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El cens comercial, una eina pràctica i necessària pel municipi de Castelló d’Empúries  

 

L’exercici de l’activitat comercial cada cop es desenvolupa en un entorn més competitiu i 

dinàmic. Aquest fet planteja la necessitat de dotar al sector d’instruments de gestió i 

racionalització que contribueixin a millorar la seva posició competitiva. En el context 

actual l’efectivitat de fórmules de dinamització del teixit productiu, recomana disposar de 

dades objectives i actualitzades sobre l’activitat econòmica a l’hora de definir les accions 

i/o polítiques a impulsar a curt i mig termini.  Aquest estudi reuneix tota la informació de 

la dinàmica comercial d’aquest territori.  

L’estudi, encarregat per l’Ajuntament a la Cambra de Comerç de Girona, i basat en el cens 

realitzat entre els mesos d’abril i octubre d’enguany, analitza l’oferta dels diferents eixos 

comercials d’Empuriabrava, que inclouen l’eix Sant Mori-Moxó-Los Arcos, l’avinguda Fages 

de Climent fins al Club Nàutic, i l’avinguda Joan Carles I fins al Pla de Roses, Puigmal i 

Alberes Comercial, amb l’objectiu de conèixer de primera mà i amb el màxim detall i rigor 

possibles, la dinàmica comercial, turística i de serveis d’Empuriabrava i presentar una 

única unitat d’anàlisi econòmico-comercial d’Empuriabrava. En aquest sentit, s’ha 

complementat una fitxa informativa amb les principals característiques de cadascun dels 

establiments que conformen les zones d’estudi. El treball de camp realitzat al llarg 

d’aquests mesos ha caracteritzat establiment per establiment, fet que ha suposat comptar 

amb una part del temps i de l‘experiència dels principals implicats, els comerciants, als qui 

especialment cal agrair la voluntat de participació i la disponibilitat que han mostrat. 

Sense la seva col·laboració no hauria estat possible ajustar tant en la diagnosi que 

presenta aquest estudi. 

A partir d’ara, avaluarem quins són els potencials que tenen aquestes zones comercials i 

així es podran dissenyar serveis i productes que els hi donin valor afegit. Igualment s’han 

de valorar els problemes i deficiències que té, per treballar conjuntament amb l’objectiu de 

trobar-hi solucions. En definitiva, es tracta de treballar per reforçar els seus punts forts i 

solucionar els seus punts febles, per tal de fer dels eixos comercials del municipi una 

estructura competitiva. 

Esperem que aquesta sigui una eina profitosa pel sector comercial i turístic de Castelló 

d’Empúries i Empuriabrava. 

 

 

 

 

Salvi Güell i Bohigas 

Alcalde de Castelló d’Empúries 
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Un cens del present per a planificar el futur 

 

La Cambra de Comerç de Girona ha rebut l’encàrrec de l’ajuntament de Castelló 

d’Empúries per portar a terme el Cens de l’activitat econòmica i comercial 

d’Empuriabrava. Es tracta d’una eina indispensable per als municipis que vulguin 

planificar el seu futur comercial amb totes les dades sobre la taula. A través d’un rigorós 

treball de camp consistent en la identificació i caracterització dels locals comercials del 

nucli d’Empuriabrava a partir de fitxes comercials, fotografies i converses amb els 

responsables dels establiments, s’ha pogut recopilar un volum de dades significatiu que, 

un cop analitzades, permeten elaborar una radiografia fidedigna i actualitzada de la 

situació i la dinàmica comercial d’Empuriabrava.  

L’estudi identifica els locals buits i permet saber quins àmbits aglutinen una major 

activitat comercial, el titular de l’activitat, l’emplaçament i la superfície de cada comerç, la 

seva forma jurídica, la referència cadastral, l’epígraf IAE, si estan en règim de compra o de 

lloguer, o el nombre de treballadors que ocupen. Tractant-se d’un municipi turístic de gran 

singularitat, també resulta interessant analitzar quina és l’estacionalitat dels seus 

comerços. A més, i com a pràctica innovadora, l’estudi també recull les principals 

preocupacions dels comerciants així com els reptes que, a parer seu, ha d’afrontar 

Empuriabrava per tal de millorar la seva atractivitat comercial. Es tracta, així doncs, d’un 

estudi que interactua amb els comerciants per tal d’identificar els punts forts i les 

debilitats de l’oferta comercial d’Empuriabrava per proposar-ne, tan mateix, algunes 

actuacions que reverteixin la tendència dels darrers anys de crisi econòmica.  

A través de l’anàlisi que ha realitzat l’Àrea de Comerç, Turisme i Formació de la Cambra, 

l’ajuntament de Castelló d’Empúries disposa d’informació de gran interès per tal de 

mantenir i potenciar la seva innegable força comercial i turística. Els municipis que 

depenen dels fluxos turístics estacionals poden trobar en aquests estudis idees i fórmules 

fer reorientar el seu teixit comercial. Agraïm la confiança que el municipi ha dipositat en 

els nostres tècnics i tenim la confiança que aquest estudi ajudarà a Castelló d’Empúries a 

conèixer més a fons i amb major detall la realitat comercial d’Empuriabrava a través de 

dades objectives a tenir en compte a l’hora de definir les seves polítiques de futur.  

 

 

 

 

Sr. Domènec Espadalé i Vergés 

President de la Cambra de Comerç de Girona 
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1. Introducció 
 

En un context on l’escassetat de recursos econòmics condiciona la priorització i 

l’efectivitat de fórmules de dinamització del teixit productiu, disposar de dades objectives , 

fefaents i basades en el coneixement empíric de l’activitat comercial d’un municipi és clau 

a l’hora de definir les accions i/o polítiques a impulsar a curt i mig termini.  

Bona part dels estudis publicats en matèria de promoció econòmica conclouen que la 

gestió basada en iniciatives de col·laboració amb una àmplia representació d’interessos, 

actituds i demandes dels directament implicats tenen majors probabilitats d’èxit que 

aquells processos on la representativitat dels directament afectats es manté en un segon 

pla. Es reafirma així la idea segons la qual, cada cop més i davant del repte que suposa fer 

front a la gestió dinàmica de les activitats econòmiques i comercials d’un territori, els 

representants institucionals i els agents dinamitzadors de l’activitat econòmica han de 

treballar de manera coordinada i persistent en el temps per tal d’acordar quines són 

aquelles polítiques d’acció més adients per garantir el seu potencial econòmic. En 

conseqüència, la resolució de conflictes latents o enquistats i la prevenció de 

confrontacions futures entre punts de vista dispars, el desenvolupament d’un pla d’acció 

integrat i amb visió de conjunt o la proposta de mesures útils i adaptades a cada sector 

d’activitat, requereix de la complicitat entre actors.  

En aquest marc, poder disposar d’eines capaces de recopilar i analitzar la informació és 

bàsic per definir unes polítiques municipals que vinculin l’activitat econòmica i comercial 

amb les demandes dels titulars de l’activitat. Aquest lligam público-privat es nodreix tant 

de la recollida de dades estadístiques com de l’aproximació a les percepcions dels 

comerciants. Aquí, el treball de camp és clau per garantir el contacte directe amb els 

agents del territori i, per tant, assegurar una base de dades representativa de l’activitat 

particular i del potencial del conjunt.  

