
www.peretarres.org/consultoria
Consultoria i Estudis    Carolines 10,  08012 Barcelona   Tel. 93 410 16 02 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Data: 19/09/2017 

Radiografia de la pobresa a Figueres
Mapa de Vulnerabilitat 2017

/consultoria-estudis 
Carolines 10,  08012 Barcelona   Tel. 93 410 16 02  Fax. 93 439 45

 

Radiografia de la pobresa a Figueres
Mapa de Vulnerabilitat 2017 

Fax. 93 439 45 15 

Radiografia de la pobresa a Figueres 



 

 

2 
 

Autoria 
 
Montserrat Martínez Melo 
Sociòloga 
Cap de metodologia i estudis en Acció Social. Consultoria i Estudis.  
Fundació Pere Tarrés 
mmartinezm@peretarres.org 
 
Albert Forniés Ràfols 
Sociòleg 
Tècnic de projectes. Consultoria i Estudis. 
Fundació Pere Tarrés 
afornies@peretarres.org 
 
 
 
 
 
Setembre de 2017 



 

 

3 

Índex 
 

1. Introducció ....................................................................................................... 5 

1.1. Antecedents generals i objectius ..................................................................... 5 

1.2. Consideracions metodològiques ..................................................................... 8 

2. Estructura sociodemogràfica ........................................................................ 10 

2.1. Marc de referència ........................................................................................ 10 

2.2. Indicadors clau de l’exclusió social ................................................................ 19 

A. Edat de la població ........................................................................................ 20 

B. Estrangeria .................................................................................................... 28 

2.3. Síntesi context i indicadors sociodemogràfics ............................................... 32 

3. Economia ........................................................................................................ 35 

3.1. Marc de referència ........................................................................................ 35 

3.2. Indicadors clau d’exclusió social ....................................................................... 36 

A. Pobresa i exclusió ......................................................................................... 38 

B. Assistencials ................................................................................................. 41 

C. Estabilitat ...................................................................................................... 46 

3.3. Síntesi context i indicadors d’economia ............................................................ 48 

4. Ocupació ......................................................................................................... 51 

4.1. Marc de referència ........................................................................................ 51 

4.2. Indicadors clau d’exclusió social ................................................................... 63 

A. Atur ............................................................................................................... 64 

B. Temporalitat .................................................................................................. 71 

4.3. Síntesi context i indicadors d’ocupació ............................................................. 74 

5. Educació ......................................................................................................... 78 

5.1. Marc de referència ........................................................................................ 78 

5.2. Indicadors clau d’exclusió social ................................................................... 85 

A. Escolarització de 0 a 2 anys .......................................................................... 86 

B. Fracàs escolar .............................................................................................. 89 

C. Atur per nivells educatius .............................................................................. 90 

D. Formació d’adults .......................................................................................... 92 

5.3. Síntesi context i indicacions d’educació ........................................................ 94 

6. Relacions socials ........................................................................................... 97 

6.1. Marc de referència ........................................................................................ 97 



 

 

4 

6.2. Indicadors clau d’exclusió social ................................................................. 104 

A. Atenció social .............................................................................................. 105 

B. Violència de gènere .................................................................................... 109 

6.3. Síntesi context i indicadors de relacions socials .......................................... 114 

7. Habitatge ....................................................................................................... 117 

7.1. Marc de referència ...................................................................................... 117 

7.2. Indicadors clau d’exclusió social ................................................................. 123 

A. Demanda exclosa ....................................................................................... 124 

B. Sense llar i altres persones en situació d’exclusió residencial i col·lectius 
vulnerables o en risc d’exclusió social ......................................................... 126 

C. Pobresa energètica ..................................................................................... 133 

7.3. Síntesi context i indicacions d’habitatge ...................................................... 137 

8. Salut .............................................................................................................. 141 

8.1. Marc de referència ...................................................................................... 141 

8.2. Indicadors clau d’exclusió social ................................................................. 142 

A. Estat general de salut ................................................................................. 143 

B. Discapacitat ................................................................................................ 144 

C. Patologies mentals, demència i pacients oncològics ................................... 148 

D. Teleassistència ........................................................................................... 149 

E. Salut reproductiva ....................................................................................... 150 

8.3. Síntesi context i indicacions de salut ........................................................... 153 

9. Ciutadania i participació .............................................................................. 155 

9.1. Marc de referència ...................................................................................... 155 

9.2. Indicadors clau d’exclusió social ................................................................. 156 

A. Participació ................................................................................................. 156 

B. Privació de drets ......................................................................................... 161 

9.3. Síntesi context i indicacions de ciutadania i participació .............................. 163 

10. Síntesi i conclusions .................................................................................... 164 

10.1. Estructura sociodemogràfica ....................................................................... 164 

10.2. Economia .................................................................................................... 167 

10.3. Ocupació ..................................................................................................... 170 

10.4. Educació ..................................................................................................... 174 

10.5. Relacions socials ........................................................................................ 177 

10.6. Habitatge..................................................................................................... 180 

10.7. Salut ............................................................................................................ 184 

10.8. Ciutadania i participació .............................................................................. 186 



 

 

5 

 

1. Introducció 

1.1. Antecedents generals i objectius 
 

El Mapa de Vulnerabilitat és un instrument diagnòstic consolidat dels que disposen 

els municipis per a l’elaboració de les estratègies d’inclusió social, que en general 

s’articulen en el marc dels Plans Locals d’Inclusió (PLIS).  

A Figueres l’abordatge d’aquesta dimensió es vehicula a través de l’Àrea de Benestar 

Social, inclosa en l’Àrea de Serveis a les Persones i Participació. Així en 2009 es va 

desenvolupar el Pla d’Inclusió Social (PLIS, 2009) del municipi. Així, Figueres forma 

part dels municipis que tenen aquest instrument en marxa, i que ha aportat diverses 

bones pràctiques des de 2009 1 

En 2009, el PLIS posava en marxa una metodologia transversal per tal d’implicar 

diverses àrees i departaments municipals, així com de treball en xarxa entre els actors 

públics i privats i la ciutadania del territori i es van dur a terme els tres grans pilars 

instrumentals  

 Mapa de vulnerabilitat: mapa que recull tots els factors, àmbits i dimensions 

de l’exclusió social, així com les seves interrelacions i efectes. 

 Mapa de recursos: inventari que recull totes les actuacions, serveis i recursos 

que es donen en el municipi al voltant de la inclusió social. 

 Sociograma d’actors: mapa gràfic que mostra tots els actors implicats en la 

tasca inclusiva del municipi, així com el tipus i intensitat de les seves relacions. 

 

Actualment, l’Ajuntament ha volgut revisar i actualitzar el Mapa de Vulnerabilitat i 

ampliar el coneixement sobre algunes dimensions específiques. Aquest exercici 

s’ha articulat juntament amb una operació clau que ha ajudat a fer aquesta revisió i 

ampliació: l’Enquesta d’exclusió social i pobresa de Figueres 2017.  

Aquesta enquesta, es assoleix l’objectiu quasi inèdit de disposar de la mesura de la 

pobresa econòmica i calcular la taxa AROPE a nivell local, i per un municipi de les 

dimensions de Figueres.  

  
                                                
1 Consultable a http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/03_plis/  
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Així s’ha dissenyat la metodologia adequada per a mesurar la pobresa, estimant els 

indicadors i índexs de la manera més similar als procediments harmonitzats amb 

la UE i les enquestes de condicions de vida de Catalunya i Espanya.  

Aquesta metodologia permet fer una estimació de la taxa AROPE, un indicador que 

forma part de l'estratègia de l'EUROPA 2020 de la Unió Europea. 

Aquesta enquesta nodreix de moltes dades al present Mapa de la Vulnerabilitat 

que és un sistema d’indicadors quantitatius que es construeix a partir de fonts 

estadístiques, dades de diagnosis o informes recents, enquestes, registres locals, etc. 

Especialment en les dimensions econòmica i d’ocupació, però també en les 

relacionades amb l’habitatge i en menor mesura en la resta de dimissions (educació, 

relacions socials, etc.). 

L’actual Mapa doncs, permet localitzar els factors de risc de l’exclusió social en 

cada dimensió per tal d’establir els programes i polítiques d’intervenció en cada 

àrea.  

A partir de les dues operacions l’Ajuntament de Figueres ha apostat per disposar 

d’una Radiografia de la Pobresa 2017 i la Vulnerabilitat prou completa, fonts 

fonamentals per a un futur Observatori. 

Cal entendre per exclusió social com l’absència del conjunt d’oportunitats vitals 

així com la dificultat d’accedir als mecanismes de desenvolupament personal i 

inserció sociocomunitaris i als sistemes de protecció social (MTAS, 2003). Per 

tant, l’exclusió social, s’articula mitjançant una concepció multifactorial que 

transcendeix els paràmetres de pobresa econòmica i que requereix tenir presents les 

fractures en el teixit social. En altres paraules, un abordatge integral en el trencament 

de les coordenades bàsiques d’integració que se situen en els vectors de la 

complexitat, de la subjectivació i finalment, en l’ exclusió social. 

La conceptualització de les diferents dimensions parteixen de l’elaboració feta per 

l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), i els indicadors si bé han respectat 

aquesta proposta, s’amplien i es revisen d’acord a la disponibilitat.  

Cal dir que cada cop existeixen més fonts d’informació i dades disponibles, el que 

sovint redunda no en un major coneixement sinó en les dificultats per establir criteris 

sobre el que és rellevant i la interpretació de la informació. En aquest sentit, també 

s’inclou en aquesta diagnosi la revisió dels indicadors de salut provinents de l’estudi 

realitzat per la Fundació Salut Empordà, Morbiditat i anàlisis dels fluxos entre àmbits i 
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proveïdors de salut a la comarca de l’Alt Empordà, 2017. Aquest estudi s’ha realitzat 

de manera paral·lela a la realització del present Mapa de Vulnerabilitat, i ha permès 

reduir la falta de dades sobre salut a nivell municipal. Tanmateix, no tot el que és 

accessible és interpretable en clau sociològica. Així s’ha fet una tria dels indicadors 

més intuïtius que permeten tenir una primera mirada a aquesta dimensió, conscients 

de la necessitat de dedicar altres esforços a aprofundir en la conceptualització i 

mesura dels indicadors de vulnerabilitat en salut. En ser un àmbit més dèbil en 

conceptualització i mesura sovint les estimacions són fetes amb càlculs aproximats i 

no sempre les comparatives poden ser pel conjunt de territoris desitjable, o varia el 

territori de referència.  

Juntament amb salut, la dimensió amb menor possibilitat d’anàlisi és la de participació 

que com es veurà es limita a dades bàsiques. El conjunt de dimensions que 

s’aborden són: 

 Estructura sociodemogràfica 

 Economia 

 Ocupació 

 Educació 

 Relacions socials 

 Habitatge 

 Salut 

 Ciutadania i participació 
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1.2. Consideracions metodològiques 
 

Si bé ja s’han donat les explicacions relacionades amb l’enquesta realitzada i altres 

fonts consultades, es vol recordar la metodologia duta a terme, que segueix els 

mateixos criteris que en 2009. Així, s’ha desenvolupat una metodologia eminentment 

quantitativa.  

 Anàlisi documental 

Examinant informacions preexistents mitjançant la revisió dels registres que als 

quals s’ha pogut accedir: memòries, estudis, etc. 

 Anàlisi quantitatiu  

A través de la cerca i l’explotació de dades estadístiques secundàries: que ha 

facilitat el propi Ajuntament, d’administracions supra-locals i així com IDESCAT, 

INE, etc. 

A més de la conceptualització de l’IGOP ja mencionada, s’ha seguit el model presentat 

a la guia metodològica Plans Locals d’Inclusió Social de la Diputació de Barcelona 

(any 2008) i la seva revisió de 2014, adaptant-les a la realitat de Figueres davant la 

impossibilitat de transposició directa d’aquests. 

Així, si s’hagués optat per realitzar un exercici de transposició directa ens hauríem 

trobat amb un document en el que molts dels indicadors treballats no donarien 

resposta a les necessitats reals. A més, molts dels indicadors previstos en aquesta,i 

d’altres guies generals, no estan disponibles a nivell local. Al llarg del document 

especificaran aquests indicadors i les raons de la seva manca de pertinença local i en 

especial per la ciutat de Figueres.  

Per tant, els indicadors que configuren el MAPA DE VULNERABILITAT de Figueres, 

sempre que ha estat possible, s’han seleccionat a partir de les següents 

característiques: 

 Que siguin referits al context i a àmbits estructurals i transversals: laboral, 

formatiu, sociosanitari, residencial, relacional, polític/participatiu... 

 Que es puguin desagregar per segments de població d’interès: gènere, edat, 

origen districtes o nuclis de població.  

 Que siguin comparables amb altres entorns: comarca, província, Catalunya... 
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En l’edició de 2017 però s’ha optat per ampliar la informació i reduir la profunditat 

territorial, prioritzant la capacitat explicativa dels indicadors a la quantitat dels 

mateixos.  

Cal recordar que, a l’hora de llegir i interpretar els resultats d’aquesta anàlisi, cal tenir 

present que es tracta d’un document que s’integra en una anàlisi global de la 

vulnerabilitat a la ciutat de Figueres, juntament amb el Mapa relacional i el Mapa de 

recursos i serveis. Al mateix temps, en tant que lectura de vulnerabilitat es tracta d’un 

exercici que se centra en els riscos i debilitats i no aborda fortaleses ni oportunitats.  

Altrament, sempre que ha estat possible es faciliten dades respecte el darrer any 

disponible i sobre la major diversitat de territoris comparatius possible. Tanmateix, en 

funció de les fonts els anys de referència poden variar, així com els nivells territorials, 

ja que algunes fonts no desagreguen les dades per comarques, o en per àmbits 

territorials. A més, en alguns casos concrets, les dades que es faciliten són 

estimacions, ja que les diferències entre les fonts impedeixen que siguin dades 

comparables al 100%. 

Finalment, com a Cap de Metodologia i Estudis en Acció Social de la Fundació Pere 

Tarrés i directora d’aquest Mapa, vull agrair la confiança de Virginia Pérez (Oficina 

d'Inclusió Social) i de Josep Rovira (Cap de Serveis Socials) de l’Ajuntament de 

Figueres, responsables de l’impuls a aquesta tasca i del conjunt de la Radiografia de la 

Pobresa 2017. I a l’esforç d’Èric Liaño (Tècnic Oficina Inclusió) i Albert Fonies (Tècnic 

de projectes. Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés), sense els quals 

aquests exercicis no haurien estat possibles.  
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2. Estructura sociodemogràfica 
 

2.1. Marc de referència 
 

Amb un total de 45.726 habitants l’any 2016 segons dades de Institut d’Estadística de 

Catalunya, en base al padró continu de població, la ciutat de Figueres és el primer 

municipi en volum de població de la comarca de l’Alt Empordà i el desè de les 

Comarques Gironines.  

Acumula un 32,6% dels habitants de la comarca, un volum de població allunyat de la 

resta de municipis com són Roses (19.438 hab., el 13,9% de la població de la 

comarca), Castelló d’Empúries o l’Escala.  

Des de l’any 1998 fins el 2010 la ciutat de Figueres experimenta un creixement 

demogràfic progressiu, tanmateix aquest ritme de creixement ha estat irregular ja 

que es concentra principalment l’any 2005 i en els anys 2007 i 2008. A partir de 

l’any 2010 aquest creixement s’estabilitza i la població se situa a partir de l’any 

2012 en una xifra que fluctua entorn dels 45.000 habitants. 

Taula 1. Evolució de la població, total empadronats. Comparativa territorial. 2009-2015 

Any 

Catalunya Comarques Gironines Alt Empordà Figueres 

Hab. 
Variació 

Hab. 
Variació 

Hab. 
Variació 

Hab. 
Variació 

(%) (%) (%) (%) 

2015 7.508.106 -0,1 738.682 -0,4 139.838 -0,3 45.346 -0,2 

2014 7.518.903 -0,5 741.724 -0,7 140.214 -0,8 45.444 0,7 

2013 7.553.650 -0,2 746.777 0,0 141.351 -0,1 45.123 -0,3 

2012 7.570.908 0,4 746.562 0,6 141.517 0,8 45.262 1,1 

2011 7.539.618 0,4 741.899 0,5 140.428 0,1 44.765 1,2 

2010 7.512.381 0,5 738.352 0,7 140.262 1,3 44.255 2,1 

2009 7.475.420   732.918   138.501   43.330   

2009-2015   0,4   0,8   1,0   4,7 

Font: Elaboració pròpia partir d’IDESCAT. Padró continu. 
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Analitzant amb més detall aquesta evolució, s’observa com el municipi presenta un 

ritme de creixement molt similar al de la comarca i dels àmbits territorials de les 

Comarques Gironines així com del conjunt de Catalunya amb una excepció, la de l’any 

2014 quan s’observa que Figueres pateix un creixement d’un 0,7% mentre la resta de 

territoris decreix entre un 0,5 i un 0,8%. 

Gràfic 1. Evolució de la població. Comparativa territorial. 2010-2015 

 

 

Pel que fa a la composició per edats, al municipi resideixen 8.049 menors de 14 anys 

el que suposa un 17,8%, i 6.749 persones majors de 65 anys’ un 14,9% de la població 

total de Figueres. Entre la població de més de 65 anys és important analitzar la 

proporció de les persones amb 75 anys o més, ja que són susceptibles de ser més 

dependents. A Figueres un 7,7% de la població té més de 75 anys. 

Tanmateix, tot i que la dinàmica és similar, hi ha petites diferències entre la distribució 

de la població a Figueres de l’any 2015 i la resta de territoris analitzats. En primer lloc, 

la població jove del municipi (infants adolescents i adults fins als 34 anys) té un 

pes relatiu lleugerament més alt (43,6% vs. 38% al conjunt de Catalunya). En el 

pol oposat, la gent gran (el conjunt dels ciutadans que tenen 65 anys o més) té un 

pes menor que en els altres territoris (14,9% vs. 18,1% al conjunt de Catalunya.).  
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Catalunya Com. gironines Alt Empordà Figueres

Font: Elaboració pròpia partir d’IDESCAT. Padró continu. 



 

 

12 

Centrant l’atenció en l’evolució dels ciutadans empadronats entre l’any 2009 i el 2015, 

s’observa que a la ciutat de Figueres el creixement se centra entre la població 

infantil (+15,8%) i els adults a partir dels 35 anys (de 35 a 64 anys+14,2% i de 65-

74 anys +13,4%). En canvi, la població jove (15 i 34), el col·lectiu decreix un 

13,6%. 

Taula 2. Estructura d'edats i variació. total ciutadans empadronats. Comparativa territorial. 2015. 

Edats 
Catalunya 

Comarques 
Alt Empordà Figueres 

Gironines 

Hab. % Hab. % Hab. % Hab. % 

0 a 14 anys 1.182.716 15,8 122.160 16,5 22.943 16,4 8.049 17,8 

15 a 34 anys 1.672.570 22,3 168.155 22,8 31.914 22,8 11.679 25,8 

35 a 64 anys 3.291.203 43,8 322.503 43,7 60.392 43,2 18.869 41,6 

65 a 74 anys 688.364 9,2 63.572 8,6 12.726 9,1 3.239 7,1 

75 i més anys  673.253 9,0 62.292 8,4 11.863 8,5 3.510 7,7 

Total 7.508.106 100,0 738.682 100,0 139.838 100,0 45.346 100,0 

         
Variació Variació 

 

Variació 

 

Variació 

 

Variació 

 2009-2015 (%) (%) (%) (%) 

0 a 14 anys 5,6 
 

6,8 
 

8,5 
 

15,8 
 

15 a 34 anys -18,9 
 

-18,1 
 

-16,2 
 

-13,6 
 

35 a 64 anys 7,0 
 

7,7 
 

6,5 
 

14,2 
 

65 a 74 anys 16,5 
 

16,8 
 

14,0 
 

13,4 
 

75 i més anys  7,4 
 

4,9 
 

3,9 
 

1,1 
 

Total 0,4 
 

0,8 
 

1,0 
 

4,7 
 

Font: Elaboració pròpia partir d’IDESCAT. Padró continu. 

 
Respecte la població per gènere al municipi de Figueres s’observa una tendència a 

l’equitat que es manté fins el tram d’edat de 65 a 69 anys quan, per primera vegada, 

s’observa una diferència destacable entre el pes d’ambdós gèneres (hi ha una majoria 

femenina del 52,8% davant del 47,2% d’homes). A partir dels 65 anys doncs  la 

tendència es manté i la majoria de dones es va incrementant fins al tram de majors 

de 85 anys on les dones representen el 71,4% mentre que els homes representen el 

28,6% (852 dones per 341 homes). 

Del les 45.346 persones que l’any 2015 vivien a la ciutat, 8.850 tenien més de 59 anys 

el que suposa gairebé una de cada cinc persones (19,5%). Dins d’aquesta població de 

més de 60 anys existeix un fort biaix femení derivat de la seva major esperança de 

vida, el que produeix que de la població de més de 59 anys un 57% siguin dones.  
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Posant l’ull en el pes de la població adulta en edat de treballar, s’observa que prop 

d’un 40% de la població local té entre 30 i 45 anys. 

Així mateix, l’estrenyiment de la piràmide en els trams d’edat més joves mostra el 

procés d’envelliment actual. S’observa un gran salt entre la població de 20 a 30 anys 

i les franges d’edat superiors tant en homes com dones. En conjunt, la suma de 

menors de 30 anys (15.878 persones) representa un 35% de la població local. 

 

Gràfic 2. Piràmide d'edats. Figueres. 2015 

 
 

L’estructura d’edats de Figueres és similar a la de tots els territoris amb alguna 

peculiaritat: 

 Els infants i adolescents de Figueres (població d’entre 0 i 14 anys) tenen un 

pes relatiu lleugerament més alt. 

 La gent gran, per sobre dels 65 anys té un pes menor que en els altres territoris 

(el conjunt de ciutadans de 65 anys o més a Figueres representen el 14,8% de 

la població, mentre que augmenten al 17,6% a l’Alt Empordà i al 18,1% al 

conjunt de Catalunya). 
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Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu. 



 

 Existeix a Figueres un biaix femení de la població de 85 anys o més respecte la 

resta de territoris de Catalunya. La proporció de dones a la ciutat arriba al 

71,4% en aquest tram 

nivell català representen un 68
 

 

 

 

Gràfic 3. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quant al creixement natural

defuncions aquest creixement ha estat molt superior a Figueres

territoris i aquesta dinàmica 

l’any 2014, el creixement vege

sobre de la mitjana catalana (1,4

Taula 3. Creixement natural i tax
empadronats. Comparativa territorial. 2009

Any 
Catalunya 

Creixement Taxa 
Hab. (‰) 

2014 10.270 1,4 

2013 10.784 1,4 

2012 14.461 1,9 

2011 21.275 2,8 

2010 24.946 3,3 

2009 25.205 3,4 
Font: Elaboració pròpia partir d’IDESCAT. Moviment de població
Definicions: 
Creixement natural: diferència entre els naixements i defuncions
Taxa de creixement natural: taxa de natalitat-taxa de mortalitat. 
NOTA: cal tenir present que els càlculs no segueixen els criteris exactes de 
estricte equival al quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en un any determinat i la població
informació sobre la població a meitat del període.

400000 200000 0 200000

De 0 a 4 anys
De 5 a 9 anys

De 10 a 14 anys
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 34 anys
De 35 a 39 anys
De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54 anys
De 55 a 59 anys
De 60 a 64 anys
De 65 a 69 anys
de 70 a 74 anys
De 75 a 79 anys
De 80 a 84 anys

De 85 anys i més

Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu.

Existeix a Figueres un biaix femení de la població de 85 anys o més respecte la 

resta de territoris de Catalunya. La proporció de dones a la ciutat arriba al 

4% en aquest tram d’edat, mentre que a nivell comarcal són el 66

resenten un 68,1%. 

 Piràmide d'edats. Catalunya i Alt Empordà. 2015

 
 

 

 
 

creixement natural de la població, diferència entre els naixements i les 

creixement ha estat molt superior a Figueres que en la resta de 

territoris i aquesta dinàmica s’ha repetit tots els anys analitzats. Fixant l’atenció 

any 2014, el creixement vegetatiu per cada mil habitants va ser del 5‰

sobre de la mitjana catalana (1,4‰). 

Creixement natural i taxa de creixement de la població, total de 
Comparativa territorial. 2009-2014 

Comarques 
Gironines 

Alt Empordà 

Creixement Taxa Creixement Taxa 
Hab. (‰) Hab. (‰) 

1.356 1,8 274 2,0 

1.697 2,3 354 2,5 

1.905 2,6 381 2,7 

2.705 3,6 505 3,6 

3.099 4,2 584 4,2 

3.156 4,3 591 4,3 
Moviment de població 

Creixement natural: diferència entre els naixements i defuncions 
taxa de mortalitat.  

: cal tenir present que els càlculs no segueixen els criteris exactes de l’estadística oficial ja que per exemple, la taxa de migració en sentit 
estricte equival al quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en un any determinat i la població a meitat del període No es disposa de la 
informació sobre la població a meitat del període. 

200000 400000

Homes

Dones

10000 5000

De 0 a 4 anys
De 5 a 9 anys

De 10 a 14 anys
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 34 anys
De 35 a 39 anys
De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54 anys
De 55 a 59 anys
De 60 a 64 anys
De 65 a 69 anys
de 70 a 74 anys
De 75 a 79 anys
De 80 a 84 anys

De 85 anys i més

Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu. 
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Existeix a Figueres un biaix femení de la població de 85 anys o més respecte la 

resta de territoris de Catalunya. La proporció de dones a la ciutat arriba al 

edat, mentre que a nivell comarcal són el 66,3% i a 

. 2015 

de la població, diferència entre els naixements i les 

que en la resta de 

ots els anys analitzats. Fixant l’atenció en 

‰, 3,6 punts per 

a de creixement de la població, total de ciutadans 

Figueres 

Creixement Taxa 
Hab. (‰) 

226 5,0 

238 5,3 

201 4,4 

239 5,3 

305 6,9 

305 7,0 

estadística oficial ja que per exemple, la taxa de migració en sentit 
a meitat del període No es disposa de la 

0 5000 10000

Homes

Dones
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Pel que va al moviment migratori, a Figueres s’observa una fluctuació de saldos 

migratoris positius i negatius. Fixant-nos en la procedència d’aquestes des de l’any 

2012 al 2014 s’observa una reducció de les migracions procedents de l’exterior i 

un augment de les migracions interiors però durant l’any 2014 aquest saldo 

migratori apunta a certa moderació i el saldo migratori exterior torna a ser 

positiu (4,3‰) quatre anys després. A nivell comarcal i català, les dades també són 

fluctuants (s’observen saldos de creixement i decreixement migratori) tot i que 

aquestes taxes són més moderades i properes al zero. 

Taula 4. Saldos i taxes migratòries total ciutadans empadronats. Figueres. 2009-2015 

Any 

Catalunya Alt Empordà Figueres 

Creixement Taxa Creixement Taxa Creixement Taxa 

Hab.  (‰) Hab.  (‰) Hab.  (‰) 

Saldo migratori interior 

2015 5.103,00 0,68 -223,00 -1,59 -9,00 -0,20 

2014 3.413,00 0,45 178,00 1,27 249,00 5,48 

2013 -697,00 -0,09 70,00 0,50 305,00 6,76 

2012 -3.655,00 -0,48 54,00 0,38 118,00 2,61 

2011 -182,00 -0,02 -2,00 -0,01 -77,00 -1,72 

2010 -781,00 -0,10 -9,00 -0,06 -84,00 -1,90 

2009 -2.827,00 -0,38 34,00 0,25 -49,00 -1,13 
Saldo migratori exterior 

2015 20.996,00 2,80 385,00 2,75 194,00 4,28 

2014 -8.952,00 -1,19 -692,00 -4,94 -447,00 -9,84 

2013 -20.749,00 -2,75 -835,00 -5,91 -212,00 -4,70 

2012 -6.151,00 -0,81 69,00 0,49 -218,00 -4,82 

2011 17.557,00 2,33 824,00 5,87 323,00 7,22 

2010 10.753,00 1,43 -604,00 -4,31 218,00 4,93 

2009 13.825,00 1,85 551,00 3,98 62,00 1,43 
Saldo migratori total 

2015 26.099,00 3,48 162,00 1,16 185,00 4,08 

2014 -5.539,00 -0,74 -514,00 -3,67 -198,00 -4,36 

2013 -21.446,00 -2,84 -765,00 -5,41 93,00 2,06 

2012 -9.806,00 -1,30 123,00 0,87 -100,00 -2,21 

2011 17.375,00 2,30 822,00 5,85 246,00 5,50 

2010 9.972,00 1,33 -613,00 -4,37 134,00 3,03 

2009 10.998,00 1,47 585,00 4,22 13,00 0,30 
Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT.  
Definicions: Saldo migratori interior: diferència entre les emigracions les immigracions interiors; Saldo migratori exterior: diferència 
entre les emigracions les immigracions exteriors; Saldo migratori total: diferència entre les emigracions les immigracions totals 
Taxa de migració (interior, exterior i total): saldo migratori*1.000/població en l’any.* 
NOTA: cal tenir present que els càlculs no segueixen els criteris exactes de l’estadística oficial ja que per exemple, la taxa de 
migració en sentit estricte equival al quocient entre el saldo migratori en un any determinat i la població a meitat del període. No es 
disposa de la informació sobre la població a meitat del període.  A l’IDESCAT no es faciliten les migracions internes per Àmbit 
Territorial. 
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Les persones que s’han establert a Figueres procedents de la resta d’Espanya són 

principalment provinents de la mateixa comarca (44,6% l’any 2015) i en segon 

lloc de fora de Catalunya (23,5%). 

Taula 5. Procedència les migracions internes (%). Figueres. 2009-2015 

Any 
De la mateixa 

comarca 
De la resta de 
la província 

De la resta de 
Catalunya 

De la resta  
d'Espanya 

Total 

2015 44,6 15,7 16,1 23,5 100,0 

2014 45,0 15,7 18,0 21,3 100,0 

2013 43,4 14,9 20,5 21,2 100,0 

2012 47,3 13,7 17,4 21,6 100,0 

2011 46,7 14,8 17,0 21,5 100,0 

2010 50,6 13,3 16,0 20,1 100,0 

2009 50,8 13,4 16,4 19,5 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu. 

 

  

Atenent a l’origen dels estrangers que arriben a Figueres el pes de les persones 

que procedeixen de fora de la UE és superior a la de les persones que venen de 

la resta de UE (un 50,4% i un 21,2% l’any 2015, respectivament). Destaquen les 

persones que procedeixen del continent americà. 

Cal tenir en compte, però que l’opció ‘No consta, ronda en tots els casos el 30%, una 

xifra considerable que impedeix obtenir una fotografia afinada sobre aquesta realitat 

del municipi. Cal suposar que bona part d’aquesta població és estrangera de fora de la 

UE principalment d’Àfrica.  

Taula 6. Procedència les migracions externes (%). Figueres. 2009-2015 

Any 
Resta de la 

UE 
Fora de la 

UE 

Fora de la UE 
No 

 consta 
Total Resta 

d'Europa 
Àfrica Amèrica Àsia Oceania 

2015 21,2 50,4 6,2 7,2 27,8 9,1 0,3 28,4 100,0 

2014 21,2 46,7 6,5 6,6 24,5 8,8 0,3 32,2 100,0 

2013 19,1 46,2 5,8 8,0 22,1 10,0 0,2 34,8 100,0 

2012 18,8 48,1 5,5 7,8 23,4 11,2 0,2 33,1 100,0 

2011 18,9 49,0 4,8 8,5 23,7 11,8 0,2 32,1 100,0 

2010 17,9 49,0 4,1 8,9 21,7 14,1 0,2 33,1 100,0 

2009 18,1 53,1 4,2 12,8 24,8 11,2 0,1 28,8 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu. 
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El tant per cent de població de la ciutat de Figueres nascuda fora d’Espanya s’ha 

estabilitzat en els últims anys al voltant del 30%. Un percentatge similar al de la 

comarca de l’Alt Empordà però superior al registrat a l’àmbit de les Comarques 

Gironines (21,1% l’any 2015) i especialment superior al que es dóna a nivell 

català (17%). 

Taula 7. Població nascuda a l’estranger (%). Comparativa 
territorial. 2009-2015. 

Any Catalunya 
Comarques 
Gironines 

Alt Empordà Figueres 

2015 17,0 21,1 26,9 29,5 

2014 17,2 21,4 27,2 29,9 

2013 17,5 22,0 28,0 30,0 

2012 17,7 22,2 28,2 30,3 

2011 17,5 22,0 27,9 29,6 

2010 17,5 22,0 28,2 29,1 

2009 17,4 22,0 28,0 28,4 

Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu. 

 

Gràficament s’observa com des de l’any 2009 el pes de la població estrangera ha 

viscut un estancament (ha Figueres ha crescut un punt i a la resta de territoris ha 

disminuït entre quatre dècimes i un punt). Aquesta tendència, tot i que no s’observi en 

el gràfic, trenca amb la dinàmica que s’havia viscut durant els anys anteriors a la crisi 

econòmica en tots els nivells. Així, entre l’any 2000 i l’any 2008, l’evolució del tant per 

cent de població estrangera es va triplicar passant, en el cas de Figueres d’un 6,7 a un 

27,2%. 
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Gràfic 4. Evolució del percentatge de població estrangera. Comparativa 
territorial. 2009-2015 d'edats. Comparativa territorial. 2015 

Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu. 
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Atenen aquest cop a l’origen de les persones de nacionalitat estrangera residents l’any 

2015 al municipi, set de cada deu habitants tenen la nacionalitat espanyola i la xifra de 

persones amb altres nacionalitats s’acosta al 30%, una xifra dos punts i mig superior a 

la de la comarca de l’Alt Empordà i que duplica la dada a nivell de tota Catalunya 

(13,7%). 

Aquesta població estrangera prové principalment de l’Àfrica i, en canvi, a nivell 

comarcal aquest pes de la població amb nacionalitat estrangera es concentra de 

manera important en ciutadans de països africans i de la resta de la UE. 

Taula 8. Població segons nacionalitat (%). Comparativa territorial. 2015 

Nacionalitat Catalunya Alt Empordà Figueres 

Espanyola 86,3 74,6 72,1 

Estrangera 13,7 25,4 27,9 

  Àfrica 3,9 9,6 14,0 

  Amèrica del Sud 2,5 3,2 5,0 

  Resta UE 3,7 9,3 4,6 

  Amèrica del Nord Central 0,9 1,2 2,2 

  Resta Europa 0,8 1,4 1,1 

  Àsia i Oceania 1,9 0,7 1,0 

Total   100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu 
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2.2. Indicadors clau de l’exclusió social 

Un cop feta una breu contextualització sociodemogràfica s’aborden principals 

indicadors d’aquest àmbit que poden informar de risc de vulnerabilitat. Es tracta 

d’indicadors sobre l’edat de la població, principalment sobre envelliment, però també 

relatius a la relació entre cohorts productives i dependents i indicadors relacionats amb 

estrangeria. El llistat d’indicadors analitzats són: 

Àmbit sociodemogràfic: Estructura d’indicadors d’exclusió 

Subdimensió Indicador Nom Descripció 

Edat de la 
població 

1 Índex d'envelliment 
Relació entre la població de 65 
anys i més i la població de 0 a 
15 anys. 

2 
Índex de 
sobreenvelliment 

Relació entre la població de 75 
anys i més amb la població de 
65 i més. 

3 
Índex de 
dependència global 

Mesura la càrrega que per a la 
població en edat de treballar (16 
a 64 anys) representa la 
població en edats dependents 
(0-15 i de 65 i més). 

4 

Índex de 
reemplaçament de 
la població d'edat 
activa 

Relació entre la població propera 
a la jubilació(60-64 anys) i la 
població propera a incorporar-se 
al mercat laboral (15 y 19 anys) 

Estrangeria 

5 
Taxa d'estrangeria 
global 

Pes de la població de 
nacionalitat estrangera sobre el 
total de població 

6 
% Població 
d'origen 
extracomunitària 

Pes de la població de 
nacionalitat estrangera sobre el 
total de població 

7 
Raó d'immigració 
exterior 

Relació entre la immigració 
exterior de fora de l’estat 
Espanyol i de la immigració 
interna dins de l’estat espanyol 

 
Sovint, en aquesta dimensió d’estudi, s’incorporen alguns altres indicadors seguint 

pautes i guies metodològiques. Tanmateix, es tracta d’indicadors que per norma 

general no estan disponibles a nivell local, com ara: índex de desenvolupament humà, 

índex de desenvolupament relatiu al gènere, índex sintètic de desigualtats socials o 

l’esperança de vida en néixer.   
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A. Edat de la població 
 
Figueres presenta uns nivells d’envelliment inferior a la resta de territoris però 

amb una població gran més sobreenvellida.  

Així l’índex d’envelliment indica que mentre l’any 2015 hi havia a Catalunya 155 

ciutadans/anes de 65 anys o més per cada 100 joves menors de 15 anys a Figueres 

n’hi havia 84 per cada 100 joves. A Figueres doncs, hi ha més població jove que 

gran. 

Ara bé, l’índex de sobreenvelliment, sensible a la disminució de la mortalitat en edats 

avançades, informa de la situació de la gent gran. Posant en relació el col·lectiu de 65 

anys amb les persones que tenen 75 anys o més o 85 anys o més. Tant el pes de la 

població de 75 anys i més com el de la població de 65 anys i més mostra que 

Figueres és un territori lleugerament més sobreenvellit, superant tant al conjunt de 

Catalunya com al conjunt de la comarca. 

Un altre element que informa de la situació d’edat de la població, és l’índex de 

dependència global. Aquest analitza la càrrega de les persones que no són 

dependents productivament per raons demogràfiques (edat) sobre les persones que se 

suposa que les han de sustentar amb la seva activitat productiva.  

Quant a dependència a Figueres existeix una situació de dependència 

lleugerament inferior. 

Finalment, la capacitat de la població econòmicament activa de reemplaçar-se mesura 

la relació entre la població propera a la jubilació (d’entre 60 i 64 anys) i la població 

propera a incorporar-se al mercat laboral (d’entre 15 i 19 anys). A Figueres el 

reemplaçament de la població activa està garantit i el mercat de treball potencial 

tendeix a créixer. Per cada 100 habitants de 15 a 19 anys hi ha 90 persones d’entre 

60 i 64 anys. No passa el mateix a nivell comarcal i català ja que en els propers 

anys entraran menys joves al mercat de treball que persones es jubilaran. 
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Taula 9. Resum dels indicadors d’edat de la població. Comparativa territorial. 2015 

Indicador Catalunya Alt Empordà Figueres 

Índex d'envelliment (%) 115,13 107,17 83,85 

Índex de sobreenvelliment (%) 85+ 15,59 15,25 17,68 

Índex de sobreenvelliment (%) 75+ 49,45 48,25 52,01 

Índex de dependència global (%) 51,26 51,49 48,44 

Índex de reemplaçament de la 
població d'edat activa (%) 

117,09 112,25 90,09 

Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu 

 
Analitzant en detall algun d’aquests indicadors s’observa que Catalunya i l’Alt Empordà 

han viscut en els últims anys un augment de l’índex d’envelliment (més pronunciat 

en el global del territori català). En el cas de Figueres aquest índex està per sota de 

100, és a dir, es tracta d’una ciutat amb més joves que persones grans. 

Gràfic 5. Evolució de l'índex d'envelliment. Comparativa territorial. 2009-2015 

 
 

 
 

 

 

A nivell territorial tot i que l’índex d’envelliment del municipi està per sota de 100, és a 

dir hi ha més joves que persones grans aquesta situació és menys clara als districtes 1 

i 3. Concretament, al districte 1, a la Pujada del Castell (188,6%), Habitatges del Parc i 

ParcSol (184,3%) i la Rambla – Marignane (136%) la situació és la contrària, ja que hi 

ha més gent gran que jove.  
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Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu. 
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En el districte 4, a Olivar Gran (135,2%) i Teatre Jardí (121,4%) i Sant Pau - Ramon 

Muntaner (110,1%), també es viu una situació similar. També és el cas’ al territori 2, a 

les zones d’Antic Escorxador (116,6%) i Nucli antic (111,22%). 

En canvi, hi ha una sèrie de seccions censals en les que hi ha un pes important de la 

població jove respecte a la gran, tenint un índex d’envelliment baix. Destaquem, inclús 

en els districtes més envellits les zones d’Horta Capallera (76,3%), Sant Josep 

(73,6%), C/ Riumors - ronda Sud (71,8%), Rally Sud (71,8%), Barceloneta – Caputxins 

(53,3%) i sobretot la secció censal Marca de l'Ham (38,9). 

Taula 10. Índex d'envelliment (%), per secció censal i districte. 

Secció censal i districtes Índex 

1 Rambla - Marignane 136,0 
2 Pujada del Castell 188,6 
3 Poble Nou - Turó Baix 105,5 
4 Habitatges del Parc i ParcSol 184,3 
5 Culubret i Hab. Sindicals 58,9 
6 Juncària i Bon Pastor 93,2 
7 Horta Capallera 76,3 
8 Port Lligat 91,3 
  Total districte 1 101,9 
1 Nucli antic 111,2 
2 Barceloneta - Caputxins 53,3 
3 Cendrassos - Costa Brava 80,2 
4 Eixample 103,5 
5 Antic escorxador 116,6 
  Total districte 2 86,4 
1 Plaça del Gra 102,1 
2 Av. Villalonga i Vilatenim 102,2 
3 C/ Riumors - ronda Sud 71,8 
4 Marca de l'Ham 38,9 
5 Plaça de l'Estació 100,8 
  Total districte 3 77,5 
1 Teatre Jardí 121,4 
2 Sant Pau - Ramon Muntaner 110,1 
3 Pere III - Nou - Pujades 96,5 
4 Creu de la Mà 91,2 
5 Sant Josep 73,6 
7 Olivar Gran 135,2 
8 Rally Sud 71,8 
9 Ponent 55,6 
  Total districte 4 90,4 

TOTAL FIGUERES 89,7 
Font: Elaboració pròpia partir del padró municipal. Les dades poden variar respecte el totals basats en 
IDESCAT .  
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Quant a la població cada cop més gran, destaquem dues dinàmiques diferents en 

funció de dos trams d’edat: el de persones de 75 anys o més i, per altra banda, el de 

les persones de 85 anys o més. Mentre el pes del col·lectiu de més de 75 anys ha 

viscut una reducció a partir de l’any 2012 després d’uns anys d’estabilitat, el pes del 

col·lectiu de més de 85 anys ha anat creixent en els darrers anys especialment a 

Figueres. 

En ambdós casos el pes d’aquests segments de població és lleugerament superior al 

municipi de Figueres. 

