
Mitjançant aquest programa,
l’Ajuntament dona resposta a les
necessitats específiques de l’Alt
Empordà amb intervencions
que afavoreixin la innovació,
l’activitat dels sectors producti-
us estratègics al territori i el des-
envolupament local.

Aquest projecte segueix les lí-
nies marcades pel Pla Estratègic
en l’àmbit del desenvolupament
econòmic local i l’ocupació a l’Alt
Empordà. Una de les conclu-
sions d’aquest és la necessitat
d’afavorir un nou model econò-
mic que generi llocs de treball.
Per a posar en marxa aquesta
iniciativa cal, d’una banda, ge-
nerar nova activitat econòmica
i, de l’altra, millorar la competi-
tivitat de les empreses existents.

Pla d’execució anual
El Pla d’execució anual del Pro-
jecte innovador i experimental:
Foment de les TIC a l’Alt Empor-
dà inclou dos programes, que
són el d’Innovació en l’Ocupació
i el d’Innovació en el Teixit pro-
ductiu. El seu objectiu comú és
el foment del coneixement i l’ús
de les TIC a la comarca. Per as-
solir-ho, s’oferiran cursos de for-
mació per a aturats, emprene-
dors i treballadors i també as-
sessorament a empreses.

El Programa de projectes in-
novadors i experimentals del
Servei Públic d’Ocupació de Ca-
talunya, dins del qual s’emmar-
ca aquest pla, ha de permetre
identificar la innovació en matè-
ria d’ocupació a partir dels se-
güents paràmetres: noves ma-
neres de respondre als proble-
mes socioeconòmics i ocupacio-
nals en un context definit, noves
formes de donar-hi les respostes
adequades i nous tipus de col·la-
boració entre els actors publico-
privats i d’aquests amb altres ac-
tors socioeconòmics.

Aquest projecte està cofinan-
çat pel Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya de la Generalitat
de Catalunya i el Ministeri d’O-
cupació i Seguretat Social.
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S’ha posat en marxa l’Ateneu
Cooperatiu de referència a les
comarques gironines, en el marc
de la Xarxa d’Ateneus Coopera-
tius de Catalunya, impulsat pel
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, que té com a
objectiu prioritari esdevenir un
servei i un espai de referència
pel que fa a l’economia coopera-
tiva i les societats laborals dins
del programa Aracoop, i se cen-
trarà a afavorir la creació d’em-
preses d’economia social i co-
operativa, a més d’enfortir la via-
bilitat i sostenibilitat dels pro-
jectes i les experiències existents
per millorar l’ocupació i el des-
envolupament a les comarques
gironines. 

Així mateix, es treballarà per
transformar associacions i em-
preses en cooperatives i socie-
tats laborals, i promocionarà la
fórmula cooperativa i de les SAL
per a la continuïtat d’empreses
i entitats properes al tanca-
ment.

Vint-i-quatre organitzacions
El projecte de l’agrupació ACGI
ha estat presentat per un total de
vint-i-quatre organitzacions, en-
titats del tercer sector, institu-
cions, administracions i coope-
ratives del territori, amb gran
expertesa al territori com són la
Fundació Gentis, Idària SCCL,
CP’AC, Avancem Santa Clara
SCCL, l’Associació Clúster Èxit,
la Diputació de Girona, Cambra
de Comerç de Girona, Consell
Comarcal del Gironès, la Uni-
versitat de Girona, Som Energia,
Pam a Pam, LabCoop, Coop57,
FIARE, BAGi, el Col·legi d’Eco-
nomistes, Col·lectiu Ronda, la
Federació de Cooperatives de
Catalunya i els ajuntaments de
Celrà, Olot, Sarrià de Ter, Vila-
blareix, Salt i Figueres.

Continuïtat garantida
L’Ajuntament de Figueres, mit-
jançant l’Àrea de Promoció Eco-
nòmica, dona d’aquesta manera
continuïtat a les diferents ac-
cions realitzades habitualment
envers la difusió i sensibilització
de les fórmules de treball col·la-
boratiu, participant en aquest
projecte, amb la intenció d’unir
esforços i aprofitar el coneixe-
ment i els recursos de les dife-
rents entitats participants en el
projecte.
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L’estudi, elaborat a partir del
cens d’activitats econòmiques re-
alitzat el 2016, ha comptat, classi-
ficat i geolocalitzat els establi-
ments per fer una anàlisi i poste-
rior diagnosi que ajudi a dinamit-
zar i fer més atractiu el comerç
existent i alhora identificar opor-
tunitats de negoci.