 

2. Objectius i metodologia 

El present estudi s’emmarca en la voluntat de disposar de dades empíriques que, fruit de 

la col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i en el marc de la potenciació del 

Centre Emprèn com a motor de les polítiques de promoció econòmica i de dinamització 

comercial del municipi, permetin conèixer, amb el màxim detall i rigor possible, la 

dinàmica i el potencial econòmic i comercial d’Empuriabrava de la mà de la caracterització 

i l’anàlisi de l’oferta d’activitats econòmiques. Així mateix, el treball proposat també 

incorpora les inquietuds i les mancances que perceben els titulars de l’activitat i que 

s’emplacen en la voluntat de maximitzar el potencial comercial del nucli de la mà de la 

promoció d’accions de dinamització comercial. La diagnosi duta a terme s’acompanya amb 

una base de dades estadística i cartogràfica en format digital per tal de facilitar-ne 

l’actualització periòdica. 
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2.1 Objectius  

L’elaboració del Cens de l’activitat econòmica i comercial d’Empuriabrava vol respondre a 

tres objectius principals: 

 

 Radiografiar l’activitat econòmica i comercial del nucli d’Empuriabrava 

 

Identificar i comparar el perfil comercial, turístic i de serveis dels establiments que 

conformen l’activitat econòmica d’Empuriabrava  

 

 Localitzar els locals buits o sense activitat contrastada 

 

Identificar i ubicar el potencial comercial com a mesura per promoure accions de 

dinamització  

 

 Incorporar les demandes dels titulars dels establiments al perfil de l’activitat 

econòmica i comercial de la marina 

Promocionar les actituds constructives dels agents territorials per proposar 

actuacions de dinamització comercial que sumin l’interès públic i la iniciativa privada 

 

2.2   Metodologia 

L’estudi de la dinàmica comercial d’un municipi requereix d’una anàlisi multidisciplinar 

capaç d’integrar la complexitat que comporta la identificació i gestió de les preocupacions, 

les necessitats i els reptes futurs que estructuren el comerç a curt i mitjà termini. En 

aquest sentit, l’aposta per una metodologia que incorpora la subjectivitat dels directament 

implicats (els comerciants) afavoreix la interpretació dels punts de vista confrontats i, en 

definitiva, millora la comprensió, interpretació i actuació davant la realitat i/o 

problemàtica comercial de l’àmbit d’estudi.  

 

La realització del Cens de l’activitat econòmica i comercial d’Empuriabrava proposa una 

metodologia dual que combina el treball de camp i la interacció directa i personalitzada 

amb els comerciants amb l’anàlisi quantitativa i qualitativa de les dades des d’un 

enfocament estadístic, visual i cartogràfic. Així, l’anàlisi estadística permet contraposar les 

variables d’estudi i ponderar-les segons la seva rellevància, l’anàlisi visual afavoreix 

l’exemplificació del que recullen les dades i l’anàlisi cartogràfica mostra la dimensió 

territorial dels resultats. Se sumen, així, el caràcter quantitatiu dels resultats numèrics 

obtinguts a partir de les fitxes comercials amb la vessant qualitativa de la imatge del lloc i 

de les percepcions recollides en les entrevistes semi-estructurades als titulars dels 

establiments identificats en l’àmbit d’estudi.  
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2.2.1  Fonts d’informació   

El treball de camp ha proporcionat l’accés a les fonts d’informació directes, és a dir, les 

dades i les demandes associades als titulars i/o responsables de l’activitat (comerciants). 

S’ha volgut, així, radiografiar el perfil de tots i cadascun dels establiments i no pas una 

mostra representativa dels mateixos. La seva caracterització ha comportat el 

desplaçament a l’àmbit d’estudi al llarg de 27 sessions de treball dutes a terme en dues 

fases –entre els mesos d’abril i juny i a l’agost. Per tal de donar el màxim de facilitats als 

responsables dels establiments tant pel que al compliment de la fitxa comercial com al seu 

retorn, s’ha fixat un màxim de 3 visites per establiment –si bé s’ha superat aquesta xifra en 

bona part dels casos per tal d’assegurar l’obtenció de les dades, donant-se casos en què 

s’han visitat establiments fins a sis i set ocasions. En paral·lel i en aquells casos en què ha 

fet falta completar alguns camps definits en la fitxa comercial o bé s’ha considerat oportú 

insistir en la seva realització, s’ha fet ús de les formes de contacte disponibles, ja sigui via 

telèfon o correu electrònic.  

L’aplicació de la fitxa comercial (Annex) ha permès, per una banda, identificar i 

caracteritzar cadascun dels establiments i, per l’altra, recollir les demandes, crítiques i 

propostes dels comerciants amb l’objectiu de construir les bases del debat sobre el futur 

de l’activitat econòmica i comercial d’Empuriabrava. El temps destinat a completar la fitxa 

comercial ha variat entre els 15 i els 45 minuts, on la duració màxima s’ha vinculat a la 

resposta dels comerciants a preocupacions que li afecten de forma directa i/o demandes 

que considera necessàries impulsar per garantir l’atractivitat de l’activitat comercial de la 

marina. La fitxa comercial incorpora aspectes com la informació fiscal del responsable de 

l’establiment, el nom comercial del punt de venda, l’any d’obertura, la referència cadastral, 

si es tracta d’una activitat artesana, si el local és propi o llogat, la superfície d’afectació, el 

nombre de treballadors/autònoms o la pertinença a una de les associacions de 

comerciants del municipi. 

En paral·lel i amb l’objectiu de complementar les dades recollides a la fitxa comercial i 

conèixer les inquietuds dels titulars dels establiments, s’ha considerat oportú i útil dur a 

terme entrevistes focalitzades en els aspectes que generen una major preocupació a nivell 

comercial. La predisposició dels comerciants, però, no ha resultat garantia suficient per 

obtenir resposta pel conjunt de variables incloses en el model d’entrevista predefinit, de 

manera que s’ha optat per conversar amb els comerciants després del compliment de la 

fitxa comercial per preguntar-los-hi sobre l’estat del teixit comercial a Empuriabrava –tant 

pel que fa a l’oferta comercial com a la demanda– així com per les principals millores que 

caldria impulsar per tal de dinamitzar-lo. 
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2.2.2  Buidatge i tractament de les dades 

Ambdues fonts, fitxa comercial i conversa, volen superar l’enfocament basat en l’anàlisi 

aïllada i apostar per la contextualització dels lligams existents entre les demandes dels 

sectors d’activitat comercial i les accions i/o polítiques de dinamització a emprendre.  

 

Així, l’enfocament metodològic mixt, basat en la complementarietat entre fonts 

d’informació i eines de recollida de dades requereix, tanmateix, incorporar dos aspectes 

claus al procés d’interpretació i anàlisi estadística emprats recurrentment en l’àmbit 

comercial. En primer lloc, la percepció i el reconeixement visual de l’activitat comercial en 

l’àmbit d’estudi, és a dir, la captació de la imatge (fotografia) per tal d’interpretar la 

dinàmica comercial de l’àrea (ambientalització). Aquest fet permet incorporar 

coneixement nou sobre les activitats comercials que pot corroborar o qüestionar les dades 

obtingudes prèviament així com aportar informació útil per a l’anàlisi posterior de les 

dades de camp. En segon lloc, s’aposta per incorporar en l’estudi l’anàlisi gràfica1 i 

cartogràfica de les dades obtingudes mitjançant les fitxes comercials, les entrevistes semi-

estructurades i les imatges. L’objectiu és fer visible, de forma senzilla i ràpida, les 

característiques dels discursos que integren cadascun dels perfils i dels sectors comercials 

així com comparar la diversitat d’inquietuds, preocupacions i/o interessos dels 

directament implicats. En paral·lel i a partir de l’ús de Sistemes d’Informació Geogràfica2 

(SIG) es vol focalitzar l’atenció en la base territorial (amb la informació geogràfica 

associada) com a marc de l’anàlisi comercial de l’àrea d’estudi, aprofitant la potencialitat 

de l’interfície visual per integrar, analitzar i representar la dinàmica comercial a escales i 

contextos diversos.  