Gràfic 5. Evolució de l'índex de sobreenvelliment població 75+ i de l'índex de 
sobreenvelliment població 85+  (%). Comparativa territorial. 2009-2015. 

Gràfic 6. Evolució (%). Comparativa territorial. 2009-2015. 

  
 

 

 

 

 

         

     

 

Un altre element a destacar sobre l’índex de sobreenvelliment és la diferència en 

aquest punt entre homes i dones. Fixant-nos en el col·lectiu de persones de 75 anys o 

més de Figueres l’any 2008 l’índex de sobreenvelliment dels homes era del 49% i ha 

disminuït fins a situar-se en el 46% el 2015; el de les dones ha evolucionat des del 

57,4% de 2015 fins al 56,2% de l’any 2015. Així, la diferència en aquest punt entre 

homes i dones és important ja hi ha una diferència de deu punts. 
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Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu. Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu. 
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Taula 11. Índex de sobreenvelliment 2015 per sexe (75+). 
Figueres. 2015 

Índex de        
sobreenvelliment 2015 

Home Dona Total 

  Figueres 46,07 56,15 52,01 

  Alt Empordà 43,25 52,39 48,25 

  Catalunya 44,64 53,02 49,45 

Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu. 

 

 
Pel que fa al pes de les dones de 85 anys o més respecte els homes de la mateixa 

franja d’edat, la diferència en aquest punt també és gran. Una situació paral·lela a la 

que es produeix en el conjunt de Catalunya i la comarca. 

Taula 12. Índex de sobreenvelliment 2015 per sexe (85+). 
Figueres. 2015 

Índex de        
sobreenvelliment 2015 

Home Dona Total 

Figueres 12,29 21,43 17,68 

Alt Empordà 11,33 18,52 15,25 

Catalunya 11,65 18,51 15,59 
Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu. 

 

 
Per zones, a Figueres sovint, encara que no sempre, els entorns amb major 

envelliment pateixen major sobreenvelliment, és a dir, no només hi ha més gent gran 

que jove, sinó que entre la gent gran hi ha un pes més important de la que supera els 

74 anys. Concretament, existeix un major sobreenvelliment a: 

 Horta Capallera (44,2%), Juncària i Bon Pastor (47,7%), Port Lligat (49,2%) i 

Poble Nou - Turó Baix (49,6%), en el districte 1.  

 En el districte 2 Barceloneta – Caputxins (47,6%) i Eixample (48,7%). 

 En el districte 3, Marca de l’Ham (43%). 

 Finalment, en el districte 4, el sobreenvelliment és més alt Ponent (41,1%), 

Pere III - Nou - Pujades (46,5%) i Rally Sud (48,1%).  
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Taula 13. Índex de sobreenvelliment (%), per secció censal i districte 

Secció censal i districtes Índex 

1 Rambla - Marignane 46,6 
2 Pujada del Castell 54,4 
3 Poble Nou - Turó Baix 49,6 
4 Habitatges del Parc i ParcSol 56,4 
5 Culubret i Hab. Sindicals 64,1 
6 Juncària i Bon Pastor 47,7 
7 Horta Capallera 44,2 
8 Port Lligat 49,2 
  Total districte 1 51,4 
1 Nucli antic 58,5 
2 Barceloneta - Caputxins 47,6 
3 Cendrassos - Costa Brava 50,6 
4 Eixample 48,7 
5 Antic escorxador 56,3 
  Total districte 2 51,4 
1 Plaça del Gra 60,4 
2 Av. Villalonga i Vilatenim 52,9 
3 C/ Riumors - ronda Sud 50,6 
4 Marca de l'Ham 43 
5 Plaça de l'Estació 56,7 
  Total districte 3 53,2 
1 Teatre Jardí 57,9 
2 Sant Pau - Ramon Muntaner 59,5 
3 Pere III - Nou - Pujades 46,5 
4 Creu de la Mà 52,1 
5 Sant Josep 56,3 
7 Olivar Gran 28,4 
8 Rally Sud 48,1 
9 Ponent 41,1 
  Total districte 4 50,9 

TOTAL FIGUERES 51,6 
Font: Elaboració pròpia partir del padró municipal. Les dades poden variar respecte el totals 
basats en IDESCAT .  

 
Quant al pes de la població inactiva suposa per a la població potencialment activa, el 

conjunt de territoris han viscut un augment de l’índex de dependència global en els 

últims anys malgrat el municipi de Figueres presenta uns resultats de dependència 

més baixos que la comarca de l’Alt Empordà i Catalunya. 
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Gràfic 7. Evolució de l'índex de dependència global (%). Comparativa territorial. 
2009-2015 

 

 

 
 

 

 
Respecte la capacitat de la població econòmicament activa de reemplaçar-se, l’índex 

de tots els territoris analitzats s’ha estabilitzats en els últims anys i no ha patit grans 

canvis de tal manera que el nombre de persones que podien deixar el mercat laboral 

ha sigut similar al de les persones que podien entrar-hi. En el cas de Catalunya i l’Alt 

Empordà, l’índex es troba per sobre del 100% i viuen una situació deficitària. A 

Figueres si bé la tendència és més positiva perquè l’índex de l’any 2015 és del 90%, 

ha viscut un augment important en l’últim quinquenni. 

 

Gràfic 8. Evolució de l'índex de reemplaçament de la població d'edat activa (%). 
Comparativa Territorial. 2009-2015 
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Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu. 

Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu. 
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Per sexes la situació també mostra diferències importants. Tant a Figueres com en el 

conjunt de Catalunya, el creixement potencial de la població activa masculina pot 

ser superior a la femenina. Així per cada 100 homes joves que podrien entrar al 

mercat de treball només marxarien 85,8 persones en edat de jubilació. En canvi per 

cada 100 dones que entren potencialment al mercat laboral en marxen 94,7.  

Com s’ha mencionat la taxa mostra la mateixa diferència a Catalunya però la seva 

interpretació és ben diferent, ja que a Catalunya les sortides superarien les entrades 

més entre les dones que entre els homes. 

Taula 14. Índex de reemplaçament de la població activa 
2015 per sexe. Figueres. 2015 

Índex de reemplaçament 
de la població activa 2015 

Home Dona Total 

Figueres 85,8 94,7 90,1 

Alt Empordà 107,7 117,3 112,3 

Catalunya 108,56 126,3 117,1 
Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu. 

 
 

Com s’intueix, en aquests processos demogràfics i els seus efectes en el mercat de 

treball potencial hi ha una important intervenció del moviment migratori procedent de 

l’estranger. 

Si bé els indicadors d’estrangeria es detallen en el següent apartat, i ja s’ha 

contextualitzat de manera general la situació a la ciutat, cal tenir present el paper 

d’aquest col·lectiu en el reemplaçament de la població activa. 

Per cada 100 joves estrangers que estaran en condicions d’entrar al mercat laboral 

tant sols 31 marxaran per edat de jubilació –a l’Alt Empordà i Catalunya es dóna la 

mateixa situació però de manera molt menys intensa que a Figueres– mentre que la 

situació és ben diferent pel que fa a la població amb nacionalitat espanyola: tot i que 

l’índex és el més baix dels tres territoris analitzats, el municipi de Figueres també té un 

dèficit de reemplaçament (118,4%). Així, la població estrangera té un protagonisme 

important en aquest fenomen. 
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Taula 15. Índex de reemplaçament de la població activa 2015 segons 
nacionalitat. Figueres. 2015 

Índex de reemplaçament de la 
població activa 2015 

Espanyola Estrangera Total 

Figueres 118,4 30,9 90,1 

Alt Empordà 125,7 75,3 112,3 

Catalunya 130,5 40,8 117,1 

Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu. 

 
Així doncs l’allargament de la vida de les persones combinat amb la baixa fecunditat 

està conduint als diferents territoris analitzats a un augment del pes relatiu de la 

població gran i a una disminució del nombre d’habitants en edat laboral en relació amb 

el nombre d’habitants de més edat. En aquest sentit, el següent apartat permet avaluar 

fins a quin punt la immigració pot ajudar a moderar l’envelliment de la població que es 

preveu a mitjà termini a Figueres i a tota Catalunya. 

B. Estrangeria 
 
Com s’ha exposat, gairebé un 28% de la població de Figueres té nacionalitat 

estrangera, un percentatge similar al del conjunt de la comarca però que duplica la 

dada catalana. Per la seva banda, la taxa de població extracomunitària també és 

molt superior a Figueres que a la resta de territoris analitzats (23,4% vs. 10% al 

conjunt de Catalunya). 

Taula 16. Resum dels indicadors d’estrangeria. Comparativa territorial. 
2015 

Indicador Catalunya Alt Empordà Figueres 

Taxa d'estrangeria global (%) 13,7 25,4 27,9 

% Població d'origen extracomunitària 10,0 16,2 23,4 

Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu. 
 

Com s’observa gràficament, la població immigrada té un pes diferent en les diferents 

franges d’edat. Així, el pes més important correspon als adults de 30 a 45 anys i, 

en menor grau, persones de 0 a 30 anys. A banda, el pes de la immigració és més 

clar entre els homes que entre les dones estrangeres. 
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Gràfic 9. Piràmide d’edats per nacionalitat. Figueres. 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al seu torn, fixant la mirada en l’estructura d’edats en funció de si la nacionalitat de les 

persones és espanyola o no, s’observa una dinàmica que reforça el que s’ha comentat 

anteriorment; els segments d’edat on la immigració té més pes són els infants 

joves i adults en edat de treballar. 

Finalment, val a dir que la població infantil és un element clau per, fent un exercici de 

projecció, prevenir els seus efectes en la base de la piràmide de població. Així, 

sembla que la població amb nacionalitats estrangeres tindrà un paper clau per 

reduir indicadors tan importants a nivell social i econòmic com el d’envelliment. 
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Font: Elaboració pròpia partir de: Padró municipal 



 

 

30 

Taula 17. Estructura d’edats per nacionalitats. Figueres. 2015 

 

Edats 
Total població 

Nacionalitat 
espanyola 

Nacionalitat 
estrangera  

% sobre el 
segment 

d’edat  Hab. % Hab. % Hab. % 
 

0 a 14 anys 8.049 17,8 5.479 16,8 2.570 20,3 
 

31,9 

15 a 34 anys 11.679 25,8 7.038 21,5 4.641 36,6 
 

39,7 

35 a 64 anys 18.869 41,6 13.733 42,0 5.136 40,5 
 

27,2 

65 a 74 anys 3.239 7,1 3.020 9,2 219 1,7 
 

6,8 

75 i més anys  3.510 7,7 3.407 10,4 103 0,8 
 

2,9 

Total 45.346 100 32.677 100 12.669 100 
 

27,9 

Font: Elaboració pròpia partir de: Padró municipal  

 
Per territoris cal mencionar que en termes generals a totes les seccions censals i 

districtes hi ha un pes rellevant de la població immigrada, la mitjana és el 27,9% de la 

ciutat però en els districtes la taxa d’estrangeria global no s’allunya molt d’aquest valor 

i la majoria de les seccions censals estan entre el 20 i el 32% d’estrangeria. 

Tanmateix sí hi ha nuclis de concentració. És el districte Nucli antic el que compta amb 

un major pes de l’estrangeria total (39,6%) i Olivar Gran el que compta amb menys 

estrangers (4,5%). 

 En el districte 1, a Horta Capallera (26%) i Port Lligat (32%) la taxa 

d’estrangeria es superior. 

 Al districte 2, al Nucli Antic (39,6), a l’Antic escorxador (32,7%) i a Barceloneta 

– Caputxins (32,3%) es concentra major pes de la població immigrada. 

 Pel que fa al districte 3, la màxima concentració de població immigrada es 

dóna a la Plaça de l’Estació (32,1%) o a la Plaça del Gra (30,7%). 

 Finalment, en el districte 4 Sant Josep (36,5%) és la zona amb una taxa 

d’estrangeria global més alta. En aquesta zona però, hi ha una secció amb 

una població estrangera mínima, la zona d’Olivar Gran (4,5%). 
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Taula 18. Taxa d’estrangeria global (%)per secció censal i districte. 
2015 

Secció censal i districtes Índex 

1 Rambla - Marignane 23,2 
2 Pujada del Castell 23,9 
3 Poble Nou - Turó Baix 19,4 
4 Habitatges del Parc i ParcSol 22,3 
5 Culubret i Hab. Sindicals 23,4 
6 Juncària i Bon Pastor 28,5 
7 Horta Capallera 26 
8 Port Lligat 32 
  Total districte 1 24,6 
1 Nucli antic 39,6 
2 Barceloneta - Caputxins 32,3 
3 Cendrassos - Costa Brava 20,4 
4 Eixample 23,6 
5 Antic escorxador 32,7 
  Total districte 2 28,4 
1 Plaça del Gra 30,7 
2 Av. Villalonga i Vilatenim 25,1 
3 C/ Riumors - ronda Sud 23,8 
4 Marca de l'Ham 54 
5 Plaça de l'Estació 32,1 
  Total districte 3 33,3 
1 Teatre Jardí 33 
2 Sant Pau - Ramon Muntaner 29,7 
3 Pere III - Nou - Pujades 25,8 
4 Creu de la Mà 22,8 
5 Sant Josep 36,5 
7 Olivar Gran 4,5 
8 Rally Sud 17,8 
9 Ponent 16,2 
  Total districte 4 25,2 

TOTAL FIGUERES 27,9 
Font: Elaboració pròpia partir del padró municipal. Les dades poden variar respecte el totals 
basats en IDESCAT 
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2.3. Síntesi context i indicadors sociodemogràfics 
 

Marc de referència 

Figueres té en 2016 45.726 habitants l’any 2016 i representa el 32,6% dels 

habitants de la comarca.  

La ciutat ha deixat de créixer des de 2012 després d’un creixement sostingut 

amb pics el 2005 i 2008. 

En comparació amb altres territoris hi ha més població jove i menys 

població gran: 

 La població jove del municipi (infants adolescents i adults fins als 34 anys 

43,6% vs. 38% al conjunt de Catalunya). 

 Gent gran (65 anys o més) té un pes menor que en els altres territoris 

(14,9% vs. 18,1% al conjunt de Catalunya.).  

Així, el creixement se centra entre la població infantil (+15,8%) i els adults a 

partir dels 35 anys (de 35 a 64 anys+14,2% i de 65-74 anys +13,4%). En canvi, 

la població jove (15 i 34), el col·lectiu decreix un 13,6%, tot i el pes en 

l’estructura.  

El percentatge de dones i homes és similar en totes les edats, excepte entre 

la gent gran entre la que s’observa una clara feminització.  

 A partir dels 65 anys doncs  la tendència es manté i la majoria de dones es 

va incrementant 

Malgrat ser una població envellida, amb una piràmide d’edats pròpia de les 

societats occidentals, cal destacar que:  

 Els infants i adolescents de Figueres (població d’entre 0 i 14 anys) tenen 

un pes relatiu lleugerament més alt. 

 La gent gran, per sobre dels 65 anys té un pes menor que en els altres 

territoris (el conjunt de ciutadans de 65 anys o més a Figueres 

representen el 14,8% de la població, mentre que augmenten al 17,6% a 

l’Alt Empordà i al 18,1% al conjunt de Catalunya). 
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 La població gran està molt feminitzada: existeix a Figueres un biaix 

femení de la població de 85 anys o més respecte la resta de territoris de 

Catalunya. La proporció de dones a la ciutat arriba al 71,4% en aquest tram 

d’edat, mentre que a nivell comarcal són el 66,3% i a nivell català 

representen un 68,1%. 

De manera natural Figueres creix, és a dir, hi ha més naixements que 

defuncions i ho fa més que altes territoris 

El creixement per migracions exteriors es va reduir fortament entre 2012-

2014 però des de 2014 es torna a créixer.  

 D’aquesta manera, si bé el creixement migratori és més intern que extern, 

el que s’ha produït és una moderació de la intensitat però no una 

desaparició del creixement   

La població que arriba amb nacionalitat estrangera és majoritàriament de 

fora de la UE 

El tant per cent de població de la ciutat de Figueres nascuda fora d’Espanya 

s’ha estabilitzat en els últims anys al voltant del 30%. 

 Un percentatge superior al registrat a l’àmbit de les Comarques Gironines 

(21,1% l’any 2015) i especialment superior al que es dóna a nivell català 

(17%). 

Indicadors de vulnerabilitat i exclusió 

Edat 

Figueres presenta uns nivells d’envelliment inferior a la resta de territoris 

però amb una població gran més sobreenvellida.  

 Índex d’envelliment: a Figueres hi ha més població jove que gran 

(83,85 vs. 115,15 a Catalunya) 

 És un territori lleugerament més sobreenvellit, superant tant al conjunt 

de Catalunya com al conjunt de la comarca (52,01% vs. 49,45% població 

de 75 anys i més a Catalunya).  

És un sobreenvelliment més agut entre les dones (56,15%) que entre 

els homes (46,07%). 
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 Existeix una situació de dependència lleugerament inferior(48,44% vs. 

51,26% a Catalunya). 

 El reemplaçament de la població activa està garantit i el mercat de 

treball potencial tendeix a créixer a diferència del que passa a nivell 

comarcal i català(90,09% vs. 117,09% a Catalunya).  

El creixement potencial de la població activa masculina pot ser 

superior a la femenina. Entre la població activa masculina surten 

menys homes dels que marxen del mercat. 

Estrangeria 

Gairebé un 28% de la població de Figueres té nacionalitat estrangera( i hi ha 

una major taxa de població extracomunitària també és molt superior a 

Figueres (23,4% vs. 10% al conjunt de Catalunya). 

 Els segments d’edat on la immigració té més pes són els infants joves 

i adults en edat de treballar. 
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3. Economia  
 

3.1. Marc de referència 
 
El context econòmic és una de les dimensions socials que en major mesura ajuden a 

comprendre les situacions de vulnerabilitat de les societats, ja que en ella es 

produeixen i reprodueixen els fenòmens d’exclusió clau que afecte la ciutadania.Com 

és lògic diferenciar estructura econòmica i mercat de treball és una tasca bàsicament 

teòrica, ja que en el dia a dia, una gran majoria de fenòmens econòmics passen pel 

mercat de treball (condicions laborals, atur, ingressos, etc.). A banda, al capítol que 

parla sobre habitatge, també es fa referència a altres dades de vulnerabilitat i es 

reprenen les dificultats en aquest àmbit. 

Aquests fenòmens s'aborden doncs en dos apartats: d'una banda les característiques 

econòmiques clau de Figueres, i d'altra els indicadors relacionats amb l'ocupació.2 

Com s'ha comentat a la introducció, en aquesta edició l’Ajuntament de Figueres 

compta amb una eina clau per conèixer en detall els indicadors de pobresa i 

vulnerabilitat de caràcter socioeconòmic, ja que ha realitzat l'enquesta Radiografia de 

la pobresa de Figueres 2017. 

Concretament, entre d'altres moltes dades que es poden consultar en l'informe 

elaborat, tot i que els ingressos segueixen sent la variable més decisiva per analitzar la 

pobresa econòmica, altres indicadors han anat guanyant importància en l'àmbit 

europeu, en coherència amb el major èmfasi donat al concepte d'exclusió social. Així, 

l'Estratègia EU2020 va posar en marxa un indicador específic, denominat AROPE (At 

Risk Of Poverty and Exclusion), un indicador que mesura el risc de pobresa o exclusió 

social incorporant al risc de pobresa relativa dos components més: la privació material 

i la intensitat del treball a la llar. Concretament la taxa AROPE combina: 

  

                                                
2 Recentment el Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies ha desenvolupat un sistema d’indicadors de risc de pobresa i 
d’exclusió social. Si bé la majoria ja estan inclosos en el Mapa de Vulnerabilitat, n’hi ha d’altres que es podrien incloure 
en un futur. 
Accessible a: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/indicadors-
territorials-de-risc-de-pobresa-i-dexclusio-social/indicadors-territorials-de-risc-de-pobresa-i-dexclusio-social-2015/ 
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 Taxa de risc de pobresa: es consideren en risc de pobresa totes aquelles 

persones amb ingressos per sota del 60% de la mediana per unitat de consum.  

 Privació material severa: llars que no es poden permetre 4 o més de 9 

necessitats analitzades en l'apartat específic. 

 Baixa intensitat del treball (IT): relació entre el nombre de mesos treballats 

per tots els membres de la llar i el nombre total de mesos que, en teoria, 

podrien treballar com a màxim totes les persones en edat de treballar. 

Finalment, la Taxa AROPE considera que una persona està en risc de pobresa o 

exclusió social quan es troba almenys en alguna de les condicions següents: en risc 

de pobresa, en situació de privació material severa o viu en una llar amb una intensitat 

del treball molt baixa. 

Aquests indicadors clau es poden estimar per primera vegada a nivell local i a 

Figueres gràcies a l'esforç de l'Ajuntament en aquesta recerca. Aquests es combinen 

amb d'altres de caràcter més secundari, tal i com s'aborda a continuació.  

3.2. Indicadors clau d’exclusió social 
 

Com s'ha indicat, en l’àmbit econòmic es consideren rellevants, a més dels indicadors 

de pobresa i exclusió, els indicadors relatius al nivell d’assistencialitat que hi ha al 

municipi, és a dir, el grau de dependència econòmica de les ajudes per al manteniment 

de la renda, l’estabilitat de les economies familiars i personals, marcades a través dels 

casos de persones que queden excloses de l’habitatge per raó d’impagament, i els 

factors relatius a les dificultats econòmiques dels ciutadans, descrits a partir del 

nombre de ciutadans que hagin pogut quedar sense dret a prestació d’atur. 
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Àmbit econòmic: Estructura d’indicadors d’exclusió 
Subdimensió Indicador Nom Descripció 

Pobresa i 
exclusió  

1 

Baixa intensitat del 
treball (IT) 
 

Llars on les persones en edat de 
treballar tenen aquesta ràtio és 
inferior al 20% del seu potencial 
durant els darrers 12 mesos 

2 
Renda disponible de 
la llar 

 

Ingressos nets rebuts per tots els 
membres de la llar 

3 

Taxa risc de pobresa Ingressos inferiors a un determinat 
llindar, el 60% de la mediana dels 
ingressos del total d’unitats de 
consum 

4 
Taxa de privació 
material 

%que no pot accedir a almenys 3 
dels 7 ítems que conformen la 
privació material 

5 
Taxa de privació 
material severa 

%que no pot accedir a almenys 4 
dels 9 ítems que conformen la 
privació material. 

6 

Taxa Arope % que pateix com a mínim un dels 
següents components: risc de 
pobresa relativa, privació material i 
la intensitat del treball a la llar. 

Assistencials 

7 
Taxa de beneficiaris 
de pensions no 
contributives 

Pes d’aquest col·lectiu sobre el 
total de ciutadans del municipi. 

8 
Llars que reben 
presentacions socials 

% de llars amb prestacions socials 
de les Administracions públiques. 

9 
Taxa de beneficiaris 
de la Renda Mínima 
d’Inserció 

% de beneficiaris de la Renda 
Mínima d'Inserció sobre el total de 
la població. 

10 
Taxa de beneficiaris 
d’una ajuda 
alimentària 

% de persones que reben una 
ajuda alimentària sobre el total de 
població. 

Estabilitat 11 

Desnonaments i 
execucions 
hipotecàries 
tramitades pels jutjats 

Nombre de desnonaments i 
execucions hipotecàries tramitats 
pels jutjats. 

Dificultats 
econòmiques 

12 
Aturats sense 
prestació econòmica 

% d’aturats que no cobren 
prestació d’atur. Informació 
declarada a l'enquesta 
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A. Pobresa i exclusió  

En relació a l'activitat, aspecte que s'analitzarà amb més detall al capítol 

següent, es poden identificar tres situacions de risc relacionades amb l'ocupació 

a les llars: 

 Encara que hi ha més llars en les que com a mínim hi ha un actiu ocupat 

(73,8%), una xifra superior a la dada catalana (67%). 

 Hi ha menys llars amb tots els actius ocupats (31,2%), 25 punts percentuals 

per sota del conjunt de Catalunya (56,2%) 

 De fet, en el 19,3% de les llars de Figueres hi ha almenys 1 actiu desocupat 

lleugerament per sobre de la situació catalana (17,1%).  

Hi ha més atur que afecta a les situacions de falta d'ocupació de les llars d'algun 

dels membres, però no es detecta menor activitat.  

En conseqüència, a Figueres el 7,3% de les llars tenen una baixa intensitat 

d'ocupació, una proporció quasi idèntica a la de Catalunya en conjunt (7,2%). 

En relació a la renda familiar bruta disponible, d'acord a l'enquesta realitzada, de 

mitjana, a les llars figuerenques tenen d'ingressos anuals de 21.742,50€, 9.600 

menys que les llars catalanes en general3.  

Per persona, la mitjana d'ingressos anuals nets és de 9.000€, 3.700 menys que en el 

conjunt de Catalunya, i per unitat de consum a la llar 12.500, 6.400 menys. 

Quant la taxa de risc de pobresa, d'acord als resultats obtinguts a l’Enquesta 

d’exclusió social i pobresa Figueres de 2017, el 42,5% dels ciutadans de Figueres 

de 16 anys i més es troben per sota del llindar de pobresa de Catalunya, 17 

punts percentuals més que en el conjunt de Catalunya (19,2% en 2016). 

La taxa de privació material a Figueres és del 34,9%, un percentatge molt 

superior a la situació general de Catalunya (15,5%) (almenys 3 de les 7 privacions 

que inclou l’indicador).  

El 16,1% de la població viu en situació de privació material severa, 3 vegades 

més que el conjunt de la població catalana (5,5%) (4 dels 9 ítems que inclou 

l’indicador). 

                                                
3 Per tal de conèixer la metodologia completa i els criteris de les estimacions fetes consulteu l'informe: 

Radiografia de la pobresa de Figueres. 2017. Enquesta d’exclusió social i pobresa. Resultats globals i 
indicadors i taxes de pobresa. En aquest informe també s'analitzen els resultats de manera completa. 



 

 

39 

Les privacions més freqüents són: 

 La meitat de les llars de Figueres no pot permetre's anar de vacances 

almenys una vegada a l'any o fer-se càrrec de despeses econòmiques 

imprevistes (48,9% i 47,8%). 

 En segon lloc, 1 de cada 4 persones viu en una llar en la que no pot 

permetre’s un ordinador o mantenir el seu habitatge a una temperatura 

adequada (25,5% i 24,4%).  

 Altres privacions materials destacables són no poder permetre’s tenir un cotxe 

(22,1%) o endarrerir-se a l'hora de pagar els rebuts de l'habitatge (18,6%) o 

compres ajornades (14,6%).  

 A més, el 10,2% s'ha endarrerit en el pagament del rebut del lloguer i el 7,9% 

no pot permetre's un àpat de carn o pollastre a la setmana.  

 En tots els casos són privacions de 10 a 20 punts percentuals superiors que 

a Catalunya. Es vol destacar que mentre que el 7,9% de la població de 

Figueres no pot permetre’s un àpat de carn o peix (o l’equivalent per als 

vegetarians), aquesta xifra és només d’un 2,9% en el global de Catalunya. 

L'indicador de síntesi que calcula l'AROPE (At Risk Of Poverty and Exclusion), 

inclou alguna de les següents situacions: 

 Taxa de risc de pobresa 

 Privació material severa 

 Baixa intensitat del treball (IT) 

L’any 2017 el 47,8% de la població de Figueres es troba en risc de pobresa o 

exclusió social.  

 Aquest percentatge és 25,3 punts superior respecte la població en risc 

identificada a Catalunya (22,5%) 

A Figueres el principal motor del ric social és la pobresa econòmica, és a dir, 

l'elevat percentatge de ciutadans amb ingressos econòmics baixos (42,5% vs. 

19,2% a Catalunya). 

En segon lloc, la privació material severa afecta el 16,1% de la població de 

Figueres, i el component de la taxa AROPE que gairebé triplica respecte la dada 

catalana (5,5%). 
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En canvi, no es pot associar a la intensitat del treball ja que a Figueres el 7,3% de 

la població catalana viu en una llar amb una intensitat del treball molt baixa, una xifra 

pràcticament idèntica al nivell registrat en el global de Catalunya (7,2%). 

 1 de cada 3 ciutadans i ciutadanes de 16 anys i més (33,4%) viu en una 

situació de les tres (Catalunya, 16,3%). 

 El 12,4% viu en dos de les tres situacions (Catalunya, 6,2%). 

 Partir els tres components de pobresa és infreqüent (2% a Figueres i 1,4% a 

Catalunya), donada la interrelació que existeix entre ells. 

Si es tenen en compte les diferents situacions, es pot observar que el 28,2% de les 

llars es trobarien en risc de pobresa i no tindrien cap altra component associat a 

la taxa AROPE. El 10,4% viuen en risc de pobresa i amb privació material severa.  

El 3,5% viuria bàsicament en situació de privació i el 2% combinaria tots tres 
components. 
 

Taula 19. Resum dels indicadors clau de pobresa i exclusió. Comparativa territorial. 

Indicador 
Definició 
sintètica 

Catalunya 
2016 

Estimació 
Figueres 

2017 

Compara
tiva 

Baixa 
intensitat 
del treball 
(IT) 
 

Relació entre el nombre de mesos 
treballats per tots els membres de la 
llar i el nombre total de mesos que, 
en teoria, podrien treballar com a 
màxim totes les persones en edat de 
treballar 

7,2% 7,3% = 

Renda 
disponible 
de la llar 

 

Ingressos nets rebuts per tots 
els membres de la llar. Es tenen 
en compte els ingressos per 
treball per compte d’altri, els 
guanys del treball per compte 
propi, les prestacions socials, 
les rendes del capital i de la 
propietat, els ingressos de plans 
de pensions privats, les 
transferències rebudes i 
pagades entre llars, els 
ingressos rebuts pels menors, i 
el resultat de la declaració de 
l’IRPF. L’únic component no 
monetari que s’hi inclou és el 
cotxe d’empresa. També es 
calcula per unitat de consum i 
per persona.  

Mitjana 
per llar 
(€) 

31.339 21.742,50 -9.596,50 

Mitjana 
per 
persona 
(€) 

12.660 8.971,60 -3.688,40 

Mitjana 
per 
unitat 
de 
consum 
(€) 

18.828 12.464,16 -6.363,84 
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Taula 19. Resum dels indicadors clau de pobresa i exclusió. Comparativa territorial. 

Indicador 
Definició 
sintètica 

Catalunya 
2016 

Estimació 
Figueres 

2017 

Compara
tiva 

Taxa risc de 
pobresa 

Persones tenen uns ingressos 
inferiors a un determinat llindar. 
Per a un territori, s’estableix el 
llindar del risc de pobresa en el  
60% de la mediana dels 
ingressos del total d’unitats de 
consum. Així, es considera que 
les persones que viuen amb 
ingressos menors als d’aquest 
llindar es troben en risc de 
pobresa. 

19,2% 42,5% 23,3 

Taxa de 
privació 
material 

Privacions en  3 ítems dels 7 
establerts per a al càlcul  15,5% 34,9% 19,4 

Taxa de 
privació 
material 
severa 

Privacions en 4 ítems dels 9 
establerts per a al càlcul  

5,5% 16,1% 10,6 

Taxa Arope Es troba a una llar en la que hi 
ha algun dels components 
següents: 
Baixa intensitat del treball (IT) 
Taxa risc de pobresa 
Taxa de privació material severa 

22,5 47,8 25,3 

 

B. Assistencials 

En l’àmbit assistencial la Generalitat de Catalunya facilita les dades referides a les 

persones que són beneficiàries de les ajudes a la protecció de caràcter no contributiu. 

Segons aquestes dades, a la ciutat de Figueres el pes de la població que rep pensions 

no contributives (9,7‰) és superior al que es dóna en el conjunt de Catalunya (7,7‰). 

Aquest fet situa a Figueres en un nivell lleugerament més alt d’assistencialitat no 

contributiva que el que es viu a la resta de territoris propers com són l’Alt Empordà 

(6,6‰) i la demarcació de Girona en conjunt (6,2‰). 
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Gràfic 10. Taxa de beneficiaris de pensions no contributives. 
Comparativa territorial. 2015 

 

 

L’estructura actual d’aquests beneficiaris a Figueres mostra que un total de 441 

habitants de Figueres han rebut l’any 2015 una pensió no contributiva per 

jubilació o invalidesa i, com s’observa, l’import mig és molt similar en tots els 

territoris.4 

Taula 20. Casos de pensions no contributives i import anual mig percebut. Comparativa 
territorial. 2015 

Tipus 

Catalunya Dem. Girona Alt Empordà Figueres 

Ajudes/ 
pensions 

Import 
anual mig 

per 
beneficiari 

(€) 

Ajudes/ 
pensions 

Import 
anual mig 

per 
beneficiari 

(€) 

Ajudes/ 
pensions 

Import 
anual mig 

per 
beneficiari 

(€) 

Ajudes/ 
pensions 

Import 
anual mig 

per 
beneficiari 

(€) 

Pensions NC 58055 5.197,28 4564 5.232,07 926 5.220,72 441 5.186,47 

Jubilació 31691 5.478,88 2609 5.552,54 542 5.569,12 233 5.499,41 

Invalidesa 26364 4.963,01 1955 4.991,94 384 4.973,88 208 4.907,11 

Font: Elaboració pròpia partir d’IDESCAT i Estadística de protecció social. 

. 

  

                                                
4 Les dades sobre el subsidi de garantia d'ingressos mínims (LISMI) que van formar part de l’informe de l’any 2010, no 
han estat actualitzades per l’IDESCAT des de l’any 2008, per la qual cosa no s’ha pogut utilitzar aquest indicador per al 
present informe. El mateix motiu ha portat a no utilitzar les dades sobre pensions assistencials per vellesa i malaltia, 
l’organisme català no facilita aquestes dades des de l’any 2008. 

L’IDESCAT ofereix dades actualitzades sobre les prestacions d’atur i rendes d’inserció, però no facilita aquestes xifres 
per municipis, només pel global de Catalunya.  

7,7

6,2
6,6

9,7

0

2

4

6

8

10

Catalunya Alt Empordà Dem. Girona Figueres

Font: Elaboració pròpia partir d’IDESCAT i Estadística de protecció social. 



 

 

43 

Pel que fa a la Renda Mínima d'Inserció, un subsidi dirigit a ciutadans i ciutadanes 

amb greus dificultats econòmiques i socials, s’observa com mentre el 4,1% de la 

població de Figueres és beneficiària d’aquesta ajuda, només l’1% dels catalans 

la rep. 

Gràfic 11. Taxa de beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció. 
Comparativa territorial. 2015 

 

 

 

Quant a la població que rep una ajuda alimentària provinent de la Unió Europea 

sobre el total de població –cal tenir en compte que hi ha plans d’ajuda alimentària que 

no provenen de la Unió Europea i no se’n coneix la seva distribució territorial– 

Figueres torna a ser el territori analitzat amb una taxa més elevada de persones 

beneficiàries (10,6% del total de la població vs. el 3,6% dels catalans i el 5,4% de 

la població de la comarca). 
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Catalunya Alt Empordà Figueres

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT i Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies 
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Gràfic 12. Taxa de beneficiaris d’una ajuda alimentària. 
Comparativa territorial. 2015 

 

 

 

 

 

L'enquesta realitzada permet estimar el nombre de llars que reben presentacions 

socials i específicament d'atur, d'acord a la informació declarada.  

Així, el 44,8% de les llars de Figueres reben prestacions socials un percentatge 

molt per sota de la situació de les llars catalanes (60,9%).  

 Aquesta menor proporció es deu especialment al baix percentatge de llars 

que reben prestacions d'atur (5,2% vs. 23,2%). 

Taula 21. Llars que reben prestacions socials. Comparativa territorial.  

  
Catalunya 

(2016)1 
Figueres 
(2017)2 

Diferència 

Llars que reben prestacions socials 60,9 44,8 -16,1 

Per vellesa i supervivència 35,1 30,4 -4,7 

Per atur 23,2 5,2 -18,0 

Per altres subsidis 14,4 12,6 -1,8 

Base: 404 
Font: 
1 Elaboració pròpia partir de. IDESCAT a partir de l’Enquesta de condicions de vida. 
2 Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
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Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT i Departament de Treball, Afers Socials 

i Famílies 

 



 

 

 19,3% de les llars de Figueres tenen com a mínim un

aturats. 

 En el 73,1% de les llars de Figueres on hi ha almenys un membre a l'atur no 

es reben ingressos per prestació d'atur, de manera que la taxa de cobertura 

a la llar és només al 26,9%.

 
Gràfic 13. Percentatge de llars amb persones aturades que

 

 

Aquest fet pot explicar-se perquè una part important dels aturats perden

percebre una prestació a mesura que augmenta el

lloc, per l’alta temporalitat de la contractació

 

 

Llars amb 
persones 
aturades, 

amb 
prestació 

d'atur
26,9%

Base (llars amb almenys una persona a l’atur)
Font: Elaboració pròpia a partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017

19,3% de les llars de Figueres tenen com a mínim un dels seus membres 

En el 73,1% de les llars de Figueres on hi ha almenys un membre a l'atur no 

es reben ingressos per prestació d'atur, de manera que la taxa de cobertura 

a la llar és només al 26,9%. 

Percentatge de llars amb persones aturades que no reben prestació 
d'atur. Figueres.  

se perquè una part important dels aturats perden

percebre una prestació a mesura que augmenta el temps en situació d’atur i, en segon 

lloc, per l’alta temporalitat de la contractació.  

  

Llars amb 
persones 
aturades, 

sense 
prestació 

d'atur
73,1%

Base (llars amb almenys una persona a l’atur) 78 
Elaboració pròpia a partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017
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dels seus membres 

En el 73,1% de les llars de Figueres on hi ha almenys un membre a l'atur no 

es reben ingressos per prestació d'atur, de manera que la taxa de cobertura 

no reben prestació 

 

se perquè una part important dels aturats perden el dret a 

temps en situació d’atur i, en segon 

Llars amb 
persones 
aturades, 

sense 
prestació 

d'atur
73,1%

Elaboració pròpia a partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
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C. Estabilitat 

 

Quant a les condicions d’estabilitat queden descrites a partir del nombre de 

desnonaments que s’han produït al municipi. Aquest indicador vol mesurar el pes de 

les situacions de pèrdua de l’habitatge, com a escletxa a través de la qual detectar 

situacions més complexes d’exclusió per raó d’estabilitat econòmica personal i familiar.  

D’acord a la informació judicial5, entre 2011 i 2016 als jutjats de Figueres es van 

tramitar 4.254 assumptes relacionats amb desnonaments i execucions 

hipotecàries. Si bé, no es poden atribuir totes als ciutadans de Figueres, ja que són 

dades referides al Partit Judicial de Figueres que inclou més d’un municipi6, el factor 

urbà de ben segur té un pes important. D’aquesta manera, aquest volum suposa el 

22% dels casos tramitats als jutjats de la demarcació de Girona. 

Lògicament, els jutjats de Figueres no només gestionen casos de ciutadans de 

Figueres sinó que altres ciutadans de l’entorn poden haver tramitat els seus casos en 

aquests ens, de tal manera que aquesta dada no pot imputar-te en la seva totalitat al 

municipi. Tot i això, resulta un marc de referència en aquesta qüestió el fet de posar en 

valor comparable aquests casos. Així la ràtio per cada 1.000 habitants mostra que els 

casos tramitats al partit judicial de Figueres són molt més nombrosos que a la resta de 

territoris. 

Taula 22. Desnonaments i execucions hipotecàries 2011-2016 dels 
jutjats* 

Territori 
Total 

2011-2016 

% sobre  el 
total de 

Catalunya 

% sobre el 
total de la 

demarcació 

Ràtio per 
cada 1.000 
habitants 

Catalunya  99.353 -- -- 2,0 

Dem. Girona 19.319 19,4 -- 3,5 

Partit Judicial de Figueres 4.254 4,3 22,0 13,8 

Fonts: Elaboració pròpia partir de: Estadística del Poder Judicial i padró 

  

                                                
5 Dades del Consell General del Poder Judicial, accessibles a: http://www6.poderjudicial.es/ 
6 El Partit Judicial de Figueres inclou els següents municipis: Agullana; Albanyà; Armentera (L'); Avinyonet de 

Puigventós; Bàscara; Biure; Boadella d'Empordà; Borrassà; Cabanelles; Cabanes; Cadaqués; Cantallops; Capmany; 
Castelló d'Empúries; Cistella; Colera;  Darnius;  Escala (L'); Espolla; Far d'Empordà (El); Figueres; Fortià; Garrigàs; 
Garriguella; Jonquera (La); Lladó; Llançà; Llers; Maçanet de Cabrenys; Masarac; Mollet de Peralada; Navata; Ordis; 
Palau de Santa Eulàlia; Palau-saverdera; Pau; Pedret i Marzà; Peralada; Pont de Molins; Pontós; Port de la Selva 
(El); Portbou; Rabós; Riumors; Roses; Sant Climent Sescebes; Sant Llorenç de la Muga; Sant Miquel de Fluvià; Sant 
Mori; Sant Pere Pescador; Santa Llogaia d'Àlguema; Saus; Selva de Mar (La); Siurana; Terrades; Torroella de Fluvià; 
Vajol (La); Ventalló; Vilabertran; Viladamat; Vilafant; Vilajuïga; Vilamacolum; Vilamalla; Vilamaniscle; Vilanant; Vila-
sacra; Vilaür. 
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Taula 23. Assumptes dels jutjats de primera instància i instrucció per 
anys i origen judicial 

  
Catalunya Dem. Girona 

Partit Judicial de 
Figueres   

2016 14.755 2.621 633 

2015 16.873 3.341 829 

2014 16.212 3.379 700 

2013 16.838 3.503 686 

2012 17.597 3.256 706 

2011 17.078 3.219 700 

Total 99.353 19.319 4.254 

Fonts: Elaboració pròpia partir de: Estadística del Poder Judicial i padró 
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3.3. Síntesi context i indicadors d’economia 
 

Marc de referència 

Pobresa i exclusió 

A Figueres a les llars hi ha una mica menys d'activitat laboral que al conjunt 

de Catalunya  

 Hi ha més llars en les que com a mínim hi ha un actiu ocupat (73,8%), 

una xifra superior a la dada catalana (67%). 

 Ara bé, hi ha menys llars amb tots els actius ocupats a Figueres 

(31,2%), 25 punts percentuals per sota del conjunt de Catalunya 

(56,2%) 

 De fet, en el 19,3% de les llars de Figueres hi ha almenys 1 actiu 

desocupat lleugerament per sobre de la situació catalana (17,1%).  

A Figueres el 7,3% de les llars tenen una baixa intensitat d'ocupació, una 

proporció quasi idèntica a la de Catalunya en conjunt (7,2%). 

Pel que fa a la Renda Familiar Bruta, de mitjana, les llars figuerenques tenen 

d'ingressos anuals de 21.742,50€, 9.600 menys que les llars catalanes en 

general.  

