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Evolució econòmica a l’Alt Empordà 

El període 2000-2008 ha estat, en termes generals, un període de bonança econòmica, en el 

decurs del qual la població de l’Alt Empordà ha crescut a un ritme similar al conjunt de la 

província de Girona, amb un 

creixement acumulat del 34%, 

lleugerament superior al de Girona 

on el creixement ha estat del 

29,4%. (Els anys 2009 i 2010 el 

diferencial de creixement de la 

població ha seguit augmentat en 

favor de l’Alt Empordà). 

Segons dades de l’Idescat, la renda familiar disponible,  en aquest període, ha augmentat un 

99,3% a la comarca (un 85,7% a la província). La remuneració d’assalariats han augmentat un 

82,3%, l’excedent brut d’explotació un 119% i les prestacions socials un 125,6%.(A Girona, els 

creixements han estat del 71,5%, 118,9% i 90,3% respectivament).  El pes de la remuneració 

d’assalariats en la composició de la renda familiar disponible s’ha reduït del 56% el 2000 al 

52% el 2008, mentre l’excedent brut d’explotació ha passat de representar el 30% el 2000 al 

33% el 2008.  

La renda per càpita de l’Alt Empordà ha augmentat un 49%, per sobre de la mitjana gironina, 

que en el mateix període ha augmentat un 44%.  Aquest creixement ha permès que la renda per 

càpita de l’Alt Empordà l’any 2008 superi lleugerament la del conjunt gironí (+1,1%), tot i que 

l’any 2000 la renda per càpita de l’Alt Empordà era un 2,4% inferior a la gironina.  

  

 

Població i Renda Familiar Disponible (milers d'euros). Alt Empordà.

Remuneració Excedent brut Prestacions Renda

Població d'assalariats d'explotació socials per càpita

2000 101.028 837.839 442.830 206.905 14,7

2001 103.631 903.954 475.757 217.524 15,4

2002 106.840 990.403 545.974 236.939 16,6

2003 110.743 1.042.715 592.987 250.995 17,0

2004 112.439 1.106.753 672.993 298.514 18,5

2005 118.950 1.210.960 770.660 332.968 19,5

2006 123.983 1.360.459 877.192 368.003 21,0

2007 129.158 1.455.503 936.847 413.364 21,7

2008 135.413 1.527.689 969.674 466.695 21,9

Font: Idescat
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Evolució recent de l’ocupació 

La crisis econòmica global va provocar una forta caiguda de l’ocupació a la comarca, que es va 

començar a frenar a mitjans de 2009. L’any 2010 va continuar la tendència a la moderació, amb 

una caiguda en el nombre d’afiliats a la Seguretat Social que es va reduir al 2,7% pel conjunt 

del 2010, mentre que l’any 2009 hi havia hagut una caiguda del 7,7%. Cap sector no 

aconsegueix tenir un creixement positiu en el decurs de 2010, però la construcció és el sector 

que presenta la pitjor evolució, amb una caiguda del 11,7% (21,2% l’any 2009). Els serveis 

perden un 0,8%, la indústria un 3,9% (després de ret rocedir un 10,3% el 2009), i l’agricultura 

perd un 3,7% d’afiliats.  

L’any 2010 l’evolució dels treballadors autònoms va tengir un comportament pitjor que 

l’ocupació assalariada, a diferència del que havia passat l’any 2009. Així, l ’afiliació al règim 

general en el conjunt de l’any 2010 es  va reduir un 2,6%, mentre que els  autònoms vàren 

registrar una caiguda del 2,9% , caiguda en qualsevol cas més moderada que la de l’any 2009 (-

5,2%).  

En el primer semestre de 2011, el nombre de treballadors  afiliats a la Seguretat  Social s’ha 

reduit  un 1,6% respecte el mateix període de 2010  (a Girona el retrocès ha estat de l’1,8%), 

amb retrocessos en tots els sectors: construcció -7,4%, indústria -0,8%, agricultura -2,4% i 

serveis -0,7%. 

 

Afiliació a la Seguretat Social. Alt Empordà.

Taxes de variació interanual

Règim general Autònoms Total

2009 -8,7% -5,2% -7,7%

2010 -2,6% -2,9% -2,7%

2011 (1S) -1,7% -1,4% -1,6%

Afiliació a la Seguretat Social. Alt Empordà.
Taxes de variació intertrimestral, 1r semestre 2011

Règim general Autònoms Total

Primari 19,9% -5,0% -2,4%

Indústria -0,6% -2,1% -0,8%

Construcció -9,3% -4,4% -7,4%

Serveis -0,9% -0,1% -0,7%

Total -1,7% -1,4% -1,6%
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Els treballadors autònoms s’han reduint amb menor intensitat que els treballadors assalariats (-

1,4% els autònoms i -1,7% els assalaritas). La proporció entre assalariats i autònoms és de 

2,74 (amb tendència a reduïr-se), per sota de la proporció del conjunt gironí (3,74). 