 

En conjunt, la suma del treball de camp (a nivell quantitatiu, qualitatiu i visual) i l’anàlisi 

cartogràfica té un doble objectiu. Per una banda, aproximar-se, de primera mà i de forma 

directa, a les inquietuds i demandes de cadascun dels sectors d’activitat i als titulars 

corresponents que configuren la base de la dinàmica comercial d’Empuriabrava. Per 

l’altra, afavorir l’actualització de les dades obtingudes així com la seva comparativa 

temporal a fi i efecte d’establir, en primer lloc, patrons que reflecteixin la tendència 

                                                             
1 Mitjançant eines com Wordle© (www.wordle.net) la qual permet generar núvols de paraules a partir del 

contingut de les entrevistes semi-estructurades. L’aplicació ofereix varietat de formes, colors i grafies que 

permeten adequar la millor forma al contingut generat.   

2 L’objectiu principal en l’ús d’un SIG és tàctic, és a dir, simplifica el processament i la visualització de la 

informació geogràfica per a la presa de decisions posterior. Entre les raons que motiven el seu ús destaquen: el 

treball en format digital, fet que comporta un estalvi d’espai i temps en comparació als mètodes de 

representació gràfica tradicional; permet mantenir i recuperar volums importants de dades; és capaç 

d’analitzar, manipular i integrar dades de tipologies diverses, tant espacials com no espacials; la representació 

gràfica dels resultats és ràpida, dinàmica i evolutiva; i el seu ús forma part dels nous procediments de gestió de 

la informació, fet que el situa com a referent dins del marc de l’anàlisi global. 

http://www.wordle.net/
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comercial d’Empuriabrava i, en segon lloc, definir sinèrgies, estratègies i actuacions 

capaces d’incorporar i afrontar els reptes identificats durant el treball de camp.  

 
 

3. L’àmbit d’estudi: Empuriabrava  

L’encàrrec rebut per part de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries es focalitza en l’anàlisi 

de l’activitat econòmica i comercial d’Empuriabrava (Figura 2). La marina residencial 

limita a l’est per la franja costanera, al sud amb el tram final i la desembocadura de la 

Muga –canalitzada en aquest sector– i al nord amb els del rec dels Salins, mentre que a 

l’oest arriba fins a la carretera C-260. L’àmbit d’anàlisi s’ha centrat en els principals eixos 

comercials (sectors) que concentren una major activitat econòmica i comercial i que s’han 

delimitat amb l’assessorament dels tècnics municipals en promoció econòmica i turisme. 

Així, enllaçant amb el recorregut inicial per l’Avinguda Joan Carles I, s’han analitzat un 

total de 14 sectors: Pla de Roses, Puigmal, Aeroclub, Sant Maurici, Flamicell, Alberes, Sant 

Mori, Moxó, Muga, Gran Reserva, Badia, Salins, Poblat típic i Club Nàutic. Es tracta d’uns 

sectors que concentren la major part de l’activitat comercial, turística i de serveis del nucli 

i que presenten alguns dèficits importants a nivell urbanístic (xarxa viària i peatonal 

envellida i parc d’habitatges amb mancances de manteniment, accessibilitat i xarxa de 

serveis) i comercial (són nombrosos els locals buits que deterioren la imatge del teixit 

comercial de proximitat que domina en l’àmbit).  

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Muga
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Muga
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3.1   Situació 

Situada a la part septentrional de la Costa Brava i del golf de Roses, al sector costaner del 

terme municipal de Castelló d’Empúries, la marina residencial construïda vora la platja 

dels Graells i al voltant d’una extensa xarxa de canals artificials es va construir sobre 

terrenys destinats a l’explotació agrària i ramadera, sobretot en forma de pastures, i, en 

menor mesura, vora mar, on quedaven lliures algunes zones d’aiguamoll. El projecte de 

construir una gran urbanització al litoral nord de la Costa Brava va ser promogut 

el 1964 per la societat Eurobrava S.A., constituïda per Antoni de Moxó i Güell, marquès de 

Sant Mori –propietari de bona part dels masos de la plana– i pels empresaris Miquel Arpa i 

Batlle i Ferran de Vilallonga i Rossell, amb la intenció de crear un aeroclub internacional 

amb una àrea residencial connexa. El projecte fou presentat a l’ajuntament de Castelló 

d’Empúries el 1965, on trobà l’oposició de bona part dels petits propietaris agrícoles. 

Després de vèncer les reticències inicials, el pla parcial serà aprovat el 1967, quan el traçat 

de canals i els carrers ja s’havien construït tot i no comptar amb el permís adient. Tot 

seguit s’inicià la construcció dels habitatges seguint la fórmula de marina residencial, 

llavors original a Europa, que assolí un gran èxit, sobretot entre el turisme alemany. 

L’indret escollit, tot i la important ocupació agrícola i ramadera, formava part 

dels Aiguamolls de l’Empordà, una zona pantanosa del litoral de gran valor ecològic que, a 

la dècada dels anys seixanta, no gaudia de cap mena de protecció. El 1980, amb el projecte 

en crisi –especialment pel que fa a l’aeròdrom i el club nàutic–, la propietat de la marina 

residencial passarà a mans de l’ajuntament de Castelló d’Empúries.  
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3.2   Dinàmica socioeconòmica   

Empuriabrava assumeix una població de 6.899 habitants en poc més de 437 ha de terreny 

(IDESCAT, 2015). Si bé tradicionalment l’activitat econòmica del municipi es concentrava 

en l’agricultura, a partir de mitjan anys seixanta el dinamisme econòmic es vincularà, arrel 

de la construcció de la marina residencial, al turisme, l’oci i els serveis afins. La 

concentració de l’oferta en eixos comercials serà condició necessària per garantir la funció 

de centralitat i l’atractiu comercial de la marina. En aquest sentit i vinculat a un cert procés 

de degradació dels sectors que inicialment van concentrar l’activitat econòmica 

d’Empuriabrava (Sant Mori i Moxó), la diagnosi duta a terme pels tècnics municipals 

detectarà les següents problemàtiques amb afectació directa en l’activitat comercial: 

o Bona part de les activitats tradicionals han tancat i s’observa un increment dels 

locals buits 

o Es detecta una progressiva aparició de comerços i empreses regentades i enfocades a 

la població nouvinguda, amb problemàtiques per falta d’adaptació 

o Bona part de l’oferta comercial de l’àmbit és depenent de la bonança turística 

estacional i això limita la potencialitat de l’oferta al llarg de l’any 

o Els establiments que duen a terme accions per millorar la seva oferta comercial 

conviuen amb d’altres que presenten una imatge antiquada i un punt de venda poc 

especialitzat 

o Existeixen certs elements estructurals –il·luminació, retolació, tanques, barreres 

arquitectòniques– i de conducta –neteja, oci nocturn– que desllueixen el comerç 

minoritari. 

 

L’existència i intensitat d’aquestes problemàtiques s’analitzarà a través del treball de 

camp dut a terme en l’execució d’aquest cens a fi i efecte de comprovar-ne la seva validesa 

i proposar pautes per superar les limitacions que se’n puguin deduir. 