 Per persona, la mitjana d'ingressos anuals nets és de 9.000€, 3.700 

menys que en el conjunt de Catalunya  

La taxa de risc de pobresa a Figueres és del 42,5%, 17 punts percentuals 

més que en el conjunt de Catalunya (19,2% en 2016). 

Quant a la taxa de privació material a Figueres és del 34,9%, un percentatge 

molt superior a la situació general de Catalunya (15,5%) (almenys 3 de les 7 

privacions que inclou l’indicador. 

 El 16,1% de la població viu en situació de privació material severa, 3 

vegades més que el conjunt de la població catalana (5,5%) (4 dels 9 

ítems que inclou l’indicador). 

 

 



 

 

49 

Les privacions més freqüents són: 

 No pot permetre's anar de vacances almenys una vegada a l'any o fer-

se càrrec de despeses econòmiques imprevistes (48,9% i 47,8%). 

 1 de cada 4 persones viu en una llar en la que no pot permetre’s un 

ordinador o mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada 

(25,5% i 24,4%).  

 Altres privacions materials destacables són no poder permetre’s tenir un 

cotxe (22,1%) o endarrerir-se a l'hora de pagar els rebuts de 

l'habitatge (18,6%) o compres ajornades (14,6%).  

Pel que fa a la Taxa AROPE (At Risk Of Poverty and Exclusion), l’any 2017 el 

47,8% de la població de Figueres es troba en risc de pobresa o exclusió 

social.  

 Aquest percentatge és 25,3 punts superior respecte la població en 

risc identificada a Catalunya (22,5%). 

A Figueres el principal motor del ric social és la pobresa econòmica, és a dir, 

l'elevat percentatge de ciutadans amb ingressos econòmics baixos (42,5% 

vs. 19,2% a Catalunya). 

En segon lloc, la privació material severa afecta el 16,1% de la població de 

Figueres, i el component de la taxa AROPE que gairebé triplica respecte la dada 

catalana (5,5%). 

En canvi, no es pot associar a la intensitat del treball ja que a Figueres el 7,3% 

de la població catalana viu en una llar amb una intensitat del treball molt baixa, 

una xifra pràcticament idèntica al nivell registrat en el global de Catalunya (7,2%). 

 1 de cada 3 ciutadans i ciutadanes de 16 anys i més (33,4%) viu en una 

situació de les tres (Catalunya, 16,3%). 

 El 12,4% viu en dos de les tres situacions (Catalunya, 6,2%). 

 Partir els tres components de pobresa és infreqüent (2% a Figueres i 1,4% a 

Catalunya), donada la interrelació que existeix entre ells. 
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Assistencials 

El 9,7‰ de la població de Figueres rep pensions no contributives, una xifra 

superior al que es dóna en el conjunt de Catalunya (7,7‰), fet que situa al 

municipi en un nivell lleugerament més alt d’assistencialitat no contributiva que 

el que es viu a la resta de territoris. 

Pel que fa a la Renda Mínima d'Inserció, el 4,1% de la població de Figueres és 

beneficiària d’aquesta ajuda mentre que només l’1% dels catalans la rep. 

Quant a la població que rep una ajuda alimentària sobre el total de població, 

Figueres torna a ser el territori analitzat amb una taxa més elevada de 

persones beneficiàries (10,6% del total de la població vs. el 3,6% dels 

catalans i el 5,4% de la població de la comarca). 

El nombre de llars que reben presentacions socials i específicament d'atur, 

d'acord a la informació declarada a l'enquesta, indica que el 44,8% de les llars de 

Figueres reben prestacions socials un percentatge molt per sota de la 

situació de les llars catalanes (60,9%).  

 Aquesta menor proporció es deu especialment al baix percentatge de 

llars que reben prestacions d'atur (5,2% vs. 23,2%). 

 19,3% de les llars de Figueres tenen com a mínim un dels seus membres 

aturats. 

 En el 73,1% de les llars de Figueres on hi ha almenys un membre a l'atur 

declara que no es reben ingressos per prestació d'atur, de manera que la 

taxa de cobertura a la llar és només al 26,9%, segons dades de l'enquesta 

realitzada. 

Estabilitat 

Entre 2011 i 2016 als jutjats de Figueres es van tramitar 4.254 assumptes 

relacionats amb desnonaments i execucions hipotecàries (el 22% dels casos 

tramitats als jutjats de la demarcació de Girona). Si bé, no es poden atribuir 

totes als ciutadans de Figueres, ja que són dades referides al Partit Judicial de 

Figueres que inclou més d’un municipi. 
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4. Ocupació 
 

4.1. Marc de referència 
 
La present onada del Mapa de Vulnerabilitat de Figueres ha premés ampliar en gran 

mesura el coneixement sobre els condicionants econòmics locals, i la comparativa 

amb Catalunya en general.  

En el present capítol se centra l'atenció en les característiques del mercat de treball 

i l’ocupació de Figueres, que contextualitzaran la interpretació dels indicadors 

d’exclusió fonamentals. 

Com s'ha comentat en l'apartat anterior, la relació amb el mercat de treball condiciona 

de manera significativa la trajectòria vital i familiar, tant individual dels grups socials. El 

lloc de treball és un motor determinant per tenir cobertes les necessitats bàsiques 

presents i futures, a través dels sistemes contributius de protecció social. Tanmateix, 

una ocupació no és garantia d'inclusió social, ja que la precarietat o mala qualitat de 

les ocupacions són grans generadores d’exclusió. 

Abans d'analitzar els indicadors clau d'exclusió es farà referència a quatre elements 

bàsics del mercat laboral. 

 Població potencialment activa 

 Taxa d’ocupació 

 Contractacions 

 Sinistralitat 

En aquest cas, de nou es tracta d’indicadors que resulten d’estudis per enquesta, 

concretament sobre condicions de vida de la població, que no disposen de la 

informació a nivell local, de tal manera que s’han pogut obtenir gràcies a la realització 

d’un estudi a mida per al municipi de Figueres, l’enquesta d’exclusió social i pobresa 

Figueres 2017, la qual incorpora aquests interrogants. 

A Figueres, l’any 2015, d’acord al padró continu de l’IDESCAT existien un total de 

30.057 persones d’entre 16 i 65 anys, que representen el mercat de treball 

potencial del municipi. 
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Els homes són una part lleugerament superior (51%) que les dones (49%) com 

succeeix a la resta de territoris. 

Taula 24. Població potencialment activa (16 a 64 anys), segons sexe (%). 
Comparativa territorial. 2015 

Pob. 16 a 64 
anys 

Catalunya 
Comarques 
Gironines 

Alt 
Empordà  

Figueres 

% % % Hab. % 

Dones 49,6 48,8 48,7 14.733 49,0 

Homes 50,4 51,2 51,3 15.324 51,0 

Total 100,0 100,0 100,0 30.057 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu. Any 2015 

 

La població potencialment activa a Figueres es concentra entre els 30 i 44 anys 

(39,3%), a diferència de l’entorn més immediat, on trobem que la població 

potencialment activa està entre els 45 i més, representant un 40% aproximadament. 

La població jove (16 a 29 anys) potencialment demandant d’ocupació és 

proporcionalment la meitat del que representa el gruix entre 45 i més. 

Taula 25. Població potencialment activa (16 a 64 anys), segons edats (%). 
Comparativa territorial. 2015 

Pob. 16 a 64 
anys 

Catalunya 
Comarques 
Gironines 

Alt 
Empordà  

Figueres 

% % % Hab. % 

Joves (16 a 29) 21,7 22,4 22,3 7.338 24,4 

16-19 5,6 5,9 5,8 1.841 6,1 

20-24 7,4 7,8 7,7 2.484 8,3 

25-29 8,7 8,7 8,8 3.013 10,0 

30-44 38,0 37,2 37,4 11.820 39,3 

45 i més 40,4 40,5 40,3 10.899 36,3 

Total 100,0 100,0 100,0 30.057 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir d'IDESCAT. Padró continu. Any 2015 

 

En aquesta qüestió la distinció de la població estrangera es basa en la nacionalitat: a 

Figueres el 32% de la població potencialment activa és de nacionalitat 

estrangera. 
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Taula 26. Població potencialment activa (15 a 64 anys), 
segons nacionalitat Figueres. 2015 

Pob. 15 a 64 anys* Pob. % 

Nacionalitat espanyola 20.771 68,0 

Nacionalitat estrangera 9.777 32,0 

Total 30.548 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir d’IDESCAT. Padró continu. Any 2015. 

*Per elaborar aquesta informació les dades ofertes per la font són per edats 
quinquennals, de tal manera que el tram inferior va dels 15 als 19 anys i no 
dels 16 als 19. 

 

El pes dels homes en edat activa és superior entre la població estrangera que 

entre la població amb nacionalitat espanyola, de tal manera que si entre els 

figuerencs amb nacionalitat espanyola, el 50,3% són dones en edat de treballar, entre 

els ciutadans amb nacionalitat estrangera el pes de les dones es redueix a 46,2%. 

Taula 27. Població potencialment activa (15 a 64 anys), segons 
nacionalitat i sexe. Figueres. 2015 

Pob. 15 a 64 anys* 
Nacionalitat espanyola Nacionalitat Estrangera 

Pob. % Pob. % 

Homes 10.314,0 49,7 5.264 53,8 

Dones 10.457,0 50,3 4.513 46,2 

Total 20.771,0 100,0 9.777 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir d’IDESCAT. Padró continu. Any 2015. 

Per elaborar aquesta informació les dades ofertes per la font són per edats quinquennals, de tal 
manera que el tram inferior va dels 15 als 19 anys i no dels 16 als 19. 

 

Per edats, el col·lectiu de 30 a 44 anys és el que té major pes entre la població 

estrangera potencialment activa (47,5%). Entre els estrangers en edat de treballar els 

joves representen un 30,1% i el col·lectiu de més de 45 anys, el 22,4%. Entre la 

població amb nacionalitat espanyola el pes recau en el col·lectiu de 45 anys i més, 

(41,9%). 
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Taula 28. Població potencialment activa (15 a 64 anys), segons nacionalitat, sexe i edat. 
Figueres. 2015 

Pob. 15 a 64 
anys* 

Nacionalitat espanyola. Pobl. Nacionalitat Estrangera. Pobl. 

Homes Dones Total Homes Dones Total 

Joves (15 a 29) 2.503 2.383 4.886 1.473 1.470 2.943 

15-19 790 788 1.578 412 342 754 

20-24 845 766 1.611 439 434 873 

25-29 868 829 1.697 622 694 1.316 

30-44 3.614 3.561 7.175 2.582 2.063 4.645 

45 i més 4.197 4.513 8.710 1.209 980 2.189 

Total 10.314 10.457 20.771 5.264 4.513 9.777 

       

Pob. 15 a 64 
anys* 

Nacionalitat espanyola. % Nacionalitat Estrangera. % 

Homes Dones Total Homes Dones Total 

Joves (15 a 29) 24,3 22,8 23,5 28,0 32,6 30,1 

15-19 7,7 7,5 7,6 7,8 7,6 7,7 

20-24 8,2 7,3 7,8 8,3 9,6 8,9 

25-29 8,4 7,9 8,2 11,8 15,4 13,5 

30-44 35,0 34,1 34,5 49,1 45,7 47,5 

45 i més 40,7 43,2 41,9 23,0 21,7 22,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir d’IDESCAT. Padró continu. Any 2015. 

* Per elaborar aquesta informació les dades ofertes per la font són per edats quinquennals, de tal manera que el tram 
inferior va dels 15 als 19 anys i no dels 16 als 19. 

 

Aquesta diferència per nacionalitats es repeteix entre homes i dones. Però, a més, en 

el col·lectiu d’estrangers, tenen una mica més de pes les dones joves (32,6%) que els 

homes joves (28,0%). Així, cal tenir present una població potencialment activa 

estrangera és més masculina  més jove, i és més jove encara entre les dones 

estrangeres. 
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Gràfic 14. Pes de la població estrangera en cada grup d'edat de població 
potencialment activa. Figueres. 2015 

 

 

L'estimació de la població potencialment activa es realitza exclusivament a partir de 

l'edat. Cal tenir present que hi pot haver moltes persones que no formin part de la 

població activa real, ja sigui per què no estan ocupats ni buscant una ocupació o per 

què no pot fer-ho, per raó de salut o discapacitat greu. També cal tenir present que hi 

ha una petita part de la població que pot ser activa passats els 64 anys.  

Segons la darrera dada publicada, a Figueres, existeixen 16.218 afiliats a la 

Seguretat Social i, d’aquests, un 54% són homes (8.753 persones) i un 46% són 

dones (7.465 persones). 

Taula 29. Afiliats a la Seguretat Social segons sexe. Figueres. 2015-
2016 

  Dones Homes Total 

Desembre 2016 7.465 8.753 16.218 

Setembre 2016 7.642 9.020 16.662 

Juny 2016 7.727 9.289 17.016 

Març 2016 7.323 8.669 15.992 

Desembre 2015 7.321 8.478 15.799 

Setembre 2015 7.386 8.661 16.047 

Juny 2015 7.495 8.845 16.340 

Març 2015 7.110 8.308 15.418 

Font: Elaboració pròpia partir de: Observatori del Treball i Model Productiu 

 

Si tenim en compte les dades més properes en dates entre sí, es pot estimar que a la 

ciutat de Figueres, la taxa d’ocupació, és a dir, el pes de la població afiliada a la 
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Font: Elaboració pròpia partir d’IDESCAT. Padró continu. Any 2015. 
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seguretat social, activa i ocupada, sobre el total de la població potencialment activa és 

del 53,6%. Una xifra molt més baixa que la que s’observa a Catalunya7. 

D’aquesta manera, cal tenir present que a Figueres el pes de la població que no 

està ocupada és molt superior a la del conjunt de Catalunya. 

Taula 30. Estimació de la taxa d'ocupació. Comparativa 
territorial. 2016 

  Catalunya Figueres 

Població de 16 a 64 anys 4.889.300 30.256 

Població afiliada a la Seg. Soc. (Desembre 
2016) 1 

3.035.442 16.218 

Taxa d’ocupació2 62,1 53,6 

Font: Elaboració pròpia partir de: Observatori del Treball i Model Productiu 
2Proporció de persones ocupades de 16 a 64 anys sobre la població potencialment 
activa (persones en edat legal per treballar, és a dir, de 16 a 64 anys) 

 

A partir de les dades d’afiliació a la seguretat social es poden establir altres 

característiques de l’ocupació al municipi. Concretament, cal mencionar que a 

Figueres 1 de cada 4 afiliats a la Seguretat Social (23,2%) és una persona que 

treballa per compte propi. Aquesta proporció és força superior que la del conjunt de 

Catalunya (17,6%). 

Taula 31. Règim de la població ocupada. Març 2017 

  Catalunya Figueres 

Règim General de la Seguretat Social 82,4 76,8 

Autònoms 17,6 23,2 

Total 100,0 100,0 

1 Font: Elaboració pròpia partir de: Observatori del Treball i Model Productiu 
*Proporció de persones ocupades de 16 a 64 anys sobre la població potencialment 
activa (persones en edat legal per treballar, és a dir, de 16 a 64 anys) 

 

Una altra dimensió d’anàlisi de les característiques de l’ocupació a Figueres són les 

contractacions de treball, que ens informen tant del ritme i nivell d’activitat del mercat 

laboral com de la seva estructura. 

                                                
7 La taxa d’ocupació no s’ha de confondre amb la taxa d’activitat ni la taxa d’atur, ja que aquestes dues darreres es 

basen en el total de població en edat de treballar i que està en disposició i condicions de fer-ho, i no en el total de 
població amb les edats adequades. 
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Catalunya Figueres

El ritme de les contractacions a Figueres és molt similar al del conjunt de 

Catalunya. En ambdós territoris s’observa certa estacionalitat de les contractacions 

amb punts de contractació als mesos de juny, juliol i setembre. 

 
Gràfic 15. Evolució de les contractacions. Comparativa territorial. 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En aquest cas, la majoria dels contractes que es registren a Figueres són per 

dones (56,2%). Comparant amb altres territoris, el pes de la contractació femenina 

és superior a la ciutat de Figueres que a la comarca o al conjunt de Catalunya.Com 

es pot observar la contractació és més femenina mentre que el mercat no ho és, 

especialment entre els ciutadans estrangers. 

Taula 32. Percentatge de contractes per sexe. Mitjana 
anual 2015 

Sexe Catalunya Alt Empordà  Figueres 

Dones 47,7 46,9 56,2 

Homes 52,3 53,1 43,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir de l’Observatori del Treball del Dpt. de Treball. 

Font: Elaboració pròpia partir de l’Observatori del Treball i Model Productiu 
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L’estructura d’edats de la contractació a Figueres és molt similar a la del conjunt de 

Catalunya i de la comarca de l’Alt Empordà. Així, la major part dels contractes que es 

fan a Figueres són de joves menors de 30 anys (43,4%), una proporció lleugerament 

més elevada que les contractacions de persones d’entre 30 i 44 anys (38,6%). Per 

tant, únicament el 18% dels contractes són de persones de 45 anys o més. A Figueres 

en comparació al conjunt de Catalunya hi ha més contractació juvenil. 

Taula 33. Contractes segons edats. Mitjana anual 2015 

Edats Catalunya Alt Empordà Figueres 

Joves (16 a 29) 39,5 42,2 43,4 

16-19 4,1 9,0 7,1 

20-24 18,1 18,7 20,0 

25-29 17,3 14,5 16,3 

30-44 41,6 38,3 38,6 

45 i més 18,9 19,5 18,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir de l’Observatori del Treball del Dpt. de Treball. 

 

La majoria de contractes que es fan Figueres són de persones amb un nivell de 

formació definit com d’educació general (50,9%). En segon lloc, se situen els 

contractes a persones amb un nivell d’estudis baix, ja sigui sense estudis o amb 

formació primària (23,8%), seguit de col·lectiu amb formació superior (15,2%). 

En termes generals, l’estructura de la contractació per nivells d’estudis és molt similar 

a la que s’observa a la resta de territoris. Tanmateix cal destacar que la ciutat acumula 

un major percentatge de contractacions de persones amb formació superior que 

el conjunt de la comarca (8,1%), i no s’allunya gaire de la situació del conjunt de 

Catalunya (17,8%). 
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Taula 34. Contractes segons nivell d’estudis. Mitjana anual 2015 

Estudis Catalunya Alt Empordà Figueres 

Sense estudis o estudis primaris 20,9 26,6 23,8 

Sense estudis 3,5 4,9 2,8 

Estudis primaris incomplets 3,2 3,7 1,9 

Estudis primaris complets 14,1 18,0 19,0 

Programes de formació professional 8,4 4,1 9,6 

Educació general 52,9 61,2 50,9 

Superiors 17,8 8,1 15,8 

Tècnics-professionals superiors 4,1 2,2 4,2 

Universitaris primer cicle 5,0 1,6 3,7 

Universitaris segon i tercer cicle 7,8 3,6 7,2 

Altres estudis post-secundaris 0,9 0,7 0,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir de l’Observatori del Treball del Dpt. de Treball. 
 

La comparativa amb la resta de territoris indica que a Figueres hi ha un pes 

lleugerament més alt de les contractacions del sector de serveis que en el conjunt 

de Catalunya, però en la resta de sectors la proporció és força similar al conjunt del 

territori, a excepció de l’Alt Empordà on hi ha major pes de les contractacions del 

sector agrícola. 

Taula 35. Contractes segons sector. Mitjana 
mensual 2015 

Sector Catalunya 
Alt 

Empordà 
Figueres 

Agricultura 3,1 6,1 0,4 

Indústria 13,2 6,3 7,8 

Construcció 4,7 6,1 5,4 

Serveis 79,0 81,5 86,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir de l'Observatori del Treball del Dpt. de 
Treball  

 

Així, la major part de la contractació es concentra en el sector serveis (entre el 82 

i el 89% dels nous contractes durant l’any 2016). Amb una part molt inferior se situa 

la contractació del sector de la indústria, seguit de la construcció i, finalment i de forma 

gairebé residual, el sector de l’agricultura. 
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Taula 36. Contractes de treball registrats segons sector d’activitat 

econòmica. Figueres. Gener 2016 – Gener 2017 

  

Sectors   

Agricultura Indústria Construcció Serveis TOTAL 

Gener 2017 2 91 36 737 866 

Desembre 2016 3 60 32 711 806 

Novembre 2016 7 74 34 900 1015 

Octubre. 2016 2 69 48 904 1023 

Setembre 2016 2 100 67 933 1102 

Agost. 2016 2 106 39 708 855 

Juliol 2016 3 102 36 1113 1254 

Juny 2016 3 107 40 1009 1159 

Maig 2016 - 128 36 821 985 

Maig 2016 3 80 54 804 941 

Març 2016 2 90 35 801 928 

Febrer. 2016 7 109 42 715 873 

Gener 2016 3 75 37 678 793 

      

  

Sectors   

Agricultura Indústria Construcció Serveis TOTAL 

Gener 2017 0,2% 10,5% 4,2% 85,1% 100,0% 

Desembre 2016 0,4% 7,4% 4,0% 88,2% 100,0% 

Novembre 2016 0,7% 7,3% 3,3% 88,7% 100,0% 

Octubre. 2016 0,2% 6,7% 4,7% 88,4% 100,0% 

Setembre 2016 0,2% 9,1% 6,1% 84,7% 100,0% 

Agost. 2016 0,2% 12,4% 4,6% 82,8% 100,0% 

Juliol 2016 0,2% 8,1% 2,9% 88,8% 100,0% 

Juny 2016 0,3% 9,2% 3,5% 87,1% 100,0% 

Maig 2016 - 13,0% 3,7% 83,4% 100,0% 

Abril. 2016 0,3% 8,5% 5,7% 85,4% 100,0% 

Març 2016 0,2% 9,7% 3,8% 86,3% 100,0% 

Febrer. 2016 0,8% 12,5% 4,8% 81,9% 100,0% 

Gener 2016 0,4% 9,5% 4,7% 85,5% 100,0% 

Font: Elaboració pròpia partir de l'Observatori del Treball del Dpt. de Treball  
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Per a finalitzar la contextualització sobre l’ocupació a Figueres, es vol fer un breu 

apunt sobre els nivells de sinistralitat. Tanmateix, les dades disponibles sobre aquest 

fenomen no es faciliten a nivell municipal. És el cas de l’índex de sinistralitat referit als 

accidents en jornada de treball amb baixa8 que s’analitzen a continuació.  

La demarcació de Girona acumula un major índex d’accidentalitat laboral que 

requereixen baixa. Aquesta situació s’explica en primer lloc per què en aquesta 

demarcació aquest índex de sinistralitat és superior en tots els sectors d’activitat. Si bé 

és especialment alt en indústria, cal tenir present que també ho és a l’agricultura i en 

menor grau en la construcció i els serveis. 

Taula 37. Índex de sinistralitat per cada 100.000 persones. 
Comparativa territorial. 2016 
  Catalunya Dem. Girona 

Agricultura 4.546,9 5.581,0 

Industria 4.794,2 6.210,9 

Construcció 7.183,8 7.393,8 

Serveis 2.802,0 3.040,9 

Total 3.342,0 3.948,4 

Font: Elaboració pròpia partir de l’Observatori del Treball i Model Productiu. 

NOTA: Índex de sinistralitat laboral referit a accidents en jornada de treball amb baixa. 
Fórmula: (nombre de sinistres / nombre d'afiliats a l'SS) * 100.000. 

 

 

 

 

Tal i com s’observa en el gràfic següent, els accidents en jornada de treball amb 

baixa han experimentat una notable millora en la darrera dècada però des de 

l’any 2012 aquest ritme de decreixement va desaparèixer i s’observa en el 

període 2012-2016 un lleuger repunt en els dos territoris analitzats, especialment en 

la província de Girona. 

  

                                                
8  La resta de valors disponibles: accidents en jornada de treball sense baixa, els accidents amb baixa + accidents 

sense baixa (en jornada de treball), els accidents in itinere; les malalties professionals amb baixa i les malalties 
professionals sense baixa només es faciliten a nivell provincial. Font: Observatori de Treball. Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya. 
http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.269dd5050bd36e5398740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=c
9ac9e2b29a11210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c9ac9e2b29a11210VgnVCM1000008d0c1e0aR
CRD&vgnextfmt=default 
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Gràfic 16. Accidents en jornada de treball amb baixa. Comparativa territorial. 2006-
2016 
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Font: Elaboració pròpia partir de l’Observatori del Treball i Model Productiu. 
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4.2. Indicadors clau d’exclusió social 
 
Un cop contextualitzat el mercat laboral o l’àmbit de l’ocupació a la ciutat de Figueres i 

en els entorns territorials de referència, en aquesta dimensió es consideren centrals 

com a marcadors d’exclusió social els indicadors relatius a la tres subdimensions 

fonamentals: la temporalitat, l’atur i el nivell de cobertura de les prestacions laborals. 

D’una banda, es tracta de valorar fins a quin punt l’ocupació que es crea és estable o 

no. En segon lloc, l’anàlisi de l’atur permetrà determinar la situació més greu en termes 

de mercat laboral: la falta d’ocupació. 

 

Àmbit ocupació: Estructura d’indicadors d’exclusió 
Subdimensió Indicador Nom Descripció 

Atur 

1 Taxa d'activitat 
Població activa/Població de 16 
anys i més 

2 Taxa d'atur estimada 
Percentatge de la població 
activa que està desocupada 

3 Taxa d'atur registrat 
Població desocupada registrada 
mensual/Població activa local 
estimada*100 

4 
Taxa de cobertura 
d'atur 

Població que rep la prestació de 
l'atur/Població registrada a l'atur 

Temporalitat 5 Taxa de temporalitat 
Pes de la contractació temporal 
sobre el total de contractes 
realitzats. 
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A. Atur 
 

Com és conegut, l’atur és un dels elements centrals en l’anàlisi de les condicions de 

vida de la població. Molt sovint s’associa el fet d’estar aturat amb un dels factors de 

risc d’exclusió més rellevants, fet pel qual cal parar especial atenció a l’anàlisi d’aquest 

indicador.  

Per conèixer les dades d’atur existeixen diverses metodologies entre les quals destaca 

l’Enquesta de Població Activa (EPA) i el registre de l’atur de les SOC o INEM. Les 

dades més conegudes sobre atur provenen de l’EPA que suposa la principal font de tal 

manera que les taxes d’atur més conegudes són les provinents d’aquesta. 

Cal recordar però, que aquesta operació central de l’estadística espanyola no facilita 

dades a nivell local, de tal manera que per a l’anàlisi d’aquesta qüestió en aquesta 

diagnosi es farà sempre referència a la població registrada com a aturada, no la que 

declara estar aturada (és a dir, voler i buscar treball i no trobar-ne).  

Gràcies a l'enquesta d’exclusió social i pobresa, es pot estimar que el 77,6%dels 

ciutadans de Figueres estan laboralment actius, i el 20,2% es troba inactiu. 

 
Entre els actius, la taxa d'atur se situa en 19,7%.  

 A Figueres hi ha una taxa d’activitat molt similar a la registrada en el conjunt 

de Catalunya (78,7% i 77,6%). 

 En canvi, la taxa d'atur a Figueres se situa per sobre de la taxa catalana tant 

si es compara amb l'EPA (15,3 vs. 19,7%) com amb l'atur registral (12,7% i 

17,4%). 

Taula 38. Taxa d'atur registral. Comparativa territorial. 

  Catalunya Figueres 

  
(2017, 1r 

trim.)1 
(2017)2 

Taxa d'activitat de 16 a 64 anys 78,7 77,6 

Taxa d'atur 15,3 19,7 

Base: 404 

Font:  
1 Elaboració pròpia a partir de: Enquesta de població activa, INE. 1r. trimestre del 2017 
2 Elaboració pròpia a partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
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 Si es comparen els resultats en base a l’atur registrat, la Generalitat de 

Catalunya estima que la taxa d’atur registral de Catalunya és del 11,1% i 14% 

per a Figueres. Com es pot observar es tracta de taxes inferiors a les de l’EPA 

però que marquen la mateixa tendència, a Figueres l’atur té un major pes que 

Catalunya, així com si es compara amb Girona província o àmbit comarcal. 

 

Taula 39. Taxa d'atur registral. Comparativa territorial. 

  Catalunya
1
 Figueres

2
 

Taxa atur registral 2n trim. 2017 11,1 14,0 

Base: 404 
Font:  
1 Observatori del Treball i l’Ocupació. Generalitat de Catalunya 
2. Elaboració pròpia a partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 

 
 

A partir de les dades facilitades per les fonts oficials, s'observa que la taxa d’atur 

registrat de Figueres és més elevada que la de la resta de territoris analitzats. 

Gràfic 17. Evolució de la taxa d’atur registrat. Comparativa territorial. 2014-2017 

 

 

La taxa d’atur registrat ha experimentat una evolució a la baixa. Com s’observa, des 

de l’any 2014 fins l’últim trimestre del l’any aquesta ha disminuït al voltant dels dos 

punts i mig. Així, la situació de Figueres se situa en pràcticament tots els períodes 
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Font: Elaboració pròpia partir de l’Observatori del Treball del Dpt. de Treball. 
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amb un nivell d’atur registrat per sobre del que es dóna a Catalunya en conjunt, la 

província de Girona i a la comarca de l’Alt Empordà. 

A 31 de desembre de l’any 2016, aquest pes de l’atur situa la ciutat tres punts per 

sobre del conjunt de Catalunya (14,8%) i dos de la demarcació de Girona (15,5%) i de 

la comarca (15,5%). 

Taula 40. Evolució de la taxa d'atur registrat. Comparativa territorial. 

 
Catalunya Dem. Girona Alt Empordà Figueres 

3r trim. 2014 19,1 20,3 16,1 20,0 

4t trim. 2014 19,9 22,4 18,5 21,3 

1r trim. 2015 20,0 21,9 17,5 21,0 

2n trim. 2015 19,1 19,2 13,6 17,9 

3r trim. 2015 17,5 18,1 14,5 18,2 

4t trim. 2015 17,7 19,7 17,1 19,6 

1r trim. 2016 17,4 17,5 15,6 19,2 

2n trim. 2016 15,9 17,0 12,2 16,1 

3r trim. 2016 14,6 14,6 13,3 16,4 

4t trim. 2016 14,8 15,5 15,5 17,6 

Font: Elaboració pròpia partir de l’Observatori del Treball del Dpt. de Treball i de l’INE. EPA. 

 

A la ciutat de Figueres el 50,7% de les persones aturades registrades són homes. 

les diferències amb la resta de territoris són lleus si bé a Figueres hi ha 

proporcionalment més homes que dones.  

Taula 41. Atur registrat segons sexe. Mitjana 2015 

Sexe Catalunya Dem. Girona Alt Empordà Figueres 

Dones 52,6 50,4 50,4 49,3 

Homes 47,4 49,6 49,6 50,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir de l’Observatori del Treball del Dpt. de Treball. 

 

Quant a l’edat de l’atur registrat, a la ciutat el grup de joves (16 a 29) té major 

pes, de la mateixa manera que succeeix a la resta de territoris. En canvi, a Figueres el 

pes del col·lectiu de 45 anys i més és inferior al que s’observa al conjunt de Catalunya 

i lleugerament per sota de la resta de territoris analitzats.  
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Taula 42. Atur registrat segons edat. Mitjana 2015 (gener-desembre) 

Edat Catalunya Dem. Girona Alt Empordà Figueres 

Joves (16 a 29) 36,1 37,6 37,7 38,8 

16-19 4,4 4,8 4,4 4,9 

20-24 12,3 13,2 13,3 13,7 

25-29 19,4 19,6 19,9 20,2 

30-44 31,0 31,2 32,6 33,7 

45 i més 32,9 31,2 29,8 27,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir de l’Observatori del Treball del Dpt. de Treball. 

 

L’anàlisi per nivell d’estudis mostra un atur registrat concentrat en les persones 

amb educació general (52,4%), però molt per sota del que suposa aquest 

col·lectiu entre els aturats registrats al conjunt de Catalunya (63,1%) i de la 

demarcació de Girona (61,2%). 

D’altra banda, a Figueres la població registrada com a aturada té un nivell 

d’estudis primaris o no té estudis (41,4%), molt superior al pes que té aquest 

segment entre la població del conjunt de Catalunya (14,9%). Cal dir, que 

l’estructura de l’atur registrat a Figueres i a la comarca de l’Alt Empordà és bastant 

similar. 
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Taula 43. Atur registrat segons estudis. Mitjana 2015. (gener-desembre) 

Estudis Catalunya Dem. Girona Alt Empordà Figueres 

Sense estudis o estudis 
primaris 

14,9 27,3 36,4 41,4 

Sense estudis 1,6 5,0 5,9 6,7 

Estudis primaris incomplets 5,2 12,1 15,9 19,5 

Estudis primaris complets 8,1 10,2 14,7 15,2 

Programes de formació 
professional 

8,8 6,3 5,0 4,4 

Educació general 62,4 57,0 51,9 49,2 

Superiors 13,9 9,4 6,7 5,1 

Tècnics-professionals superiors 6,0 3,9 2,6 1,9 

Universitaris primer cicle 2,5 1,9 1,3 0,9 

Universitaris segon i tercer cicle 5,3 3,5 2,7 2,1 

Altres estudis post-secundaris 0,1 0,1 0,1 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir de l’Observatori del Treball del Dpt. de Treball. 

 

Per ocupacions, les elementals (40,1%) i secundàriament els treballadors 

restauració, personal i venedors (26,0%) i artesans, treballadors indústries i 

construcció (13,8%), son les que més pes tenen en nombre d’aturats registrats, i 

en les tres ocupacions per sobre del nivell del conjunt de Catalunya.  

Amb menor pes se situen les persones provinents d’ocupacions com empleats oficina 

comptables i administratius (7,0%) o com a operadors instal·lacions i maquinària, i 

muntadors (4,9%). En aquests casos, així com en la resta d’ocupacions que aporten 

un menor nombre d’aturats, el pes és inferior al del conjunt de Catalunya, menys en 

treballadors restauració, personals i venedors (20,6%) i ocupacions elementals 

(30,2%). 
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Taula 44. Atur registrat segons ocupació. Mitjana 2015. 

Ocupació Catalunya 
Dem. 

Girona 
Alt 

Empordà 
Figueres 

Ocupacions militars 0,0 0,0 0,0 0,0 

Directors i gerents 1,6 0,9 0,9 0,6 

Professionals científics i intel·lectuals 5,8 4,0 3,0 2,3 

Tècnics i professionals de suport 8,3 6,0 4,8 3,5 

Empleats oficina comptables i administratius 11,7 9,3 8,3 7,0 

Treballadors restauració, personals i venedors 20,6 22,7 27,3 26,0 

Treballadors act. agrícoles, ramaderes i 
pesqueres 

1,1 1,8 2,2 1,8 

Artesans, treballadors indústries i construcció 13,6 14,4 13,7 13,8 

Operadors instal·lacions i màquines, i muntadors 7,0 6,3 4,9 4,9 

Ocupacions elementals 30,2 34,7 35,0 40,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir de l’Observatori del Treball del Dpt. de Treball. 

 

Finalment, el sector serveis (65,2%) acumula la gran majoria de l’atur registrat, 

tant a Figueres com a la resta de territoris. A continuació se situa la construcció 

(12,9%). Per contra el 5,7% de l’atur registrat a la ciutat és del sector industrial, per 

sota del que suposa a Catalunya (13,4%), mentre que els aturats sense ocupació 

anterior representa un 9,1%, i l’atur registrat provinent de l’agricultura 7,1%. Sent així 

la indústria el sector més reduït. 

Taula 45. Atur registrat segons sector. Mitjana 2015. 

Sector Catalunya 
Dem. 

Girona 
Alt 

Empordà 
Figueres 

Agricultura 2,6 4,0 5,8 7,1 

Indústria 13,2 11,3 6,6 5,7 

Construcció 11,3 13,3 13,4 12,9 

Serveis 66,8 65,0 67,2 65,2 

Sense ocupació anterior 6,1 6,5 7,1 9,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir de l’Observatori del Treball del Dpt. de Treball. 

 

 
  



 

D’altra banda, com s'ha comentat en l'apartat anterior 

prestacions de desocupació es calcula com el percentatge de persones que reben 

algun tipus de prestació sobre el total de persones registrades a l'atur.

D'acord a l'enquesta realitzada es pot estimar aquest valor per al conjunt de llars de 

Figueres. Com s’ha vist en el capítol 6: 

Figueres tenen com a mínim un dels seus membres aturats

En el 73,1% de les llars de Figueres on hi ha al

reben ingressos per prestació d'atur, de manera que la taxa de cobertura a la llar 

és només al 26,9%. 

Gràfic 18. Percentatge de llars amb persones aturades que no reben prestació 

 

Aquest fet pot explicar-se perquè una part important dels aturats perden el

percebre una prestació a mesura que augmenta el temps en situació 

lloc, per l’alta temporalitat de la contractació. Tal i com s’indica a continuació, existeix 

una elevada temporalitat ja que més del 80% de la contractació feta en 2016 va se 

temporal. 

Pel que fa a la baixa intensitat del treball, la 

treballats per tots els membres de la llar i el nombre 

podrien treballar com a màxim totes les persones en edat de treballar, no sembla ser 

un factor explicatiu important 

una llar amb una intensitat del treball molt baixa, una xifra pràcticament idèntica al 

nivell registrat en el global de Catalunya (7,2%).

Llars amb 
persones 

aturades, amb 
prestació 

d'atur
26,9%

Base (llars amb almenys una persona a l
Font: Elaboració pròpia a partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017

com s'ha comentat en l'apartat anterior la taxa de cobertura de les 

prestacions de desocupació es calcula com el percentatge de persones que reben 

algun tipus de prestació sobre el total de persones registrades a l'atur. 

realitzada es pot estimar aquest valor per al conjunt de llars de 

Figueres. Com s’ha vist en el capítol 6: Situació laboral, el 19,3% de les llars de 

Figueres tenen com a mínim un dels seus membres aturats. 

En el 73,1% de les llars de Figueres on hi ha almenys un membre a l'atur no 

reben ingressos per prestació d'atur, de manera que la taxa de cobertura a la llar 

Percentatge de llars amb persones aturades que no reben prestació 
d'atur. Figueres. 

se perquè una part important dels aturats perden el

percebre una prestació a mesura que augmenta el temps en situació d’atur i, en segon 

lloc, per l’alta temporalitat de la contractació. Tal i com s’indica a continuació, existeix 

una elevada temporalitat ja que més del 80% de la contractació feta en 2016 va se 

Pel que fa a la baixa intensitat del treball, la relació entre el nombre de mesos 

treballats per tots els membres de la llar i el nombre total de mesos que, en teoria, 

podrien treballar com a màxim totes les persones en edat de treballar, no sembla ser 

un factor explicatiu important ja que a Figueres el 7,3% de la població catalana viu en 

una llar amb una intensitat del treball molt baixa, una xifra pràcticament idèntica al 

nivell registrat en el global de Catalunya (7,2%). 

aturades, amb 

Llars amb 
persones 
aturades, 

sense 
prestació 

d'atur
73,1%

Base (llars amb almenys una persona a l’atur) 78 
laboració pròpia a partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017
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la taxa de cobertura de les 

prestacions de desocupació es calcula com el percentatge de persones que reben 

 

realitzada es pot estimar aquest valor per al conjunt de llars de 

el 19,3% de les llars de 

menys un membre a l'atur no 

reben ingressos per prestació d'atur, de manera que la taxa de cobertura a la llar 

Percentatge de llars amb persones aturades que no reben prestació 

 

se perquè una part important dels aturats perden el dret a 

d’atur i, en segon 

lloc, per l’alta temporalitat de la contractació. Tal i com s’indica a continuació, existeix 

una elevada temporalitat ja que més del 80% de la contractació feta en 2016 va se 

ació entre el nombre de mesos 

total de mesos que, en teoria, 

podrien treballar com a màxim totes les persones en edat de treballar, no sembla ser 

% de la població catalana viu en 

una llar amb una intensitat del treball molt baixa, una xifra pràcticament idèntica al 

Llars amb 
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prestació 

d'atur
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laboració pròpia a partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
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B. Temporalitat 
 

Complementàriament s'ha demanat a l'enquesta sobre els mesos treballant i a 

l'atur. Aquesta dada permet saber que a Figueres, en el darrer any, la població 

activa ha treballat de mitjana 9,7 dels 12 mesos de l'any.  

 La població amb feina ha treballat pràcticament tot l'any (11,4 mesos) 

 Però la població a l'atur ha treballat només 2,6 mesos passant de mitjana 9 

mesos de l'any a l'atur. 

 

Les dades de contractació indiquen que la majoria dels contractes que es registren 

a Figueres són temporals. Si bé per norma general a tots els territoris el pes dels 

contractes temporals és molt superior, val a dir que la dada comarcal és 

lleugerament inferior que la que s’observa al conjunt de la demarcació i de tota 

Catalunya. 

Taula 46. Taxa de temporalitat. Comparativa territorial. 2016. 

  Catalunya Dem. Girona Alt Empordà Figueres 

2016 87,4 86,8 82,8 83,9 

Font:  Elaboració pròpia partir de l’Observatori del Treball del Dpt. de Treball. 

NOTA: % de contractes temporals sobre el total de contractes registrats.   

 

El juny i juliol va l’any 2016 van ser els mesos de l’any 2016 en els quals es van 

registrar més contractacions. Com s’ha observat en la taula anterior, aquests van ser 

majoritàriament contractes temporals. En aquest sentit, s’observa una tendència a 

l’equilibri ja que la temporalitat se situa durant tot l’any entre el 81 i el 86% mentre que 

la nova contractació indefinida gira entorn el 10%. 

  



 

 

72 

 

Taula 47. Contractes de treball segons tipus de contractació. 
Figueres. Gener 2016 – Gener 2017. 