 

 

 

TAXES DE VARIACIÓ INTERANUAL (RÈGIM GENERAL I AUTÒNOMS) 
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En relació al segon trimestre de 2008, en el segon trimestre de 2011 hi ha 5.905 afiliats menys 

(4.604 en el règim general i 1.301 en el règim d’autònoms), la qual cosa representa una 

disminució del 11,7% en tres anys. Per sectors, l’ocupació a la indústria ha retrocedit un 15,9% 

(960 ocupats menys), la construcció un 34,4% (3.153 ocupats menys) i els serveis un 4,9% 

(1.665 ocupats meys). 

 

Afiliació a la seguretat social. Règim General. Alt Empordà

Primari Indústria Construcció Serveis Total

2009 1T 111 4.565 4.172 23.246 32.094

2T 111 4.642 4.070 27.226 36.049

3T 115 4.381 3.749 24.946 33.191

4T 115 4.235 3.646 22.738 30.734

2010 1T 111 4.239 3.529 23.047 30.926

2T 115 4.398 3.631 26.954 35.098

3T 128 4.354 3.194 24.864 32.540

4T 125 4.179 3.232 22.503 30.039

2011 1T 131 4.228 3.280 22.504 30.143

2T 140 4.361 3.214 27.065 34.780

Afiliació a la seguretat social. Autònoms. Alt Empordà

Primari Indústria Construcció Serveis Total

2009 1T 1.053 866 2.623 8.364 12.906

2T 1.035 868 2.523 8.801 13.227

3T 1.022 843 2.448 8.734 13.047

4T 1.007 829 2.405 8.362 12.603

2010 1T 996 824 2.312 8.302 12.434

2T 993 816 2.286 8.730 12.825

3T 968 807 2.229 8.697 12.701

4T 966 803 2.225 8.317 12.311

2011 1T 950 798 2.195 8.292 12.235

2T 940 808 2.201 8.728 12.677

ALT EMPORDÀ. Afiliació a la Seguretat Social per branques d'activitat
nombre 

afiliats

2T 2011 2009 2010 2011 (1T) 2011 (2T) absoluta relativa

Afiliació total (RG+A)

Total 47457 -2475 -987 28 5079 -5905 -11,7%

Comerç a l’engròs i al detall 12022 -130 -209 -198 997 -991 -8,1%

Hostaleria 9745 -193 38 237 3598 204 2,8%

Construcció 5415 -1025 -594 18 -60 -3153 -34,4%

Indústries manufactureres 4230 -564 -95 43 100 -965 -18,6%

Activitats sanitàries i serveis socials 2088 66 133 -63 44 131 7,1%

Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 2084 88 108 -82 12 179 10,0%

Transport i emmagatzematge 1937 -269 -176 52 33 -499 -20,5%

Activitats professionals i tècniques 1674 -56 -45 37 62 -69 -4,0%

Altres serveis 1474 -23 -11 -22 8 -69 -4,5%

Activitats artístiques i d’entreteniment 1353 -55 -78 -58 289 -92 -7,7%

Activitats administratives i auxiliars 1333 -201 -83 45 31 -437 -26,1%

Agricultura, ramaderia i pesca 1080 -68 -31 -10 -1 -127 -10,4%

Aigua, sanejament i gestió de residus 832 17 23 1 44 32 4,4%

Educació 794 -10 -5 10 -113 -19 -2,1%

Activitats immobiliàries 520 -17 33 15 36 18 3,7%

Informació i comunicacions 399 -16 8 -7 1 -12 -2,9%

Activitats financeres i d’assegurances 325 -9 4 9 -1 -10 -3,0%

Energia elèctrica i gas 9 0 1 0 0 2 0,0%

variació 

2008 a 2011 (2T)variacions absolutes
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Centres de treball 

Els anys 2008 i 2009, l’Alt Empordà va patir una notabe reducció del nombre de centres de 

treball (una característica comú a totes les comarques gironines ), però l’any 2010 es va 

moderar la caiguda, sense assolir-se però registres positius. En el segon trimestre de 2011 el 

ritme de caiguda s’ha reduit ja al 0,4% internaual,  amb un creixement intertrimestral del 10,1% 

gràcies als serveis (+0,8% interanual). Els els altres sectors han mantingut una evolució 

negativa (indústria -2,4% i construcció -6,8%).  

 

 

Evolució municipal 

Els municipis de l’Alt Empordà que presenten una millor evolució recent són Roses, l’Escala, 

Cadaqués, Sant Pere Pescador i Llançà, tots ells de caràcter marcadament turístic. La capital 

comarcal, Figueres, resgistra una reducció de l’afiliació al règim general de la Seguretat Social 

del 1,7% en termes interanuals, per sobre de la caiguda mitjana de la comarca ( -0,9%).  
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Afiliació al règim de la Seguretat Social segons municipis. Alt Empordà.