 

4. Anàlisi de l’activitat econòmica d’Empuriabrava 

L’anàlisi del conjunt de la marina s’ha basat en la identificació d’un total de 15 variables de 

caràcter primari les quals, al seu torn, han donat lloc a l’anàlisi de tres variables de 

caràcter secundari. En paral·lel, l’anàlisi dels perfils d’activitat –comercial, turística i de 

serveis– s’ha concentrat en 10 d’aquestes variables –totes elles de caràcter primari 

excepte les demandes–, amb l’objectiu de radiografiar les similituds i/o divergències entre 

els diferents perfils comercials. 
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4.1    Identificació dels establiments i dels locals buits  

S’han identificat un total de 522 locals comercials, dels quals 74  corresponen a locals buits 

–hi consta la retolació de disponibilitat corresponent, ja sigui en lloguer o venda– o locals 

sense activitat contrastada –han restat sense moviment durant els mesos de treball de 

camp i/o els propietaris dels locals veïns n’han confirmat la manca d’activitat. Dels 448 

establiments comercials amb activitat reconeguda, se n’han pogut caracteritzar un total de 

299, una taxa de resposta del 67%. Dels 149 locals per als quals no s’ha completat la fitxa 

comercial, cal diferenciar entre aquells que no han volgut respondre-la –un total de 56 

comerços– d’aquells a qui no s’ha pogut contactar, un total de 93. En aquest darrer cas, els 

motius s’expliquen per la impossibilitat de contactar amb l’establiment –no hi havien 

dades de contacte a l’exterior del local o els horaris eren nocturns– o bé per la manca de 

resposta a la sol·licitud de participació en l’estudi. En aquest sentit, cal puntualitzar com si 

bé inicialment bona part dels comerços van mostrar la seva predisposició a participar en 

l’estudi, a l’hora d’obtenir-ne resposta –la fitxa comercial degudament complerta– no s’ha 

obtingut resposta positiva tot i la insistència física i mitjançant correu electrònic i telèfon 

per obtenir-la3. Així mateix, s’ha fotografiat l’exterior de cadascun dels establiments 

                                                             
3 Bona prova de la insistència en obtenir el màxim nombre de respostes ha quedat recollida en el 
llindar de visites físiques acotades a cada establiment, un total de 3 inicialment, si bé en la majoria 
de casos s’ha superat aquest llindar. En paral·lel a la visita en persona, s’ha insistit en el contacte 
per correu electrònic i via telefònica, donant les referències del responsable del treball de camp a fi 
i efecte de facilitar el contacte amb el comerciant i adaptar-se als seus horaris i disponibilitat.  
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comercials i locals buits, a fi i efecte de poder disposar d’una base de dades gràfica del seu 

estat. 

L’estudi de l’activitat econòmica i comercial es planteja des de la divisió de la marina 

d’Empuriabrava en cinc àrees d’influència o atractivitat. La primera té un caràcter 

eminentment lineal i correspon a l’eix central de la marina, l’Avinguda Joan Carles I. La 

segona és de caràcter zonal i es concentra als sectors de la platja –Sant Mori, Moxó, Muga, 

Gran Reserva i Badia–, limitant amb el tram final de la Muga a ponent i amb l’Avinguda 

Europa a llevant. La tercera àrea d’atracció la formen els sectors del Poblat típic, el Club 

nàutic i el sector Salins –amb l’Avinguda Fages de Climent com a principal eix d’atracció 

comercial ja a segona línia de la costa. L’Avinguda Marinada, amb els sectors Comercial 

Alberes i Puigmal, formen la quarta àrea d’atracció comercial, i la cinquena la formen els 

establiments situats a la porta d’entrada a la marina, amb el Pla de Roses i el sector de 

l’Aeroclub i l’Avinguda Tramuntana. Les cinc àrees delimitades conformen la base per a 

l’anàlisi de l’atractivitat comercial, entesa com la concentració d’establiments comercials i 

de locals buits en un espai determinat. En funció d’aquesta atractivitat, podem determinar 

la densitat comercial de cada sector o àmbit territorial així com la seva capacitat o 

potencial d’atracció comercial, entesa com el domini de locals buits on poder impulsar 

nova activitat econòmica.  

Els 299 establiments caracteritzats s’ubiquen al llarg de l’Avinguda Joan Carles I o en algun 

dels 14 sectors o àmbits d’actuació representatius del teixit comercial d’Empuriabrava: Pla 

de Roses, Puigmal, Aeroclub, Sant Maurici, Flamicell, Alberes, Sant Mori, Moxó, Muga, Gran 

Reserva, Badia, Salins, Poblat típic i Club Nàutic. El treball de camp ha permès corroborar 

el lideratge comercial de l’eix que conforma l’Avinguda Joan Carles I amb el Sector Sant 

Mori. Ambdós àmbits sumen el 44% dels establiments comercials caracteritzats. Així 

mateix, en un segon pla d’atracció destaquen el Sector Gran Reserva –davant per davant al 

Sector Sant Mori– i el Sector Alberes Comercial.  

Els locals buits identificats, un total de 74, s’ubiquen al llarg de 10 sectors comercials, si bé 

es concentren en dues de les cinc àrees d’influència prèviament descrites: els sectors de 

primera línia de platja (Sant Mori, Gran Reserva i Muga) i els sectors de segona línia de 

platja (Club Nàutic, Poblat Típic i Salins). 
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En funció de la relació entre el nombre d’establiments comercials i el nombre de locals 

buits identificats es poden establir 3 gradients que determinen la (in)activitat dels 

principals sectors comercials. Els resultats posen de manifest la relació directa entre els 

sectors més comercials (amb un elevat nombre d’establiments amb activitat contrastada) i 

la presència de locals buits, com seria el cas del sector de Sant Mori. En sentit oposat 

destaquen els sectors de Badia, Moxó, Flamicell o Aeroclub, els quals tot i no destacar pel 
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seu nivell d’activitat comercial, sí que mostren un elevat grau de maduresa comercial en 

no disposar de locals buits, fet que demostra una menor rotació comercial. 

 

Activitat comercial (establiments) 

 

Av. Joan Carles I   Gran Reserva        Muga 

Sant Mori    Alberes Comercial       Flamicell 

     Poblat Típic        Badia 

     Puigmal        Moxó 

     Salins         Aeroclub 

     Sant Maurici        Pla de Roses 

     Club Nàutic 

 

Inactivitat comercial (locals buits) 

 

Badia     Club Nàutic       Sant Mori 

Moxó     Gran Reserva 

Flamicell    Pla de Roses 

Sant Maurici    Alberes Comercial 

Aeroclub    Muga 

     Av. Joan Carles I 

     Salins 

     Puigmal 
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4.2    Perfil dels sectors d’activitat  

El conjunt dels 299 establiments caracteritzats s’han classificat en 7 sectors d’activitat: 1) 

Quotidià alimentari; 2) Quotidià no alimentari; 3) Equipament de la persona; 4) 

Equipament de la llar; 5) Hostaleria; 6) Lleure i cultura, i 7) Serveis. L’anàlisi dels 

comerços amb dades disponibles posen de manifest el domini dels sectors relatius als 

serveis i l’hostaleria (41% i 27% del total d’establiments caracteritzats). Aquests 

percentatges es mantenen pràcticament idèntics si tenim en compte el perfil dels 

establiments que no han completat les dades comercials (un total de 56).  