  

Sectors   

Inici 
indefinits 

Inici 
temporal 

Convertits 
indefinits 

TOTAL 

Gener 2017 105 707 54 866 

Desembre 2016 96 662 48 806 

Novembre 2016 105 858 52 1015 

Octubre. 2016 126 839 58 1023 

Setembre 2016 108 938 56 1102 

Agost. 2016 72 737 46 855 

Juliol 2016 126 1076 52 1254 

Juny 2016 106 985 68 1159 

Maig 2016 101 834 50 985 

Maig 2016 103 776 62 941 

Març 2016 111 762 55 928 

Febrer. 2016 112 715 46 873 

Gener 2016 91 662 40 793 

      

  

Sectors   

Inici 
indefinits 

Inici 
temporal 

Convertits 
indefinits 

TOTAL 

Gener 2017 12,1% 81,6% 6,2% 100,0% 

Desembre 2016 11,9% 82,1% 6,0% 100,0% 

Novembre 2016 10,3% 84,5% 5,1% 100,0% 

Octubre. 2016 12,3% 82,0% 5,7% 100,0% 

Setembre 2016 9,8% 85,1% 5,1% 100,0% 

Agost. 2016 8,4% 86,2% 5,4% 100,0% 

Juliol 2016 10,0% 85,8% 4,1% 100,0% 

Juny 2016 9,1% 85,0% 5,9% 100,0% 

Maig 2016 10,3% 84,7% 5,1% 100,0% 

Abril. 2016 10,9% 82,5% 6,6% 100,0% 

Març 2016 12,0% 82,1% 5,9% 100,0% 

Febrer. 2016 12,8% 81,9% 5,3% 100,0% 

Gener 2016 11,5% 83,5% 5,0% 100,0% 

Font: Elaboració pròpia partir de l’Observatori del Treball del Dpt. de Treball. 
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A la ciutat de Figueres, els contractes temporals són o bé de durada indeterminada 

(31,2%) o d’entre 1 i 6 mesos (35,5%). L’elevat pes d’aquesta durada, especialment 

dels contractes d’1 a 3 mesos, és una de les característiques principals que 

diferencien la contractació temporal a Figueres i a l’Alt Empordà de la del 

conjunt de Catalunya, donada l’estacionalitat de la seva estructura d’ocupació. 

En canvi, a Catalunya tenen un pes molt més elevat les contractacions de menys d’1 

mes, mentre que a Figueres el 28,5% de les contractacions tenen aquesta durada. 

Taula 48. Durada del contracte temporal. Mitjana mensual. 
Comparativa territorial. 2015. 

Durades Catalunya Alt Empordà Figueres 

Igual o menys d’un mes 40,5 24,2 28,5 

D’1 a 6 mesos 21,1 39,7 35,5 

D’1 a 3 11,8 24,7 21,7 

De 3 a 6 9,3 14,9 13,8 

De 6 a 12 mesos 3,1 3,8 4,4 

De 12 a 18 mesos 0,1 0,1 0,0 

De 18 a 24 mesos 0,1 0,0 0,1 

Més de 24 mesos 0,4 0,2 0,3 

Indeterminada 34,8 32,0 31,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir de l'Observatori del Treball del Dpt. de Treball  
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4.3. Síntesi context i indicadors d’ocupació 
 

Marc de referència 

A Figueres, l’any 2015, existien un total de 30.057 persones d’entre 16 i 65 anys, 

que representen el mercat de treball potencial del municipi. 

 D’aquests, un 32% de la població potencialment activa és de 

nacionalitat estrangera. 

El pes dels homes en edat activa és superior entre la població estrangera 

que entre la població amb nacionalitat espanyola. Mentre el 50,3% dels 

figuerencs en edat de treballar i amb nacionalitat espanyola són dones, entre els 

ciutadans amb nacionalitat estrangera el pes de les dones es redueix a 46,2%. 

Cal tenir present una població potencialment activa estrangera és més 

masculina  més jove, i és més jove encara entre les dones estrangeres. 

Segons la darrera dada publicada, a Figueres, existeixen 16.218 afiliats a la 

Seguretat Social i, d’aquests, un 54% són homes (8.753 persones) i un 46% són 

dones (7.465 persones). Es tracta d’un municipi on el pes de la població que no 

està ocupada és molt superior a la del conjunt de Catalunya. 

 1 de cada 4 afiliats a la Seguretat Social (23,2%) és una persona que 

treballa per compte propi. Aquesta proporció és força superior que la del 

conjunt de Catalunya (17,6%). 

El ritme de les contractacions a Figueres és molt similar al del conjunt de 

Catalunya. S’observa certa estacionalitat, amb punts de contractació als mesos 

de juny, juliol i setembre. 

En aquest cas, la majoria dels contractes que es registren a Figueres són per 

dones (56,2%), la qual cosa indica un pes de la contractació femenina superior 

que a la comarca o al conjunt de Catalunya. La contractació és més femenina 

mentre que el mercat no ho és, especialment entre els ciutadans estrangers. 

 Pel que fa a l’estructura d’edats de la contractació, tot i que no s’observen 

grans diferències, a Figueres hi ha més contractació juvenil. 

 La majoria de contractes que es fan Figueres són de persones amb un 

nivell de formació definit com d’educació general (50,9%). 
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 Tanmateix cal destacar que la ciutat acumula un major percentatge de 

contractacions de persones amb formació superior que el conjunt de 

la comarca (8,1%), i no s’allunya gaire de la situació del conjunt de 

Catalunya (17,8%). 

 A Figueres hi ha un pes lleugerament més alt de les contractacions 

del sector de serveis que en el conjunt de Catalunya, però en la resta de 

sectors la proporció és força similar. 

La demarcació de Girona acumula un major índex d’accidentalitat laboral 

que requereixen baixa. L’índex de sinistralitat és superior en tots els sectors 

d’activitat, si bé és especialment alt en indústria. 

Indicadors clau d’exclusió social 

Atur 

Gràcies a l'enquesta d’exclusió social i pobresa, es pot estimar que el 77,6%dels 

ciutadans de Figueres estan laboralment actius, i el 20,2% es troba inactiu. 

 
Entre els actius, la taxa d'atur se situa en 19,7%.  

 A Figueres hi ha una taxa d’activitat molt similar a la registrada en el 

conjunt de Catalunya (78,7% i 77,6%). 

 En canvi, la taxa d'atur a Figueres se situa per sobre de la taxa 

catalana tant si es compara amb l'EPA (15,3 vs. 19,7%) com amb l'atur 

registral (12,7% i 17,4%). 

 Si es comparen els resultats en base a l’atur registrat, la taxa d’atur 

registral de Catalunya és del 11,1% i 14% per a Figueres. Es tracta de 

taxes inferiors a les de l’EPA però que marquen la mateixa tendència, a 

Figueres l’atur té un major pes que Catalunya, així com si es compara 

amb Girona província o àmbit comarcal. 

La taxa d’atur registrat ha experimentat una evolució a la baixa. Des de l’any 

2014 fins l’últim trimestre del l’any 2016, aquesta ha disminuït al voltant dels dos 

punts i mig. 

El 50,7% de les persones aturades registrades són homes. Tot i que les 

diferències amb la resta de territoris són lleus, a Figueres hi ha proporcionalment 

més homes que dones.  
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Quant a l’edat de l’atur registrat, a la ciutat el grup de joves (16 a 29) té major 

pes, com succeeix a la resta de territoris, però a Figueres el pes del col·lectiu de 

45 anys i més és inferior al que s’observa al conjunt de Catalunya. 

La meitat de l’atur registrat es concentra en les persones amb educació 

general (52,4%), però molt per sota del que suposa aquest col·lectiu entre els 

aturats registrats al conjunt de Catalunya (63,1%) i de la demarcació de Girona 

(61,2%). 

D’altra banda, a Figueres la població registrada com a aturada té un nivell 

d’estudis primaris o no té estudis (41,4%), molt superior al pes que té aquest 

segment entre la població del conjunt de Catalunya (14,9%). Cal dir, que 

l’estructura de l’atur registrat a Figueres i a la comarca de l’Alt Empordà és bastant 

similar. 

Per ocupacions, les elementals (40,1%) i secundàriament els treballadors 

restauració, personal i venedors (26,0%) i artesans, treballadors indústries i 

construcció (13,8%), son les que més pes tenen en nombre d’aturats 

registrats, i en les tres ocupacions per sobre del nivell del conjunt de Catalunya.  

Finalment, el sector serveis (65,2%) acumula la gran majoria de l’atur 

registrat, tant a Figueres com a la resta de territoris. 

 D'acord a l'enquesta realitzada, el 19,3% de les llars de Figueres tenen 

com a mínim un dels seus membres aturats. 

 En el 73,1% de les llars de Figueres on hi ha almenys un membre a 

l'atur no reben ingressos per prestació d'atur, de manera que la taxa 

de cobertura a la llar és només al 26,9%. 

Complementàriament s'ha demanat a l'enquesta sobre els mesos treballant i 

a l'atur. Aquesta dada permet saber que a Figueres, en el darrer any, la 

població activa ha treballat de mitjana 9,7 dels 12 mesos de l'any. 

 

 La població amb feina ha treballat pràcticament tot l'any (11,4 mesos) 

 Però la població a l'atur ha treballat només 2,6 mesos passant de 

mitjana 9 mesos de l'any a l'atur. 
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Temporalitat 

Les dades de contractació indiquen que la majoria dels contractes que es 

registren a Figueres són temporals. Si bé per norma general a tots els 

territoris el pes dels contractes temporals és molt superior, val a dir que la 

dada comarcal és lleugerament inferior que la que s’observa al conjunt de la 

demarcació i de tota Catalunya. 

A la ciutat de Figueres, els contractes temporals són o bé de durada 

indeterminada (31,2%) o d’entre 1 i 6 mesos (35,5%). L’elevat pes d’aquesta 

durada, especialment dels contractes d’1 a 3 mesos, és una de les 

característiques principals que diferencien la contractació temporal a 

Figueres i a l’Alt Empordà de la del conjunt de Catalunya, donada 

l’estacionalitat de la seva estructura d’ocupació. En canvi, a Catalunya tenen 

un pes molt més elevat les contractacions de menys d’1 mes, mentre que a 

Figueres el 28,5% de les contractacions tenen aquesta durada. 
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5. Educació 
 

5.1. Marc de referència 
 
A les societats occidentals l'educació, juntament amb la família i el mercat de treball, 

és un dels fonaments socials a partit de qual es construeixen les es capacitats de la 

ciutadania i es fonamental la identitat cultural. Infants i joves són els principals 

destinataris del sistema educatiu els quals, en la interacció entre escola-família se 

socialitzen en les etapes inicials de la vida, i aprenen habilitats socials així com valors, 

normes, hàbits i actituds. Les particularitats de les xarxes familiars que s'aborden en el 

proper capítol, sovint impliquen atribuir a l'escola majors responsabilitats al sistema 

educatiu, sovint en relació a l'escassetat de temps que tenen les famílies per a la cura i 

l’atenció educativa dels fills i filles.   

En relació a l'àmbit d'anàlisi de l'educació, com en altres apartats del Mapa de 

Vulnerabilitat, en primer lloc es descriuen les característiques bàsiques per passar a 

continuació als indicadors d’exclusió.  

Com s’ha comentat en tant que una de les dimensions més abordades per les ciències 

socials, existeixen multitud de variables i conceptes que es consideren rellevants en 

l’anàlisi de l’educació i la formació.  

Amb l'objectiu de ser sintètics, s’inicia l'anàlisi amb la descripció del nivell d’instrucció 

de la població. A l’hora d’interpretar les dades sobre nivell educatiu procedents de 

l’enquesta d’exclusió social i pobresa a Figueres, realitzada telefònica-i-presencialment 

a 404 veïns de Figueres entre el 24 d’abril i 12 de maig de l’any 2017.  

A partir d'aquesta font, recent però no 

exhaustiva, la meitat de la població de 

Figueres de 16 anys i més (49,6%) hauria 

assolit formació secundària, de batxillerat o 

de Formació Professional. 1 de cada 10 

persones no sap llegir o escriure o no té 

estudis (9,4%) mentre que al voltant d’un 

vint per cent de la població té estudis 

primaris (21,2%), proporció quasi igual a la 

que ha assolit formació superior (20%). 

Taula 49. Població de 16 anys i més 
segons nivell d'instrucció. 
Figueres. 2017.  

Nivells d'instrucció 2017 

No sap llegir o escriure 
 o no té estudis 

10,9 

Primer grau 21,5 

Segon grau 46,8 

Tercer grau 20,0 

No contesta 0,7 

Base: 404 
Font: Elaboració pròpia partir de l’Enquesta 
d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
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Segons dades de l’any 2011, a la ciutat de Figueres existeix un xifra molt similar 

de població analfabeta i sense estudis o amb formació primària incompleta 

(10,9%), que a nivell comarcal (8,9%), regional (9,8%) i català (10,0%), tot i que 

amb les dades de l’any 2017 s’observa un augment de gairebé un punt respecte la 

dada municipal recollida pel Cens de població de l’any 2011. 

A Figueres hi ha més persones amb estudis primaris que a qualsevol dels altres 

territoris analitzats però, en canvi, és el territori on hi ha menor pes de la població 

amb estudis de segon grau (46,8%, mentre que la resta de territoris ronden entre el 

56 i el 60%). 

Pel que fa al percentatge de població amb als estudis superiors, s’assimila molt a 

la situació general de Catalunya l’any 2011 (20%), i és superior a la dada comarcal i 

regional. 

Taula 50. Població de 16 anys i més segons nivell d'instrucció. Comparativa territorial. 
2011 i 2016. 

Nivells d'instrucció 
Catalunya 

(2011)1 

Com. 
Gironines 

(2011)1 

Alt 
Empordà 

(2011)1 

Figueres 
(2011)1 

 

Figueres 
(2017)2 

No sap llegir o escriure o no té 
estudis 

10,0% 9,8% 8,9% 9,1% 10,9% 

Primer grau 13,5% 15,4% 16,4% 17,9% 21,5% 

Segon grau 56,1% 58,4% 59,5% 58,7% 46,8% 

Tercer grau 20,3% 16,4% 15,2% 14,1% 20,0% 

No contesta - - -  - 0,7% 

Base: 404 
Font: 
1Elaboració pròpia partir d’ IDESCAT a partir del Cens de població. 
2 Elaboració pròpia partir de l’Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017: Metodologia a partir d’una mostra de 
persones. 

Per tal de saber com ha pogut afectar a aquesta tendència la població resident a 

Figueres que ha nascut a l’estranger, que representa un percentatge important de la 

població del municipi, s’analitza la diferència entre els nivells educatius actuals 

d’ambdós col·lectius. Aquesta comparació només es pot realitzar en base al cens de 

població 2011.  

La població nascuda a l’Estat espanyol té un nivell d’estudis força superior al de 

la població estrangera. L’any 2011, l’11,6% de les persones nascudes a l’estranger 

consten com a població analfabeta o sense estudis, una proporció superior a la de 

persones nascudes a Espanya (8%). Aquest mateix fet, que la població estrangera 

mostri nivells més alts que l’autòctona, també és produeix al nivell formatiu de primer 

grau, on es detecta una diferència de gairebé un 5% (21,3% i 16,6% respectivament). 
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Per contra, a la ciutat de Figueres existeix un major pes de la població amb estudis de 

segon grau respecte el pes de la població estrangera amb el mateix nivell d’estudis. 

Tot i això, la diferència és mínima i (0,9%). En ambdós casos més d’un cinquanta per 

cent de la població s’ubica en aquesta franja educativa. 

Finalment, on sí tornen a existir diferències importants és en la població que disposa 

d’un nivell d’instrucció superior. Mentre un 16,3% de la població de Figueres nascuda 

a Espanya té aquest nivell d’estudis, només un 8,8% de la població nascuda a 

l’estranger ha assolit estudis d’aquest nivell. 

Taula 51. Nivell d’instrucció de la població segons lloc de 
naixement. Població de 16 anys i més. Figueres. 2011 

Nivells d’instrucció 
Figueres 

2011 

Lloc de naixement 

Espanya Estranger 

No sap llegir o escriure o no té 
estudis 

9,1 8,0 11,6 

Primer grau 17,9 16,6 21,3 

Segon grau 58,8 59,1 58,2 

Tercer grau 14,1 16,3 8,8 

Font: Elaboració pròpia partir d’ IDESCAT a partir del Cens de població. 

 

També s'observen diferències entre homes i dones. Només el 6,6% dels homes no 

té instrucció, contra l’11,4% d’elles. 

Així, els homes tenen més escolaritat que les dones, tot i que no tenen el mateix pes 

en tots els nivells. Mentre que el existeix un pes superior dels homes en els estudis de 

primer grau i de segon grau, una proporció més gran de dones tenen estudis superiors 

(el 14,1% d’elles contra el 13,8% d’ells). 

 

 

 

 

 

 

Taula 52. Nivell d’instrucció de la població 
segons sexe. Figueres. 2011 

Nivells d’instrucció 2011 
Sexe 

Dona Home 

No sap llegir o escriure 
 o no té estudis 

9,1 11,4 6,6 

Primer grau 17,9 16,5 19,5 

Segon grau 58,8 57,7 60,1 

Tercer grau 14,1 14,4 13,8 

Font: Elaboració pròpia partir d’ IDESCAT a partir del Cens de 
població. 
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En relació al lloc de naixement de l'alumnat, cal dir que 26,9% de l’alumnat a la ciutat 

de Figueres és nascut a l’estranger. Aquest percentatge és superior en l’etapa de 

l’educació infantil i primària (37,7% i 27,1%) i la seva presència en escoles de 

titularitat privada és molt reduïda (15,9% i 10,5%).  

Pel que fa als estudiants d’ESO, 1 de cada 4 estudiants són estrangers (23,5%) i 

majoritàriament també estan adscrits en els centres públics. S’observa també que 

l’alumnat estranger es redueix de manera important en la formació post-

obligatòria, especialment en CFGS i Batxillerat. Cal tenir present que no es disposa 

de dades per a PGS ni educació especial. 

Tenint en compte que una distribució equitativa d’alumnat estranger per sectors de 

titularitat comportaria un índex d’equitat igual a 1 (un índex superior indica un 

desequilibri de l’escolarització de l’alumnat estranger el qual es concentra més en el 

sector públic). Dit això, l’índex d’equitat de Figueres és 2,4, el que s'allunya força 

del nivell equitatiu (1). A més aquest varia en funció del nivell educatiu; aquest és 

del 3,1 en l’educació primària, ja que només 89 alumnes estrangers estaven 

matriculats en una escola privada, reduint-se al 2,8 en l’educació infantil, i al 2,0 a 

l’educació secundària obligatòria (ESO). 

En educació post-obligatòria de Batxillerat i CFGS no hi ha oferta educativa de 

titularitat privada i, per tant, l’alumnat estranger i l’alumnat no estranger es concentra al 

100% en centres públics igual que l’alumnat no estranger. Així, l’índex d’equitat no es 

pot calcular. 

Quant al percentatge d’alumnes estrangers i l’índex d’equitat, s’observa que  entre 

centres públics i privats, en educació infantil, batxillerat i CFGS és on existeix una 

major inequitat a Figueres comparada amb el conjunt de territoris, ja que com s’ha 

comentat, a Figueres tots els alumnes estrangers de Batxillerat i CFGS estan 

matriculats a centres públics. 
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Taula 53. Distribució de l'alumnat estranger i total de Figueres segons tipus 
d'ensenyament i sector públic o privat. Nombres i percentatges. Figueres. 
Curs 2014-15 

Ensenyament Sector Total alumnes 
Total 

alumnes 
estrangers 

% d'alumnes 
estrangers 

Índex d’equitat 

Educació Infantil  

Total 1.699 634 37,3 

2,8 Públic 1.278 567 44,4 

Privat 421 67 15,9 

Educació Primària 

Total 3.355 909 27,1 

3,1 Públic 2.511 820 32,7 

Privat 844 89 10,5 

ESO 

Total 2.570 604 23,5 

2,0 Públic 1.989 527 26,5 

Privat 581 77 13,3 

Batxillerat 

Total 774 114 14,7 

* Públic 774 114 14,7 

Privat 0 0 * 

CFGM 

Total 691 205 29,7 

1,7 Públic 668 201 30,1 

Privat 23 4 17,4 

CFGS 

Total 253 47 18,6 

* Públic 253 47 18,6 

Privat 0 0 * 

Total 

Total 9.342 2.513 26,9 

2,4 Públic 7.473 2.276 30,5 

Privat 1.869 237 12,7 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística 
de l'Educació. 

* El total no inclou PGS, Curs d’accés a CFGS i d’Educació Especial.  

DEFINICIÓ DE L'ÍNDEX D'EQUITAT 

L’Índex d’equitat, extret de Bonal i Albaigés (2006), correspon al percentatge d’alumnat estranger (sector públic) / 
percentatge d’alumnat estranger (sector privat). Una distribució equitativa de l’alumnat estranger per sectors de 
titularitat comporta un índex d’equitat igual a 1. Quan l’índex és superior a 1, indica un desequilibri de l’escolarització de 
l’alumnat estranger en benefici del sector públic. Com més s’allunya el valor de l’índex de l’1, menys equitativa és la 
distribució de l’alumnat. 
 

 

Pel que fa a la zona d’origen de l’alumnat estranger, s’observa que l’alumnat procedeix 

fonamentalment del Magrib (13,9% del total de l’alumnat), seguit dels alumnes 

procedents d’Amèrica del Sud (6,2%) i de la UE (3,4%). 

Es detecten situacions diferents en funció del nivell educatiu i, d’aquesta manera, 

mentre en educació infantil i primària el pes de l’alumnat magribí és molt superior a la 

resta de comunitats d’origen, a l’ESO i Batxillerat augmenta la importància del col·lectiu 

sud-americà i passa a ser la zona d’origen amb major pes entre l’alumnat estranger 
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seguit a molt poca distància del col·lectiu d’alumnes nascuts al Magrib. Finalment, 

l’alumnat del Magrib torna a ser majoria i a duplicar l’alumnat d’Amèrica del Sud i de la 

UE a l’ensenyament CFGS. Aquesta informació es facilita també en nombres absoluts. 

 
Taula 54. Distribució de l’alumnat estranger a Figueres, segons tipus d’ensenyament, titularitat del 

centre i zona d’origen. Percentatges. Figueres. Curs 2015-16 

Ensenyament Sector 

Nacionalitat 

Total 
alumnes 

estrangers 

Total   
alumnes 

Magrib 
Amèrica      
del sud 

Unió    
Europea 

Resta 
d'Àfrica 

Resta 
d'Europa 

Àsia i 
Oceania 

Amèrica      
del 

Nord 

Educació 
Infantil 

Total 24,0 4,6 3,1 3,5 0,8 0,9 0,1 37,1 100,0 

Públic 31,1 5,0 2,3 4,2 0,9 0,9 0,1 44,4 100,0 

Privat 2,4 3,6 5,7 1,4 0,7 1,2 0,0 15,0 100,0 

Educació 
Primària 

Total 15,8 4,4 2,7 2,6 0,6 1,0 0,0 27,1 100,0 

Públic 20,1 5,2 2,8 3,1 0,6 0,8 0,0 32,7 100,0 

Privat 3,1 2,1 2,1 1,1 0,5 1,7 0,0 10,5 100,0 

ESO 

Total 8,9 9,1 4,3 1,3 0,9 0,7 0,1 25,4 100,0 

Públic 11,0 9,9 4,4 1,5 1,0 0,8 0,0 28,6 100,0 

Privat 1,6 6,5 4,0 0,9 0,7 0,7 0,3 14,7 100,0 

Batxillerat 

Total 2,8 5,4 3,5 0,9 1,6 0,5 0,0 14,7 100,0 

Públic 2,8 5,4 3,5 0,9 1,6 0,5 0,0 14,7 100,0 

Privat - - - - - - - - - 

CFGM 

Total 12,2 9,6 4,6 1,9 1,0 0,4 0,0 29,7 100,0 

Públic 12,4 9,6 4,6 1,9 1,0 0,4 0,0 30,1 100,0 

Privat 4,3 8,7 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 100,0 

CFGS 

Total 8,7 4,0 3,6 0,4 1,6 0,4 0,0 18,6 100,0 

Públic 8,7 4,0 3,6 0,4 1,6 0,4 0,0 18,6 100,0 

Privat - - - - - - - - - 

Total 

Total 13,9 6,2 3,4 2,2 0,9 0,8 0,0 27,4 100,0 

Públic 16,7 6,8 3,4 2,4 0,9 0,7 0,0 31,0 100,0 

Privat 2,5 3,9 3,5 1,1 0,6 1,2 0,1 12,9 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Educació. 
* El total no inclou PGS, Curs d’accés a CFGS i d’Educació Especial.  
 

 

Per nivells educatius, en educació infantil i primària és on aquesta diferència és més 

important, ja que comparant amb el conjunt de Catalunya, Figueres triplica el 

percentatge d’alumnat estranger en educació infantil (9% vs. 23,3%) i quasi el duplica 

en educació primària (15,1% vs. 27,9%).  

En ESO la diferències són menys importants si bé Figueres (22,5%) supera el nivell 

global de Catalunya (17,5% d’alumnat estranger). La mateixa situació es dóna a 
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CFGM i a Batxillerat, mentre que a CFGS el percentatge d’alumnat estranger és molt 

similar en tots els territoris.  

Quant a la distribució i equitat entre centres públics i privats, en educació infantil, 

batxillerat i CFGS és on existeix una major inequitat a Figueres comparada amb el 

conjunt de territoris, ja que com s’ha comentat, a Figueres tots els alumnes estrangers 

de Batxillerat i CFGS estan matriculats a centres públics. 

 
Taula 55. Distribució de l’alumnat estranger a Figueres, segons tipus d’ensenyament, titularitat del 

centre i zona d’origen. Nombres. Figueres. Curs 2015-16 

Ensenyament Sector 

Nacionalitat 

Total 
alumnes 

estrangers 

Total   
alumnes 

Magrib 
Amèrica 
del sud 

Unió  
Europea 

Resta 
d'Àfrica 

Resta 
d'Europa 

Àsia i 
Oceania 

Amèrica      
del 

Nord 

Educació 
Infantil 

Total 407 79 53 60 14 16 1 630 1.699 

Públic 397 64 29 54 11 11 1 567 1.278 

Privat 10 15 24 6 3 5 0 63 421 

Educació 
Primària 

Total 530 149 89 87 20 34 0 909 3.355 

Públic 504 131 71 78 16 20 0 820 2.511 

Privat 26 18 18 9 4 14 0 89 844 

ESO 

Total 228 233 111 34 24 19 2 651 2.558 

Públic 219 196 88 29 20 15 0 567 1.985 

Privat 9 37 23 5 4 4 2 84 573 

Batxillerat 

Total 22 42 27 7 12 4 0 114 774 

Públic 22 42 27 7 12 4 0 114 774 

Privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CFGM 

Total 84 66 32 13 7 3 0 205 691 

Públic 83 64 31 13 7 3 0 201 668 

Privat 1 2 1 0 0 0 0 4 23 

CFGS 

Total 22 10 9 1 4 1 0 47 253 

Públic 22 10 9 1 4 1 0 47 253 

Privat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 

Total 1.293 579 321 202 81 77 3 2.556 9.330 

Públic 1.247 507 255 182 70 54 1 2.316 7.469 

Privat 46 72 66 20 11 23 2 240 1.861 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Educació. 

* El total no inclou PGS, Curs d’accés a CFGS i d’Educació Especial.  
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5.2. Indicadors clau d’exclusió social 
 
Com a la resta d’apartats, un cop descrits els trets fonamentals de l’àmbit educatiu i 

formatiu a la ciutat de Figueres, a continuació s’analitzen els factors considerats clau 

com a possibles indicadors d’exclusió social en l’àmbit formatiu i educatiu. 

En aquest àmbit, es dóna especial rellevància a tres factors clau: l’escolarització dels 0 

a 2 anys, el fracàs escolar, la distribució de l’atur entre els diferents nivells educatius i 

el paper de la formació d’adults. 

Àmbit educació i formació: Estructura d’indicadors clau d’exclusió social 
Subdimensió Indicador Nom Descripció 

Escolarització 
de 0-2 anys 

1 
Taxa d'escolarització 
de 0 a 2 anys 

% de població de 0 a 2 
anys escolaritzada. D’una 
banda marca el pes de la 
població que comença en 
la primera infantesa en el 
sistema educatiu. En 
segon lloc, pot ser un 
marcador de necessitats 
de llars d’infants.  

Fracàs escolar 2 
% d’alumnat que no 
aprova l’ESO i ha de 
repetir  

% d’alumnes que han 
cursat 4t curs d’ESO, s’han 
presentat als exàmens 
però no han aprovat el curs 
i han de repetir 

Atur dels  
nivells educatius 

3 
% d’aturats per nivell 
formatiu 

Anàlisi de l’estructura de 
l’atur en funció del nivell 
formatiu 

Formació d’adults 4 
Taxa d’alumnes 
adults per cada 1.000 
hab. adults 

Pes de la formació d’adults 
entre la ciutadania.  
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A. Escolarització de 0 a 2 anys 

Encara que l'escolarització de 0 a 2 anys no és obligatòria aquesta es vincula tant a 

una major activitat femenina en el mercat de treball com a majors i millors resultats 

educatius dels infants. Quant a l’augment de l’activitat femenina en el mercat de 

treball, el nombre i tipus d'oferta educativa en aquestes edats es considera un 

indicador de les possibilitats de mares i pares puguin tenir major igualtat competitiva 

en el mercat de treball quan tenen infants amb major dependència. De la mateixa 

manera, la composició entre públic i privat indica el nivell d’igualtat que els pares i 

mares amb diferents recursos poden tenir per disposar d’aquesta eina de gestió de l’ús 

del temps. Com a indicador de la inversió que fa la societat fa en l’educació en la 

primera infància, ja que són molts els estudis que mostren que les oportunitats de 

desenvolupament personal, social, cognitiu i emocional dels infants estan estretament 

lligades a l’estimulació educativa primerenca’9. En aquest sentit és una vessant de 

l’aposta per l’educació en condicions d’igualtat de cobertura. 

Tal i com s’observa a continuació, el pes de l’escolarització per la població de fins 

a dos anys a Figueres arriba al 21,3% un percentatge molt per sota de la situació 

de la resta de territoris (36,1% a Catalunya). 

Gràfic 19. Escolarització de 0 a 2 anys. Comparativa territorial. Curs 2015 - 2016 

 

  

                                                
9 Síndic de Greuges. L’escolarització de 0 a 3 anys a Catalunya. Informe extraordinari 2007. Accessible on-line a: 

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/2165/53_Escolaritzacio0a3anys.pdf  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació. Servei d'Indicadors i Estadística. 
Estadística de l'Educació i IDESCAT 
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Quan s'analitza les taxa d'escolarització per a cadascuna de les edats, compreses 

entre 0 i 2 anys, s'observa que taxa de cobertura experimenta un augment a mesura 

que augmenta l’edat dels infants. Així, mentre que pels infants menors d’un any la 

taxa d’escolarització només arriba al 9,2%, per a l’edat d’1 any puja fins el 21,6% i, 

finalment, per a l'edat de 2 anys la taxa d'escolarització és de 31,2% punts. 

Taula 56. Escolarització de 0 a 2 anys. Nombres i taxa. Figueres. Curs 2015 - 2016 

 
Total 0-2 

Edats 

Menys d'1 any 1 any 2 anys 

Total alumnes 336 44 118 174 

  Públic 254 28 93 133 

 Privat 82 16 25 41 

Total Població 1.583 478 547 558 

Taxa d’escolarització 21,2 9,2 21,6 31,2 

Públic 16,1 5,9 17,0 23,8 

Privat 5,2 3,4 4,6 7,4 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació. Servei d'Indicadors i Estadística. 
Estadística de l'Educació i IDESCAT 

 

En conjunt, doncs, el 16,1% dels menors de 0 a 2 anys van a una escola pública i el 

5,2% opten per una de privada. Per tant, a la ciutat de Figueres tres de cada quatre 

infants de 0 a 2 anys que estan escolaritzats opten per una llar d’infants pública 

(75,6%). 

Ara bé, aquest pes no és el mateix per a les tres franges d’edat i, com s’observa en el 

gràfic següent, aquesta xifra només arriba al 64,1% en el cas dels menors d’un 

any i, en canvi, puja fins gairebé el 80% en el cas dels infants d’un any. 

Gràfic 20. Escolarització de 0 a 2 anys. Comparativa territorial. Curs 2015 - 2016 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació. Servei d'Indicadors i 
Estadística. Estadística de l'Educació i IDESCAT 
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Quan s'analitza les taxa d'escolarització per a cadascuna de les edats i territoris 

analitzats, s'observa que la taxa d’escolarització dels nadons de menys d’un any és 

força similar en tots els territoris (la diferència màxima és d’un punt). La diferència 

s’aguditza a partir del primer any de vida i, per a l’edat d’1 any, la taxa 

d'escolarització de Catalunya (40,6%) i de les Comarques Gironines (40,1%) duplica la 

de Figueres (21,6%). Pel que fa a l’edat dels 2 anys, la taxa d’escolarització de 

Figueres torna a ser la més reduïda d’entre tots els territoris analitzats i aquesta es 

troba 24,8 punts per sota de la taxa d'escolarització corresponent a la mitjana catalana 

(56%).  

D’altra banda, quant a la composició de l’escolarització de 0 a 2 anys en funció de la 

titularitat del centre, a la comarca de l’Alt Empordà el pes de les escoles públiques és 

majoritari en tots els nivells, i molt especialment als 2 anys de vida. Només un 9,5% 

dels nens i nenes de 0 a 2 anys està escolaritzada a una Llar d’infants privada. En 

canvi, en el conjunt de Catalunya el percentatge d’escolarització dels centres privats 

arriba al 36,8%, una xifra superior als del municipi de Figueres i de la demarcació de 

Girona on aquesta taxes representa un 24,5% i un 20% respectivament. 

Taula 57. Taxa d’escolarització de 0-2 anys segons titularitat del centre i edats. 
Comparativa territorial. Curs 2015-2016 

  
  

Total 0-2 
Edats 

Menys d'1 
any 

1 any 2 anys 

Figueres 

Taxa d’escolarització 21,2 9,2 21,6 31,2 

Públic 16,0 5,9 17,0 23,8 

Privat 5,2 3,4 4,6 7,4 

Alt 
Empordà 

Taxa d’escolarització 30,5 9,7 35,4 43,4 

Públic 27,6 8,3 33,0 38,9 

Privat 2,9 1,4 2,5 4,5 

Com. 
Gironines 

Taxa d’escolarització 35,5 10,2 40,1 53,7 

Públic 28,4 7,6 32,3 43,3 

Privat 7,1 2,6 7,8 10,4 

Catalunya 

Taxa d’escolarització 36,1 9,6 40,6 56,0 

Públic 22,8 5,7 25,9 35,5 

Privat 13,3 3,9 14,7 20,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació. Servei d'Indicadors i Estadística. 
Estadística de l'Educació i IDESCAT 
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B. Fracàs escolar 

El fracàs escolar és un concepte definit des de diverses perspectives, ja sigui la 

psicopedagogia, la sociologia o la psicologia. Al seu torn, existeixen diverses teories 

sobre quins són els factors que determinen l’èxit i el fracàs escolar, i quin és el seu pes 

relatiu. Factors que van des del nivell formatiu dels pares, especialment de la mare, 

fins als trets i dispositius que té el propi sistema docent, passant per l’entorn cultural de 

l’alumnat, entre d’altres.  

Com es pot observar en la taula següent, en el curs 2015-2016 a Figueres la taxa 

general de fracàs escolar a l'ESO va ser elevada: el 20,2% dels estudiants de 4t 

d'ESO no van superar-lo. Aquest percentatge és només del 13,2% al conjunt de 

Catalunya. 

Al seu torn, tant existeix un major percentatge d'estudiants que no s'avalua de 

l'ESO (1,8%) com un major percentatge dels que malgrat ser avaluats no superen 

els nivells exigits (18,7%). 

Taula 58. Alumnat de 4t d’ESO segons resultat. Càlcul del fracàs escolar. Comparativa 
territorial. Curs 2015-2016 

Situació Catalunya 
Dem. 

Girona 
Alt 

Empordà 
Figueres 

Alumnat 

Alumnat de 4t d'ESO 2014_2015 67.367 6.868 1.260 604 

Avaluats 66.681 6.858 1.225 593 

Graduats 58.496 5.842 1.052 482 

No avaluats 686 10 35 11 

No graduats que s'han avaluat 8.185 1.016 173 111 

No graduats totals (no avaluats i no graduats) 8.871 1.026 208 122 

Taxes (%) 

% d’alumnat que no supera l’ESO  13,2 14,9 16,5 20,2 

% d’alumnat que no s’avalua de l’ESO* 1,0 0,1 2,8 1,8 

% d’alumnat que no aprova l’ESO* 12,3 14,8 14,1 18,7 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística 
de l'Educació. 
* La suma d'aquests percentatges no ha de coincidir amb la taxa general, són taxes independents.  
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C.  Atur per nivells educatius 

La relació de l’atur amb el nivell educatiu ha estat desenvolupada al llarg del capítol 

relacionat amb l’ocupació. Tanmateix, la doble funció que opera en aquest fenomen no 

pot ser obviada en la seva dimensió educativa.  

En aquest sentit, cal fer menció al fet que les fonts d’informació sobre mercat de treball 

no registren, o almenys no difonen, les dades relacionades amb la formació de les 

persones amb el mateixos paràmetres que les fonts relacionades amb la formació i 

l’educació, més fidels a l’ordenació dels sistema educatiu i les seves equivalències al 

llarg de les diferents lleis d’educació.  

El debat entorn a la relació entre mercat de treball i formació ha estat llargament 

analitzat i és una de les dimensions d’anàlisi més desenvolupades des d’ambdues 

perspectives: la de mercat de treball i la del sistema educatiu i formatiu. Al llarg dels 

darrers 30 anys, el desenvolupament de les eines d’inserció i orientació laboral i la 

complexa xarxa educativa no obligatòria posen de manifest la importància d’aquesta 

relació per al món polític i institucional. Tanmateix, la recent etapa de creixement 

econòmic sovint ha estat qüestionada com a desincentivadora de la formació i, 

especialment, de la formació contínua. 

El fet és, però, que entre les primeres línies d’actuació davant la forta crisi econòmica i 

d’ocupació que ha viscut –i viu– la ciutadania en els últims anys, un dels principals 

eixos d’actuació és la formació, l’orientació i la motivació laboral.  

D’aquesta manera, cal recordar que un gruix important de l’atur a la ciutat no té estudis 

o aquests són primaris un percentatge molt superior al que es dóna a la resta de 

territoris, especialment al conjunt de Catalunya, mentre que el percentatge d’aturats 

amb altres nivells formatius, fins i tot de persones amb la generalista etiqueta 

d’educació general, estan per sota a la ciutat del que s’observa en la resta de territoris. 

El col·lectiu de persones aturades que compten amb estudis primaris o no en 

tenen representen el 41,4% de tots els aturats de Figueres. Una taxa sorprenent 

comparada amb la del global de Catalunya –on aquest col·lectiu només 

representa el 14,9% de tots els aturats– i la de la demarcació –representen el 

27,3%– però només una mica major a la que registra la comarca de l’Alt Empordà 

(36,4%). 



 

 

91 

Per contra, els aturats amb estudis superiors només suposen el 5,1% dels aturats 

de Figueres, mentre que al conjunt de la comarca representen el 6,7, a la 

demarcació de Girona el 6,3% i, finalment, en el conjunt de Catalunya són el 

13,9% de tots els aturats catalans. 

Val a dir que, en tots els territoris analitzats, el gruix d’aturats –que ronda entre el 50 i 

el 63%– són aquelles persones amb educació general. 

Taula 59. Atur registrat segons estudis. Comparativa territorial. Promig 2015 

Estudis Catalunya 
Dem. 

Girona 
Alt 

Empordà 
Figueres 

Sense estudis o estudis primaris 14,9 27,3 36,4 41,4 

Sense estudis 1,6 5,0 5,9 6,7 

Estudis primaris incomplets 5,2 12,1 15,9 19,5 

Estudis primaris complets 8,1 10,2 14,7 15,2 

Programes de formació professional 8,8 6,3 5,0 4,4 

Educació general 62,4 57,0 51,9 49,2 

Superiors 13,9 9,4 6,7 5,1 

Tècnics-professionals superiors 6,0 3,9 2,6 1,9 

Universitaris primer cicle 2,5 1,9 1,3 0,9 

Universitaris segon i tercer cicle 5,3 3,5 2,7 2,1 

Altres estudis post-secundaris 0,1 0,1 0,1 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir de l’Observatori del Treball del Dpt. de Treball. 
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D. Formació d’adults 

Finalment tal i com s’afirma al Pacte Nacional per l’Educació 2006, la formació d’adults 

ha de ser un element fonamental a tenir en compte amb l’objectiu ‘d’avançar cap a una 

major cohesió social, de manera que el nostre sistema educatiu pugui oferir 

oportunitats d’aprenentatge i formació adaptades a grups de destinataris en les 

diverses etapes de les seves vides: joves, adults, aturats o ocupats’.  

La formació al llarg de tota la vida es vincula habitualment a la noció d’ampliació de 

formació, d’especialització i en certa mesura a la formació contínua. Tanmateix, en el 

present apartat s’analitza des d’un concepte més ampli incloent el que el Departament 

inclou com a formació de persones adultes (FPA), des dels ensenyaments inicials 

(llengua catalana, castellana, estrangera anglès o francès) informàtica, passant per a 

la formació bàsica (formació instrumental i graduat en  educació secundària), la 

preparació de proves d’accés (CFGM, CFGS i Universitat), fins a les competències en 

la societat de la informació (anglès, francès i informàtica).  

Aquesta formació està orientada principalment a persones de 18 anys o més (si bé 

una part de la formació és per persones de 16 a 18 anys) i, com s’observa en el gràfic 

següent, el pes de la formació d’adults a la ciutat de Figueres és superior a la que 

es dóna en el conjunt de la comarca, igual a la dada registrada a nivell de tota 

Catalunya però inferior a la taxa d’alumnes de la formació d’adults de la 

demarcació de Girona. Cal tenir present però, que a tota la comarca de l’Alt 

Empordà hi ha dos centres principals, un a Figueres i un altre a Roses de tal 

manera que l’alumnat que es contempla inclou tots els ciutadans de la comarca o 

l’entorn territorial que cursin estudis a la ciutat i no només els empadronats a Figueres. 

Aquest fet explica la baixa taxa de la comarca i l’elevat nivell al municipi. 

Gràfic 21. Taxa d’alumnes en formació d’adults per cada 1.000 hab. adults.  

Comparativa territorial. Curs 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació. Servei d'Indicadors i 
Estadística i IDESCAT. 
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Per sexes, en tots els territoris analitzats les dones són majoria dins de les aules de 

formació d’adults, tot i que és a l’Alt Empordà i al municipi de Figueres on aquestes 

representen una majoria més gran (62,2% i 60,9% respectivament). 

Pel que fa a la procedència de l’alumnat de formació d’adults, s’observen diferències 

grans entre les dades obtingudes a nivell de tota Catalunya i la resta de territoris. 

Mentre a nivell català gairebé 7 de cada 10 alumnes en formació d’adults tenen la 

nacionalitat espanyola, a la Demarcació de Girona existeix un equilibri entre l’alumnat 

espanyol i l’estranger i, finalment, a nivell comarcal i municipal el pes d’aquests dos 

grups es capgira. A Figueres el pes de l’alumnat estranger (51,0%) és lleugerament 

més gran que el de l’alumnat espanyol (49,0%) i les diferències més grans s’observen 

a l’Alt Empordà, doncs en aquest nivell territorial 6 de cada 10 persones alumnes en 

formació d’adults són estrangers.  

