o psíquica, d’origen 
autòcton. 

 14) Homes sols, sovint d’origen immigrat, només amb permís de residència, i problemàtiques residencials i de salut 
(infrahabitatge, amuntegament, sense sostre, drogodependències, alcoholisme, ludopatia). 

 15) Dones de famílies nombroses d’origen africà, amb dificultats econòmiques, desconeixement de llengües 
autòctones  i que resideixen en municipis de costa, amb dificultats d’inserció laboral i situació d'aïllament.

 16) Homes i dones amb addiccions i/o drogodependències (diversitat d'origens).

 17) Homes i dones amb toxicomanies de llarg consum i malalties associades (VIH, hepatitis crònica, etc).

 18) Homes i dones amb manca d’autonomia personal i amb problemes de dependència i sense xarxa familiar propera.

 19) Homes i dones sols, sense  llar,  que provenen de famílies desestructurades, amb pocs recursos personals i sense 
xarxa social ni de suport.

 20) Homes sols en situació d’irregularitat administrativa, que viuen en situació d’amuntegament i treballen en sector 
agrari o turístic per temporada.

 21) Homes i dones d’origen immigrat amb situació administrativa no regularitzada.

 22) Homes i dones en situació d'infrahabitatge o amb dificultats de fer frontera.

 23) Homes i dones amb discapacitat.

 24) Homes i dones  que pateixen discriminació per raó de la seva orientació sexual (LGTB). 

 25) Homes i dones amb problemes de salut mental.

 1)   Dones vídues que viuen soles amb pensions reduïdes, d’origen autòcton.

 2)   Homes jubilats que viuen sols amb pensions reduïdes.

 3)   Dones jubilades que viuen soles, d’origen comunitari, manca de xarxa familiar i social i residència en municipis de 
costa (Castelló d’Empúries-Empuriabrava, Roses, L’Escala), desconeixen les llengües autòctones i, en alguns 
casos, amb problemes de dependència. 

 4)   Dones que viuen soles amb malalties mentals, amb manca de suport familiar i problemes de dependència.

 5)   Homes i dones que viuen soles amb problemes de dependència en municipis rurals d’interior.

 6)   Homes i dones que viuen en família i pateixen algun tipus de maltractament (desatenció i cura, econòmic o 
psíquic).

 7)   Homes i dones sense llar en situació d’aïllament social, generalment amb problemes d’addicció i 
drogodependències.

 8)   Homes/dones en edat laboral activa, autònoms, amb dificultat per jubilar-se per manca d’ingressos suficients.

 9)   Homes/dones >65 anys, actius laboralment, complementen els ingressos amb una pensió reduïda.

 10) Homes jubilats, perceptors d’una pensió del règim agrari.

 11) Homes/dones dependents que resideixen en una residència de gent gran.

 12) Homes/dones >65 anys, cuidador de la parella, amb poca xarxa familiars.

 13) Dones d’origen estranger comunitari, cuidadores, amb poca xarxa familiar, resident en un municipi rural.

 14) Homes dones cuidadors, sense suficients recursos per accedir al mercat privat de serveis i recursos de suport a la 
cura.

 15) Dones amb càrregues de cura que tenen dificultats per accedir a activitats de lleure per manca de temps.

 16) Homes/dones >80 anys amb problemàtiques de salut crònica que té dificultats per accedir a activitats de lleure.

 17) Homes/dones que viuen soles amb malalties mentals, amb manca de suport familiar i problemes de dependència.

 18) Homes/dones que viuen en família i pateixen algun tipus de maltractament.

 19) Homes/dones sense llar, en situació d'aïllament social, generalment amb problemes d’addicció i 
drogodependències.

 20) Homes/dones jubilades recentment, amb trajectòria laboral precària, que compte amb una pensió molt baixa.

 21) Dones que no han cotitzat a la seguretat social, que perceben una pensió no contributiva i/o són dependents dels 
ingressos de la seva parella.

 22) Homes / dones jubilats amb ingressos molt baixos.

 23) Homes d’origen estranger extracomunitari, < 70 anys, sense xarxa familiars.

 24) Dones d’origen estranger extracomunitari, < 70 anys, dependents dels recursos familiars.

 25) Homes i dones amb discapacitat.

 26) Homes i dones que pateixen situacions de violència de gènere.

Gent gran

 Font: Elaboració pròpia.  
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