 

Sectors d’activitat Establiments 

1. Quotidià alimentari 21 
2. Quotidià no alimentari 8 
3. Equipament de la persona 44 
4. Equipament de la llar 16 
5. Hostaleria 81 
6. Lleure i cultura 6 
7. Serveis 123 

TOTAL 299 

 

 

 

4.3    Perfil dels sub-sectors d’activitat 

En paral·lel al buidatge i la caracterització de l’activitat comercial del nucli 

d’Empuriabrava per sectors d’activitat, s’ha considerat d’utilitat desgranar les dades 

sectorials per aprofundir en el perfil intern de cadascun dels set sectors d’activitat 

preestablerts. Així mateix, se n’ha considerat tant la seva representativitat a nivell intern 

(intrasectorial) com extern (intersectorial) per juxtaposar, tanmateix, si es manté la 

proporcionalitat entre ambdós nivells d’anàlisi.  
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4.3.1. Quotidià alimentari 

El sector 1 (Quotidià alimentari) inclou un total de 4 sub-sectors: Carnisseries, rostisseries 

i plats cuinats; Fruiteries; Fleques i pastisseries, gelateries; Alimentació i supermercats, 

bodegues; i Estancs. Els 21 establiments identificats dins del sector representen el 7% dels 

establiments del nucli d’Empuriabrava, on dominen, amb una tercera part del total, els 

establiments categoritzats com a carnisseries, rostisseries i plats cuinats. 

Subsectors d’activitat Establiments 
% 

intrasectorial 

% 

intersectorial 

 1.1 Carnisseries, rostisseries, plats 

cuinats 
7 33,3 

 

2,3 

 1.2 Fleques i pastisseries, gelateries 5 23,8 1,7 

 1.3 Alimentació i supermercats, 

bodegues 
6 28,6 2,0 

 1.4 Estancs 3 14,3 1,0 

 TOTAL SECTOR 1 

 Quotidià alimentari 
21 100 7,0 

 

 

4.3.2. Quotidià no alimentari 

El sector 2 (Quotidià no alimentari) inclou un total de 4 sub-sectors: Farmàcies i 

parafarmàcies; Bugaderies; Perfumeries; i Òptiques. Els 8 establiments identificats dins 

del sector representen poc menys del 3% dels establiments del nucli. Cal destacar, a nivell 

intrasectorial, el domini de les farmàcies.  

Subsectors d’activitat Establiments 
% 

intrasectorial 

% 

intersectorial 

 2.1 Farmàcies i parafarmàcies 5 62,5 1,7 

 2.2 Bugaderies 1 12,5 0,3 

 2.3 Perfumeries 1 12,5 0,3 

 2.4 Òptiques 1 12,5 0,3 

 TOTAL SECTOR 2 

 Quotidià no alimentari 
8 100 2,7 

 

 

4.3.3. Equipament de la persona 

El sector 3 inclou un total de 4 sub-sectors: Tèxtil i moda; Regals i complements, 

merceries, impressió i disseny de roba; Sabateries; Joieries; i Basars. Els 44 establiments 

identificats dins del sector representen el 14,7% dels establiments del nucli. En aquest 

sentit, més de dues terceres parts dels establiments del sector s’ubiquen al sector tèxtil i 

moda (sumant el 10% del total d’establiments d’Empuriabrava). 
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Subsectors d’activitat Establiments 
% 

intrasectorial 

% 

intersectorial 

 3.1 Tèxtil i moda 30 68,2 10,0 

 3.2 Regals i complements, merceries, 

impressió i disseny de roba 
5 11,4 1,7 

 3.3 Sabateries 3 6,8 1,0 

 3.4 Joieries 2 4,5 0,7 

 3.5 Basars 4 9,1 1,3 

 TOTAL SECTOR 3 

 Equipament de la persona 
44 100 14.7 

 

 

4.3.4. Equipament de la llar 

El sector 4 (Equipament de la llar) inclou un total de 4 sub-sectors: Electrodomèstics, 

electrònics i informàtica; Interiorisme, mobles i decoració; Floristeries, jardineria i garden, 

i piscines i jacuzzis; i Bricolatge. Els 16 establiments identificats dins del sector 

representen el 5,4% dels establiments del nucli. A nivell intern, prop del 44% dels 

establiments del sector són botigues d’interiorisme o de mobles i decoració (tot i que tan 

sols representen poc més d’un 2% dels establiments caracteritzats pel conjunt 

d’Empuriabrava). 

Subsectors d’activitat Establiments 
% 

intrasectorial 

% 

intersectorial 

 4.1 Electrodomèstics i electrònics, 

informàtica 
3 18,7 1,0 

 4.2 Interiorisme, mobles i decoració 7 43,8 2,3 

 4.3 Floristeries, jardineria i garden, 

piscines i jacuzzis 
5 31,2 1,7 

 4.4 Bricolatge 1 6,3 0,3 

 TOTAL SECTOR 4 

Equipament de la llar 
16 100 5,4 

 

 

4.3.5. Hostaleria 

El sector 5 (Hostaleria) inclou un total de 3 sub-sectors: Bars, cafeteries i oci nocturn; 

Restaurants; i Hotels i apartaments. Els 81 establiments identificats dins del sector 

representen el 27,1% dels establiments totals d’Empuriabrava. En aquest sentit, es posa 

de manifest la dicotomia existent entre el domini de la restauració (que suma més del 90% 

dels establiments del sector i representa més del 25% del conjunt de l’activitat del nucli) i 

la debilitat que presenta el sector de l’hostalatge (el 2% de l’oferta turística global).  
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Subsectors d’activitat Establiments 
% 

intrasectorial 

% 

intersectorial 

 5.1 Bars i cafeteries, oci nocturn 25 30,9 8,4 

 5.2 Restaurants 50 61,7 16,7 

 5.3 Hotels, apartaments 6 7,4 2,0 

 TOTAL SECTOR 5 

 Hostaleria 
81 100 27,1 

 

 

4.3.6. Lleure i cultura 

El sector 6 (Lleure i cultura) inclou un total de 3 sub-sectors: Llibreries, copisteries i 

premsa; Galeries d’art; i Articles i complements esportius. Els 6 establiments identificats 

dins del sector representen el 2% dels establiments del nucli. Cal denotar com si bé les 

llibreries, copisteries i botigues de venda de premsa aglutinen la meitat dels establiments 

del sector, aquestes tan sols signifiquen el 1% del conjunt de comerços d’Empuriabrava.  