Taula 60. Percentatge d’alumnes en formació d'adults, per sexe i 
nacionalitat. Comparativa territorial. Curs 2014-2015. 

  Catalunya (%) 
Dem. Girona 

(%) 
Alt Empordà 

(%) 
Figueres (%) 

Dones 55,8 57,7 62,2 60,9 

Homes 44,2 42,3 37,8 39,1 

 

  Catalunya (%) 
Dem. Girona 

(%) 
Alt Empordà 

(%) 
Figueres (%) 

Nacionalitat 
espanyola 

68,5 52,4 41,3 49,0 

Nacionalitat 
estrangera 

31,5 47,6 58,7 51,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació. Servei d'Indicadors i 
Estadística i IDESCAT. 
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5.3. Síntesi context i indicacions d’educació 
 

Marc de referència 

Segons les dades obtingudes amb l’enquesta d’exclusió social i pobresa, la meitat 

de la població de Figueres de 16 anys i més (49,6%) hauria assolit formació 

secundària, de batxillerat o de Formació Professional. 1 de cada 10 persones no 

sap llegir o escriure o no té estudis (9,4%) mentre que al voltant d’un vint per 

cent de la població té estudis primaris (21,2%), proporció quasi igual a la que 

ha assolit formació superior (20%). 

En aquest sentit, el Cens de població de l’any 2011 mostra com a la ciutat de 

Figueres existeix un xifra molt similar de població analfabeta i sense estudis 

o amb formació primària incompleta (10,9%), hi ha més persones amb 

estudis primaris que a qualsevol dels altres territoris analitzats però, en canvi, és 

el territori on hi ha menor pes de la població amb estudis de segon grau 

(46,8%, mentre que la resta de territoris ronden entre el 56 i el 60%). 

Pel que fa al percentatge de població amb als estudis superiors, s’assimila 

molt a la situació general de Catalunya l’any 2011 (20%), i és superior a la 

dada comarcal i regional. 

La població nascuda a l’Estat espanyol té un nivell d’estudis força superior 

al de la població estrangera. 

També s'observen diferències entre homes i dones. 

- Només el 6,6% dels homes no té instrucció, contra l’11,4% d’elles. 

- Així, els homes tenen més escolaritat que les dones, tot i que no tenen el 

mateix pes en tots els nivells. Mentre que el existeix un pes superior dels 

homes en els estudis de primer grau i de segon grau, una proporció més 

gran de dones tenen estudis superiors (el 14,1% d’elles contra el 13,8% 

d’ells). 

En relació al lloc de naixement de l'alumnat, cal dir que 26,9% de l’alumnat a la 

ciutat de Figueres és nascut a l’estranger. Aquest percentatge és superior en 

l’etapa de l’educació infantil i primària (37,7% i 27,1%) i la seva presència en 

escoles de titularitat privada és molt reduïda (15,9% i 10,5%).  
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Pel que fa als estudiants d’ESO, 1 de cada 4 estudiants són estrangers 

(23,5%) i majoritàriament també estan adscrits en els centres públics. 

S’observa també que l’alumnat estranger es redueix de manera important en 

la formació post-obligatòria, especialment en CFGS i Batxillerat. Cal tenir 

present que no es disposa de dades per a PGS ni educació especial. 

Dit això, l’índex d’equitat de Figueres és 2,4, el que s'allunya força del nivell 

equitatiu (1). A més aquest varia en funció del nivell educatiu; aquest és del 

3,1 en l’educació primària, reduint-se al 2,8 en l’educació infantil, i al 2,0 a 

l’educació secundària obligatòria (ESO). 

Indicadors claus de l’exclusió social 

Escolarització de 0 a 2 anys 

El pes de l’escolarització per la població de fins a dos anys a Figueres arriba 

al 21,3% un percentatge molt per sota de la situació de la resta de territoris 

(36,1% a Catalunya). La taxa de cobertura experimenta un augment a mesura 

que augmenta l’edat dels infants. 

Al municipi, tres de cada quatre infants de 0 a 2 anys que estan escolaritzats 

opten per una llar d’infants pública (75,6%). Ara bé, aquesta xifra només 

arriba al 64,1% en el cas dels menors d’un any i, en canvi, puja fins gairebé el 

80% en el cas dels infants d’un any. 

Fracàs escolar 

La taxa general de fracàs escolar a l'ESO va ser elevada: el 20,2% dels 

estudiants de 4t d'ESO no van superar-lo. Aquest percentatge és només del 

13,2% al conjunt de Catalunya.  

Al seu torn, tant existeix un major percentatge d'estudiants que no s'avalua 

de l'ESO (1,8%) com un major percentatge dels que malgrat ser avaluats no 

superen els nivells exigits (18,7%). 
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Atur per nivells educatius 

El col·lectiu de persones aturades que compten amb estudis primaris o no 

en tenen representen el 41,4% de tots els aturats de Figueres. Una taxa 

sorprenent comparada amb la del global de Catalunya –14,9% de tots els 

aturats–. 

Per contra, els aturats amb estudis superiors només suposen el 5,1% dels 

aturats de Figueres, mentre que al conjunt de Catalunya són el 13,9% de tots 

els aturats catalans. 

Formació d’adults 

El pes de la formació d’adults a la ciutat de Figueres és superior a la que es 

dóna en el conjunt de la comarca, igual a la dada registrada a nivell de tota 

Catalunya però inferior a la taxa d’alumnes de la formació d’adults de la 

demarcació de Girona. Cal tenir present però, que a tota la comarca de l’Alt 

Empordà hi ha dos centres principals, un a Figueres i un altre a Roses. 
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6. Relacions socials 
 

6.1. Marc de referència 
 
La família i les relacions socials que s'estableixen al seu entorn són el nucli de la  

socialització primària en la que es configura la identitat, es rep suport i benestar 

(material i simbòlic). La família és un context essencial en el que les persones i els 

grups socials aprenen a conviure, s'adapten al canvi, s'assumeixen noves 

competències i es generar reproducció i canvi social.  

Les societats occidentals es caracteritzen per una reducció del nombre de fills/es. 

Aquests es tenen a edats més tardanes, les famílies viuen més ruptures i es creen 

noves famílies a partir d'altres, en general les famílies són més petites, amb menys 

membres, de fet hi ha un clar augment de les llars formades per un únic membre. Per 

norma general les persones viuran en diverses configuracions familiars al llarg de la 

seva vida i en un context social amb molta diversitat de configuracions familiars. 

Aquestes transformacions socials viscudes en els darrers 60 anys i consolidades en 

les primeres dècades del segle, es vinculen sovint a la major llibertat social, que 

culmina en gran manera amb la legalització de les unions del mateix sexe i el 

reconeixement dels drets de les parelles sense lligam de matrimoni.  

Tanmateix, és habitual que també impliquin processos de debilitació de les xarxes de 

suport i relació social, de manera que, per exemple tenir menys fills pot suposar major 

risc de desatenció en la vellesa, o major diversitat de les unions familiars al llarg de la 

vida en ocasions suposa debilitat dels lligams duradors i sòlids en moments clau de 

necessitat de suport: econòmic, per malaltia o dependència.   

Aquestes funcions tradicionals assumides per les xarxes socials primàries són 

progressivament substituïdes per la xarxa d’agents socials i institucionals, que han de 

construir mecanismes per assumir els rols abans descrits, especialment el ser espai de 

suport i benestar (material i simbòlic).  

Entre les manifestacions de contextos més febles a nivell relacional destaquen les llars 

unipersonals formades per persones de 65 anys i més, i per persones de 75 anys i 

més, i les llars monoparentals. Les llars unipersonals formades per ciutadans de 65 

anys o més i de 75 anys o més, són especialment sensibles a l’aïllament social. La 

manca de relacions socials i d’una xarxa d’atenció de proximitat i imbricada en la seva 
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quotidianitat implica riscos importants de soledat i abandó que poden abocar als 

ciutadans a una falta d’assistència social (de salut, alimentació, higiene...) i una pèrdua 

important d’habilitats psicosocials.  

Per la seva banda les llars monoparentals acumulen diversos factors de risc que van 

des de les dificultats de l’ocupabilitat dels adults, les dificultats per gestionar els horaris 

d’atenció als menors, com lògicament, les dificultats econòmiques que poden suposar 

ser sustentador únic.  

Així, es descriuen les següents dades per tal de conèixer el context relacional de 

Figueres. Tanmateix, no es consideren indicadors de vulnerabilitat ja que no són 

condició suficient per a ser considerats de risc.  

 Nombre de llars/famílies segons nombre de membres 

 Llars/famílies unipersonals de persones de 65 anys i més 

 Les llars/famílies monoparentals. 

Sovint però, existeixen dificultats per fer comparacions entre territoris degut 

principalment a les diferents definicions dels conceptes llar, família i unitat de 

convivència. Per l’INE la llar és un conjunt de persones que resideixen en el mateix 

habitatge, de tal manera que la diferència entre llar i família és que una llar pot ser 

unipersonal (una persona sola en un habitatge), però una família ha de tenir com a 

mínim 2 membres (relació familiar). A més, els membres d’una llar multi-personal no 

han de tenir necessàriament relacions de parentesc, mentre que els membres d’una 

família sí. Amb la mateixa definició es dissenyen la gran majoria d’operacions 

d’estadística oficial de l’IDESCAT. 

En canvi, el padró municipal d’habitants facilitat per l’Ajuntament de Figueres informa 

sobre famílies: a cada família li correspon un full de registre, i per tant una unitat de 

convivència en un mateix domicili. Però en un domicili pot haver-hi més d’una unitat 

familiar10.  

Segons el padró municipal, a Figueres el 2015 hi havia registrades un total de 

5.064 famílies formades per una sola persona, el que suposa el 28,9% de les 

unitats de convivència empadronades. Amb una proporció similar se situen les 

                                                
10 El padró facilitat no inclou el domicili dels individus, de tal manera al llarg de l’estudi no es poden distingir les llars 

sota la definició estadística oficial (INE i IDESCAT), el que limita les possibilitats comparatives. 
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famílies de 2 membres (26,1%), i quasi el mateix pes tenen les famílies de 4 

membres o més (25,8%). 

Taula 61. Grandària de les famílies. Figueres. 2015 

Grandària de les famílies 
2015 

(casos) 
2015 
(%) 

1 5.064 28,9 

2 4.582 26,1 

3 3.373 19,2 

4 i més 4.531 25,8 

Total 17.550 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró viu, Febrer 2017, i IDESCAT. 
Definicions:  
Padró: família: unitat de convivència que viu en un mateix domicili, però en 
un domicili pot haver-hi més d’una unitat familiar. 

 

 

Si es comparen les llars registrades pel Cens 2001 amb les famílies registrades en el 

padró d’habitants de l’any 2015, s’observa que hi ha cert augment de les famílies 

formades per 1 sola persona (augmenta en 4 punts, passant d’un 25 a un 28,9%) i de 

les que estan formades per 4 persones o més (en aquest cas, passen de representar 

el 21,4% a un 25,8%). Per contra, les famílies formades per dues o tres persones 

perden pes respecte el cens de l’any 2011. Aquesta diferència pot ser deguda en part 

a la diferent definició entre llar i família ja explicat, de tal manera que entre les famílies 

unipersonals registrades pel padró, una part convisqui en el mateix habitatge amb 

altres persones però el més probable és que una part important de les famílies 

unipersonals registrades siguin persones que viuen soles, i per tant llars unipersonals. 

Aquest fet és encara més probable entre les persones de 65 anys i més i de 75 anys i 

més, de tal manera que en aquesta comparativa el concepte llar i família és més 

precís a partir d’aquestes edats, si bé sempre cal tenir present que no són el mateix 

concepte i que es poden estar comptabilitzant persones soles que conviuen amb 

d’altres.  
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Taula 62. Grandària de les famílies i llars a Figueres, 
segons Padró i Cens. Figueres. 2011 i 
2015 

Grandària  
Llars 2011 

(cens) 
Famílies 2015 

(padró) 

1 25,0 28,9 

2 32,2 26,1 

3 21,4 19,2 

4 i més 21,4 25,8 

Total 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró viu, Febrer 2017, i INE, Cens 
de població i habitatges 2011. 
Definicions:  
Padró: família: unitat de convivència que viu en un mateix domicili, però 
en un domicili pot haver-hi més d’una unitat familiar 
Cens: llar: conjunt de persones que resideixen en el mateix habitatge. 

 

D’acord a les dades del Cens de població i habitatges de l'INE de l’any 2011, el 23,3% 

de les llars a Catalunya estan formades per persones soles, una proporció similar a la 

que es dóna a les Comarques Gironines (23,1%) però inferior a la del municipi de 

Figueres (25%). Aquest fet, assumint la diferència de concepte, apuntaria la possibilitat 

de que a Figueres el pes de les persones soles sigui superior al de la resta de 

territoris. 

Taula 63. Grandària de les famílies i llars. Comparativa 
territorial. 2011 i 2015 

Grandària  
Catalunya 

2011 

Com. 
Gironines 

2011 

 

Figueres 
2015 

(padró) 

Figueres 
2011 

1 23,3 23,1 28,9 25,0 

2 31,7 31,8 26,1 32,2 

3 21,4 20,8 19,2 21,4 

4 i més 23,5 24,3 25,8 21,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró viu, Febrer 2017, i IDESCAT. 
Definicions:  
Padró: família: unitat de convivència que viu en un mateix domicili, però en un domicili 
pot haver-hi més d’una unitat familiar 
ED: llar: el conjunt de persones que resideixen en el mateix habitatge. 
* No hi ha dades per a l'Alt Empordà a l'Enquesta Demogràfica de Catalunya (2011) 

 

Si només s’observen les llars unipersonals, el pes d’homes i dones és força similar 

(homes 45,5% i dones 54,5%). El col·lectiu d’edat més nombrós dins de les 

estructures familiars unipersonals és el de les persones que tenen entre 40 i 64 anys 

(38,4%), seguit de les persones de 65 anys o més (36,2%). 
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Altrament, el 83,4% és de nacionalitat espanyola i només el 16,6% són de 

nacionalitat estrangera, de manera que entre les persones que viuen soles hi ha 

força menys estrangers que en el conjunt de la societat figuerenca.  

Taula 64. Característiques de les famílies 
unipersonals (%). Figueres. Febrer 2017 

Característiques 
2017 

(padró) 

Sexe 
Dones 54,5 
Homes 45,5 
Total unipersonals 100,0 

Edat 

Menys de 40 anys 25,4 
De 40 a 64 anys 38,4 
65 anys i més 36,2 
Total unipersonals 100,0 

Nacionalitat 

Espanyola 83,4 

Estrangera 16,6 
Total unipersonals 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró viu, Febrer 2017. 

 

Comparant amb el context català de 2011, i tenint en compte la diferència existent 

entre els conceptes de mesura, es pot apuntar que a la ciutat de Figueres hi ha 

hauria menys llars unipersonals de persones majors de 65 anys, el que 

concordaria amb l’estructura sociodemogràfica de la població, menys envellida 

que la del conjunt de Catalunya. Al seu torn, a la ciutat hi hauria un major pes del 

col·lectiu de persones d’entre 40 i 64 anys que viuen soles. 

Taula 65. Característiques de les famílies i llars unipersonals 
Comparativa territorial. 2011 i Febrer 2017 

Característiques 
Catalunya  

2011 
 

Figueres 2017 
(padró) 

 

Sexe 

Dones 57,0 54,5 

Homes 43,0 45,5 

Total unipersonals 100,0 

 

100,0 

Edat 

Menys de 40 anys 25,3 25,4 

De 40 a 64 anys 33,9 

 

38,4 

65 anys i més 40,9 36,2 

Total unipersonals 100,0 

 

100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró viu, Febrer 2017, i IDESCAT. 
Definicions:  
Padró: família: unitat de convivència que viu en un mateix domicili, però en un domicili pot haver-hi 
més d’una unitat familiar 
ED: llar: el conjunt de persones que resideixen en el mateix habitatge. 
* No hi ha dades per a l'Alt Empordà a l'Enquesta Demogràfica de Catalunya (2007), i només per 
sexe per la l’àmbit de les comarques gironines. 
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Cal assenyalar que un dels col·lectius més vulnerables és la gent gran que viu sola, 

que ha de fer front a les càrregues domèstiques i econòmiques en solitari. L’any 2017, 

un 63,7% de les persones de més de 65 anys que viuen soles a Figueres té 75 

anys o més i un 36,3 entre 65 i 74 anys. 

Respecte aquesta franja, i a diferència del que s’ha vist amb les dades globals, cal 

destacar que la solitud de les persones majors té un perfil clarament femení ja 

que gairebé el 75% dels casos són dones. A més, es tracta d’un col·lectiu que 

pràcticament en la seva totalitat és de nacionalitat espanyola (96,4%). 

Taula 66. Característiques de les famílies unipersonals de 
65 anys i més. Figueres. Febrer 2017 

Característiques 
2017 

(padró) 

Sexe 

Dones 74,6 

Homes 25,4 

Total 65 i mes 100,0 

Edat 

65 a 74 anys 36,3 

75 i més 63,7 

Total 65 i mes 100,0 

Nacionalitat 

Espanyola 96,4 

Estrangera 3,6 

Total 65 i mes 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró viu, Febrer 2017. 

 

D’altra banda, per contextualitzar la xarxa relacional de la ciutat, especialment quant a 

formes de convivència, cal abordar el fenomen de les llars/famílies monoparentals. 

Per a l’estimació d’aquest tipus de llar o família, no s’utilitzen dades treballades per 

l’IDESCAT, sinó les aconseguides a partir de l’enquesta d’exclusió social i pobresa a 

Figueres 2017. Per tant, cal tenir present que aquest estudi s’ha fet a persones de 16 

anys o més residents a Figueres i, per tant, a partir d’una mostra de persones i no de 

llars. 

Com s’observa, la major part de les llars estan composades per nuclis familiars 

(77,7%) principalment parelles amb fills (43,9%), un percentatge superior al de la 

situació general de Catalunya. Tot i aquest fet, com s’ha dit cal fixar-se en el pes de 

les llars monoparentals. En aquest sentit, destaca que una de cada deu llars de 

Figueres són llars monoparentals (9,2%), on majoritàriament estan formades per 
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una dona amb fills. Les dades de les llars monoparentals, malgrat ser una 

estimació, indiquen que tenen un pes molt similar al conjunt de Catalunya. 

Taula 67. Tipus de llars. Comparativa territorial. 2017. 

  Catalunya Figueres 

Sense nucli 28,2% 20,6% 

Unipersonals 25,0% 15,4% 
Dues persones o més 3,2% 5,2% 

Amb un nucli 70,0% 77,7% 

Parella sense fills (amb o sense altres persones) 24,5% 24,6% 
Parella amb fills (amb o sense altres persones) 34,8% 43,9% 

Mare sola amb fills (amb o sense altres persones) 8,6% 8,2% 
Pares sol amb fills (amb o sense altres persones) 2,1% 1,0% 

Amb dos nuclis o més 1,8% 1,7% 

Total 100,0% 100,0% 

Base: 404 
Font: Elaboració pròpia partir d’IDESCAT, a partir de l'Enquesta contínua de llars de l'INE i 
Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
Catalunya: Metodologia a partir d’una mostra de llars. 
Figueres: Metodologia a partir d’una mostra de persones 
 

 
 

Gràfic 22. Taxa de llars monoparentals sobre el total de llars. 
Comparativa territorial. 2017. 

 
  

10,7

9,2

0

2

4

6

8

10

12

14

Catalunya Figueres

Base: 404 
Font: Elaboració pròpia partir d’IDESCAT, a partir de l'Enquesta contínua de llars de 
l'INE i Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
Catalunya: Metodologia a partir d’una mostra de llars. 
Figueres: Metodologia a partir d’una mostra de persones 
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6.2. Indicadors clau d’exclusió social 
 
La contextualització de la xarxa relacional familiar en base a les composicions més 

fràgils i vulnerables, dóna pas a l’anàlisi dels factors considerats fonamentals com a 

possibles marcadors d’exclusió social. Així, cal donar especial rellevància a dos factors 

clau. En primer lloc als casos de persones ateses pels Serveis Socials amb dificultats 

familiars. En segon lloc, s’aborda el fenomen de la violència a partir fonamentalment 

de la violència contra les dones. 

En la present edició, a partir de la Base de dades Serveis Socials, Novembre 2016, 

s'han pogut ampliar el conjunt de dades disponibles sobre fragilitat. Tanmateix, 

continua sent un àmbit en el que la comparabilitat amb altres territoris no és possible. 

Igualment, degut a la manca de dades no és possible disposar dels mateixos 

indicadors que en 2009. 

Àmbit relacional: Estructura d’indicadors d’exclusió 
Subdimensió Indicador Nom Descripció 

Atenció social 

1 

Usuaris d’algun servei o 

programa de Serveis 

Socials 

Nombre de llars són 
usuaris d’algun servei o 
programa de Serveis 
Socials. 

3 
Domicilis atesos per  
Serveis Socials per zona 
geogràfica 

Nombre d’expedients 
Serveis Socials de 
Figueres  

4 
Expedients de Serveis 
Socials  

Nombre d’expedients 
Serveis Socials de 
Figueres i % sobre total 
de llars 

Violència 5 
Taxa de denúncies de 
violència contra la dona 

Nombre de denúncies 
registrades en el 
trimestre de referència 
per cada 1.000 dones. 

 
  



 

A. Atenció social 

Dit això, s’ha considerat oportú incloure en aquesta informe els resultats que 

l’enquesta d’exclusió social i pobresa de Figueres sobre 

serveis bàsics d'atenció social de la ciutat, 

ciutadanes. Aquestes dades cal entendre

aproximacions. 

Dit això, l’11,3% de la ciutadania de Figueres de 16 anys i més declara que a la

seva llar són usuaris d’algun servei o programa de Serveis Socials

A banda d’aquest 11,3% de la ciutadania de Figueres de 16 anys i més que declara 

que a la seva llar són usu

destacar que un 2,5% no coneix aquests serveis però pensa que durant el proper 

any a la seva llar poden necessitar

Els programes de Serveis Socials amb més usuaris/àries declarats són:

 Centre de distribució d’Aliments (8,2%)

 Teleassistència i els Plans d’ocupació (al voltant del 3% en són usuaris). 

Per la seva banda, els programes amb més usuaris potencials en total (actuals 

més els que creuen que ho faran servir el proper any):

 Distribució d’aliments (9,9%)

 Ajuts de suport a l’habitatge (5,9%).

 

Gràfic 23. Coneixen i són usuaris/àries de Serveis Socials. Figueres. 2017

 
 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

"El coneix i és/són usuari" (11,3%) i "No el coneix i 
creu que el pot fer servir el proper any" (2,5%)

Dit això, s’ha considerat oportú incloure en aquesta informe els resultats que 

d’exclusió social i pobresa de Figueres sobre el coneixement i l’ús 

serveis bàsics d'atenció social de la ciutat, el primer nivell d'atenció als ciutadans i 

Aquestes dades cal entendre-les com estimacions de llars, com a 

l’11,3% de la ciutadania de Figueres de 16 anys i més declara que a la

seva llar són usuaris d’algun servei o programa de Serveis Socials

11,3% de la ciutadania de Figueres de 16 anys i més que declara 

que a la seva llar són usuaris d’algun servei o programa de serveis Socials

un 2,5% no coneix aquests serveis però pensa que durant el proper 

any a la seva llar poden necessitar-los. 

Els programes de Serveis Socials amb més usuaris/àries declarats són:

istribució d’Aliments (8,2%). 

Teleassistència i els Plans d’ocupació (al voltant del 3% en són usuaris). 

Per la seva banda, els programes amb més usuaris potencials en total (actuals 

més els que creuen que ho faran servir el proper any): 

d’aliments (9,9%) 

Ajuts de suport a l’habitatge (5,9%). 

Coneixen i són usuaris/àries de Serveis Socials. Figueres. 2017

11,3%

"El coneix i és/són usuari" (11,3%) i "No el coneix i 
creu que el pot fer servir el proper any" (2,5%)
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Dit això, s’ha considerat oportú incloure en aquesta informe els resultats que 

el coneixement i l’ús dels 

el primer nivell d'atenció als ciutadans i 

estimacions de llars, com a 

l’11,3% de la ciutadania de Figueres de 16 anys i més declara que a la 

seva llar són usuaris d’algun servei o programa de Serveis Socials. 

11,3% de la ciutadania de Figueres de 16 anys i més que declara 

aris d’algun servei o programa de serveis Socials, cal 

un 2,5% no coneix aquests serveis però pensa que durant el proper 

Els programes de Serveis Socials amb més usuaris/àries declarats són: 

Teleassistència i els Plans d’ocupació (al voltant del 3% en són usuaris).  

Per la seva banda, els programes amb més usuaris potencials en total (actuals 

Coneixen i són usuaris/àries de Serveis Socials. Figueres. 2017 

 

"El coneix i és/són usuari" (11,3%) i "No el coneix i 
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D’acord a les dades facilitades pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Figueres, de l’1 

de gener al 29 d’octubre de l’any 2016, han registrat un total de 4.420 expedients, els 

quals corresponen a ciutadans de Figueres que estan en situació de risc d'exclusió 

social. 

L'anàlisi territorial permet fer certa aproximació. Així, per atendre als ciutadans de 

Figueres, els Serveis socials bàsics del municipi s’organitzen en 2 sectors, cada un 

dels quals agrupa 2 zones classificades per seccions censals. Aquestes zones 

responen a les següents nomenclatures: 

 Sector Oest: format per les zones d’atenció primària (ZAP) 1 i 2 

 La Zona 1 compren els barris de Sant Joan, Culubret, Mon Millor, Bon 

Pastor, Habitatges del parc, Parc Sol, Poble Nou i Turó Baix (coincidint 

amb la zona nord oest). 

 La Zona 2 comprèn els barris de Lasauca, Serra Floreta, Teatre Jardí, 

Sant Pau (IES Ramon Muntaner), Correus, Creu de la Ma, Vivendes 

Sant Josep, Ponent i Olivar Gran (coincidint amb la zona sud oest). 

 Sector Est: format per les zones d’atenció primària (ZAP) 3 i 4 

 La Zona 3 comprèn els barris de Junquera/Marignane, Nucli antic, 

Barceloneta, Escorxador, Pl. Gra, Pl. Estació, Riumors/Rocaberti  

(coincidint amb la zona centre). 

 La Zona 4 compren els barris de Port Lligat, Horta Capellera, 

Cendrassos, Eixampe, Avda. Vilallonga/Vilatenim, La Marca de l'Ham 

(coincidint amb zona est i rodalies). 

D'acord a les dades disponibles s'observa que les dues zones representen un 

volum similar de l'atenció, si bé el nombre d’expedients de la Zona est és superior. 

A banda, un total de 44 persones transeünts també han rebut l’atenció d’aquest 

servei municipal durant el període 2016 analitzat. 
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Taula 68. Expedients de Serveis Socials de Figueres 
per zona. Figueres. 2016. 

Zona Núm. % 

Oest 2.005 45,4 

Est 2.371 53,6 

*transeünts 44 1,0 

Total 4.420 100,0 

Font: Base de dades Serveis Socials, Novembre 2016. 

 

Si es comparen aquests expedients amb el nombre de llars de Figueres es pot 

estimar que el 26% de les llars de Figueres tindrien algun expedient a Serveis 

Socials.   

Taula 69. % d'expedients de Serveis Socials sobre el 
total de llars e Figueres per zona. Figueres. 
2016 

Zona d'Atenció Primària 

Expedients 
de Serveis 

Socials  

Domicilis 
Figueres 

% domicilis 
atesos 

Total 4.420 16.543 26,7 

Font: Base de dades Serveis Socials, Novembre 2016. 

 
Aquests domicilis estan classificats per 4 àmbits d'actuació: gent gran, infància, 

famílies i persones soles, tal i com s’observa a la taula següent. L'àmbit de famílies 

és el més freqüent (39% de les intervencions socials) i són casos que presenten 

indicadors d'exclusió social per manca de feina, ingressos insuficients, manca de 

suport a l'escolaritat dels menors o d’altres problemàtiques vinculades a la salut, la 

pobresa energètica, l'exclusió residencial, les discapacitats físiques o la violència 

masclista. 

El segon àmbit més important és el de la gent gran, representant el 33% de tota la 

població atesa pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Figueres. Aquesta taxa 

representa el 21,3% del total de la població major de 65 anys empadronada a 

Figueres. Aquest col·lectiu presenta, en general, indicadors de soledat, aïllament, 

dependència, manca de recolzament familiar, ingressos limitats, situacions de pobresa 

energètica i exclusió residencial. 

Les persones soles és el 3r grup més nombrós atès (19,1%) i presenten indicadors 

d'aïllament social, manca de recolzament familiar, problemes de salut i pobresa 

econòmica, exclusió residencial i pobresa energètica. 



 

 

108 

Finalment, l’àmbit d'actuació a la infància, al qual corresponen el 9% de les actuacions 

de Serveis socials, presenten indicadors d'infància en risc i exclusió social. El nombre 

412 correspon a famílies on viu l'infant, i no a nombre d'infants atesos, doncs hi ha 

més d'un infant per cada família en la majoria dels casos. D'aquestes famílies, 81 

estan en contacte amb equips d'assessorament especialitzats en alt risc social per 

presentar greus indicadors de maltractaments. L'indicador més habitual i comú a tots 

ells és la negligència severa dels progenitors en les necessitats dels seus menors. 

Taula 70. Expedients Serveis Socials de Figueres 
per àmbit d'actuació. Figueres. 2016. 

Àmbit Núm. % 

Persona sola 845 19,1 

Infància 412 9,3 

Gent gran 1.439 32,6 

Famílies 1.724 39,0 

Total 4.420 100,0 

Font: Base de dades Serveis Socials, Novembre 2016. 
 

 

Com es pot observar les dades són força imprecises, de manera que resulta difícil 

concloure quins són els elements de vulnerabilitat comparatius a tenir en compte. 

Es tracta doncs d'un àmbit que caldrà aprofundir i desenvolupar en futurs 

exercicis. 
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B.  Violència de gènere 

Per tal de contextualitzar les dades sobre violència contra les dones s’analitzen dos 

tipus de dades. Cal tenir present que, en aquesta matèria, la diversificació de 

conceptes teòrics, de registre i fonts de dades (policia local, mossos, jutjats, serveis 

socials...), generen gran diversitat de magnituds i sovint força diferents. Com a 

indicadors centrals s’analitza l’estadística del Poder Judicial i de la Direcció General 

d’Administració de Seguretat. 

S’han analitzat les dades relatives a les denúncies presentades en el tercer trimestre 

de 2015. Tal i com s’observa a la taula, els jutjats que donen servei als municipis 

del partit judicial de Figueres11, van registrar el tercer trimestre de 2015 un total 

de 423 denúncies de violència contra les dones, el que suposa una taxa de 5,9‰. 

Aquesta taxa és més elevada que la que s’observa al conjunt de la província 

(5,4‰) i especialment en el conjunt de Catalunya (4,9‰). 

Taula 71. Taxa de denúncies de violència contra les dones, per cada 
1000 dones. Comparativa territorial. 2015.  

  Catalunya Prov. Girona 
Partit 

Judicial de 
Figueres 

Denúncies  18.514 1.983 423 

Taxa per cada 1.000 dones  4,9 5,4 5,9 

Font: Elaboració pròpia a partir de l'estadística del Poder Judicial i IDESCAT. 

 

Les dades facilitades pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya es 

classifiquen com a dades de violència domèstica i es faciliten per regions policials. 

D’acord al publicat a la web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, 

a la regió policial (mossos) de Girona la prevalença de la denúncies i víctimes de 

violència masclista en l’àmbit de la parella és força inferior que en el conjunt de 

Catalunya. Per la seva banda, la taxa de víctimes ateses en l’àmbit de la parella 

per cada 1.000 dones al municipi de Figueres l’any 2016 és del 5,2‰. 

 

                                                
11  Aquest partit té la tutela dels següents municipis: Agullana; Albanyà; Far d'Empordà, el; Armentera, l'; Avinyonet de 

Puigventós; Vajol, la; Bàscara; Borrassà; Cabanes; Cabanelles; Cadaqués; Cantallops; Capmany; Castelló 
d'Empúries; Cistella; Siurana; Colera; Darnius; Escala, l'; Espolla; Figueres; Fortià; Garrigàs; Garriguella; Jonquera, 
la; Lladó; Llançà; Llers; Masarac; Maçanet de Cabrenys; Mollet de Peralada; Navata; Ordis; Palau de Santa Eulàlia; 
Palau-saverdera; Pau; Pedret i Marzà; Peralada; Pont de Molins; Pontós; Portbou; Port de la Selva, el; Rabós; 
Riumors; Roses; Sant Climent Sescebes; Sant Llorenç de la Muga; Sant Miquel de Fluvià; Sant Mori; Sant Pere 
Pescador; Santa Llogaia d'Àlguema; Saus, Camallera i Llampaies; Selva de Mar, la; Terrades; Torroella de Fluvià; 
Ventalló; Vilabertran; Viladamat; Vilafant; Vilaür; Vilajuïga; Vilamacolum; Vilamalla; Vilamaniscle; Vilanant; Vila-sacra; 
Biure; Boadella i les Escaules. 
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Taula 72. Taxa de denúncies i víctimes ateses de violència masclista en 
l'àmbit de la parella. Comparativa territorial. 2016  

  Catalunya 
Regió policial 

de Girona 
Figueres 

Denúncies (àmbit parella) 12.452 1.504 - 

Taxa per cada 1.000 dones  3,3 4,1 - 

Víctimes ateses (àmbit parella) 12.478 1.498 120 

Taxa per cada 1.000 dones  3,3 4,1 5,2 

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i IDESCAT 

 

Finalment, gràcies a la informació que ha facilitat la Unitat de Suport a l’Atenció de 

Víctimes del Departament d’Interior, es presenten les dades de violència masclista en 

el període 2010-2016 al municipi de Figueres. El document facilitat pel Dpt. d’Interior 

descriu informació relativa a les variables policials (fets, víctimes ateses i víctimes 

mortals) pel que fa a la violència masclista en els àmbits especificats. Com que no tota 

aquesta informació s’ha utilitzat per a la redacció del present informe, aquest es farà 

arribar com Annex. 

Així, la següent taula recullen les variables policials (fets i víctimes ateses –no recull 

les víctimes mortals perquè no se n’ha de lamentar cap–) relatives a la violència 

masclista en tres camps: àmbit de la parella, àmbit familiar, àmbit social o comunitari 

(subgrup de violència sexual). 

S’observa com en l’àmbit de la parella i familiar els casos de violència masclista 

s’han incrementat molt durant el període analitzat mentre que en l’àmbit 

comunitari aquestes es mantenen estables. L’àmbit de la parella, la violència 

perpetrada contra una dona per un home que n’és o ha estat el cònjuge o hi ha tingut 

relacions similars d’afectivitat,  segueix essent el que recull un nombre de denúncies 

més elevat, superant des de l’any 2011 els cent casos per any. 
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Taula 73. Casos de violència masclista en l'àmbit de la parella, en l'àmbit familiar i en 
l'àmbit social o comunitari. Figueres. 2010-2016 

Àmbit de la parella 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Àmbit de la 
parella 

Fets 
principals 
(sense 
trencaments de 
condemna) 

75 106 109 94 127 112 124 

Víctimes 
ateses 

87 111 118 100 126 103 120 

Àmbit familiar 

Fets 
principals 
(sense 
trencaments de 
condemna) 

8 21 17 7 18 20 20 

Víctimes 
ateses 

9 23 17 8 24 21 23 

Àmbit social o 
comunitari, 
subgrup de 

violència sexual 

Fets 
principals 

7 10 11 4 6 7 6 

Víctimes 
ateses 

8 11 13 4 9 9 8 

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
Finalment, les dades extretes del Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD), un 

servei de Benestar Social que ofereix una primera acollida, informació, atenció i 

assessorament en relació a l'exercici dels drets de les dones, constaten que l’any 

2016 s’han fet un total de 300 atencions personalitzades per un total de 85 dones 

ateses. D’aquestes, la meitat van ser dones en situació de violència masclista. 

En el conjunt de Catalunya, aquest servei va atendre gairebé trenta mil persones. 

 

Taula 74. Resum anual d'atencions del SIAD. 
Comparativa territorial. 2016. 

Atencions Catalunya 
Dem. 

Girona 
Figueres 

Dones ateses 28.236 2.124 85 

Atencions 
personalitzades 

88.922 7.376 300 

Dones usuàries en 
situació de violència 
masclista 

8.827 825 44 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel SIAD de 
Figueres i l'Observatori de la Igualtat de Gènere 

 

En la taula següent s’observa com les preocupacions en la majoria de demandes de 

les dones usuàries de Figueres són en relació a l’assistència psicològica (39%) i a la 

violència masclista (25,7%). Aquestes dues àrees de consulta també són les més 

freqüentades pels SIAD d’arreu de la demarcació i d’arreu de Catalunya, tot i que 

d’una manera menys marcada. A Catalunya, només 1 de cada 4 atencions són 
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atencions realitzades pel servei psicològic (24%) mentre que el 14,6% ho són pel 

servei jurídic. 

Taula 75. Tipus d’atencions personalitzades. Comparativa territorial. 2016. 

  
Catalunya Dem. Girona Figueres 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Laboral 2.176 2,4 230 3,1 14 4,7 

Salut 1.997 2,2 50 0,7 8 2,7 

Serveis Socials 4.668 5,2 159 2,2 26 8,7 

Violència 16.230 18,3 2.179 29,5 77 25,7 

Psicològic 21.331 24,0 2.043 27,7 117 39,0 

Jurídic 12.948 14,6 1.161 15,7 10 3,3 

Formació/Activitats 7.397 8,3 801 10,9 3 1,0 

Altres 9.288 10,4 223 3,0 45 15,0 

No consta 12.887 14,5 530 7,2 0 0,0 

Total 88.922 100,0 7.376 100,0 300 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel SIAD de Figueres i l'Observatori de la Igualtat de Gènere 

 

Per tal de conèixer millor com són les dones que, segons indiquen les xifres resultants 

del balanç, varen ser ateses l’any 2016 pel Servei d'informació i atenció a les dones 

(SIAD) de Figueres, a continuació s’observa informació més detallada sobre aquests 

85 casos. 

Pel que fa a la nacionalitat, mentre que el 55,3% són dones amb nacionalitat 

espanyola, un 7,1% són persones estrangeres comunitàries i, per tant, el 37,6% són 

persones extracomunitàries. 

 

Taula 76. Persones ateses per nacionalitat 
de procedència. Figueres. 2016 

Nacionalitat % 

Espanyola 55,3 

Comunitària 7,1 

Extracomunitària 37,6 

Total  100,0 
 

      Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel SIAD. 

 
Quan s'analitzen les persones ateses per edats, s'observa com la meitat de les dones 

ateses tenen entre 30 i 45 anys. Així, mentre que el 22% té entre 46 i 65 anys i un 4% 

entre 66 i 80 anys, un 4% són menors i el 19% restant té entre 19 i 29 anys. 
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Taula 77. Persones ateses per 
edat. Figueres. 2016 

Edat  % 
De 0 a 12 anys 0 
De 13 a 18 anys 4 
De 19 a 29 anys 19 
De 30 a 45 anys 52 

De 46 a 65 anys 22 
De 66 a 80 anys 4 
Més de 80 anys 0 
Total 100 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
pel SIAD.  

 

Pel que fa a l’estat civil de les persones ateses, el gran gruix de dones són solteres 

(30,6%), casades (23,5%) o divorciades (17,6%). No es disposa d’aquesta informació 

del 16,5% de dones ateses. 

Taula 78. Persones ateses per estat 
civil. Figueres. 2016                                                               

Estat civil Nombre % 
Soltera 26 30,6 

Casada 20 23,5 

Divorciada 15 17,6 

Separada de fet 4 4,7 

Separada de dret 4 4,7 

Parella 1 1,2 

Vidua 1 1,2 

No consta 14 16,5 

Total 85 100,0 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel 
SIAD. 

 
Per últim, cal analitzar els canals d’entrada que han portat aquestes dones al SIAD. 

Així, quatre de cada deu casos són derivats pels Mossos d’esquadra, el 22,4% venen 

al Servei per iniciativa pròpia i el 20% des dels Serveis Socials de l’Ajuntament. 

Taula 79. Canals d'entrada. Figueres. 2016                                 
Canal d'entrada Nombre % 

Iniciativa pròpia 19 22,4 

Associacions/Entitats 2 2,4 

Cossos policials - ME 34 40,0 

Cossos policials - policia local - - 

Jutjats 1 1,2 

Salut 2 2,4 

Serveis especialitzats 2 2,4 

Serveis socials 17 20,0 

Punts d'informació ciutadana 1 1,2 

Altres 7 8,2 

No consta - - 

Total 85 100,0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel SIAD. 
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6.3. Síntesi context i indicadors de relacions socials 
 

Marc de referència 

Segons el padró municipal, a Figueres el 2015 hi havia registrades un total de 

5.064 famílies formades per una sola persona, el que suposa el 28,9% de les 

unitats de convivència empadronades. Amb una proporció similar se situen les 

famílies de 2 membres (26,1%), i quasi el mateix pes tenen les famílies de 4 

membres o més (25,8%). 

Observant només les llars unipersonals, el pes d’homes i dones és força similar 

(homes 45,5% i dones 54,5%). El col·lectiu d’edat més nombrós dins de les 

estructures familiars unipersonals és el de les persones que tenen entre 40 i 64 

anys (38,4%), seguit de les persones de 65 anys o més (36,2%). 

Altrament, el 83,4% és de nacionalitat espanyola i només el 16,6% són de 

nacionalitat estrangera. 

Comparant amb el context català de 2011, i tenint en compte la diferència existent 

entre els conceptes de mesura, es pot apuntar que a la ciutat de Figueres hi ha 

hauria menys llars unipersonals de persones majors de 65 anys, el que 

concordaria amb l’estructura sociodemogràfica de la població, menys 

envellida que la del conjunt de Catalunya. Al seu torn, a la ciutat hi hauria un 

major pes del col·lectiu de persones d’entre 40 i 64 anys que viuen soles. 

La major part de les llars estan composades per nuclis familiars (77,7%) 

principalment parelles amb fills (43,9%), un percentatge superior al de la 

situació general de Catalunya. Tot i aquest fet, fixar la mirada en el pes de les 

llars monoparentals, destaca que una de cada deu llars de Figueres són llars 

monoparentals (9,2%), un pes molt similar al conjunt de Catalunya. 

Indicadors claus d’exclusió social 

Atenció social 

L’11,3% de la ciutadania de Figueres de 16 anys i més declara que a la seva 

llar són usuaris d’algun servei o programa de Serveis Socials. 

A banda d’aquest un 2,5% no coneix aquests serveis però pensa que durant el 

proper any a la seva llar poden necessitar-los. 
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Els programes de Serveis Socials amb més usuaris/àries declarats són: 

 Centre de distribució d’Aliments (8,2%). 