Del total de 2.534 locals en
planta baixa (exclosos aparca-
ments, habitatges, indústries i al-
tres usos), 2.069 són locals on s’e-
xerceix una activitat comercial i
465 locals buits o tancats. D’aquí
s’obté l’IATC, que mesura l’ocu-
pació, que és del 81,6%. L’indica-
dor que calcula la densitat del tei-
xit comercial, l’IDC, que és el nom-
bre de locals amb ús comercial per
cada 100 habitants, és de 4,52.
Aquesta xifra és molt superior al
llindar de 3, per sobre del qual es
considera que la ciutat exerceix
una clara funció de capitalitat dels
municipis del seu voltant. De la
distribució sectorial s’extreu l’IAC,
el percentatge de comerç no quo-
tidià respecte el total de locals co-
mercials. Aquest tipus de comerç,
a diferència del quotidià, justifica
el desplaçament des d’altres mu-
nicipis a la recerca de varietat i es-
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Un informe de l’Ajuntament 
de Figueres confirma la bona
salut del comerç al municipi

Tots els indicadors obtinguts en l’estudi superen el llindar per concloure 
que el teixit comercial actual de la ciutat és dens, continu i atractiu
➤
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El comerç de Figueres 2016
LOCALS EN PLANTA BAIXA I LOCALS BUITS
Locals ocupats 2.069 81,6%
Locals buits i tancats 465 18,4%
Total 2.534 100,0%

SECTORS COMERCIALS
Equipaments per a la llar 159 7,7%
Equipaments per a la persona 324 15,7%
Hostaleria i restauració 335 16,2%
Serveis comercials 682 33,0%
Cultura i lleure 73 3,5%
Comerç quotidià alimentari 225 10,9%
Transport privat 187 9,0%
Altres 84 4,1%
Total 2.069 100,0%

EL POLS ECONÒMIC DE FIGUERES

Observatori econòmic

L’any s’ha acomiadat amb
9.154 desocupats a la comarca,
3.767 dels quals a Figueres.
Aquestes xifres representen una
disminució interanual del 9,30%
i del 10,48% en el nombre de per-
sones aturades, respectivament.
La taxa d’atur al tancament de
2016 ha estat del 14,73% a la co-
marca i del 17,33% a la ciutat de

www.figueres.cat/empren 

INFORMEU-VOS

Per a més informació sobre
aquests cursos i activitats

adreceu-vos a:
Àrea de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Figueres

Avinguda M. Àngels Anglada, 15 

Telèfon 972 674 261
e-mail: 

promocioeconomica@figueres.org
www.figueres.cat/empren
Horari d’atenció al públic: 

de dilluns a divendres 
de 8.30 a 14.30 h 

ÍNDEX D’APROFITAMENT DEL TEIXIT COMERCIAL (IATC) 81,6% › 80% = Bon dinamisme
Índex de Dotació Comercial (IDC)
Locals amb ús comercial 2.069
Habitants (a 01/01/2016) 45.758
IDC 4,52 3 =Capacitat

Índex d’Atracció Comercial (IAC)
Equipaments per a la llar 7,7%
Equipaments per a la persona 15,7%
Cultura i lleure 3,5%
IAC 26,9% ›25% = Atracció
Font: Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres. Estudi encarregat a Eixos.cat

Aquest projecte està
cofinançat pel SOC de la
Generalitat i el Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social
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ATURATS REGISTRATS VARIACIÓ INTERANUAL TAXA D’ATUR

DES. 2016    DES 2015 ABSOLUTS          % DES 2016   DES 2015

Figueres 3.767 4.208 -441 -10,48% 17,33% 19,64% -2,31
Alt Empordà 9.154 10.093 -939 -9,30% 14,73% 17,08% -2,35

Font: Observatori Socioeconòmic de l'Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres.

Elaboració pròpia a partir de les dades del XIFRA-Diputació de Girona.

VARIACIÓ

INTER. (pp)

Figueres (ha caigut més de 2,3
punts percentuals respecte el

tancament de 2015 en ambdós
casos). 

Una taxa d’atur a la baixa
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tabliments de referència i, a més,
permet dinamitzar altres sectors
com la restauració i l’oci. L’IAC de

Figueres és del 26,9%, el que sig-
nifica que es genera atracció co-
mercial.

Curs de Creació d’empreses. 
Mòdul I. introducció (GRATUÏT)
� Divendres i dissabtes, 
del 25 de febrer a l’17 de març. 
� Horari: divendres de 16.00 a
20.00 hores i dissabtes de 9.00 a
13.00 hores. Total: 24 hores.
� Centre de Formació 
Integrat Ferran Sunyer i Balaguer.
Objectiu: Introducció a la creació 
d’una empresa. Pla d’empresa, 
pla economicofinancer, avantatges 
i riscos de crear una empresa, eines
2.0, aspectes legals, laborals, finan-
cers, fiscals, tramitació i subvencions. 
Inscripció: www.ddgi.cat/forma-
cioenxarxa. 

CURSOS PER A EMPRENEDORS

Curs eines TIC adreçades 
a l’atenció al client (GRATUÏT)
� Dimarts i dijous, del 28 de febrer al
27 d’abril. � De 9.30 a 12.00 hores.
� Àrea de Promoció Econòmica.
Objectiu: Afavorir l’ocupabilitat dels
assistents dotant-los de les compe-
tències informàtiques imprescindibles
i transmetent-los coneixements, ha-
bilitats i actituds adequats per a tre-
ballar amb el suport de les TIC. 
Requisits: Estar inscrit al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya com a de-
mandant d’ocupació no ocupat i tenir
coneixements mínims d’informàtica.
Inscripció: www.ddgi.cat/forma-
cioenxarxa. 

CURSOS PER A PERSONES A L’ATUR