Subsectors d’activitat Establiments 
%  

intrasectorial 

%  

intersectorial 

 6.1 Llibreries, copisteries i premsa 3 50,0 1,0 

 6.2 Galeries d’art 1 16,7 0,3 

 6.3 Articles i complements esportius 2 33,3 0,7 

 TOTAL SECTOR 6 

 Lleure i cultura 
6 100 2,0 

 

 

4.3.7. Serveis  

El sector 7 (Serveis) inclou un total de 9 sub-sectors: Perruqueries i estètiques, centres de 

teràpies naturals i centres de bellesa; Construcció i reformes, articles de ferreteria, 

reparacions i instal·lacions generals; Bancs, assegurances, assessories, gestories i treballs 

d’arquitectura; Immobiliàries i empreses d’apartaments, serveis d’administració de 

finques i de vigilància i seguretat; Consultori mèdic, clíniques dentals, fisioterapeutes, 

centres veterinaris i perruqueries; Autoescoles i compra-venda de vehicles; Agències de 

viatges; Nàutica: compra-venda, material, activitats; i Lloguer de bicicletes, segway i tallers 

mecànics. Els 123 establiments identificats dins del sector representen el 41,1% del 

conjunt d’establiments d’Empuriabrava. Cal denotar el pes del sector immobiliari i de 

serveis vinculats, que aglutina prop del 45% de l’activitat del sector serveis i més del 18% 

de l’activitat de tot l’àmbit d’anàlisi, així com del sector nàutic, amb 21 establiments i el 7% 

del total de comerços de l’àmbit.  
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Subsectors d’activitat Establiments 
%  

intrasectorial 

%  

intersectorial 

 7.1 Perruqueries i estètiques, centres de 

teràpies naturals, centres de bellesa 
13 10,6 4,3 

 7.2 Construcció i reformes, ferreteria, 

reparacions, instal·lacions 
9 7,3 3,0 

 7.3 Bancs, assegurances, assessories i 

gestories, arquitectes 
9 7,3 3,0 

 7.4 Immobiliàries i empreses 

d'apartaments, administració de 

finques, serveis de vigilància i seguretat 

55 44,7 18,4 

 7.5 Consultori mèdic, clínica dental, 

fisioterapeuta, centres veterinari i 

perruqueria 

8 6,5 2,7 

 7.6 Autoescoles, compra-venda de vehicles 2 1,6 0,7 

 7.7 Agències de viatges 2 1,6 0,7 

 7.8 Nàutica: compra-venda, material, 

activitats 
21 17,1 7,0 

 7.9 Lloguer de bicicletes i segway, taller 

mecànic 
4 3,3 1,3 

 TOTAL SECTOR 7 

 Serveis 
123 100 41,1 

 

 

4.4 Forma jurídica 

L’anàlisi de la forma jurídica dels establiments d’Empuriabrava ha permès diferenciar 

entre aquelles activitats liderades pel caràcter individual (autònom) del seu responsable 

i/o titular d’aquelles de caràcter associatiu (societat). Els resultats posen de manifest com 

el 46,2% dels establiments tenen al capdavant un autònom (AUT), mentre que el 53,8% 

han constituït una societat per liderar l’activitat, amb un domini clar de les Societats 

Limitades (39,5%). Cal denotar, així mateix, la diversitat de tipologies de societat existent 

a l’àmbit d’estudi: Societat Anònima (SA), Societat Anònima Unipersonal (SAU), Societat 

Civil Professional (SCP), Societat Limitada (SL), Societat Limitada Unipersonal (SLU), 

Societat Limitada Professional (SLP), Societat de Responsabilitat Limitada (SRL) i 

Comunitat de Béns (CB).  
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4.5 Titularitat  

El conjunt dels 299 establiments han facilitat les dades de titularitat, les quals permeten 

diferenciar entre el domini d’aquelles activitats que es desenvolupen en règim de lloguer 

(182 establiments, 60,9%) davant d’aquells que tenen l’establiment en propietat (117 

establiments, 39,1%). L’anàlisi per sectors d’activitat posa de relleu com el règim de 

lloguer domina en tots els sectors excepte en dos àmbits: el Quotidià no alimentari i 

l’Equipament de la llar. Així mateix, es poden distingir aquells sectors on la diferència 

entre els establiments en règim de lloguer i en propietat no assoleix el 50% (Serveis i 

Hostaleria, 25,5% i 47,2%, respectivament)  d’aquells en què la diferència de titularitat 

iguala o supera el 50% (Quotidià alimentari, Lleure i cultura i Equipament de la persona, 

amb el 50%, 50% i 61,3%, respectivament).  

Sectors d’activitat 

Propi Llogat 

Nº 
d’establiments 

% 
sobre el total 

d’establiments en 
propietat 

Nº 
d’establiments 

% 
sobre el total 

d’establiments en 
lloguer 

1. Quotidià alimentari 7 6,0 14 7,7 

2. Quotidià no alimentari 7 6,0 1 0,5 

3. Equipament de la persona 12 10,3 31 17,0 

4. Equipament de la llar 11 9,4 10 5,5 

5. Hostaleria 28 23,9 53 29,1 

6. Lleure i cultura 2 1,7 4 2,2 

7. Serveis 50 42,7 69 37,9 

TOTAL 117 100 182 100 

 

 

 

AUT SL SLP SLU SA SAU SCP SRL CB 

Establiments 138 118 1 13 11 1 11 1 5 

% 46,2 39,5 0,3 4,3 3,7 0,3 3,7 0,3 1,7 
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4.6 Superfície 

Un total de 295 establiments han facilitat les dades superficials del seu establiment (bé 

aproximades, bé exactes). La superfície de venda mitjana se situa entorn els 274 m2, 

augmentant fins als 303 m2 en cas de sumar-hi la superfície destinada al magatzem. Ara 

bé, aquest llindar superficial inclou els 16 establiments que tenen una superfície igual o 

superior als 500 m2, arribant en alguns casos a assolir els 20.000 m2. D’aquí que si només 

considerem els establiments amb una superfície total inferior als 500 m2, el valor mitjà 

superficial disminueix fins als 113 m2. En aquest sentit, s’observa com el 66,4% dels 

establiments tenen una superfície total mitjana entre 51 i 249 m2, mentre el 21,7% dels 

establiments tenen una superfície inferior als 50 m2.  

Superfície 
Establiments 

Nº % 

Inferior o igual als 50 m2 64 21,7 

Entre els 51 i els 99 m2 90 30,5 

Entre els 100 i els 249 m2 106 35,9 

Entre els 250 i els 499 m2 19 6,5 

Igual o superior als 500 m2 16 5,4 

TOTAL 295 100 

 

El buidatge de les dades obtingudes per sectors d’activitat manifesta comportaments 

dispars en funció de la tipologia d’establiments. Així, mentre el sector del Quotidià 

alimentari presenta una dicotomia entre els establiments de superfície inferior o igual als 

50 m2 i aquells entre 100 i 249 m2, els sectors del Quotidià no alimentari i de l’Equipament 

de la persona es concentren en superfícies superiors als 50 m2 però inferiors als 250 m2. El 

sector de l’Equipament de la llar segueix la tendència dels dos sectors anteriors si bé 

acumula establiments amb superfícies superiors als 500 m2, tal i com també té lloc en el 
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sector de l’Hostaleria i dels Serveis. Cal denotar com el comportament d’aquests dos 

sectors difereix en el fet que el primer, l’Hostaleria, aglutina, sobretot, establiments de més 

de 100 m2, mentre que el sector dels Serveis concentra la major part de la seva activitat en 

establiments inferiors als 100 m2. 

 

Sectors d’activitat 
Llindars superficials 

Inferior o igual 
als 50 m2 

Entre 51 i 
99 m2 

Entre 100 i 
249 m2 

Entre 250 i 
499 m2 

Igual o més de 
500 m2 

1. Quotidià 
alimentari 

6 3 7 2 0 

2. Quotidià no 
alimentari 

0 2 6 0 0 

3. Equipament de la 
persona 

9 19 16 0 0 

4. Equipament de la 
llar 

1 6 6 4 3 

5. Hostaleria 8 21 36 10 5 

6. Lleure i cultura 2 3 1 0 0 

7. Serveis 38 36 34 3 8 

TOTAL 64 90 106 19 16 

 

4.7 Any d’obertura i renovació 

El conjunt dels establiments han facilitat les dades sobre l’any d’obertura (aproximat o 

exacte) de la seva activitat. Cal denotar com dues terceres parts dels establiments 

caracteritzats tenen menys de 15 anys d’antiguitat. Així mateix durant l’any 2016 s’han 

obert un total de 21 establiments, el que representa un 7% dels establiments que 

defineixen el teixit comercial actual d’Empuriabrava. Les dades per estrats temporals 

també dilueixen el conjunt de 19 establiments anteriors al 1980. 