 Teleassistència i els Plans d’ocupació (al voltant del 3% en són usuaris).  

Per la seva banda, els programes amb més usuaris potencials en total 

(actuals més els que creuen que ho faran servir el proper any): 

 Distribució d’aliments (9,9%) 

 Ajuts de suport a l’habitatge (5,9%). 

estimar que el 26% de les llars de Figueres tindrien algun expedient a 

Serveis Socials.   

Aquests domicilis estan classificats per 4 àmbits d'actuació: gent gran, infància, 

famílies i persones soles. 

 L'àmbit de famílies és el més freqüent (39% de les intervencions 

socials). 

 El segon àmbit més important és el de la gent gran, representant el 33% 

de tota la població atesa pels Serveis Socials de l’Ajuntament de 

Figueres. 

 Les persones soles és el 3r grup més nombrós atès (19,1%) i 

presenten indicadors d'aïllament social, manca de recolzament familiar, 

problemes de salut i pobresa econòmica, exclusió residencial i pobresa 

energètica. 

Val a dir que les dades són força imprecises, de manera que resulta difícil 

concloure quins són els elements de vulnerabilitat comparatius a tenir en 

compte. 

Violència de gènere 

Els jutjats que donen servei als municipis del partit judicial de Figueres, van 

registrar el tercer trimestre de 2015 un total de 423 denúncies de violència 

contra les dones, el que suposa una taxa de 5,9‰. Aquesta taxa és més 

elevada que la que s’observa al conjunt de la província (5,4‰) i especialment 

en el conjunt de Catalunya (4,9‰). 
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A la regió policial (mossos) de Girona la prevalença de la denúncies i 

víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella és força inferior que 

en el conjunt de Catalunya. Per la seva banda, la taxa de víctimes ateses en 

l’àmbit de la parella per cada 1.000 dones al municipi de Figueres l’any 2016 

és del 5,2‰. 

S’observa com en l’àmbit de la parella i familiar els casos de violència 

masclista s’han incrementat molt durant el període. 

Finalment, les dades extretes del Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD), 

constaten que l’any 2016 s’han fet un total de 300 atencions personalitzades 

per un total de 85 dones ateses. D’aquestes, la meitat van ser dones en 

situació de violència masclista. En el conjunt de Catalunya, aquest servei va 

atendre gairebé trenta mil persones. 
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7. Habitatge 
 

7.1. Marc de referència 
 

Les condicions residencials són una de les dimensions fonamentals de les condicions 

de vida de la població, de manera la seva anàlisi aporta informació valuosa sobre 

l'exclusió social. 

El mercat residencial i les característiques dels habitatges aporten informació sobre la 

posició social dels individus i grups: recursos econòmics, possibilitats d’endeutament, 

dels frens socials existents vers l’allotjament de determinats col·lectius (no se’ls vol 

vendre o llogar...) o situacions relacionades amb la salut pública i la salut individual. És 

per aquesta raó que les societats avançades i orientades a l’Estat del Benestar 

consideren l’habitatge un dret fonamental. 

En una etapa social que hereta els efectes d'una crisi econòmica centrada en el 

mercat residencial, és fàcilment justificable la necessitat d'abordar les condicions del 

mercat de l'habitatge: la forma dependència de la construcció, l'endeutament de la 

ciutadania per raó d'habitatge, els elevats preus i les dificultats d'accés al lloguer i la 

propietat.  

En matèria d'habitatge a nivell català i estatal la normativa és complexa i inestable, des 

de la Llei del Dret a l’Habitatge, fins a les lleis sobre habitatge buit, lleis d'urgència per 

col·lectius en risc d'exclusió, lleis sobre pobresa energètica, etc. Per la seva banda, les 

administracions locals disposen d'instruments de planificació principalment els Plans 

Locals d'Habitatge (PLH) i el que es deriva del Plans d'Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM).  

A Figueres aquests instruments estan en fase de desenvolupament de manera que per 

dur a terme la present anàlisi s'han fet servir els resultats de l'Enquesta d’exclusió 

social i pobresa de Figueres 2017, la diagnosi provisional de la memòria social del 

POUM (2015) i les dades facilitades pel Departament de Serveis Socials de 

l'Ajuntament de Figueres12  

                                                
12 L'Ajuntament de Figueres disposa d'un PLH antic que no s'ha tingut en compte però que va ser la base 

d'anàlisi del Mapa de Vulnerabilitat 2009. PLA LOCAL D’HABITATGE DE FIGUERES. Equip tècnic de 
D’Aleph per a l’Ajuntament de Figueres. Apartats: ‘Síntesi i conclusions’ i apartat ‘1.3.2. Anàlisi bàsica dels 
col·lectius en risc d’exclusió’.  
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Aquestes fonts permeten fer un dibuix general de la situació residencial a Figueres i 

estimar-ne els principals indicadors d'exclusió social.  

En primer lloc, quant a la situació general del parc d'habitatges, d'acord a la 

Memòria Social del POUM (provisional), en deu anys, el parc d'habitatges de 

Figueres ha crescut més d'un 19,2% fins arribar a gairebé a les 23.000 unitats de 

2011. A Figueres hi ha hagut intensitat de construcció durant aquests anys, ja que hi 

ha major proporció d’habitatges principals que s’han construït durant el darrer 

període censal (2001-2011) (un 26,3%).  

La superfície mitjana dels habitatges principals a Figueres és de 91,1 metres 

quadrats útils. De fet, més del 66% d’aquests habitatges tenen menys de 91 metres 

quadrats, quan deu anys enrere representaven el 56% del total. Així es pot constatar 

que, malgrat la menor mida absoluta dels habitatges principals, en 2011 la mitjana de 

metres quadrats per persona és de 2,5 persones. Els metres quadrats disponibles 

per persona fluctua de manera proporcional segons el nombre de persones que hi ha a 

la llar. Així, dels gairebé 86 metres quadrats per a les llars unipersonals de 

Figueres es passa a poc més del 16 quan es tracta de llars amb sis o més 

membres. 

Es tracta d'un parc d'habitatge ens en edificis en bon estat (94%), menys l’1% serien 

habitatges sense lavabo, bany o dutxa. A Figueres el 59,4% dels habitatges 

principals es trobaria en edificis inaccessibles ja que una persona amb cadira de 

rodes no podria entrar en un edifici des del carrer i fins a la porta dels seus habitatges 

sense l’ajut d’una tercera persona. Igualment, el 20,6% dels habitatges es troben a 

edificis de més de tres plantes i no disposen d’ascensor, el que en xifres 

absolutes, serien 2.964 habitatges. 

Taula 80. Habitatges principals segons 
l'accessibilitat a l'edifici. 
Figueres. 2011 

  Figueres 

Accessible 40,5 

No accessible 59,4 

No consta 0,1 

TOTAL 100,0 

nombre 17596 
Font: Elaboració pròpia partir de la Memòria Social del POUM 
2015, Cens de Població i Habitatges de 2011. Provisional 
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Taula 81. Habitatges principals en edificis 
de més de tres plantes sobre 
rasant amb o sense ascensor. 
Figueres. 2011 

  Nombre % 

Amb ascensor 11428 79,4 

Sense ascensor 2964 20,6 

Total 14392 100,0 
Font: Elaboració pròpia partir de la Memòria Social del POUM 
2015, Cens de Població i Habitatges de 2011. Provisional 

 
 
Quant al règim de tinença, d'acord a l'Enquesta d’exclusió social i pobresa de 

Figueres 2017, a Figueres el 68,3% resideix en un habitatge de propietat i el 28% 

de lloguer. Quan hi ha propietat la major part no té deutes pendents (36,4%), 

mentre que 1 de cada 4 llars de Figueres (24,0%) té una hipoteca pendent de 

pagar. 

 Un reduït 0,7% declara que en l’actualitat està ocupant un habitatge en el 

que no paga cap renda per necessitat.  

 La propietat és menys freqüent a Figueres (68,3%) que a Catalunya (74,3%), i 

els que tenen la propietat pagada representen un volum similar, però hi ha menys 

deute hipotecari (24% vs. 34,1%).  

En conjunt, el 52% dels figuerencs i figuerenques viu en un habitatge pel que ha 

de pagar lloguer o hipoteca. 

 Es tracta d'un percentatge similar al del conjunt d’habitatges principals de 

Catalunya (53,9%), si bé, a Figueres hi ha més pes del lloguer (28% vs. 19,8%) 

que d' hipoteca (24% vs. 34,1%). 

Taula 82. Règim de tinença de l'habitatge principal. Comparativa 
territorial. 

Règim de tinença Catalunya (2011)1 Figueres (2017)2  

Propietat 74,3 68,3 

Propietat, totalment pagada 34,9 36,4 

Propietat, amb pagaments pendents 34,1 24,0 

Propietat, per herència o donació 5,4 5,0 

Propietat, no contesta 0,0 2,9 
Lloguer 19,8 28,0 

Cessió gratuïta 1,8 0,5 

Ocupació * 0,7 
Altres formes 4,1 * 
No contesta 0,0 2,5 
Total 100,0 100,0 
Base: 404 
Font:  
1 Elaboració pròpia partir de. IDESCAT, del Cens de població 2011 
2 Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
Catalunya: Metodologia a partir d’una mostra de persones 
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L'estructura del regim de tinença coincideix amb la del cens 2011 inclosa en la 

Memòria Provisional del POUM. 

 

Taula 83. Habitatges principals segons el règim de tinença. 
Figueres. 2011 

Règim de tinença % 

Total propietat 61,7 

Propietat, totalment pagada 28,7 

Propietat, amb pagaments pendents 29,2 

Propietat, per herència o donació 3,8 

Lloguer 32,7 
Cessió 1,8 

Altres modalitats 3,8 
TOTAL 100,0 
Nombre 17597 
Font: Elaboració pròpia partir de la Memòria Social del POUM 2015, Cens de 
Població i Habitatges de 2011. Provisional 

 

D'acord a aquesta Memòria Social, a Figueres l’oferta està formada de manera 

dominant per pisos, sent només una petita part cases, en la que domina també 

l’oferta de compra. Existeix molta variabilitat de preus però es pot destacar els 

preus mínims de l’habitatge de compra en 23.000€ i els preus mínims en lloguer, 

325€. El preu mitjà per m2 en 1.278€, i en pisos d’entre 55 i 75m2 els preus variables 

quant al m2 de l’habitatge de propietat oscil·larien entre els 950€ i els 1.863€ (2014). 

 
Taula 84. Comparativa de preus m2 entre l’habitatge lloguer i 

compra. Figueres. 2014 

Tipologia Venda 

Habitatge lliure - abril 2014 

Euros per m2 útil Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

Habitatge lliure obra 
nova 

1863,00 1500,00 1287,00 950,00 

Habitatge lliure 
segona mà 

1488,00 1238,00 954,00 733,00 

Habitatge lliure - abril 2014 

Preu renda  
2 hab. 3 hab. 4 hab. 

Lloguer mercat  
373,00 429,00 487,00 

Font: Elaboració pròpia partir de la Memòria Social del POUM 2015. Provisional 
Nota: la Zona 1 dels habitatges lliures correspon al centre; la Zona 2 a l’Avinguda 
Marignane, el carrer Nou, l’Eixample, els Fossos, Poble Nou, la Ronda Barcelona, la Ronda 
Firal i Sant Isidre; la Zona 3 els Cendrassos, la Creu de la Mà, l’Olivar Gran i Rally; i la Zona 
4, l’Horta Capallera, el Parc Sol, el Ram, Turó Baix i Vivendes Parc. 

 
Al seu torn, detalla que el preu mínim d’un habitatge d’obra nova de 55,2 m2 útils 

és de 52.250€ en la zona més barata, i de 139.725€ en la zona més cara tractant-se 

d’un pis de 75m2. 
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Resulta destacable la proximitat de preus entre obra nova i obra de segona mà, però 

cal tenir present que els habitatges de segona mà són molt més amplis, tant en mínims 

com en màxims. 

Taula 85. Preus venda obra nova i obra de 2a mà. Figueres. 
2014 

    
Obra nova 

Preu mínim (hab. 50 m2) 52250,0 

Preu màxim (hab. 75 m2) 139725,0 
Obra 1a mà 

Preu mínim (hab. 70 m2) 51310,0 

Preu màxim (hab. 90 m2) 133920,0 

Font: Elaboració pròpia partir de la Memòria Social del POUM 2015. Provisional 
Nota: la Zona 1 dels habitatges lliures correspon al centre; la Zona 2 a l’Avinguda 
Marignane, el carrer Nou, l’Eixample, els Fossos, Poble Nou, la Ronda Barcelona, 
la Ronda Firal i Sant Isidre; la Zona 3 els Cendrassos, la Creu de la Mà, l’Olivar 
Gran i Rally; i la Zona 4, l’Horta Capallera, el Parc Sol, el Ram, Turó Baix i 
Vivendes Parc. 

 

D'acord als resultats de l'Enquesta d’exclusió social i pobresa de Figueres 2017, el 

52% de persones amb règim de tinença de lloguer o propietat que tenen 

pagaments associats a l’habitatge paguen de mitjana 461,86€. 

En conjunt a Figueres es paga més per l’habitatge de propietat (524,84€) que de 

lloguer (404,66 €). 

Gràfic 24. Llars amb pagament d'hipoteca o lloguer 
 

 

 

 

 

 

 

L'informe de la Memòria Social del POUM informa sobre el comportament de l'oferta i 

la demanda a Figueres. Del conjunt d'informació disponible es vol destacar que els 

perfils que no accedeixen a la compra són població jove primera emancipació o 

posteriors processos d’emancipació, especialment si no es disposa d'estalvis 

mínims: 20.000€ i preferentment 40.000€. 

Taula 86. Import mensual que es paga 
per lloguer i hipoteca. Figueres 

 

 
Màxim Mitjana 

Propietat 850,00 € 524,84 € 

Lloguer 2.000,00 € 404,66 € 

Total lloguer o 
hipoteca 

2.000,00 € 461,86 € 

Base (propietat): 99 Base (lloguer): 109 Base (total) 208 
Font:  
Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió social i 
pobresa Figueres. 2017 

 

Base: 404 
Font:  
* Elaboració pròpia partir de. IDESCAT, del Cens de 
població 2011 
** Elaboració pròpia partir de Enquesta d’exclusió 
social i pobresa Figueres. 2017 
Catalunya: Metodologia a partir d’una mostra de 

 

57,5%

53,9%

0% 20% 40% 60% 80%

Figueres** 
(2017)

Catalunya* 
(2011)
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En el cas del lloguer, es considera quer hi ha poca demanda exclosa del lloguer, 

a excepció de persones amb menys estabilitat que no poden demostrar haver 

estat al corrent de pagaments. L'informe adverteix però, que no es pot obviar que hi 

ha perfils extrems amb manca d’estabilitat i xarxa social que no poden en cap 

cas passar pels agents de mercat ordinari. 

En relació, a les condicions energètiques, la Memòria indica que el 99% disposa de 

subministrament d'aigua de la xarxa pública. Menys de 1% no tindria aigua corrent. 

A Figueres els habitatges que no disposen de cap tipus d’instal·lació de 

calefacció, sigui col·lectiva o individual representen el 23,7%, per bé que hi ha un 

15,9% que disposa d’aparells específics que permeten escalfar les estances on se 

situen. El restant 7,8% directament no pot generar punts localitzats d’escalfor (cal 

tenir present però que, si bé el Cens no ho especifica, algunes d’aquests llars podrien 

emprar llars de foc o altres mitjans que no requereix “aparells”). 

Taula 87. Habitatges principals segons la 
disposició de calefacció. 
Figueres. 2011 

  % 

Amb calefacció 76,3 

Col·lectiva central 10,7 

Individual 65,7 

Sense calefacció 23,7 

Sense calefacció, però amb 
aparells individuals 

15,9 

Sense cap tipus de calefacció 
7,8 

TOTAL 100,0 
Nombre 17597 

Font: Elaboració pròpia partir de la Memòria Social del 
POUM 2015, Cens de Població i Habitatges de 2011. 
Provisional 

 

Sent la pobresa energètica un dels principals indicadors de vulnerabilitat i exclusió en 

l'àmbit residencial s'aprofundeix en el bloc següent:  
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7.2. Indicadors clau d’exclusió social 
 
Un cop descrita la situació general de l’habitatge a la ciutat de Figueres i convidant a 

aprofundir-ne a través del treball realitzat des dels Serveis Socials de l’Ajuntament, a 

continuació s'exposen quins són els indicadors clau d’exclusió social a nivell 

residencial. Aquests s'organitzen en 4 subdimensions: 

Àmbit residencial: Estructura d’indicadors d’exclusió 
Subdimensió Indicador Nom Descripció 
Demanda 
exclosa 

1 
Llars que no poden accedir a 
l'habitatge 

Estimació de llars que no poden accedir a 
l'habitatge en els diferents règims de tinença 

Sense llar i 
altres 
persones en 
situació 
d’exclusió 
residencial 

2 Persones sense sostre 
Nombre de persones que viuen en l’espai 
públic.  

3 Persones sense llar 
Nombre de persones  que viuen en centres 
de serveis socials, albergs, allotjaments 
temporals o institucions assistencials. 

4 
Residents en habitatges 
insegurs 

Nombre de persones que viuen en 
habitatges sense títol legal, amb notificació 
de desnonament o sota violència de la 
família o de la parella 

5 
Total estimació de persones 
en situació d’exclusió 
residencial 

Nombre de persones sense sostre, sense 
llar o residents en habitatges insegurs. 

Col·lectius 
vulnerables o 
en risc 
d’exclusió 
social* 

6 Joves en situació vulnerable 
Nombre de joves (19-25 anys) ex-ingressats 
en centres d’acolliment o amb altres 
problemàtiques socials. 

7 Dones en situació vulnerable 
Nombre de llars monoparentals 
encapçalades per dones 

8 
Gent gran en situació 
vulnerable 

Nombre de llars unipersonals de persones 
majors de 75 anys.  

9 
Altres adults en situació 
vulnerable 

Nombre d’aturats sense subsidi d’atur. 
Nombre de persones amb problemes de 
drogodependències o altres problemàtiques 
socio-sanitàries. Nombre de persones amb 
reconeixement legal de discapacitat (amb 
grau de 65% i més). Nombre de persones 
immigrades d’origen no comunitari sense 
permís de treball. Nombre de persones 
preses o ex-preses. 

10 Total col·lectius vulnerables 
(situacions o persones) 

Nombre de persones en col·lectius 
vulnerables (joves, dones, gent gran i 
d’altres adults en situació vulnerable). 

11 Total persones en situació o 
risc d’exclusió social 

Total persones en situació o risc d’exclusió 
social (persones sense llar, en situació 
d’infrahabitatge i col·lectius vulnerables). 

Pobresa 
energètica 

12 
Taxa de llars en risc de 
pobresa energètica. 
Estimació 

Nombre de llars en risc de pobresa 
energètica 

13 
Taxa de famílies en situació 
de pobresa energètica amb 
ajudes econòmiques 

Percentatge de famílies que reben ajudes 
de Serveis Socials per afrontar l'emergència 
en l'àmbit d'habitatge i la pobresa energètica 
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A. Demanda exclosa 

La Memòria Social del POUM, va fer en 2015 una estimació provisional l'accessibilitat 

econòmica a l’habitatge. Aquestes teòriques es base en estimacions inicials i supòsits 

de renda. Es tracta doncs de dades que cal interpretar amb prudència i actualitzar amb 

dades més fiables. En tot cas, no s'ha volgut desestimar les dades en tant que són 

claus en l'actual exercici d'acostament a la vulnerabilitat.  

D'acord a aquesta memòria, i de manera literal: considerant que la quota 

hipotecària i l’import del lloguer no hauria de superar el 35% de la renda 

disponible de llar, es pot dur a terme una aproximació de les llars que quedarien 

excloses, per raons econòmiques, de l’habitatge lliure i protegit. 

 Pel que fa a l’habitatge de venda el percentatge de llars excloses oscil·laria 

entre el 4 i el 25%. 

En el cas de l'habitatge lliure de venda, és la Zona 1 on es focalitza el major 

grau d’exclusió: més del 21% de les llars no podrien assumir els preus de 

mercat d’obra nova i segona mà. En canvi, els preus de venda de la Zona 4 

serien assumibles per més del 90% de les llars. 

En la modalitat d’habitatge protegit de venda, el Preu Concertat la que 

ofereix els preus més allunyats de la capacitat econòmica de les llars. En 

canvi, el Règim General “tan sols” no seria econòmicament viable pel 12,4% 

de les llars. 

 En relació a l'habitatge de lloguer: 

El lloguer protegit és l’opció que més llars podrien sufragar, si bé entre el 0 i 

12% no podrien assolir-lo.  

El lloguer lliure deixaria fora entre el 14,7% i el 23,5% de les llars de Figueres 

segons si es tracta d’habitatges de dues o quatre habitacions, respectivament. 
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Taula 88. Accessibilitat econòmica a l’habitatge lliure i protegit a Figueres. 2014 
  Ingressos mínims 

Règim Tipologia 
Import 

mensual 
Mes Any 

% llars 
excloses 

Venda HPO - Preu concertat 515,41 1472,61 17671,27 25,8 

Venda HPO - Règim general 425,42 1215,48 14585,81 19,5 

Venda HPO - Règim especial 348,98 997,08 11964,92 12,4 

  

Venda Lliure - Zona 1 - obra nova 459,40 1312,56 15750,75 21,7 

Venda Lliure - Zona 2 - obra nova 369,88 1056,81 12681,77 14,7 

Venda Lliure - Zona 3 - obra nova 317,36 906,75 10880,95 10,3 

Venda Lliure - Zona 4 - obra nova 234,26 669,32 8031,78 5,2 

  

Venda 
Lliure - Zona 1 - segona 
mà 

565,41 1615,46 19385,54 21,7 

Venda 
Lliure - Zona 2 - segona 
mà 

455,24 1300,69 15608,33 14,7 

Venda 
Lliure - Zona 3 - segona 
mà 

390,60 1116,00 13391,94 8,3 

Venda 
Lliure - Zona 4 - segona 
mà 

288,32 823,77 9885,27 4,1 

  

Lloguer HPO - Règim general 325,05 928,71 11144,57 12,4 

Lloguer HPO - Règim especial 304,70 870,57 10446,86 10,3 

Lloguer 
HPO - allotjaments 
col·lectius  

206,85 591,00 7092,00 5,0 

  

Lloguer Lliure - 2 habitacions 373,00 1065,71 12788,57 14,7 

Lloguer Lliure - 3 habitacions 429,00 1225,71 14708,57 19,5 

Lloguer Lliure - 4 habitacions 487,00 1391,43 16697,14 23,5 

Nota: pel que fa a la venda, es considera un préstec hipotecari tipus (a 25 anys i al 3% d’interès inicial per a l’habitatge 
lliure, i a 30 anys i al 3% d’interès inicial per a l’habitatge protegit). 
Font: Elaboració pròpia partir de la Memòria Social del POUM 2015, Enquesta de Condicions de Vida de 2013. La 
Renda Bruta Familiar Disponible que publica l’Institut d’Estadística de Catalunya, els preus dels habitatges amb 
protecció oficial publicats pel Departament de Territori i Sostenibilitat, i el Vint-i-vuitè estudi de pe preus de mercat dels 
habitatges a la província de Girona del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària i el Gremi de Promotors i 
Constructors d’Edificis de Girona. 
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B. Sense llar i altres persones en situació d’exclusió 
residencial i col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió 
social 

Quant a les persones sense llar o en situació d’exclusió residencial estricta, la Llei del 

Dret a l’Habitatge defineix el sense llar com la persona o unitat de convivència amb 

mancança manifesta d’un habitatge digne i adequat, ja que no disposa d’un domicili, 

viu al carrer o viu en un espai no apte com a habitatge, i pateix l’exclusió social 

efectiva a causa de barreres socials o de dificultats personals per a viure de manera 

autònoma. També s’inclouen en aquest concepte les persones que han estat objecte 

d’un desnonament per no poder pagar l’habitatge. 

L’anàlisi dels sense llar, d’acord amb els estudis existents, abasta un col·lectiu més 

ampli que els que tradicionalment s’entén com a “sense sostre”. Per a identificar i 

quantificar aquests col·lectius cal tenir en compte en primer lloc les categories 

establertes en la tipologia europea d’exclusió residencial ETHOS (European Tipology 

on Homelessness and Housing Exclusion), elaborada per FEANTSA (Fédération 

Européenne d’Associacions Nationales Travaillant avec les Sans-Abri). Aquestes 

categories són les següents: 

 sense sostre: persones sense domicili, que viuen en un espai públic la totalitat 

o la major part del temps 

 sense llar: persones que viuen en refugis, allotjaments provisionals, 

institucions, equipaments o altres edificis públics o privats destinats a donar 

allotjament a persones amb necessitat d’assistència social 

 residents en habitatges insegurs o inadequats: persones que viuen 

temporalment amb la família, en habitatges sense títol legal o amb notificació 

legal de desnonament, dones maltractades, altres persones que viuen sota la 

violència de la família o de la parella o en habitatges d’estructura temporal, 

allotjaments inapropiats. 

D’acord a la diagnosi provisional de la Memòria Social del POUM, a la ciutat de 

Figueres l’any 2015 residien 53 persones sense sostre o en risc d’exclusió 

residencial estricta, el que suposa el 0,1% de la població. Aquesta proporció 

s'amplia a 1,114% si es té en compte el pes de la població que resideix en 

habitatges insegurs (habitatges sense títol legal o amb notificació legal de 

desnonament, dones maltractades i altres persones que viuen sota la violència de la 

família o de la parella.) 
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En conjunt es tracta d'una taxa similar a la de la demarcació de Girona (1,138%) si bé 

al conjunt de la demarcació hi hauria més sense sostre i sense llar (0,082 i 0,311%).  

En canvi, si es compara amb Catalunya, a Figueres hi a major proporció de casos 

amb risc residencial (1,114% vs. 0,645%). Especialment hi ha més habitatge 

insegur (0,997 vs. 0,458%) però menys sense sostre (0,02 vs. 0,07%).  

 

Taula 89. Sense llar i altres col·lectius en risc d’exclusió residencial. Nom bres i taxa. 
Comparativa territorial. 2015 

  Figueres Dem. Girona Catalunya 

  
% total 

població 
Nombre 

% total 
població 

Nombre 
% total 

població 
Nombre 

Persones sense sostre 0,020 9 0,082 608 0,072 5433 

Persones sense llar 0,097 44 0,311 2296 0,115 8634 

Residents en habitatges 
insegurs 

0,997 452 0,745 5505 0,458 34387 

Total 1,114 505 1,138 8.409 0,645 48.454 

Font: Elaboració pròpia partir de la Memòria Social del POUM 2015 i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 2015 
 

Pel que fa a transeünts, persones sense sostre i d’altres persones amb necessitats 

temporals d’habitatge, l’Ajuntament presta serveis de forma indirecta. Es tracta d’una 

sèrie de serveis gestionats per entitats del tercer sector, amb l’objectiu de facilitar un 

entorn favorable, procurant el benestar de les persones ateses i facilitant la integració. 

Aquestes dades permeten aprofundir en el coneixement del perfil d’aquests col·lectius 

en situació d’exclusió social. 

 Acolliment residencial d’urgència i residència temporal: 

L’entitat posa a la disposició de l’Ajuntament de Figueres dos habitatges. El primer 

dels equipaments (Pis 1) compta amb cinc places per atendre les situacions d’urgència 

d’aquelles persones de pas o temporalment en situació d’exclusió residencial i les 

estades són exclusivament de nit. El segon habitatge (Pis 2) és un habitatge compartit 

amb un màxim de vuit places, adreçat a persones sense habitatge a qui, de forma 

temporal però en règim d’una estància llarga, se li facilita un espai on viure. A banda, 

des dels Serveis Socials realitzen propostes de pagament d’estades subvencionades 

en pensions i hotels de Figueres. 

Així, durant els primers onze mesos de l’any 2016, es van efectuar 2819 pernoctacions 

als dos equipaments disponibles a Figueres per a les persones amb més mancances 
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pel que fa a l’habitatge. El 57,1% d’aquestes van ser en el pis compartit en règim 

d’estància llarga (Pis 2) i el 42,9% en l’habitatge d’ús exclusivament nocturn (Pis 1). 

Taula 90. Nombre i % de pernoctacions al Servei 
residencial d'estada limitada. Gener - 
Novembre 2016. 

Recurs Nombre % 

Pis 1 1.210 42,9 

Pis 2 1.609 57,1 

Total 2.819 100,0 

Font: Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Figueres 

 
 

El nombre de persones que han realitzat pernoctacions a càrrec en el servei 

d’acolliment residencial d’estada limitada han estat 36, el 75% ubicats al pis 1 i el 25% 

al pis 2. Aquesta dada mostra com al pis de llargues estades no hi ha una rotació 

ràpida i, efectivament, la reinserció social no és senzilla i l’estada d’aquests usuaris 

s’allarga força mesos. 

Es tracta principalment d’homes, ja que 8 de cada 10 usuaris ho són (80,6%) vers el 

19,4% de dones. Una xifra que no dista gaire de la realitat d’altres ciutats catalanes 

com Barcelona on, per exemple, 9 de cada 10 persones que viuen al carrer són 

homes. 

Taula 91. Nombre i % de persones que han realitzat 
pernoctacions al Servei residencial 
d'estada limitada. Gener - Novembre 2016 

Recurs Nombre % 

Pis 1 27 75,0 

Pis 2 9 25,0 

Total 36 100,0 

Dones 7 19,4 

Homes 29 80,6 

Font: Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Figueres 

 

Per altra banda, 22 persones van beneficiar-se del recurs Hostaler (allotjament en 

pensions, hostals o hotels de la ciutat) i curiosament malgrat la balança entre homes i 

dones és força equilibrada són majoria les dones que l’han utilitzat (54,5% d’usuàries i 

45,5% d’usuaris). 
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Taula 92. Nombre de persones i pernoctacions al 
recurs Hostaler. Gener - Novembre 2016 

Recurs Nombre % 

Pernoctacions 1.113 

Persones 22 100,0 

Dones 12 54,5 

Homes 10 45,5 

Total 22 100,0 

Font: Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Figueres 

 
 
Els Serveis Socials estableixen les condicions d’estada i les prestacions 

complementàries (alimentació, medicaments, bugaderia, desplaçaments, menjador 

social, etc.) d’aquelles persones que formen part de l’acolliment residencial d’urgència.  

Respecte el servei de menjador social, activitat que assumeix l’Ajuntament com a 

servei propi des de l’any 2014 i que va dirigida tant a persones sense llar com a 

persones soles o famílies en situació de vulnerabilitat, ha patit un fort creixement de la 

seva activitat des d’aquest any de la seva obertura fins l’actualitat. Mentre l’any 2014 el 

menjador donava cobertura a 33 usuaris cada dia, en només 7 anys aquesta xifra es 

va incrementar fins els centenar d’usuaris diaris (exactament, entre 105-110 persones 

al dia).  

Taula 93. Nombre de persones sense llar ateses al 
dia, al servei de menjador social. 
Comparativa 2004 - 2011 

Recurs 
2004 2011 

Nombre Nombre 

Menjador social 33 105-110 

Font: Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Figueres 

 
L’any 2014, el nombre de persones sense llar que va acostar-se al servei de menjador 

social van ascendir fins les 48 i gairebé la totalitat són homes (85,4% del total). 

Taula 94. Nombre de persones sense llar al servei de menjador 
social. 2014 

Recurs Nombre 
Sexe 

Dona (%) Home (%) 

Menjador social 48 14,6 85,4 

Font: Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Figueres 
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El mateix any un total de 43 persones sense llar va utilitzar el servei de dutxes que 

ofereix l’Ajuntament de Figueres. Es tracta, una vegada més, principalment d’homes 

(86%), si bé el pes de les dones només arriba al 14%. 

Taula 95. Nombre de persones sense llar ateses al servei de 
dutxes. 2014 

Recurs Nombre 
Sexe 

Dona (%) Home (%) 

Dutxes 43 14,0 86,0 

Font: Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Figueres 

 
Una xifra similar de persones van utilitza el servei de bugaderia de l’Ajuntament, un 

total de 44. Quant al gènere de les persones usuàries hi ha un pes molt important dels 

homes (86,4%), mentre que les dones tenen menys protagonisme (13,6%).  

Taula 96. Nombre de persones ateses al servei de bugaderia. 
2014 

Recurs Nombre 
Sexe  

Dona (%) Home (%) 

Bugaderia 44 13,6 86,4 

Font: Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Figueres 

 
A partir de la Memòria Social del POUM, respectat les dades de l’informe, també s’han 

inclòs en l’anàlisi altres col·lectius que, amb un menor nivell d’urgència, són 

vulnerables o pateixen risc d’exclusió social. A partir de la classificació feta per 

diversos organismes (IGOP – Institut de Govern i Polítiques Públiques, i Fundació Un 

Sol Món), es consideren els següents col·lectius: 

 Joves en situació vulnerable: joves de 19 a 25 anys que han estat ingressats en 

centres d’acolliment o que pateixen altres problemàtiques socials 

 Dones en situació vulnerable: dones caps de llar monoparentals 

 Gent gran en situació vulnerable: gent gran que viu sola, que es mesura pel 

nombre de llars unipersonals amb cap de llar major de 65 anys. 

 Altres adults en situació vulnerable: aquesta categoria inclou diversos 

col·lectius com els aturats sense subsidi d’atur, les persones amb problemes de 

drogodependències o altres problemàtiques socio-sanitàries, les persones amb 

reconeixement legal de discapacitat (s’han considerat vulnerables els 

discapacitats amb grau de 65% i més), les persones immigrades d’origen no 

comunitari sense permís de treball i les persones preses i ex-preses. 
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Així, com s’observa en la següent taula, el col·lectiu de persones aturades sense 

subsidi d’atur és el que reuneix un nombre més gran de figuerencs i 

figuerenques en risc d’exclusió residencial –un 4% de la població–. El següent 

grup més nombrós són les llars monomarentals i les llars unipersonals de 

persones de 65 anys o més. 

Finalment, el quart col·lectiu amb un nombre important de persones són les persones 

amb reconeixement de discapacitat d’un mínim del 65%. 

 

Taula 97. Quantificació de la població en situació o risc d’exclusió residencial. 
Figueres. 

Col·lectiu Mètode de càlcul i Font d’informació 
Persones / 

Llars/ 
Casos 

% 

Joves en situació 
vulnerable 

Nombre de joves (19-25 anys) ex-ingressats en 
centres d’acolliment o amb altres problemàtiques 
socials. 
Font: Serveis Socials Ajuntament (2015) 

4 0,009 

Dones en situació 
vulnerable 

Nombre nuclis llars que són monoparentals 
encapçalats per dones 
Font: INE cens (2011) 

1655 3,642 

Gent gran en situació 
vulnerable 

Nombre de llars unipersonals de persones majors 
de 65 anys 
Font: Ajuntament Padró (2015) 

1620 3,565 

Altres adults en 
situació vulnerable 

Nombre d’aturats sense subsidi d’atur* 
Font: Diputació de Girona (octubre 2014) 1.878 4,133 

Nombre de persones amb problemes de 
drogodependències o altres problemàtiques socio-
sanitàries. 
Font: Pla Local d’Habitatge (2008) 

25 0,055 

Nombre de persones amb reconeixement legal de 
discapacitat (amb grau de 65% i més). 
Font: IDESCAT (2012) 

1.126 2,478 

Nombre de persones immigrades d’origen no 
comunitari sense permís de treball. 
Font: Pla Local d’Habitatge (2008) 

21 0,046 

Nombre de persones preses o ex-preses. 
Font: Pla Local d’Habitatge (2008) 8 0,018 

Total col·lectius vulnerables 6337 13,945 

Font: Elaboració pròpia partir de la Memòria Social del POUM 2015 

 

Per tant, globalment, s’estima que entorn al 15% de la població de Figueres té 

alguna característica que li pot fer susceptible de formar part dels col·lectius en 

risc d’exclusió residencial.  

Cal tenir present però, que una persona pot viure més d’una de les característiques 

que els poden situar en una situació de risc d’exclusió i, per tant, aquesta xifra és 

només una estimació a la realitat que viu el municipi de Figueres. 
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Del conjunt d'aquesta informació no es disposa d'informació comparable a nivell 

territorial, i per tant tampoc d'aquest total. 

 

Gràfic 25. Persones en situació d’exclusió residencial, persones col·lectius 
vulnerables, persones en situació o risc d’exclusió social. Figueres. 
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C. Pobresa energètica 

Tot i que actualment no existeix una definició consensuada del que comprèn la 

pobresa energètica i de quins són els seus indicadors de mesura, l'enquesta d’exclusió 

social i pobresa ha permès concretar aquest fenomen al municipi de Figueres a partir 

de dues dades: 

 La dificultat o incapacitat de mantenir l’habitatge en les condicions de temperatura 

adequades per raons econòmiques. 

 Els impagaments en les factures dels subministraments. 

D’aquesta manera, es pot dir que el 24,4% de les llars de Figueres no es poden 

permetre mantenir el seu habitatge principal a una temperatura adequada. Per 

altra banda, el 18,6% té pagaments pendents de despeses relacionades amb 

l’habitatge. 

Així, s’estima el nombre de llars en risc de pobresa energètica al municipi de 

Figueres és aproximadament del 31,9%, com a conseqüència de viure en una o 

altra situació de risc. 

  

Gràfic 26. Taxa de llars en risc de pobresa energètica. Figueres. 2017 

 
 

 

 
 

Des de l’Ajuntament s’han desenvolupat mesures urgents per afrontar l'emergència en 

l'àmbit d'habitatge i la pobresa energètica al municipi, amb l’objectiu d’evitar els talls 

dels subministraments. D’aquesta manera, tal i com recull l’informe del Servei de 

Benestar Social de l’Ajuntament de Figueres, l’any 2015 els Serveis Socials del 
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Font: Elaboració pròpia partir de: Enquesta d’exclusió social i pobresa Figueres. 2017 
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consistori han invertit 182.631,93€ per a 664 famílies en concepte de llum, aigua o cas, 

durant l’any 2015. 

L’any 2016 s’han atorgat la quantitat de 139.215€ per ajudar a famílies en situació de 

pobresa energètica. Les famílies beneficiàries d’aquest ajut va ser lleugerament 

inferior, 583 famílies, i l’equilibri entre les zones oest i est va ser pràcticament perfecte 

(51,8% i 48,2%, respectivament). 

Taula 98. Nombre i % de famílies en situació de 
pobresa energètica per zona geogràfica. 
2016. 

Zona Núm. % 

Oest 302 51,8 

Est 281 48,2 

Total 583 100,0 

Font: Base de dades Serveis Socials, Novembre 2016. 

 

Segons el padró municipal, a Figueres l’any 2015 hi havia registrades un total de 

17.550 famílies, la qual cosa suposa que aproximadament el 3,3% de les famílies de 

Figueres han rebut aquesta ajuda per part dels Serveis Socials. 

Gràfic 27. Taxa de famílies amb ajudes per afrontar l'emergència en l'àmbit 
d'habitatge i la pobresa energètica. Figueres. 2017 
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Malgrat la pobresa energètica sembla quelcom diluït en tot el municipi, cal fer una 

anàlisi més acurada per veure si efectivament aquesta té un pes similar en tots els 

districtes de Figueres. Així, tal com s’observa a continuació, bona part de les 302 

famílies del sector Oest corresponen a la zona sud-oest (220 famílies) mentre que 

només 82 corresponen a la Zona Nord-oest. Pel que fa a les 303 famílies del sector 

Est, l’equitat és gairebé perfecte ja que 143 famílies s’ubiquen a zona est i rodalies i 

138 a la zona centre. Per tant, les zones a on se centra més demanda energètica són 

els barris perifèrics del sector est de la ciutat (Marca de l’Ham, Eixample) i a la zona 

centre/oest (Lasauca, Serra Floreta, Teatre Jardí, Sant Pau, Correus, Creu de la Ma, 

Vivendes Sant Josep, Ponent i Olivar Gran). 

Destacar la poca demanda existent a la Zona 1 (Sant Joan, Mon Millor, Culubret, 

Vivendes del parc) que és on es concentra més quantitat de famílies perceptores de 

renda mínima d’inserció (RMI) i on més pobresa econòmica es visualitza. Aquesta 

zona es caracteritza per molt habitatge de propietat i de protecció oficial, això fa que la 

prestació de la RMI es destini prioritàriament a l’abonament de rebuts i hi hagi, doncs, 

menys demanda per aquest concepte. Per altra banda, es detecta en aquesta zona 

més concentració que famílies que no tenen comptadors i disposen del servei elèctric 

il·legalment. Donada aquesta situació de clandestinitat, es fa difícil saber exactament 

el nombre de casos que pateixen aquesta situació, que és una altra forma de patir 

pobresa energètica. 

Com s’ha vist en el capítol anterior, només el 10% dels domicilis de la zona ZAP 1 

havien sigut usuaris de Serveis Socials i, curiosament, les famílies d’aquest districte 

reben gairebé el 40% de tots els ajuts per a garantir l’aigua, la llum i el gas a totes les 

llars de Figueres. 

Taula 99.  Nombre i % de famílies en situació de 
pobresa energètica per Zona d'Atenció 
Primària. 2016. 

  Núm. % 

ZAP 1 82 14,1 

ZAP 2 220 37,7 

ZAP 3 138 23,7 

ZAP 4 143 24,5 

Total 583 100,0 

Font: Base de dades Serveis Socials, Novembre 2016. 
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Quant als casos atesos pels Serveis Socials relacionats amb la tipologia de 

beneficiaris d’aquests ajuts, s’observa que la meitat d’aquests són famílies (50,7%), 1 

de cada 4 són famílies amb infants en risc d’exclusió social (25,6%) i destaquen també 

l’àmbit d’acollida (17%). Finalment, es detecten dos grups minoritaris, el de la gent 

gran (4,3%) i el de persones sense sostre (2,4%). 

Centrant l’atenció en grup de gent gran, val a dir que aquest és un col·lectiu força 

complicat a l’hora de fer visible aquesta problemàtica. A més de l’augment de la 

vulnerabilitat a mesura que l’edat avança, les persones grans acostumen a tenir uns 

nivells formatius inferiors als de la resta de la població i aquest fet pot agreujar la 

comprensió del ja difícil sector energètic. D’aquesta manera és fàcil adaptar actituds 

passives que poden portar a l’immobilisme i, per tant, a la invisibilització d’una 

problemàtica que pot existir però no detectar-se socialment com un problema. 

Així, és important detectar aquestes situacions per tal d’intentar pal·liar les situacions 

de pobresa energètica i millorar el confort a la llar d’aquest col·lectiu que a nivell de 

salut és especialment vulnerable. 