variació internaual en % 2010 2011

variació 

absoluta

centres afiliats RG

Figueres 0,0% -1,7% 10202 10024 -178

Roses 0,5% 4,9% 4588 4811 223

Castelló d'Empúries -2,7% -3,9% 3293 3165 -128

Vilamalla 1,4% -6,1% 3065 2879 -186

Jonquera, la -5,4% -2,0% 2219 2175 -44

Escala, l' 2,0% 1,8% 2056 2092 36

Vilafant -7,1% -3,2% 919 890 -29

Cadaqués 2,7% 4,1% 855 890 35

Peralada -2,4% -10,7% 776 693 -83

Sant Pere Pescador 12,8% 1,3% 763 773 10

Llançà -1,6% 2,3% 727 744 17
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Evolució de l’atur 

En el decurs de l’any 2009 l’atur registrat va augmentar considerablement a l’Alt Empordà, en 

sintonia amb el que va passar a nivell de tota la província i  com a consolidació de la tendència 

iniciada a mitjans de 2008. El mes de març de 2009 es va assolir la taxa de variació interanual 

més alta (80,2%) i a partir d’aleshores el ritme creixement de l’atur s’ha anat reduint , encara 

que el volum màxim de persones registrades a l’atur s’assoleix el gener de 2011 amb un total 

de 10.991. De fet, l’any 2011 hi ha un cert repunt en el creixement de l’atur registrat, situant-se 

la taxa de variació interanual en el +3% l’agost de 2011, després que s’hagués reduit fins el 

+0,5% l’abril.  

 

 

La variació interanual registrada l’agost (+3%) s’ha concentrat principalment en el sector 

serveis (+6,5%) i el sector agrícola (+26%). L’augment de l’atur registrat en el sector serveis és 

conseqüència en part pel transvasament de població activa intersectorial. De fet, l’ocupació en 

el sector serveis representava un 70,2% sobre el total en el segon trimestre de 2008, i tres anys 

després representa ja el 75,4%, mentre que la construcció ha perdut posicions relatives , 

passant del 16,1% de l’any 2008 al 11,4% actual. 
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L’atur registrat segons grup d’ocupació es  concentra principalment en el grup d’ocupacions 

elementals (treballadors no qualificats) i en el grup de treballadors de restauració, personals i 

venedors. En tercer lloc hi ha els grup d’artesans, treballadors industrials i construcció (amb un 

grau de qualificació més elevat que les ocupacions elementals . Aquests 3 grups concentren el 

73% de l’atur registrat total.  

 

 

 

Per subgrups d’ocupació, els dependents de botigues i magatzems són el principal col·lectiu 

pel que fa a atur registrat, amb un 9,8% del total, seguit pels treballadors d’obres estructurals 

de la construcció (9,5% del total) i els peons de la construcció (8,9%). 

Atur registrat. Alt Empordà
variació 

interanual 

relativa

variació 

interanual 

absoluta

nombre 

d'aturats 

agost 2011

Agricultura 26,0% 63 305

Indústria -11,4% -100 781

Construcció -4,1% -92 2134

Serveis 6,5% 327 5340

Sense ocupació anterior 14,3% 71 566

Total 3,0% 269 9126
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Atur registrat segons grup d'ocupació. Alt Empordà
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La taxa d’atur a la comarca de l’Alt Empordà és superior a la que es registra a nivell del conjunt 

de la província de Girona. Si bé no es disposa de la dada estadística relativa a la taxa d’atur 

comarcal (que es defineix com la relació entre la població que no té feina però busca feina 

activament i la població activa), es pot fer una aproximació considerant l’atur registrat com la 

població que no té feina però voldria treballar i prenent com a població activa la suma de l’atur 

registrat i l’afiliació a la seguretat social.  

Com es pot veure en la gràfica, aquesta estimació menysvalora la taxa d’atur (comparació taxa 

atur estimat per Girona i taxa atur 

EPA), però en manté la tendència.  

De la gràfica es pot deduir que la 

taxa d’atur a la comarca de l’Alt  

Empordà es manté per sobre del 

conjunt provincial i que presenta 

un fort component estacional.  

Atur registrat. Principals grups d'ocupació i subgrups. Alt Empordà.
agost 2011

Ocupacions elementals

Peons construcció i mineria 808

Altre tipus de personal de neteja 796

Peons indústries manufactureres 745

Peons transport, descarregadors i reposadors 213

Ajudants preparació aliments 208

Peons agraris, forestals i pesquers 163

Empleats domèstics 41

Recollidors residus, venedors carrer i altres sim. 27

Treballadors restauració, personals i venedors

Dependents botigues i magatzems 894

Treballadors assalariats serveis restauració 610

Treballadors serveis personals 132

Caixers i taquillers (exc. banca) 98

Treballadors que tenen cura persones, serv. salut 98

Altres treballadors que tenen cura persones 92

Treballadors serveis de protecció i seguretat 78

Venedors (exc. botigues i magatzems) 30

Artesans, treballadors indústries i construcció

Treballadors obres estructurals construcció i sim. 869

Treballadors acabats construcció i instal·lacions 235

Especialistes en electricitat i electrònica 154

Mecànics ajustadors maquinària 120

Soldadors, muntadors estructures metàl·liques, sim. 110

Treballadors indústria alimentació, begudes i tabac 93

Treballadors fusta, tèxtil, confecció, pell i calçat 41

Mecànics precisió metalls, ceramistes i artesans 25
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