 

Any d’obertura Nº d’establiments % 

Anterior o igual al 1980 19 6,4 

Entre el 1981 i el 1990 36 12,0 

Entre el 1991 i el 2000 47 15,7 

Entre el 2001 i el 2010 96 32,1 

Entre el 2011 i el 2016 101 33,8 

TOTAL 299 100 

 

L’anàlisi per sectors d’activitat recull certa heterogeneïtat en la distribució temporal dels 

establiments, on destaca el caràcter modern (últims 15 anys) dels establiments destinats a 

l’Hostaleria, l’Equipament de la llar i de la persona, així com dels Serveis i del Quotidià 

alimentari, mentre al sector del Quotidià no alimentari dominen els establiments 

originaris del les dècades de 1990 i 2000 i al sector del Lleure i la cultura, els establiments 

presenten una major antiguitat (dècada de 1980). 
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En relació a les tasques de manteniment estructural i/o de renovació dels establiments, les 

dades recollides posen de manifest com el 96,3% dels establiments no han dut a terme cap 

actuació destacable en la millora del seu establiment. Per contra, 11 establiments (3,7% 

del total) han reconegut haver impulsat algun tipus de millora substancial a fi de millorar 

la visibilitat de la seva activitat. Així, la major part de les actuacions han tingut lloc en 

establiments anteriors a la dècada de 1990 i també en comerços instaurats entre els anys 

2001 i 2010.  

 
4.8 Període d’obertura  

El 84,3% dels establiments caracteritzats obren més de 9 mesos l’any, mentre que el 

12,7% obren de forma semestral (de Setmana Santa a setembre, prioritàriament) i un 

perfil residual de 5 establiments obren únicament la temporada d’estiu.  

Període d’obertura Establiments % 

Anual 247 82,6 

9 mesos (Abril - Desembre) 5 1,7 

6 mesos (Setmana Santa - Setembre) 38 12,7 

3-4 mesos (Juny - Setembre) 9 3,0 

TOTAL 299 100 

 
L’anàlisi per sectors d’activitat posa de manifest la regularitat en l’obertura anual dels 

establiments, amb el sector Serveis al capdavant. Cal destacar el fet que un sector 

caracteritzat instintivament d’estacional com és el sector de l’Hostaleria mostra un domini 

clar d’obertura permanent. Així, si bé el període d’obertura de la major part dels sectors 

d’activitat es concentra al llarg de l’any, al sectors de l’Equipament de la persona aquesta 

tendència és inversa i domina l’obertura semestral.  
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4. 
Equipament 

de la llar 
5. Hostaleria 

6. Lleure i 
cultura 

7. Serveis 

Entre el 2011 i el 2016 6 1 15 8 36 1 34 

Entre el 2001 i el 2010 8 3 14 6 21 2 42 

Entre el 1991 i el 2000 1 3 8 1 12 0 22 

Entre el 1981 i el 1990 5 1 4 4 6 2 14 

Anterior al 1980 1 0 3 1 6 1 7 
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Tipologia de sectors d'activitat Anual 9 mesos 6 mesos 3 mesos Total 

1. Quotidià alimentari 18 1 2 0 21 

2. Quotidià no alimentari 8 0 0 0 8 

3. Equipament de la persona 14 3 22 5 44 

4. Equipament de la llar 20 0 0 0 20 

5. Hostaleria 70 0 7 4 81 

6. Lleure i cultura 4 0 2 0 6 

7. Serveis 113 1 5 0 119 

TOTAL 247 5 38 9 299 

 
 
També destaca com la totalitat dels establiments dels sectors del Quotidià alimentari i del 

Lleure i la cultura obren, exclusivament, de forma anual, mentre que l’obertura trimestral 

només es dona en establiments del sector de l’Equipament de la persona i de l’Hostaleria. 

 

 
 

 

4.9 Perfil laboral  

La pràctica totalitat dels establiments (297) han facilitat les dades relatives a la 

configuració laboral de la seva activitat. Les dades recollides acoten com l’activitat 

comercial d’Empuriabrava ocupa a un total de 1.292 persones, amb una mitjana de 

treballadors per establiment que se situa en 4,4 treballadors. Ara bé, aquest rang 

treballadors/establiment no reflecteix el caràcter individual o dual de la major part dels 

establiments, ja que queda distorsionat per la capacitat de contractació d’una vintena 

d’establiments del sector de l’Hostaleria i dels Serveis. Del total d’ocupació generada, els 

treballadors fixes aglutinen pràcticament la meitat dels treballadors totals (48,9% del 

total), mentre el perfil temporal de l’ocupació que tendeix a caracteritzar l’economia local 

d’àmbits costaners queda limitada al 24% dels treballadors. Queda palès, així doncs, el pes 

dels autònoms al capdavant de l’activitat econòmica, pràcticament una quarta part de 

l’actiu laboral (24,9%), mentre el percentatge de treballadors amb vincle familiar sumen 

un testimonial  2,1%. 
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Sectors d'activitat Autònoms Familiars Fixes Temporals Total 

1. Quotidià alimentari 24 6 27 21 78 

2. Quotidià no alimentari 8 2 31 4 45 

3. Equipament de la persona 46 1 38 23 108 

4. Equipament de la llar 22 0 32 8 62 

5. Hostaleria 99 5 251 216 571 

6. Lleure i cultura 8 0 2 1 11 

7. Serveis 115 13 251 38 417 

TOTAL 322 27 632 311 1.292 

% 24,9 2,1 48,9 24,1 100 

 
 

 
 

 
El buidatge de les dades per sectors d’activitat ha permès comparar el perfil autònom, 

familiar, fix i temporal de l’ocupació vinculada a l’activitat comercial d’Empuriabrava. Els 

resultats mostren com en 5 dels 7 sectors domina el perfil de treballador fix (Quotidià 

alimentari, Quotidià no alimentari, Equipament de la llar, Hostaleria i Serveis) amb un 

percentatge que oscil·la entre pràcticament el 35% dels treballadors i poc més de 2/3 

parts dels treballadors per sector d’activitat. Per altra banda, destaca el domini dels 

autònoms en 2 sectors (Quotidià no alimentari i Lleure i cultura), especialment en aquest 

últim sector, on se sobrepassa la taxa del 72%. Per últim, els resultats també confirmen el 

caràcter temporal de bona part de la contractació que s’assoleix al sector de l’Hostaleria 

així com la manca de contractació familiar en el sector de l’Equipament de la llar. 
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En paral·lel a la caracterització de cadascun dels sectors d’activitat en relació a la tipologia 

de contractació dominant, s’ha considerat útil analitzar la distribució dels quatre perfils 

laborals (autònom, treballador familiar, treballador fix i treballador temporal) entre els 

diferents sectors d’activitat preestablerts. En aquest sentit, la distribució sectorial dels 

autònoms destaca pel seu domini en el sector dels Serveis (35,7%) i l’Hostaleria (35,7%), 

mentre ocupen menor significança en sectors com el Quotidià no alimentari o el Lleure i 

cultura (2,5% en cadascun). La distribució sectorial dels treballadors familiars segueix la 

tendència dels autònoms i es concentra en el sector dels Serveis (48,1%), mentre que és 

nul·la en els sectors de l’Equipament de la llar i del Lleure i cultura. Pel que fa als 

treballadors fixes, aquests es distribueixen de forma equidistant entre el sector dels 

Serveis i de l’Hostaleria, amb un 39,7% en cadascun. Per últim, els treballadors temporals 

es concentren clarament en el sector de l’Hostaleria (69,5%).  
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4.10 Associacionisme i diagnosi comercial 

Dels 297 establiments dels quals es disposa de dades sobre el seu caràcter associacionista, 

tan sols 7 estan adherits a una de les associacions de comerciants presents a 

Empuriabrava, com és el cas de l’associació d’empresaris turístics de Castelló d’Empúries i 

Empuriabrava, Tot Comerç. L’anàlisi per sectors d’activitat deixa palès com els 

establiments associats formen part del sector Serveis (4 establiments), així com del sector 

de l’Hostaleria, el Quotidià no alimentari i l’Equipament de la persona, tots ells amb un 

establiment adherit. Els resultats de la caracterització comercial també posen de relleu la 

manca d’una diagnosi comercial en tots i cadascun dels establiments d’Empuriabrava. 