Taula 100. Nombre i % de famílies en situació de pobresa 
energètica per àmbits d'actuació. 2016. 

Àmbit Núm. % 

Acollida 86 14,8 

Transeünts 12 2,1 

Gent gran 22 3,8 

Famílies infància en risc 130 22,3 

Famílies en general 257 44,1 

No identificat 76 13,0 

Total 583 100,0 

Font: Base de dades Serveis Socials, Novembre 2016. 
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7.3. Síntesi context i indicacions d’habitatge 
 

Marc de referència 

Quant a la situació general del parc d'habitatges, en deu anys, el parc 

d'habitatges de Figueres ha crescut més d'un 19,2% fins arribar a gairebé a 

les 23.000 unitats de 2011. A Figueres hi ha hagut intensitat de construcció 

durant aquests anys, ja que hi ha major proporció d’habitatges principals que 

s’han construït durant el darrer període censal (2001-2011) (un 26,3%).  

La superfície mitjana dels habitatges principals a Figueres és de 91,1 metres 

quadrats útils. L’any 2011 la mitjana de metres quadrats per persona és de 

2,5 persones. 

Es tracta d'un parc d'habitatge ens en edificis en bon estat (94%), menys l’1% 

serien habitatges sense lavabo, bany o dutxa. A Figueres el 59,4% dels 

habitatges principals es trobaria en edificis inaccessibles. Igualment, el 20,6% 

dels habitatges es troben a edificis de més de tres plantes i no disposen 

d’ascensor, el que en xifres absolutes, serien 2.964 habitatges. 

Quant al règim de tinença, d'acord a l'Enquesta d’exclusió social i pobresa de 

Figueres 2017, a Figueres el 68,3% resideix en un habitatge de propietat i el 

28% de lloguer. 

Quan hi ha propietat la major part no té deutes pendents (36,4%), mentre que 1 

de cada 4 llars de Figueres (24,0%) té una hipoteca pendent de pagar. 

 Un reduït 0,7% declara que en l’actualitat està ocupant un habitatge en el 

que no paga cap renda per necessitat.  

 La propietat és menys freqüent a Figueres (68,3%) que a Catalunya 

(74,3%), i els que tenen la propietat pagada representen un volum similar, 

però hi ha menys deute hipotecari (24% vs. 34,1%).  

En conjunt, el 52% dels figuerencs i figuerenques viu en un habitatge pel que 

ha de pagar lloguer o hipoteca. 

 Es tracta d'un percentatge similar al del conjunt d’habitatges principals de 

Catalunya (53,9%), si bé, a Figueres hi ha més pes del lloguer (28% vs. 

19,8%) que d' hipoteca (24% vs. 34,1%). 
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Al seu torn, el preu mínim d’un habitatge d’obra nova de 55,2 m2 útils és de 

52.250€ en la zona més barata, i de 139.725€ en la zona més cara tractant-se 

d’un pis de 75m2. 

D'acord als resultats de l'Enquesta d’exclusió social i pobresa de Figueres 2017, el 

52% de persones amb règim de tinença de lloguer o propietat que tenen 

pagaments associats a l’habitatge paguen de mitjana 461,86€. 

En conjunt a Figueres es paga més per l’habitatge de propietat (524,84€) que 

de lloguer (404,66 €). 

L'informe de la Memòria Social del POUM mostra com els perfils que no 

accedeixen a la compra són població jove primera emancipació o posteriors 

processos d’emancipació, especialment si no es disposa d'estalvis mínims: 

20.000€ i preferentment 40.000€. 

En el cas del lloguer, es considera quer hi ha poca demanda exclosa del 

lloguer, a excepció de persones amb menys estabilitat que no poden 

demostrar haver estat al corrent de pagaments. No es pot obviar que hi ha 

perfils extrems amb manca d’estabilitat i xarxa social que no poden en cap 

cas passar pels agents de mercat ordinari. 

En relació, a les condicions energètiques, menys de 1% no tindria aigua corrent. 

A Figueres els habitatges que no disposen de cap tipus d’instal·lació de 

calefacció, sigui col·lectiva o individual representen el 23,7%. 

Indicadors clau d’exclusió social 

Demanda exclosa 

Considerant que la quota hipotecària i l’import del lloguer no hauria de 

superar el 35% de la renda disponible de llar, es pot dur a terme una 

aproximació de les llars que quedarien excloses, per raons econòmiques, de 

l’habitatge lliure i protegit. 

 Pel que fa a l’habitatge de venda el percentatge de llars excloses 

oscil·laria entre el 4 i el 25%. 

En el cas de l'habitatge lliure de venda, és la Zona 1 on es focalitza el 

major grau d’exclusió: més del 21% de les llars no podrien assumir els 

preus de mercat d’obra nova i segona mà. En canvi, els preus de venda de 

la Zona 4 serien assumibles per més del 90% de les llars. 
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En la modalitat d’habitatge protegit de venda, el Preu Concertat la que 

ofereix els preus més allunyats de la capacitat econòmica de les llars. En 

canvi, el Règim General “tan sols” no seria econòmicament viable pel 

12,4% de les llars. 

 En relació a l'habitatge de lloguer: 

El lloguer protegit és l’opció que més llars podrien sufragar, si bé entre el 

0 i 12% no podrien assolir-lo.  

El lloguer lliure deixaria fora entre el 14,7% i el 23,5% de les llars de 

Figueres segons si es tracta d’habitatges de dues o quatre habitacions, 

respectivament. 

Sense llar i altres persones en situació d’exclusió residencial i col·lectius 

vulnerables o en risc d’exclusió social 

A Figueres l’any 2015 residien 53 persones sense sostre o en risc d’exclusió 

residencial estricta, el que suposa el 0,1% de la població. Aquesta proporció 

s'amplia a 1,114% si es té en compte el pes de la població que resideix en 

habitatges insegurs. 

Si es compara amb Catalunya, a Figueres hi ha major proporció de casos 

amb risc residencial (1,114% vs. 0,645%). Especialment hi ha més habitatge 

insegur (0,997 vs. 0,458%) però menys sense sostre (0,02 vs. 0,07%).  

Així, el col·lectiu de persones aturades sense subsidi d’atur és el que reuneix 

un nombre més gran de figuerencs i figuerenques en risc d’exclusió 

residencial –un 4% de la població–. El següent grup més nombrós són les 

llars monomarentals i les llars unipersonals de persones de 65 anys o més. 

Per tant, globalment, s’estima que entorn al 15% de la població de Figueres té 

alguna característica que li pot fer susceptible de formar part dels col·lectius 

en risc d’exclusió residencial.  

Pobresa energètica 

El 24,4% de les llars de Figueres no es poden permetre mantenir el seu 

habitatge principal a una temperatura adequada. Per altra banda, el 18,6% té 

pagaments pendents de despeses relacionades amb l’habitatge. 

Així, s’estima el nombre de llars en risc de pobresa energètica al municipi de 

Figueres és aproximadament del 31,9%, com a conseqüència de viure en una 
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o altra situació de risc. 

Per la seva banda, segons el padró municipal, a Figueres l’any 2015 hi havia 

registrades un total de 17.550 famílies, la qual cosa suposa que 

aproximadament el 3,3% de les famílies de Figueres han rebut aquesta ajuda per 

part dels Serveis Socials. 
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8. Salut 
 

8.1. Marc de referència 
 
L’abordatge de la salut com a dimensió que pot informar de la vulnerabilitat i risc 

d’excussió de les poblacions, parteix de la noció segons la qual la salut, tant física com 

mental, són per sí mateixes elements d’exclusió directa, o altament condicionants de 

les possibilitats de desenvolupament social de les persones (malalties mentals o 

desordres de la conducta, així com discapacitats físiques o psíquiques o malalties 

estigmatitzades (SIDA, tuberculosi...). 

Per aquesta doble raó l’anàlisi de la salut ha de ser un àmbit més de l’anàlisi dels 

entorns de vulnerabilitat de la població, en tant que serà determinant en la posició 

social de l’individu al mateix temps que la seva posició social és un determinant en el 

seu estat de salut. Tanmateix, es tracta d’un dels àmbits d’anàlisi menys 

desenvolupats, el que probablement té relació amb la distància que existeix entre les 

diferents disciplines que aborden el tema, la medicina – i de manera important la 

psiquiatria- i les ciències socials –sociologia, psicologia i d’altres–. 

En l’actualitat, existeixen diverses fonts de dades sobre salut com és l’Observatori de 

Salut de la Generalitat de Catalunya13 que permeten fer certa anàlisi municipal o per 

àrea bàsica de salut. Al seu torn la Fundació Salut Empordà ha dut a terme l’estudi 

Morbiditat i anàlisis dels fluxos entre àmbits i proveïdors de salut a la comarca de l’Alt 

Empordà, 2017, de manera paral·lela a la realització del present Mapa de 

Vulnerabilitat.  

Aquestes dues fonts han estat utilitzades per l’elaboració del present capítol, el que ha 

permès reduir la falta de dades sobre salut a nivell municipal. Tanmateix, no tot el que 

és accessible és interpretable en clau sociològica. Així s’ha fet una tria dels indicadors 

més intuïtius que permeten tenir una primera mirada a aquesta dimensió, conscients 

de de la necessitat de dedicar altres esforços a aprofundir en la conceptualització i 

mesura dels indicadors de vulnerabilitat en salut. Igualment, les estimacions fetes són 

fetes amb càlculs aproximats en no haver-se localitzat formulacions consensuades.  

  

                                                
13 Consultable a: http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori/  
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8.2. Indicadors clau d’exclusió social 
 
Amb aquestes prevencions a continuació es faciliten els següents indicadors de salut. 

Sovint però, la comparativa no pot ser pel conjunt de territoris desitjable, o varia el 

territori de referència.  

Àmbit salut: Estructura d’indicadors d’exclusió 
Subdimensió Indicador Nom Descripció 

Estat general de 
salut 

1 % Morbiditat  
Persones ateses entre total 
població de referència de l’ABS 

2 
% pacients atesos 
Atenció Primària 

Persones ateses entre total 
població de referència de l’ABS 

3 
% de persones amb 
patologies agudes 

Persones ateses entre total 
població de referència de l’ABS 

4 
% de persones amb 
patologies cròniques 

Persones ateses entre total 
població de referència de l’ABS 

5 % Defuncions 
Persones entre total població 
de referència de l’ABS 

Discapacitat  

6 
% de persones amb 
reconeixement de 
discapacitat 

Sobre el total de la població el 
pes d’aquelles persones que 
tenen reconegut algun nivell de 
disminució superior al 32%. 

7 

% de persones amb 
reconeixement de 
discapacitat segons 
graus 

Sobre el total de la població el 
pes d’aquelles persones que 
tenen reconegut algun nivell de 
disminució superior al 32%, 
segons 3 nivells de 
discapacitat. 

Patologies 
mentals,  
demència i 
pacients 
oncològics 

8 
% pacients atesos amb 
patologia mental 

Persones ateses entre total 
població de referència de l’ABS 

9 
% pacients atesos amb 
demències 

Persones ateses entre total 
població de referència de l’ABS 

10 
% pacients oncològics 
atesos 

Persones ateses entre total 
població de referència de l’ABS 

Teleassistència 11 

% de població de 65 
anys i més usuària de 
serveis de 
teleassistència 

Estimació del nombre d’usuaris 
del servei de teleassistència de 
65 anys i més, sobre el total de 
població de 65 anys i més  

Salut 
reproductiva 

12 % parts vaginals 
Parts sobre població femenina 
de referència de l’ABS 

13 % parts cessaria 
Parts sobre població femenina 
de referència de l’ABS 

14 
Taxa d’interrupcions 
voluntàries de 
l’embaràs 

Interrupcions  
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A. Estat general de salut  

A partir dels indicadors bàsics de salut facilitat al l’informe Morbiditat i anàlisis dels 

fluxos entre àmbits i proveïdors de salut a la comarca de l’Alt Empordà, es pot 

observar que en general l’estat de salut de la població de Figueres és similar a la 

d’Àrea Bàsica de Salut de l’Alt Empordà. Així ni en morbiditat (77,2%), ni en 

patologies agudes (30,3%) o cròniques (46,9%) ni en defuncions (0,6%) es donen 

percentatges diferents. En canvi, en atenció primària s’estaria per sota de la taxa 

comarcal (72,7% vs. 77%). 

Taula 101. Indicadors de l’estat general de salut. Comparativa 
territorial. 2015 

  
ABS Alt 

Empordà 
ABS Figueres 

ABS Alt 
Empordà 

ABS Figueres 

Morbilitat  107.919 37.129 78,9 77,2 

Pacients atesos 
Atenció 
Primària 

105.314 34.959 77,0 72,7 

Patologies 
agudes 

41.945 14.576 30,6 30,3 

Patologies 
cròniques 

65.974 22.553 48,2 46,9 

Defuncions 769 266 0,6 0,6 

Total població 
de referència 

136.855 48.088     

Font:: Elaboració pròpia a partir de l’informe de Morbiditat i anàlisis dels fluxos. 2015 
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B. Discapacitat  

D’acord a les estadístiques oficials, el 5,7% de la població Figueres té una 

discapacitat, el que equival a 2.589 ciutadans. Val a dir que l’any 2008 la població 

amb algun nivell de discapacitat reconeguda era del 4,4%, gairebé un punt i mig 

menys que l’any 2016. Aquesta taxa és superior a la que s’observa en el seu entorn 

immediat, l’Alt Empordà, idèntica a la que s’observa a les Comarques Gironines, però 

per sota del que s’observa al conjunt de Catalunya (5,7%vs. 7%). 

Gràfic 28. % de persones amb reconeixement legal de discapacitat. Comparativa 
territorial. 2016 

 

 

Font: Elaboració pròpia partir l’IDESCAT i del Departament d’Acció Social i Ciutadania (estadística de persones 
amb discapacitat) 
Definicions 
Discapacitats: persones que tenen reduïdes les seves capacitats com a mínim amb un 32%. 
 

 

El més freqüent és que es tracti d’un grau de discapacitat d’entre el 33 i el 64% 

(3,2% de la població de Figueres), que inclou persones que tenen un nivell 

d’autonomia personal prou important. Aquesta dada disminueix a mesura que 

augmenta el grau de discapacitat i, així, s’observa que el 0,8% la població de 

Figueres té el nivell més alt de discapacitat, del 75% o més, un grau que registra 

persones molt afectades i que són susceptibles de requerir instruments altament 

especialitzats per a la seva integració social. 
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Taula 102. Percentatge de persones amb reconeixement legal de discapacitat 
segons grau. Comparativa territorial. 2016 

  Catalunya 
Com. 

Gironines 
Alt 

Empordà 
Figueres 

Del 33% al 64% 4,2 3,4 2,7 3,2 

Del 65% al 74% 1,7 1,4 1,3 1,6 

75% i més 1,1 0,8 0,7 0,8 

Total % de persones amb 
reconeixement legal de discapacitat  

7,0 5,7 4,6 5,7 

Font: Elaboració pròpia partir l’IDESCAT i del Departament d’Acció Social i Ciutadania (estadística de persones 
amb discapacitat) 
Definicions: 
Discapacitats: persones que tenen reduïdes les seves capacitats com a mínim amb un 32%.  

 

Quant a la descripció les característiques de les persones, en primer lloc, s’observa 

que el 55,3% de les persones amb discapacitat reconeguda Figueres són homes, 

una xifra cinc punt superior a la registrada en el conjunt de Catalunya (on 

l’equivalència entre dones i homes és gairebé total) i molt similar a la del conjunt de les 

Comarques Gironines i de l’Alt Empordà. 

Taula 103. Distribució de les persones amb reconeixement legal de discapacitat 
segons sexe. Comparativa territorial. 2016 

  Catalunya 
Com. 

Gironines 
Alt Empordà Figueres 

Dona 50,6 47,5 45,5 44,7 

Home 49,4 52,5 54,5 55,3 

Total % de persones amb 
reconeixement legal de 
discapacitat  

100,0 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir l’IDESCAT i del Departament d’Acció Social i Ciutadania (estadística de persones 
amb discapacitat) 
Definicions: 
Discapacitats: persones que tenen reduïdes les seves capacitats com a mínim amb un 32%.  

 

Pel que fa a l’edat, sobre el total de persones amb discapacitat, a Figueres 

destaquen les que se situen entre els 16 i 44 anys (25,2%) o els 45 i 64 (35,1%). 

Tanmateix, cal tenir present el 33% de persones discapacitades de 65 anys i més a 

la ciutat de Figueres i que el 6% es troba entre els 5 i 15 anys. 

Això diferencia Figueres del total de Catalunya. El gruix de persones amb 

discapacitat a Catalunya es concentra en les edats més avançades i el pes 

d’aquesta població creix a mesura que avança l’edat.  
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Taula 104. Distribució de les persones amb reconeixement legal de 
discapacitat segons edats. Comparativa territorial. 2016 

  Catalunya 
Com. 

Gironines 
Alt Empordà Figueres 

Fins a 4 anys 0,4 0,6 0,6 0,6 

Entre 5 i 15 anys 3,8 5,3 5,7 6,0 

Entre 16 i 44 anys 17,4 21,8 23,6 25,2 

Entre 45 i 64 anys 35,3 36,7 35,0 35,1 

Entre 65 i 74 anys 20,1 16,6 16,8 16,3 

75 anys i més 23,1 19,0 18,4 16,7 

Total % de persones amb 
reconeixement legal de 
discapacitat  

100,0 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir l’IDESCAT i del Departament d’Acció Social i Ciutadania (estadística de 
persones amb discapacitat) 

Definicions: 

Discapacitats: persones que tenen reduïdes les seves capacitats com a mínim amb un 32%.  

A tots els territoris analitzats la major part de les persones amb discapacitat tenen una 

disminució d’entre el 33 i el 64% de les capacitats. Al municipi de Figueres, és el cas 

del 57% d’aquests, mentre que el 28% té una discapacitat d’entre el 65 i el 74% i el 

15%  restant del 75% o més. Tot i que les xifres són similars, a la ciutat de Figueres 

el percentatge de persones amb discapacitat superior al 65% resulta 

lleugerament més elevat que en el conjunt de la comarca, demarcació i Catalunya. 

Taula 105. Distribució de les persones amb reconeixement legal de discapacitat 
segons grau. Comparativa territorial. 2016 

 
Catalunya 

Com. 
Gironines 

Alt 
Empordà 

Figueres 

Del 33% al 64% 59,8 60,4 58,5 57,0 

Del 65% al 74% 24,4 25,5 27,2 28,0 

75% i més 15,8 14,0 14,3 15,0 

Total % de persones amb 
reconeixement legal de discapacitat 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir l’IDESCAT i del Departament d’Acció Social i Ciutadania (estadística de persones amb 
discapacitat) 

Definicions: 

Discapacitats: persones que tenen reduïdes les seves capacitats com a mínim amb un 32%. 

 

D’altra banda, el 55,4% de les persones discapacitades de la ciutat tenen 

limitacions físiques (persones que tenen afectada la capacitat de moviment per 

diverses causes) i un 44,4% tenen limitacions no físiques, una dada similar a la de la 

resta de territoris analitzats. 
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Els tipus de discapacitat més freqüents a Figueres l’any 2016 són, per aquest ordre, 

les físiques motrius (39%), les psíquiques (17,4%), les físiques no motrius (16,5%) i els 

trastorns mentals (15,6%). Les discapacitats visuals i auditives representen un 10% del 

total de persones amb un grau de discapacitat reconeguda al municipi. 

Els tipus de discapacitat que afecten a la població difereixen una mica segons el 

territori. Així, cal remarcar que el pes de les persones amb discapacitats 

psíquiques és molt superior a Figueres que en el conjunt de Catalunya (10,4% 

vs. 17,4%), mentre que és lleugerament menor el pes de les persones amb 

discapacitat que ho són per raons de malaltia mental (19,9% vs. 15,6%).  

Taula 106. Distribució de les persones amb reconeixement legal de 
discapacitat segons tipus. Comparativa territorial. 2016 

  Catalunya 
Com. 

Gironines 
Alt Empordà Figueres 

Físics  55,6 57,9 58,7 55,6 

Motòrics 34,4 41,5 42,0 39,0 

Físics no motòrics 21,2 16,4 16,7 16,5 

No físics 44,4 42,1 41,3 44,4 

Psíquics 10,4 14,8 15,7 17,4 

Malalts mentals 19,9 16,0 14,5 15,6 

Visuals 6,2 5,2 5,3 5,7 

Auditius 5,7 4,8 4,3 4,3 

No consta 2,1 1,3 1,6 1,4 

Total % de persones amb 
reconeixement legal de 
discapacitat  

100,0 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir l’IDESCAT i del Departament d’Acció Social i Ciutadania (estadística de 
persones amb discapacitat) 

Definicions: 

Discapacitats: persones que tenen reduïdes les seves capacitats com a mínim amb un 32%.  

 
Pel que fa a les dades referides al total de la població, el 0,8% de la població de 

Figueres té reconeguda la necessitat d’una ajuda en la vida diària. Es tracta de 

percentatges similars als del conjunt de Catalunya. 
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Taula 107. Persones amb reconeixement legal de discapacitat 
segons si tenen reconeixement de necessitat de 3a 
persona. Comparativa territorial. 2016. 

  Catalunya 
Dem. 

Girona 
Alt 

Empordà 
Figueres 

Sobre el total de persones amb reconeixement legal de discapacitat 

Necessitat de 3a 
persona 

12,7 ND 14,3 14,5 

Sobre el total de la població 

Necessitat de 3a 
persona 

0,9 ND 0,7 0,8 

Font: Elaboració pròpia partir d’IDESCAT i del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
(estadística de persones amb discapacitat). 

Definicions: 

Discapacitats: persones que tenen reduïdes les seves capacitats com a mínim amb un 
32% 

 

C. Patologies mentals, demència i pacients oncològics  

En el paradigma de la diversitat funcional cal tenir present que cada cop més 

s’amplia l’anàlisi a altres situacions vitals transitòries o permanents que poden ser 

susceptibles de necessitat d’atenció i polítiques positives de garantia de drets. En 

aquest apartat s’han inclòs tres grans situacions.  

Com es pot observar a Figueres el 16% de la població és o ha estat pacient per 

patologia mental, el 0,3% per raó de demència i el 3,7% per raó oncològica. Es 

tracta de proporcions similars a les del conjunt de l’ABS Alt Empordà, a excepció 

dels casos oncològics que suposen un percentatge menor (4,4% vs. 3,7%).  

Taula 108. % de pacients atesos amb patologies mentals, 
demència i pacients oncològics. Comparativa 
territorial. 2015 

  
ABS Alt 

Empordà 
ABS 

Figueres 
ABS Alt 

Empordà 
ABS 

Figueres 

Pacients amb 
patologia mental 

21.839 7.772 16,0 16,2 

Pacients amb 
demències 

396 130 0,3 0,3 

Pacients 
oncològics 

6.013 1.793 4,4 3,7 

Total població de 
referència 

136.855 48.088     

Font: Elaboració pròpia a partir de l’informe de Morbiditat i anàlisis dels fluxos. 2015 
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D. Teleassistència 

En no haver pogut obtenir dades de dependència a nivell local, s’ha optat per analitzar 

el servei de teleassistència com a paràmetre sobre el que obtenir alguna magnitud 

relacionada amb l’atenció de les persones que necessiten suport per raó de salut i 

dependència. Així, a Figueres existien en 2016, 580 persones usuàries de 

teleassistència. A Catalunya el 97% són majors de 65 anys de manera que es pot 

estimar que 565 usuaris de Figueres serien d’aquesta edat. En aquest cas es pot 

estimar que el 8,4% de la població de 65 anys de Figueres disposa de servei de 

teleassistència una taxa molt per sota de la situació catalana (13%).    

Taula 109. Usuaris de teleassistència. Comparativa 
territorial. 2016 

  Catalunya Figueres 

Usuaris2 181033 5801 

Usuaris 65  i més 176437 565,3* 

% Usuaris 65  i més 97,5 -- 

Taxa de població de 65 i més usuària 
del servei 

13% 8,4* 

1 Font: Facilitat per AJ. Juliol 2016 
2 Font: Estat dels Serveis Socials de Catalunya 
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/15serveissoci
als/sistema_catala_serveis_socials/documents/informe_estat_serveis_socials/info
rme_ssc_2015.pdf 
* Estimació  
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E. Salut reproductiva 

En relació a la salut reproductiva, si bé l’indicador clau sol ser la taxa d’IVE 

(Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs), en aquesta onada també s’ha optat per altres 

indicadors que són disponibles gràcies a l’exercici de Benchmarking realitzat per Ia 

Fundació Salt Empordà.  

Concretament sobre el % de dones que suposa la població estimada de l’ABS de 

Figueres en 2015 hi hauria hagut 1,6% parts vaginal i 0,7% parts per cessaria. 

Especialment els parts per cessaria serien més habituals a l’ABS de Figueres 

que a l’ABS Alt Empordà (0,7 vs. 0,3%). Cal tenir present que s’han calculat 

aquestes taxes en base al conjunt de població femenina per no existir una població de 

referència consensuada ni accessible per l’ABS (per exemple dones d e16 a 49 anys). 

 
Taula 110. % de parts vaginals i cessaria. Comparativa territorial. 

2015 

  
ABS Alt 

Empordà 
ABS 

Figueres 
ABS Alt 

Empordà 
ABS 

Figueres 

Parts vaginals 919 393 1,3 1,6 

Parts cessaria 237 177 0,3 0,7 
Total població de 
referència 

136.855 48.088     

Població femenina 
(estimada) 

68.428 24.044     

Font: Elaboració pròpia a partir de l’informe de Morbiditat i anàlisis dels fluxos. 2015 

 

Actualment, les dones residents a Catalunya han realitzat un total de 18.442 interrupcions 

voluntàries de l’embaràs (IVE) i, d’aquestes, 176 són casos ubicats a Figueres. Així, 

mentre l’any 2015 la taxa de IVE per cada 1.000 dones en edat fèrtil (15 a 44 anys) a 

Catalunya és de 12,9‰, la taxa pel municipi és més elevada, 18,6‰.  

Cal dir que el nombre d'IVE s'ha reduït a tots el territoris des de 2009 passant de 

25.260 a Catalunya a 18.448 i de 268 a Figueres a 176.  
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Taula 111. Taxa d’interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE). 
Comparativa territorial. 2015 

  Catalunya 
Regió 

sanitària de 
Girona** 

Alt 
Empordà 

Figueres 

Nombre de dones que van 
interrompre el seu embaràs 
(fins als 49 anys) 

18.442 2.017 391 176  

Taxa d'IVE per cada 1.000 
dones 

12,9 13,0 15,0 18,6 

Font: Servei d’Informació i Estudis. Avortament legal a Catalunya, 2015. Registre d’interrupció 
voluntària de l’embaràs. 
Definicions: 
Dones que van interrompre el seu embaràs de forma legal segons lloc de residència. 

 

Analitzant les 176 interrupcions voluntàries de l’embaràs que l’any 2015 es van realitzar a 

Figueres, s’observa com aquesta taxa no és la mateixa en funció de l’edat de les dones. 

Els casos per cada 1.000 dones superen la vintena entre les persones d’entre 20 i 34 anys 

i, per tant, les interrupcions de l’embaràs són menys freqüents entre les noies menors de 

20 anys i les que superen els 35 anys. 

Taula 112. Taxa d’interrupcions voluntàries de 
l’embaràs (IVE) per grups d’edat. 
Figueres. 2015 

  Freqüència Percentatge 

Menys de 20 anys 12 6,8 

De 20 a 24 anys 41 23,3 

De 25 a 29 anys 47 26,7 

De 30 a 34 anys 36 20,5 

35-39 anys 25 14,2 

40 anys o més 15 8,6 

Total 176 100,0 

Font: Servei d’Informació i Estudis. Avortament legal a Catalunya, 
2015. Registre d’interrupció voluntària de l’embaràs. 

 

També s’observa un comportament diferent pel que fa a la nacionalitat de les dones. En 

aquest cas, la taxa d’IVE és més elevada per a les dones estrangeres (duplicant gairebé la 

taxa d’espanyoles en el tram de 20 a 24 anys) amb una excepció, les dones de 40 anys o 

més. 
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Taula 113. Taxa d’interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) per 
nacionalitat i grups d’edat. Figueres. 2015 

  
Nacionalitat 

Total Espanyola 
(casos) 

Espanyola 
(taxa) 

Estrangers 
(casos) 

Estrangers 
(taxa) 

Menys de 20 anys 7 9,7 5 12,2 12 

De 20 a 24 anys 19 26,5 22 45,5 41 

De 25 a 29 anys 21 28,6 26 33,0 47 

De 30 a 34 anys 15 16,5 21 21,3 36 

De 35 a 39 anys 12 11,0 13 14,5 25 

40 anys o més 10 8,7 5 7,2 15 

Total 84 16,1 92 21,6 176 

Font: Servei d’Informació i Estudis. Avortament legal a Catalunya, 2015. Registre d’interrupció 
voluntària de l’embaràs.  

 
 
Finalment, a Figueres s’ha produït entre l’any 2010 i 2015 una reducció dels IVE (la 

taxa ha passat de 24,7 a 18,6 en aquest període). 

Taula 114. Evolució de la taxa d’interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE). Figueres. 
2010-2015 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

De 15 a 19 anys 22,0 28,9 13,8 27,2 17,3 10,6 

De 20 a 24 anys 44,2 35,0 53,1 43,1 33,6 34,2 

De 25 a 29 anys 32,2 26,4 26,9 35,3 24,6 30,9 

De 30 a 34 anys 29,8 20,6 24,4 26,7 22,6 19,0 

De 35 a 39 anys 14,3 19,3 11,0 14,2 18,7 12,6 

De 40 a 44 anys 5,2 4,3 5,5 4,8 5,2 8,1 

De 45 a 49 anys 0,0 0,0 1,3 0,7 0,0 0,6 

Taxa 15-44 24,7 21,7 22,1 24,5 19,9 18,6 

Font: Servei d’Informació i Estudis. Avortament legal a Catalunya, 2015. Registre d’interrupció voluntària de l’embaràs. 
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8.3. Síntesi context i indicacions de salut 
 

Indicadors claus de l’exclusió social 

Estat de salut general 

L’estat de salut de la població de Figueres és similar a la d’Àrea Bàsica de 

Salut de l’Alt Empordà. 

  Així ni en morbiditat (77,2%), ni en patologies agudes (30,3%) o cròniques 

(46,9%) ni en defuncions (0,6%) es donen percentatges diferents. En canvi, 

en atenció primària s’estaria per sota de la taxa comarcal (72,7% vs. 

77%).  

Discapacitat 

El 5,7% de la població Figueres té una discapacitat, el que equival a 2.589 

ciutadans.  

 Per sota del que s’observa al conjunt de Catalunya (5,7%vs. 7%). 

 El més freqüent és que es tracti d’un grau de discapacitat d’entre el 33 i el 

64% (3,2% de la població de Figueres) i el 0,8% la població de Figueres 

té el nivell més alt de discapacitat, del 75% o més. 

 El 55,3% de les persones amb discapacitat reconeguda Figueres són 

homes 

 Destaquen les que se situen entre els 16 i 44 anys (25,2%) o els 45 i 64 

(35,1%).  

 El 33% de persones discapacitades de 65 anys i més 

 Això diferencia Figueres del total de Catalunya, on es concentra en 

les edats més avançades 

 A la ciutat de Figueres el percentatge de persones amb discapacitat 

superior al 65% resulta lleugerament més elevat (24,4% vs. 28%) 

 55,4% de les persones discapacitades de la ciutat tenen limitacions 

físiques 

 El pes de les persones amb discapacitats psíquiques és molt 

superior a Figueres que en el conjunt de Catalunya (10,4% vs. 

17,4%), mentre que és lleugerament menor el pes de les persones 

amb discapacitat que ho són per raons de malaltia mental (19,9% 

vs. 15,6%). 
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 El 0,8% de la població de Figueres té reconeguda la necessitat d’una 

ajuda en la vida diària. 

  Percentatges similars als del conjunt de Catalunya. 

Patologies mentals, demència i pacients oncològics  

El 16% de la població és o ha estat pacient per patologia mental, el 0,3% per 

raó de demència i el 3,7% per raó oncològica.  

 Proporcions similars a les del conjunt de l’ABS Alt Empordà, a 

excepció dels casos oncològics que suposen un percentatge menor 

(4,4% vs. 3,7%).  

Teleassistència 

El 8,4% de la població de 65 anys de Figueres disposa de servei de 

teleassistència  

 Una taxa molt per sota de la situació catalana (13%).  

Salut reproductiva 

A l’ABS de Figueres en 2015 hi hauria hagut 1,6% parts vaginal i 0,7% parts per 

cessaria 

 Especialment els parts per cessaria serien més habituals a l’ABS de 

Figueres que a l’ABS Alt Empordà (0,7 vs. 0,3%). 

Quant a les interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) mentre l’any 2015 la taxa de 

IVE per cada 1.000 dones en edat fèrtil (15 a 44 anys) a Catalunya és de 12,9‰, la 

taxa pel municipi és més elevada, 18,6‰.  

Cal dir que el nombre d'IVE s'ha reduït a tots el territoris des de 2009 passant de 

25.260 a Catalunya a 18.448 i de 268 a Figueres a 176.  
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9. Ciutadania i participació 
 

9.1. Marc de referència 
 
La darrera dimensió de l'abordatge de la vulnerabilitat, ciutadania i participació, cal 

entendre-la com un eix transversal, valorant el gran impacte que té en l'accés a 

recursos i en la qualitat de vida, el fet de no tenir accés als drets de ciutadania. 

Catalunya és una societat de dret, però limiten aquests drets a determinades persones 

i col·lectius socials a través de normatives vinculades a especialment a la nacionalitat i 

la situació administrativa.  

Com s'ha indicat a Figueres el 27,5% de la població no té nacionalitat espanyola, 

un percentatge similar al de l’Alt Empordà (24,9%) però molt superior al context de 

Catalunya (13,6%) de manera que 1 de cada 3 figuerencs viu algun element de 

vulnerabilitat vinculat a la seva condició nacional.  

Taula 115. Població segons nacionalitat (%). 
Comparativa territorial. 2016. 

 
Catalunya 

Alt 
Empordà 

Figueres 

Espanyola 86,4 75,1 72,5 

Estrangera 13,6 24,9 27,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir d’IDESCAT. Padró continu 

 

En la literatura sobre vulnerabilitat i exclusió es qüestiona fins a quin punt es poden 

generar vincles socials de pertinença a les comunitats culturals i territorials per part de 

ciutadans que estan coartats jurídicament i social. 

No tenir ple dret de participació es pot afegir a la falta de mecanismes per vehicular les 

necessitats i opinions, com per exemple a través d'associacions i espais de trobada i 

dinamització. En aquests contextos es generen les dinàmiques necessàries per 

comprendre i construir socialment les comunitats així com canals d’acció i intervenció 

social i política.  

Existint la possibilitat de participar, cal preguntar-se si aquesta participació s'exerceix 

efectivament. No fer-ho és un indicador que la falta de vincle social i valoració 

mecanismes i estaments formalitzats de participació política.  

No cal oblidar a més la privació de llibertat com a penalització que implica també la 

privació de participació social.  



 

 

156 

9.2. Indicadors clau d’exclusió social 
 
D’aquesta manera, per tal de comptar amb una visió general dels elements clau de 

ciutadania a Figueres, s’analitzen els següents marcadors clau d’exclusió que es 

vinculen a 2 subdimensions fonamentals, la participació i la privació de drets. 

Àmbit ciutadania: Estructura d’indicadors d’exclusió 
Subdimensió Indicador Nom Descripció 

Participació 

1 
% Població 18 anys i 
més no censada 
electoralment 

Pes de la població de 18 
anys i més que no pot 
participar a les eleccions 
municipals sobre el total de 
població de 18 anys i més.  

2 
% d’abstenció a les 
eleccions municipals 

Pes de les persones 
censades electoralment que 
no van votar, sobre el total de 
cens electoral 

3 
% d’abstenció a les 
eleccions catalanes, 
espanyoles i europees 

Pes de les persones 
censades electoralment que 
no van votar, sobre el total de 
cens electoral 

4 
Taxa d’entitats i 
associacions per cada 
1.000 hab.  

Nombre d’entitats i 
associacions 
per a la dinamització  
per cada 1.000 hab. 

5 
Taxa d’equipaments 
per cada 1.000 hab.  
Estimació provisional. 

Nombre d’equipaments per a 
la dinamització per cada 
1.000 hab. 

 
 

A. Participació 

A Figueres s'estima que a les eleccions municipals de 2015, el 25,5% de la població 

de 18 anys i més no tenia dret a participar. Aquesta proporció és la més alta en 

comparació amb la resta de territoris, inclòs els més propers, ja que a Catalunya en 

conjunt el pes de les persones adultes que no van poder participar era del 12,1%.  

Entre les eleccions de 2011 i 2015 el nombre de persones que no podien votar al seu 

municipi es va reduir en gairebé dos punts. 

Cal tenir present que aquesta dada és una estimació ja que s’han calculat les 

persones que no estaven en el cens electoral i el seu pes sobre el padró d’habitants. 

Així, les dates de referència de cada font poden variar lleugerament. A més el cens 

electoral inclou el cens d’espanyols en l’estranger, que òbviament no recull el padró. 
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Aquests precaucions, juntament amb d’altres condicionants per formar part d’aquest 

cens, fan que les magnituds siguin estimacions. 

Gràfic 29. Estimació del % de persones de 18 anys i més no censada electoralment. 
Comparativa territorial. Eleccions municipals 2011 i 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant a les persones que finalment van participar a les darreres eleccions municipals, 

maig 2015, el 48,6% de la ciutadania censada electoralment a la ciutat de Figueres va 

anar a votar, de tal manera que el 51,4% va optar per no participar a les eleccions 

municipals. Es tracta d'una taxa molt elevada i diferent a la situació de l’Alt Empordà, 

de la demarcació de Girona i del conjunt de Catalunya, on a participació va ser del 

58,5% i l'abstenció del 41,5%. Sent igualment una abstenció elevada a Figueres 

l'abstenció supera la participació.  

Taula 116. Participació i abstenció electoral a les eleccions municipals 2015. 
Comparativa territorial. Eleccions municipals 2015. 

  
Participació Abstenció 

Nombre % Nombre % 

Figueres 13.018 48,6 13.749 51,4 

Alt Empordà 50.975 57,6 37.494 42,4 

Demarcació de Girona 292.611 58,8 205.016 41,2 

Catalunya 3.146.017 58,5 2.230.536 41,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de: dades del Departament de Governació i Administracions Públiques, 
Conselleria d'Interior, Generalitat de Catalunya. 
. 
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De fet, històricament la ciutat sempre ha tingut una participació més dèbil que la 

resta de l’entorn i per sobre del conjunt de Catalunya. 

 

Taula 117. Evolució de l’abstenció electoral a les eleccions municipals 
(%). Comparativa territorial. Eleccions municipals. 1991-
2015 

  Catalunya Dem. Girona Alt Empordà Figueres 

2.015 41,5 41,2 42,4 51,4 

2.011 45,1 42,2 40,6 50,3 

2.007 46,3 39,5 37,6 46,4 

2.003 38,7 33,7 35,1 45,0 

1.999 44,5 37,0 37,2 48,3 

1.995 35,1 32,8 34,0 44,6 

1.991 42,4 35,9 37,0 47,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de: dades del Departament de Governació i Administracions 
Públiques, Conselleria d'Interior, Generalitat de Catalunya.  

 
 

Gràfic 30. Estimació de l’abstenció electoral a les eleccions municipals. 
Comparativa territorial. Eleccions municipals. 1991-2015 

 

 

 
 

Si ens fixem en les dades d’abstenció electoral a la resta de comicis, veiem com tot i 

que el grau d’abstenció segueix un patró diferent per cada una de les eleccions (les 

eleccions europees són la cita electoral amb menys participació, per exemple), els 

diferents territoris segueixen un mateix patró pel que fa a l’absentisme. És a dir, tant a 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Governació i Administracions 
Públiques, Conselleria d'Interior, Generalitat de Catalunya. 
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les eleccions del Parlament de Catalunya, com en les eleccions al Congrés dels 

Diputats i en les eleccions al Parlament Europeu, el territori analitzat amb l’absentisme 

electoral més elevat és, una vegada més, Figueres. 

Taula 118. Evolució de l’abstenció electoral (%). Comparativa territorial. 
Eleccions al Parlament de Catalunya, Eleccions al Congrés dels 
Diputats, Eleccions al Parlament Europeu. 2004-2015 

    Catalunya Dem. Girona Figueres 

Eleccions al Parlament de 
Catalunya 

2015 25,1 22,0 30,0 

2012 30,4 29,3 36,4 

2010 40,0 39,6 45,7 

Eleccions al Congrés dels 
Diputats 

2016 34,4 37,7 42,7 

2015 31,4 32,6 38,7 

2011 34,8 37,6 39,9 

Eleccions al Parlament 
Europeu 

2014 52,4 52,7 58,2 

2009 62,5 65,0 66,6 

2004 59,8 60,0 63,9 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Governació i Administracions Públiques, 
Conselleria d'Interior, Generalitat de Catalunya. 

 

Una segona perspectiva de la capacitat de participació, passa per examinar el teixit 

associatiu i d’entitats de la ciutat, així com els equipaments que existeixen per 

dinamitzar la vida associativa i cultural. Aquesta perspectiva té una doble funció, d’una 

banda informar de quin és el teixit associatiu existent i disponible pels ciutadans, al 

mateix temps que determinar quina és la xarxa que, fonamentalment la societat civil ha 

generat per a vehicular les seves inquietuds, necessitats o reivindicacions.  

Figueres compta amb un registre d’entitats propi, que es pot consultar a 

www.entitatsfigueres.cat, per tal de poder tenir una perspectiva comparada de 

diferents territoris s’ha optat per consultar el registre del Departament de Justícia de la 

Generalitat on estan registrades totes les entitats de Catalunya14.  

A la ciutat de Figueres existeixen més entitats i associacions per cada 1.000 

habitants (10,1‰) que en el conjunt de Catalunya (9,3‰). 

 

                                                
14 Consultable a: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/template.PAGE/menuitem.017287701a50adc2a34229a7d8c0e1a0/?javax.
portlet.tpst=332b3085ec27030dcc497c10d8c0e1a0&javax.portlet.prp_332b3085ec27030dcc497c10d8c0e1a0=v_tipe
nt%3D2%26v_prov%3D%26accion%3D%253E%26v_poblacio%3D%26v_nom%3D%26v_classif%3D%26v_final%3D
%26v_comarca%3D&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette
.cachetoken&specialtoken=1 
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Gràfic 31. Taxa d’entitats i associacions per cada 1.000 habitants. Comparativa 
territorial. 2015 

 

 

 

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya disposa d’un cercador d’equipaments15 que 

permet a tots els ciutadans accedir a la informació sobre els equipaments del territori. 

Així, a la ciutat de Figueres, s’estima que existeixen 3 equipaments per cada 1.000 

habitants. Es tracta d’un nivell idèntic al que s’observa en el conjunt de 

Catalunya, però inferior a els territoris més propers, l’Alt Empordà i les Comarques 

Gironines. 

Gràfic 32. Taxa d’equipaments per cada 1.000 habitants. Comparativa territorial. 
2015. Estimació provisional 

 

 

 

                                                
15 Accessible a: http://www20.gencat.cat/portal/site/Equipaments 
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B. Privació de drets 

Quant a la privació de drets, l’any 2015 el nombre de persones residents a Figueres 

encarcelades és de 154 persones, pràcticament la meitat de les que hi ha en el conjunt 

de la comarca i el 18,7% de la demarcació de Girona. 

Taula 119. Nombre d'encarcerats. Comparativa territorial. 2015. 

  Catalunya Dem. Girona Figueres Figueres 

Encarcerats 8.810 824 300 154 
Font: Elaboració pròpia partir de: Direcció General de Serveis Penitenciaris. Departament de 
Justícia.  

 

 
El pes de la població resident a Figueres que està encarcerada és força superior 

que la de la resta d’entorns territorials analitzats. Així, mentre que en el conjunt de 

Catalunya 1,2 persones de cada 1.000 habitants està encarcerat, entre els ciutadans 

de Figueres 3,4 de cada 1.000 ciutadans són persones privades de llibertat, 

l’equivalent a 154 persones. 

Puig de les Basses és una dels 16 centres penitenciaris de Catalunya i, lògicament, cal 

tenir en compte i valorar que existeix relació entre la presó en la que s’està 

encarcerat/ada i el fet d’empadronar-se en el municipi al que pertany la presó. 

Gràfic 33. Nombre d'encarcerats per cada 1.000 hab. Comparativa territorial. 2015. 

 

 

 

 

Per aproximar-se al perfil d’aquest col·lectiu es disposa de la informació relativa a les 

persones residents als municipi de Figueres i a la comarca de l’Alt Empordà que estan 

encarcerats. 
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162 

El perfil de la persona resident a Figueres i que es troba privada de llibertat és el d’un 

home (94,8%), de 31 a 50 anys (68,2%) de nacionalitat estrangera (53,9%) i que 

majoritàriament ja està complint pena a la presó (80,5%). 

En comparació amb les dades comarcals, entre les persones encarcerades i que 

consten com a residents a Figueres no es donen diferencies importants en cap de les 

variables analitzades. 

Taula 120. Perfil dels encarcerats residents a Figueres i l’Alt Empordà. 2015. 
    Alt Empordà Figueres 

Sexe 

Dones 7,3 5,2 

Homes 93,7 94,8 

TOTAL 100,0 100,0 

Edat 

Fins a 30 anys 22,7 21,4 

31 a 50 anys 65,3 68,2 

Més de 50 anys 12,0 10,4 

TOTAL 100,0 100,0 

Nacionalitat 

Espanyols 46,3 46,1 

Estrangers 53,7 53,9 

TOTAL 100,0 100,0 

Situació Processal - 
penal 

Interns amb màxima 
seguretat 

0,3 0,6 

Penats 77,3 80,5 

Preventius 22,3 18,8 

  TOTAL 100,0 100,0 

Font: Elaboració pròpia partir de: Direcció General de Serveis Penitenciaris. Departament de Justícia. 
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9.3. Síntesi context i indicacions de ciutadania i participació 
 

Marc de referència 

A Figueres un 27,5% de la població no té nacionalitat espanyola, un 

percentatge similar al de l’Alt Empordà (24,9%) però molt superior al context de 

Catalunya (13,6%). 

Indicadors de vulnerabilitat i exclusió 

Participació 

A Figueres s'estima que a les eleccions municipals de 2015, el 25,5% de la 

població de 18 anys i més no tenia dret a participar. Aquesta proporció és la 

més alta en comparació amb la resta de territoris, ja que a Catalunya la dada era 

del 12,1%. 

Quant a les persones que finalment van participar a les darreres eleccions 

municipals, maig 2015, el 51,4% va optar per no participar-hi. Es tracta d'una 

taxa molt elevada i diferent a la situació de l’Alt Empordà, de la demarcació de 

Girona i del conjunt de Catalunya. 

De fet, històricament la ciutat sempre ha tingut una participació més dèbil 

que la resta de l’entorn i per sobre del conjunt de Catalunya. 

Pel que fa al teixit associatiu i d’entitats de la ciutat, al municipi existeixen més 

entitats i associacions per cada 1.000 habitants (10,1‰) que en el conjunt de 

Catalunya (9,3‰). D’altra banda, s’estima que a Figueres existeixen 3 

equipaments per cada 1.000 habitants. Es tracta d’un nivell idèntic al que 

s’observa en el conjunt de Catalunya, però inferior als territoris més propers. 

Privació de drets 

El pes de la població resident a Figueres que està encarcerada és força 

superior que la de la resta d’entorns territorials analitzats. Així, mentre que en 

el conjunt de Catalunya 1,2 persones de cada 1.000 habitants està encarcerat, 

entre els ciutadans de Figueres 3,4 de cada 1.000 ciutadans són persones 

privades de llibertat, l’equivalent a 154 persones. 

Cal tenir en compte i valorar que existeix relació entre la presó en la que s’està 

encarcerat/ada i el fet d’empadronar-se en el municipi al que pertany la presó. 
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10. Síntesi i conclusions 

10.1. Estructura sociodemogràfica 
 

Marc de referència 

Figueres té en 2016 45.726 habitants l’any 2016 i representa el 32,6% dels 

habitants de la comarca.  

La ciutat ha deixat de créixer des de 2012 després d’un creixement sostingut 

amb pics el 2005 i 2008. 

En comparació amb altres territoris hi ha més població jove i menys 

població gran: 

 La població jove del municipi (infants adolescents i adults fins als 34 anys 

43,6% vs. 38% al conjunt de Catalunya). 

 Gent gran (65 anys o més) té un pes menor que en els altres territoris 

(14,9% vs. 18,1% al conjunt de Catalunya.).  

Així, el creixement se centra entre la població infantil (+15,8%) i els adults a 

partir dels 35 anys (de 35 a 64 anys+14,2% i de 65-74 anys +13,4%). En canvi, 

la població jove (15 i 34), el col·lectiu decreix un 13,6%, tot i el pes en 

l’estructura.  

El percentatge de dones i homes és similar en totes les edats, excepte entre 

la gent gran entre la que s’observa una clara feminització.  

 A partir dels 65 anys doncs  la tendència es manté i la majoria de dones es 

va incrementant 

Malgrat ser una població envellida, amb una piràmide d’edats pròpia de les 

societats occidentals, cal destacar que:  

 Els infants i adolescents de Figueres (població d’entre 0 i 14 anys) tenen 

un pes relatiu lleugerament més alt. 

 La gent gran, per sobre dels 65 anys té un pes menor que en els altres 

territoris (el conjunt de ciutadans de 65 anys o més a Figueres 

representen el 14,8% de la població, mentre que augmenten al 17,6% a 

l’Alt Empordà i al 18,1% al conjunt de Catalunya). 



 

 

165 

 

 La població gran està molt feminitzada: existeix a Figueres un biaix 

femení de la població de 85 anys o més respecte la resta de territoris de 

Catalunya. La proporció de dones a la ciutat arriba al 71,4% en aquest tram 

d’edat, mentre que a nivell comarcal són el 66,3% i a nivell català 

representen un 68,1%. 

De manera natural Figueres creix, és a dir, hi ha més naixements que 

defuncions i ho fa més que altes territoris 

El creixement per migracions exteriors es va reduir fortament entre 2012-

2014 però des de 2014 es torna a créixer.  

 D’aquesta manera, si bé el creixement migratori és més intern que extern, 

el que s’ha produït és una moderació de la intensitat però no una 

desaparició del creixement   

La població que arriba amb nacionalitat estrangera és majoritàriament de 

fora de la UE 

El tant per cent de població de la ciutat de Figueres nascuda fora d’Espanya 

s’ha estabilitzat en els últims anys al voltant del 30%. 

 Un percentatge superior al registrat a l’àmbit de les Comarques Gironines 

(21,1% l’any 2015) i especialment superior al que es dóna a nivell català 

(17%). 

Indicadors de vulnerabilitat i exclusió 

Edat 

Figueres presenta uns nivells d’envelliment inferior a la resta de territoris 

però amb una població gran més sobreenvellida.  

 Índex d’envelliment: a Figueres hi ha més població jove que gran 

(83,85 vs. 115,15 a Catalunya) 

 És un territori lleugerament més sobreenvellit, superant tant al conjunt 

de Catalunya com al conjunt de la comarca (52,01% vs. 49,45% població 

de 75 anys i més a Catalunya).  

És un sobreenvelliment més agut entre les dones (56,15%) que entre 
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els homes (46,07%). 

 

 Existeix una situació de dependència lleugerament inferior(48,44% vs. 

51,26% a Catalunya). 

 El reemplaçament de la població activa està garantit i el mercat de 

treball potencial tendeix a créixer a diferència del que passa a nivell 

comarcal i català(90,09% vs. 117,09% a Catalunya).  

El creixement potencial de la població activa masculina pot ser 

superior a la femenina. Entre la població activa masculina surten 

menys homes dels que marxen del mercat. 

Estrangeria 

Gairebé un 28% de la població de Figueres té nacionalitat estrangera( i hi ha 

una major taxa de població extracomunitària també és molt superior a 

Figueres (23,4% vs. 10% al conjunt de Catalunya). 

 Els segments d’edat on la immigració té més pes són els infants joves 

i adults en edat de treballar. 
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10.2. Economia  
 

Marc de referència 

Pobresa i exclusió 

A Figueres a les llars hi ha una mica menys d'activitat laboral que al conjunt 

de Catalunya  

 Hi ha més llars en les que com a mínim hi ha un actiu ocupat (73,8%), 

una xifra superior a la dada catalana (67%). 

 Ara bé, hi ha menys llars amb tots els actius ocupats a Figueres 

(31,2%), 25 punts percentuals per sota del conjunt de Catalunya 

(56,2%) 

 De fet, en el 19,3% de les llars de Figueres hi ha almenys 1 actiu 

desocupat lleugerament per sobre de la situació catalana (17,1%).  

A Figueres el 7,3% de les llars tenen una baixa intensitat d'ocupació, una 

proporció quasi idèntica a la de Catalunya en conjunt (7,2%). 

Pel que fa a la Renda Familiar Bruta, de mitjana, les llars figuerenques tenen 

d'ingressos anuals de 21.742,50€, 9.600 menys que les llars catalanes en 

general.  

 Per persona, la mitjana d'ingressos anuals nets és de 9.000€, 3.700 

menys que en el conjunt de Catalunya  

La taxa de risc de pobresa a Figueres és del 42,5%, 17 punts percentuals 

més que en el conjunt de Catalunya (19,2% en 2016). 

Quant a la taxa de privació material a Figueres és del 34,9%, un percentatge 

molt superior a la situació general de Catalunya (15,5%) (almenys 3 de les 7 

privacions que inclou l’indicador. 

 El 16,1% de la població viu en situació de privació material severa, 3 

vegades més que el conjunt de la població catalana (5,5%) (4 dels 9 

ítems que inclou l’indicador). 

Les privacions més freqüents són: 

 No pot permetre's anar de vacances almenys una vegada a l'any o fer-

se càrrec de despeses econòmiques imprevistes (48,9% i 47,8%). 
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 1 de cada 4 persones viu en una llar en la que no pot permetre’s un 

ordinador o mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada 

(25,5% i 24,4%).  

 Altres privacions materials destacables són no poder permetre’s tenir un 

cotxe (22,1%) o endarrerir-se a l'hora de pagar els rebuts de 

l'habitatge (18,6%) o compres ajornades (14,6%).  

Pel que fa a la Taxa AROPE (At Risk Of Poverty and Exclusion), l’any 2017 el 

47,8% de la població de Figueres es troba en risc de pobresa o exclusió 

social.  

 Aquest percentatge és 25,3 punts superior respecte la població en 

risc identificada a Catalunya (22,5%). 

A Figueres el principal motor del ric social és la pobresa econòmica, és a dir, 

l'elevat percentatge de ciutadans amb ingressos econòmics baixos (42,5% 

vs. 19,2% a Catalunya). 

En segon lloc, la privació material severa afecta el 16,1% de la població de 

Figueres, i el component de la taxa AROPE que gairebé triplica respecte la dada 

catalana (5,5%). 

En canvi, no es pot associar a la intensitat del treball ja que a Figueres el 7,3% 

de la població catalana viu en una llar amb una intensitat del treball molt baixa, 

una xifra pràcticament idèntica al nivell registrat en el global de Catalunya (7,2%). 

 1 de cada 3 ciutadans i ciutadanes de 16 anys i més (33,4%) viu en una 

situació de les tres (Catalunya, 16,3%). 

 El 12,4% viu en dos de les tres situacions (Catalunya, 6,2%). 

 Partir els tres components de pobresa és infreqüent (2% a Figueres i 1,4% a 

Catalunya), donada la interrelació que existeix entre ells. 

Assistencials 

El 9,7‰ de la població de Figueres rep pensions no contributives, una xifra 

superior al que es dóna en el conjunt de Catalunya (7,7‰), fet que situa al 

municipi en un nivell lleugerament més alt d’assistencialitat no contributiva que 

el que es viu a la resta de territoris. 
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Pel que fa a la Renda Mínima d'Inserció, el 4,1% de la població de Figueres és 

beneficiària d’aquesta ajuda mentre que només l’1% dels catalans la rep. 

Quant a la població que rep una ajuda alimentària sobre el total de població, 

Figueres torna a ser el territori analitzat amb una taxa més elevada de 

persones beneficiàries (10,6% del total de la població vs. el 3,6% dels 

catalans i el 5,4% de la població de la comarca). 

El nombre de llars que reben presentacions socials i específicament d'atur, 

d'acord a la informació declarada a l'enquesta, indica que el 44,8% de les llars de 

Figueres reben prestacions socials un percentatge molt per sota de la 

situació de les llars catalanes (60,9%).  

 Aquesta menor proporció es deu especialment al baix percentatge de 

llars que reben prestacions d'atur (5,2% vs. 23,2%). 

 19,3% de les llars de Figueres tenen com a mínim un dels seus membres 

aturats. 

 En el 73,1% de les llars de Figueres on hi ha almenys un membre a l'atur 

declara que no es reben ingressos per prestació d'atur, de manera que la 

taxa de cobertura a la llar és només al 26,9%, segons dades de l'enquesta 

realitzada. 

Estabilitat 

Entre 2011 i 2016 als jutjats de Figueres es van tramitar 4.254 assumptes 

relacionats amb desnonaments i execucions hipotecàries (el 22% dels casos 

tramitats als jutjats de la demarcació de Girona). Si bé, no es poden atribuir 

totes als ciutadans de Figueres, ja que són dades referides al Partit Judicial de 

Figueres que inclou més d’un municipi. 

 
  



 

 

170 

10.3. Ocupació 
 

Marc de referència 

A Figueres, l’any 2015, existien un total de 30.057 persones d’entre 16 i 65 anys, 

que representen el mercat de treball potencial del municipi. 

 D’aquests, un 32% de la població potencialment activa és de 

nacionalitat estrangera. 

El pes dels homes en edat activa és superior entre la població estrangera 

que entre la població amb nacionalitat espanyola. Mentre el 50,3% dels 

figuerencs en edat de treballar i amb nacionalitat espanyola són dones, entre els 

ciutadans amb nacionalitat estrangera el pes de les dones es redueix a 46,2%. 

Cal tenir present una població potencialment activa estrangera és més 

masculina  més jove, i és més jove encara entre les dones estrangeres. 

Segons la darrera dada publicada, a Figueres, existeixen 16.218 afiliats a la 

Seguretat Social i, d’aquests, un 54% són homes (8.753 persones) i un 46% són 

dones (7.465 persones). Es tracta d’un municipi on el pes de la població que no 

està ocupada és molt superior a la del conjunt de Catalunya. 

 1 de cada 4 afiliats a la Seguretat Social (23,2%) és una persona que 

treballa per compte propi. Aquesta proporció és força superior que la del 

conjunt de Catalunya (17,6%). 

El ritme de les contractacions a Figueres és molt similar al del conjunt de 

Catalunya. S’observa certa estacionalitat, amb punts de contractació als mesos 

de juny, juliol i setembre. 

En aquest cas, la majoria dels contractes que es registren a Figueres són per 

dones (56,2%), la qual cosa indica un pes de la contractació femenina superior 

que a la comarca o al conjunt de Catalunya. La contractació és més femenina 

mentre que el mercat no ho és, especialment entre els ciutadans estrangers. 

 Pel que fa a l’estructura d’edats de la contractació, tot i que no s’observen 

grans diferències, a Figueres hi ha més contractació juvenil. 
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 La majoria de contractes que es fan Figueres són de persones amb un 

nivell de formació definit com d’educació general (50,9%). 

 Tanmateix cal destacar que la ciutat acumula un major percentatge de 

contractacions de persones amb formació superior que el conjunt de 

la comarca (8,1%), i no s’allunya gaire de la situació del conjunt de 

Catalunya (17,8%). 

 A Figueres hi ha un pes lleugerament més alt de les contractacions 

del sector de serveis que en el conjunt de Catalunya, però en la resta de 

sectors la proporció és força similar. 

La demarcació de Girona acumula un major índex d’accidentalitat laboral 

que requereixen baixa. L’índex de sinistralitat és superior en tots els sectors 

d’activitat, si bé és especialment alt en indústria. 

Indicadors clau d’exclusió social 

Atur 

Gràcies a l'enquesta d’exclusió social i pobresa, es pot estimar que el 77,6%dels 

ciutadans de Figueres estan laboralment actius, i el 20,2% es troba inactiu. 

 
Entre els actius, la taxa d'atur se situa en 19,7%.  

 A Figueres hi ha una taxa d’activitat molt similar a la registrada en el 

conjunt de Catalunya (78,7% i 77,6%). 

 En canvi, la taxa d'atur a Figueres se situa per sobre de la taxa 

catalana tant si es compara amb l'EPA (15,3 vs. 19,7%) com amb l'atur 

registral (12,7% i 17,4%). 

 Si es comparen els resultats en base a l’atur registrat, la taxa d’atur 

registral de Catalunya és del 11,1% i 14% per a Figueres. Es tracta de 

taxes inferiors a les de l’EPA però que marquen la mateixa tendència, a 

Figueres l’atur té un major pes que Catalunya, així com si es compara 

amb Girona província o àmbit comarcal. 

La taxa d’atur registrat ha experimentat una evolució a la baixa. Des de l’any 

2014 fins l’últim trimestre del l’any 2016, aquesta ha disminuït al voltant dels dos 

punts i mig. 
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El 50,7% de les persones aturades registrades són homes. Tot i que les 

diferències amb la resta de territoris són lleus, a Figueres hi ha proporcionalment 

més homes que dones.  

Quant a l’edat de l’atur registrat, a la ciutat el grup de joves (16 a 29) té major 

pes, com succeeix a la resta de territoris, però a Figueres el pes del col·lectiu de 

45 anys i més és inferior al que s’observa al conjunt de Catalunya. 

La meitat de l’atur registrat es concentra en les persones amb educació 

general (52,4%), però molt per sota del que suposa aquest col·lectiu entre els 

aturats registrats al conjunt de Catalunya (63,1%) i de la demarcació de Girona 

(61,2%). 

 

D’altra banda, a Figueres la població registrada com a aturada té un nivell 

d’estudis primaris o no té estudis (41,4%), molt superior al pes que té aquest 

segment entre la població del conjunt de Catalunya (14,9%). Cal dir, que 

l’estructura de l’atur registrat a Figueres i a la comarca de l’Alt Empordà és bastant 

similar. 

Per ocupacions, les elementals (40,1%) i secundàriament els treballadors 

restauració, personal i venedors (26,0%) i artesans, treballadors indústries i 

construcció (13,8%), son les que més pes tenen en nombre d’aturats 

registrats, i en les tres ocupacions per sobre del nivell del conjunt de Catalunya.  

Finalment, el sector serveis (65,2%) acumula la gran majoria de l’atur 

registrat, tant a Figueres com a la resta de territoris. 

 D'acord a l'enquesta realitzada, el 19,3% de les llars de Figueres tenen 

com a mínim un dels seus membres aturats. 

 En el 73,1% de les llars de Figueres on hi ha almenys un membre a 

l'atur no reben ingressos per prestació d'atur, de manera que la taxa 

de cobertura a la llar és només al 26,9%. 
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Complementàriament s'ha demanat a l'enquesta sobre els mesos treballant i 

a l'atur. Aquesta dada permet saber que a Figueres, en el darrer any, la 

població activa ha treballat de mitjana 9,7 dels 12 mesos de l'any. 

 

 La població amb feina ha treballat pràcticament tot l'any (11,4 mesos) 

 Però la població a l'atur ha treballat només 2,6 mesos passant de 

mitjana 9 mesos de l'any a l'atur. 

Temporalitat 

Les dades de contractació indiquen que la majoria dels contractes que es 

registren a Figueres són temporals. Si bé per norma general a tots els 

territoris el pes dels contractes temporals és molt superior, val a dir que la 

dada comarcal és lleugerament inferior que la que s’observa al conjunt de la 

demarcació i de tota Catalunya. 

A la ciutat de Figueres, els contractes temporals són o bé de durada 

indeterminada (31,2%) o d’entre 1 i 6 mesos (35,5%). L’elevat pes d’aquesta 

durada, especialment dels contractes d’1 a 3 mesos, és una de les 

característiques principals que diferencien la contractació temporal a 

Figueres i a l’Alt Empordà de la del conjunt de Catalunya, donada 

l’estacionalitat de la seva estructura d’ocupació. En canvi, a Catalunya tenen 

un pes molt més elevat les contractacions de menys d’1 mes, mentre que a 

Figueres el 28,5% de les contractacions tenen aquesta durada. 
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10.4. Educació 
 

Marc de referència 

Segons les dades obtingudes amb l’enquesta d’exclusió social i pobresa, la meitat 

de la població de Figueres de 16 anys i més (49,6%) hauria assolit formació 

secundària, de batxillerat o de Formació Professional. 1 de cada 10 persones no 

sap llegir o escriure o no té estudis (9,4%) mentre que al voltant d’un vint per 

cent de la població té estudis primaris (21,2%), proporció quasi igual a la que 

ha assolit formació superior (20%). 

En aquest sentit, el Cens de població de l’any 2011 mostra com a la ciutat de 

Figueres existeix un xifra molt similar de població analfabeta i sense estudis 

o amb formació primària incompleta (10,9%), hi ha més persones amb 

estudis primaris que a qualsevol dels altres territoris analitzats però, en canvi, és 

el territori on hi ha menor pes de la població amb estudis de segon grau 

(46,8%, mentre que la resta de territoris ronden entre el 56 i el 60%). 

Pel que fa al percentatge de població amb als estudis superiors, s’assimila 

molt a la situació general de Catalunya l’any 2011 (20%), i és superior a la 

dada comarcal i regional. 

La població nascuda a l’Estat espanyol té un nivell d’estudis força superior 

al de la població estrangera. 

També s'observen diferències entre homes i dones. 

- Només el 6,6% dels homes no té instrucció, contra l’11,4% d’elles. 

- Així, els homes tenen més escolaritat que les dones, tot i que no tenen el 

mateix pes en tots els nivells. Mentre que el existeix un pes superior dels 

homes en els estudis de primer grau i de segon grau, una proporció més 

gran de dones tenen estudis superiors (el 14,1% d’elles contra el 13,8% 

d’ells). 

En relació al lloc de naixement de l'alumnat, cal dir que 26,9% de l’alumnat a la 

ciutat de Figueres és nascut a l’estranger. Aquest percentatge és superior en 

l’etapa de l’educació infantil i primària (37,7% i 27,1%) i la seva presència en 

escoles de titularitat privada és molt reduïda (15,9% i 10,5%).  
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Pel que fa als estudiants d’ESO, 1 de cada 4 estudiants són estrangers 

(23,5%) i majoritàriament també estan adscrits en els centres públics. 

S’observa també que l’alumnat estranger es redueix de manera important en 

la formació post-obligatòria, especialment en CFGS i Batxillerat. Cal tenir 

present que no es disposa de dades per a PGS ni educació especial. 

Dit això, l’índex d’equitat de Figueres és 2,4, el que s'allunya força del nivell 

equitatiu (1). A més aquest varia en funció del nivell educatiu; aquest és del 

3,1 en l’educació primària, reduint-se al 2,8 en l’educació infantil, i al 2,0 a 

l’educació secundària obligatòria (ESO). 

Indicadors claus de l’exclusió social 

Escolarització de 0 a 2 anys 

El pes de l’escolarització per la població de fins a dos anys a Figueres arriba 

al 21,3% un percentatge molt per sota de la situació de la resta de territoris 

(36,1% a Catalunya). La taxa de cobertura experimenta un augment a mesura 

que augmenta l’edat dels infants. 

Al municipi, tres de cada quatre infants de 0 a 2 anys que estan escolaritzats 

opten per una llar d’infants pública (75,6%). Ara bé, aquesta xifra només 

arriba al 64,1% en el cas dels menors d’un any i, en canvi, puja fins gairebé el 

80% en el cas dels infants d’un any. 

Fracàs escolar 

La taxa general de fracàs escolar a l'ESO va ser elevada: el 20,2% dels 

estudiants de 4t d'ESO no van superar-lo. Aquest percentatge és només del 

13,2% al conjunt de Catalunya.  

Al seu torn, tant existeix un major percentatge d'estudiants que no s'avalua 

de l'ESO (1,8%) com un major percentatge dels que malgrat ser avaluats no 

superen els nivells exigits (18,7%). 
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Atur per nivells educatius 

El col·lectiu de persones aturades que compten amb estudis primaris o no 

en tenen representen el 41,4% de tots els aturats de Figueres. Una taxa 

sorprenent comparada amb la del global de Catalunya –14,9% de tots els 

aturats–. 

Per contra, els aturats amb estudis superiors només suposen el 5,1% dels 

aturats de Figueres, mentre que al conjunt de Catalunya són el 13,9% de tots 

els aturats catalans. 

Formació d’adults 

El pes de la formació d’adults a la ciutat de Figueres és superior a la que es 

dóna en el conjunt de la comarca, igual a la dada registrada a nivell de tota 

Catalunya però inferior a la taxa d’alumnes de la formació d’adults de la 

demarcació de Girona. Cal tenir present però, que a tota la comarca de l’Alt 

Empordà hi ha dos centres principals, un a Figueres i un altre a Roses. 
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10.5. Relacions socials 
 

Marc de referència 

Segons el padró municipal, a Figueres el 2015 hi havia registrades un total de 

5.064 famílies formades per una sola persona, el que suposa el 28,9% de les 

unitats de convivència empadronades. Amb una proporció similar se situen les 

famílies de 2 membres (26,1%), i quasi el mateix pes tenen les famílies de 4 

membres o més (25,8%). 

Observant només les llars unipersonals, el pes d’homes i dones és força similar 

(homes 45,5% i dones 54,5%). El col·lectiu d’edat més nombrós dins de les 

estructures familiars unipersonals és el de les persones que tenen entre 40 i 64 

anys (38,4%), seguit de les persones de 65 anys o més (36,2%). 

Altrament, el 83,4% és de nacionalitat espanyola i només el 16,6% són de 

nacionalitat estrangera. 

Comparant amb el context català de 2011, i tenint en compte la diferència existent 

entre els conceptes de mesura, es pot apuntar que a la ciutat de Figueres hi ha 

hauria menys llars unipersonals de persones majors de 65 anys, el que 

concordaria amb l’estructura sociodemogràfica de la població, menys 

envellida que la del conjunt de Catalunya. Al seu torn, a la ciutat hi hauria un 

major pes del col·lectiu de persones d’entre 40 i 64 anys que viuen soles. 

La major part de les llars estan composades per nuclis familiars (77,7%) 

principalment parelles amb fills (43,9%), un percentatge superior al de la 

situació general de Catalunya. Tot i aquest fet, fixar la mirada en el pes de les 

llars monoparentals, destaca que una de cada deu llars de Figueres són llars 

monoparentals (9,2%), un pes molt similar al conjunt de Catalunya. 

Indicadors claus d’exclusió social 

Atenció social 

L’11,3% de la ciutadania de Figueres de 16 anys i més declara que a la seva 

llar són usuaris d’algun servei o programa de Serveis Socials. 

A banda d’aquest un 2,5% no coneix aquests serveis però pensa que durant el 

proper any a la seva llar poden necessitar-los. 
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Els programes de Serveis Socials amb més usuaris/àries declarats són: 

 Centre de distribució d’Aliments (8,2%). 

 Teleassistència i els Plans d’ocupació (al voltant del 3% en són usuaris).  

Per la seva banda, els programes amb més usuaris potencials en total 

(actuals més els que creuen que ho faran servir el proper any): 

 Distribució d’aliments (9,9%) 

 Ajuts de suport a l’habitatge (5,9%). 

estimar que el 26% de les llars de Figueres tindrien algun expedient a 

Serveis Socials.   

Aquests domicilis estan classificats per 4 àmbits d'actuació: gent gran, infància, 

famílies i persones soles. 

 L'àmbit de famílies és el més freqüent (39% de les intervencions 

socials). 

 El segon àmbit més important és el de la gent gran, representant el 33% 

de tota la població atesa pels Serveis Socials de l’Ajuntament de 

Figueres. 

 Les persones soles és el 3r grup més nombrós atès (19,1%) i 

presenten indicadors d'aïllament social, manca de recolzament familiar, 

problemes de salut i pobresa econòmica, exclusió residencial i pobresa 

energètica. 

Val a dir que les dades són força imprecises, de manera que resulta difícil 

concloure quins són els elements de vulnerabilitat comparatius a tenir en 

compte. 

Violència de gènere 

Els jutjats que donen servei als municipis del partit judicial de Figueres, van 

registrar el tercer trimestre de 2015 un total de 423 denúncies de violència 

contra les dones, el que suposa una taxa de 5,9‰. Aquesta taxa és més 

elevada que la que s’observa al conjunt de la província (5,4‰) i especialment 

en el conjunt de Catalunya (4,9‰). 



 

 

179 

 

A la regió policial (mossos) de Girona la prevalença de la denúncies i 

víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella és força inferior que 

en el conjunt de Catalunya. Per la seva banda, la taxa de víctimes ateses en 

l’àmbit de la parella per cada 1.000 dones al municipi de Figueres l’any 2016 

és del 5,2‰. 

S’observa com en l’àmbit de la parella i familiar els casos de violència 

masclista s’han incrementat molt durant el període. 

Finalment, les dades extretes del Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD), 

constaten que l’any 2016 s’han fet un total de 300 atencions personalitzades 

per un total de 85 dones ateses. D’aquestes, la meitat van ser dones en 

situació de violència masclista. En el conjunt de Catalunya, aquest servei va 

atendre gairebé trenta mil persones. 
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10.6. Habitatge 
 

Marc de referència 

Quant a la situació general del parc d'habitatges, en deu anys, el parc 

d'habitatges de Figueres ha crescut més d'un 19,2% fins arribar a gairebé a 

les 23.000 unitats de 2011. A Figueres hi ha hagut intensitat de construcció 

durant aquests anys, ja que hi ha major proporció d’habitatges principals que 

s’han construït durant el darrer període censal (2001-2011) (un 26,3%).  

La superfície mitjana dels habitatges principals a Figueres és de 91,1 metres 

quadrats útils. L’any 2011 la mitjana de metres quadrats per persona és de 

2,5 persones. 

Es tracta d'un parc d'habitatge ens en edificis en bon estat (94%), menys l’1% 

serien habitatges sense lavabo, bany o dutxa. A Figueres el 59,4% dels 

habitatges principals es trobaria en edificis inaccessibles. Igualment, el 20,6% 

dels habitatges es troben a edificis de més de tres plantes i no disposen 

d’ascensor, el que en xifres absolutes, serien 2.964 habitatges. 

Quant al règim de tinença, d'acord a l'Enquesta d’exclusió social i pobresa de 

Figueres 2017, a Figueres el 68,3% resideix en un habitatge de propietat i el 

28% de lloguer. 

Quan hi ha propietat la major part no té deutes pendents (36,4%), mentre que 1 

de cada 4 llars de Figueres (24,0%) té una hipoteca pendent de pagar. 

 Un reduït 0,7% declara que en l’actualitat està ocupant un habitatge en el 

que no paga cap renda per necessitat.  

 La propietat és menys freqüent a Figueres (68,3%) que a Catalunya 

(74,3%), i els que tenen la propietat pagada representen un volum similar, 

però hi ha menys deute hipotecari (24% vs. 34,1%).  

En conjunt, el 52% dels figuerencs i figuerenques viu en un habitatge pel que 

ha de pagar lloguer o hipoteca. 

 Es tracta d'un percentatge similar al del conjunt d’habitatges principals de 

Catalunya (53,9%), si bé, a Figueres hi ha més pes del lloguer (28% vs. 

19,8%) que d' hipoteca (24% vs. 34,1%). 
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Al seu torn, el preu mínim d’un habitatge d’obra nova de 55,2 m2 útils és de 

52.250€ en la zona més barata, i de 139.725€ en la zona més cara tractant-se 

d’un pis de 75m2. 

D'acord als resultats de l'Enquesta d’exclusió social i pobresa de Figueres 2017, el 

52% de persones amb règim de tinença de lloguer o propietat que tenen 

pagaments associats a l’habitatge paguen de mitjana 461,86€. 

En conjunt a Figueres es paga més per l’habitatge de propietat (524,84€) que 

de lloguer (404,66 €). 

L'informe de la Memòria Social del POUM mostra com els perfils que no 

accedeixen a la compra són població jove primera emancipació o posteriors 

processos d’emancipació, especialment si no es disposa d'estalvis mínims: 

20.000€ i preferentment 40.000€. 

En el cas del lloguer, es considera quer hi ha poca demanda exclosa del 

lloguer, a excepció de persones amb menys estabilitat que no poden 

demostrar haver estat al corrent de pagaments. No es pot obviar que hi ha 

perfils extrems amb manca d’estabilitat i xarxa social que no poden en cap 

cas passar pels agents de mercat ordinari. 

En relació, a les condicions energètiques, menys de 1% no tindria aigua corrent. 

A Figueres els habitatges que no disposen de cap tipus d’instal·lació de 

calefacció, sigui col·lectiva o individual representen el 23,7%. 

Indicadors clau d’exclusió social 

Demanda exclosa 

Considerant que la quota hipotecària i l’import del lloguer no hauria de 

superar el 35% de la renda disponible de llar, es pot dur a terme una 

aproximació de les llars que quedarien excloses, per raons econòmiques, de 

l’habitatge lliure i protegit. 

 Pel que fa a l’habitatge de venda el percentatge de llars excloses 

oscil·laria entre el 4 i el 25%. 

En el cas de l'habitatge lliure de venda, és la Zona 1 on es focalitza el 

major grau d’exclusió: més del 21% de les llars no podrien assumir els 

preus de mercat d’obra nova i segona mà. En canvi, els preus de venda de 

la Zona 4 serien assumibles per més del 90% de les llars. 
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En la modalitat d’habitatge protegit de venda, el Preu Concertat la que 

ofereix els preus més allunyats de la capacitat econòmica de les llars. En 

canvi, el Règim General “tan sols” no seria econòmicament viable pel 

12,4% de les llars. 

 En relació a l'habitatge de lloguer: 

El lloguer protegit és l’opció que més llars podrien sufragar, si bé entre el 

0 i 12% no podrien assolir-lo.  

El lloguer lliure deixaria fora entre el 14,7% i el 23,5% de les llars de 

Figueres segons si es tracta d’habitatges de dues o quatre habitacions, 

respectivament. 

Sense llar i altres persones en situació d’exclusió residencial i col·lectius 

vulnerables o en risc d’exclusió social 

A Figueres l’any 2015 residien 53 persones sense sostre o en risc d’exclusió 

residencial estricta, el que suposa el 0,1% de la població. Aquesta proporció 

s'amplia a 1,114% si es té en compte el pes de la població que resideix en 

habitatges insegurs. 

Si es compara amb Catalunya, a Figueres hi ha major proporció de casos 

amb risc residencial (1,114% vs. 0,645%). Especialment hi ha més habitatge 

insegur (0,997 vs. 0,458%) però menys sense sostre (0,02 vs. 0,07%).  

Així, el col·lectiu de persones aturades sense subsidi d’atur és el que reuneix 

un nombre més gran de figuerencs i figuerenques en risc d’exclusió 

residencial –un 4% de la població–. El següent grup més nombrós són les 

llars monomarentals i les llars unipersonals de persones de 65 anys o més. 

Per tant, globalment, s’estima que entorn al 15% de la població de Figueres té 

alguna característica que li pot fer susceptible de formar part dels col·lectius 

en risc d’exclusió residencial.  

Pobresa energètica 

El 24,4% de les llars de Figueres no es poden permetre mantenir el seu 

habitatge principal a una temperatura adequada. Per altra banda, el 18,6% té 

pagaments pendents de despeses relacionades amb l’habitatge. 

Així, s’estima el nombre de llars en risc de pobresa energètica al municipi de 

Figueres és aproximadament del 31,9%, com a conseqüència de viure en una 
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o altra situació de risc. 

Per la seva banda, segons el padró municipal, a Figueres l’any 2015 hi havia 

registrades un total de 17.550 famílies, la qual cosa suposa que 

aproximadament el 3,3% de les famílies de Figueres han rebut aquesta ajuda per 

part dels Serveis Socials. 
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10.7. Salut 
 

Indicadors claus de l’exclusió social 

Estat de salut general 

L’estat de salut de la població de Figueres és similar a la d’Àrea Bàsica de 

Salut de l’Alt Empordà. 

  Així ni en morbiditat (77,2%), ni en patologies agudes (30,3%) o cròniques 

(46,9%) ni en defuncions (0,6%) es donen percentatges diferents. En canvi, 

en atenció primària s’estaria per sota de la taxa comarcal (72,7% vs. 

77%).  

Discapacitat 

El 5,7% de la població Figueres té una discapacitat, el que equival a 2.589 

ciutadans.  

 Per sota del que s’observa al conjunt de Catalunya (5,7%vs. 7%). 

 El més freqüent és que es tracti d’un grau de discapacitat d’entre el 33 i el 

64% (3,2% de la població de Figueres) i el 0,8% la població de Figueres 

té el nivell més alt de discapacitat, del 75% o més. 

 El 55,3% de les persones amb discapacitat reconeguda Figueres són 

homes 

 Destaquen les que se situen entre els 16 i 44 anys (25,2%) o els 45 i 64 

(35,1%).  

 El 33% de persones discapacitades de 65 anys i més 

 Això diferencia Figueres del total de Catalunya, on es concentra en 

les edats més avançades 

 A la ciutat de Figueres el percentatge de persones amb discapacitat 

superior al 65% resulta lleugerament més elevat (24,4% vs. 28%) 

 55,4% de les persones discapacitades de la ciutat tenen limitacions 

físiques 

 El pes de les persones amb discapacitats psíquiques és molt 

superior a Figueres que en el conjunt de Catalunya (10,4% vs. 

17,4%), mentre que és lleugerament menor el pes de les persones 

amb discapacitat que ho són per raons de malaltia mental (19,9% 

vs. 15,6%). 
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 El 0,8% de la població de Figueres té reconeguda la necessitat d’una 

ajuda en la vida diària. 

  Percentatges similars als del conjunt de Catalunya. 

Patologies mentals, demència i pacients oncològics  

El 16% de la població és o ha estat pacient per patologia mental, el 0,3% per 

raó de demència i el 3,7% per raó oncològica.  

 Proporcions similars a les del conjunt de l’ABS Alt Empordà, a 

excepció dels casos oncològics que suposen un percentatge menor 

(4,4% vs. 3,7%).  

Teleassistència 

El 8,4% de la població de 65 anys de Figueres disposa de servei de 

teleassistència  

 Una taxa molt per sota de la situació catalana (13%).  

Salut reproductiva 

A l’ABS de Figueres en 2015 hi hauria hagut 1,6% parts vaginal i 0,7% parts per 

cessaria 

 Especialment els parts per cessaria serien més habituals a l’ABS de 

Figueres que a l’ABS Alt Empordà (0,7 vs. 0,3%). 

Quant a les interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) mentre l’any 2015 la taxa de 

IVE per cada 1.000 dones en edat fèrtil (15 a 44 anys) a Catalunya és de 12,9‰, la 

taxa pel municipi és més elevada, 18,6‰.  

Cal dir que el nombre d'IVE s'ha reduït a tots el territoris des de 2009 passant de 

25.260 a Catalunya a 18.448 i de 268 a Figueres a 176.  
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10.8. Ciutadania i participació 
 

Marc de referència 

A Figueres un 27,5% de la població no té nacionalitat espanyola, un 

percentatge similar al de l’Alt Empordà (24,9%) però molt superior al context de 

Catalunya (13,6%). 

Indicadors de vulnerabilitat i exclusió 

Participació 

A Figueres s'estima que a les eleccions municipals de 2015, el 25,5% de la 

població de 18 anys i més no tenia dret a participar. Aquesta proporció és la 

més alta en comparació amb la resta de territoris, ja que a Catalunya la dada era 

del 12,1%. 

Quant a les persones que finalment van participar a les darreres eleccions 

municipals, maig 2015, el 51,4% va optar per no participar-hi. Es tracta d'una 

taxa molt elevada i diferent a la situació de l’Alt Empordà, de la demarcació de 

Girona i del conjunt de Catalunya. 

De fet, històricament la ciutat sempre ha tingut una participació més dèbil 

que la resta de l’entorn i per sobre del conjunt de Catalunya. 

Pel que fa al teixit associatiu i d’entitats de la ciutat, al municipi existeixen més 

entitats i associacions per cada 1.000 habitants (10,1‰) que en el conjunt de 

Catalunya (9,3‰). D’altra banda, s’estima que a Figueres existeixen 3 

equipaments per cada 1.000 habitants. Es tracta d’un nivell idèntic al que 

s’observa en el conjunt de Catalunya, però inferior als territoris més propers. 

Privació de drets 

El pes de la població resident a Figueres que està encarcerada és força 

superior que la de la resta d’entorns territorials analitzats. Així, mentre que en 

el conjunt de Catalunya 1,2 persones de cada 1.000 habitants està encarcerat, 

entre els ciutadans de Figueres 3,4 de cada 1.000 ciutadans són persones 

privades de llibertat, l’equivalent a 154 persones. 

Cal tenir en compte i valorar que existeix relació entre la presó en la que s’està 

encarcerat/ada i el fet d’empadronar-se en el municipi al que pertany la presó.  

 