Segons alguns comerciants, això s’explica pel coneixement intrínsec del comerç 

d’Empuriabrava que tenen pel fet de viure-hi i que permeten diagnosticar les oportunitats 

de negoci. 

 

4,3% 
4,9% 

6,0% 

5,1% 

39,7% 

0,3% 

39,7% 

Fixes 

1. Quotidià alimentari 

2. Quotidià no alimentari 

3. Equipament de la persona 

4. Equipament de la llar 

5. Hostaleria 

6. Lleure i cultura 

7. Serveis 

6,8% 

1,3% 

7,4% 2,6% 

69,5% 

0,3% 
12,2% 

Temporals 

1. Quotidià alimentari 

2. Quotidià no alimentari 

3. Equipament de la persona 

4. Equipament de la llar 

5. Hostaleria 

6. Lleure i cultura 

7. Serveis 



CENS DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I COMERCIAL D’EMPURIABRAVA Cambra de Comerç de Girona 

 

 33 

 

4.11 Percepció de l’entorn  

Les dades recollides sobre la percepció del comerciant sobre el seu emplaçament i l’entorn 

que l’envolta deixen palès com el 65,5% dels establiments consideren que el seu 

establiment s’ubica en un carrer comercial, mentre que el 23,4% consideren que el seu 

establiment es troba situat fora de l’àrea d’atracció central d’Empuriabrava i el 11% 

s’ubiquen dins d’un espai de connotació de centre comercial, com l’Alberes Comercial o el 

sector de Los Arcos.  

Percepció de l'entorn Establiments % 

Carrer comercial 196 65,6 

Centre comercial 33 11,0 

Zona allunyada del centre 70 23,4 

TOTAL 299 100 

 

 
 

4.12 Artesania  

Dels 299 establiments caracteritzats, el 68,2% no es poden classificar com a activitats 

artesanes, reduint-se aquestes a un total de 95 establiments, dels quals 91 corresponen a 

establiments alimentaris (concentrats al sector de l’Hostaleria). Els 4 establiments 

artesans restants són activitats del sector de l’Equipament de les persones i dels Serveis, 

amb 2 establiments respectivament.  

Tipologia Establiments % 

Artesà 4 1,3 

Artesà alimentari 91 30,5 

No artesà 204 68,2 

TOTAL 299 100 
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4.13 Franquícia  

El 98,7% dels establiments d’Empuriabrava no responen al caràcter franquiciat, essent 

només 4 les franquícies presents al nucli, les quals s’ubiquen al sector dels Serveis (2 

establiments) i l’Hostaleria i l’Equipament de la llar (1 establiment franquiciat cadascú).  

 

Franquícia Establiments % 

Sí 4 1,3 

No 295 98,7 

TOTAL 299 100 

 
 
 
4.14 Serveis d’aparcament  

Un total de 258 establiments, el 86,3% del total, no ofereixen servei d’aparcament als seus 

clients. Els establiments que sí ofereixen aquest servei, un total de 41, corresponen a 

establiments dels sectors Serveis i Hostaleria. En total s’ofereixen 655 places 

d’aparcament, de les quals el 66,4% (400 places) són propietat de dos establiments del 

sector de l’Hostaleria. Cal denotar com el sector que aporta un major nombre 

d’establiments amb places d’aparcament és el sector serveis, mentre que l’únic sector 

d’activitat que no ofereix cap plaça d’aparcament als seus clients potencials és el sector de 

l’Equipament de la persona. 

 

Tipologia de sectors d'activitat Establiments Places 

1. Quotidià alimentari 2 8 

2. Quotidià no alimentari 2 14 

3. Equipament de la persona 0 0 

4. Equipament de la llar 3 32 

5. Hostaleria 5 435 

6. Lleure i cultura 1 4 

7. Serveis 28 162 

TOTAL 41 655 

 
 

4.15 Demandes  

Un dels principals actius d’aquest estudi ha estat el contacte directe amb els comerciants, 

els quals han pogut compartir les necessitats i els reptes que ha d’assumir el sector 

comercial, de serveis i turístic que caracteritza Empuriabrava. Un total de 152 

establiments (50,8% del total) han compartit, com a mínim, una necessitat o demanda 

relacionada amb les preocupacions que tenen o sobre les propostes que consideren útils 

per millorar el teixit comercial d’Empuriabrava. En conjunt s’han recollit un total de 406 
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aportacions, classificades en 4 àmbits temàtics (via pública, estratègia comercial, regulació 

i participació) i 18 variables. Els resultats es focalitzen en les afectacions sobre la via 

pública, les quals concentren el 49,3% de les observacions i es focalitzen en la política 

d’aparcament i la implantació de la zona blava, i en l’estratègia comercial d’Empuriabrava, 

que suma el 33,5% de les opinions dels comerciants i que fan referència a la manca 

d’activitats i oci i la falta de publicitat i promoció comercial.  

 

Afectació Tipologia de demandes Aportacions 

Via pública Aparcament/Zona blava 72 

Neteja dels carrers 29 

Enllumenat dels carrers 24 

Asfaltat i voreres  25 

Decoració i senyalització dels carrers 14 

Seguretat 18 

Serveis públics 6 

Platja i passeig marítim 12 

Total 200 

Estratègia comercial Competència i diversitat comercial 18 

Activitats i l'oci 48 

Dinamització i publicitat comercial 48 

Perfil del turista 22 

Total 136 

Regulació Abandonament polític 18 

Normativa comercial 16 

Locals buits 3 

Obertura de comerços 17 

Total 54 

Participació Consulta als comerciants 7 

Centre Emprèn 9 

Total 16 

 TOTAL 406 

 

Entre les consideracions dels comerciants s’ha fet èmfasi en la manca de publicitat del 

comerç d'Empuriabrava, fet que condiciona als turistes, que no saben quina oferta 

comercial té el nucli. De fet, algunes aportacions consideren que tot i ser un lloc turístic, no 

es cuida al turista, ni al nou ni al que visita Empuriabrava de forma regular. La manca de 

serveis, com ara lavabos públics, no ajuda a fer d’Empuriabrava un lloc de trobada pel 

turista. La sensació de bona part dels comerciants és que sembla que Empuriabrava 

funcioni sol, que estigui tot fet, de manera que mentre Castelló d’Empúries s’ha 

desenvolupat, Empuriabrava ha quedat enrere. En aquest sentit, el fet que no es percebi 

un model turístic clar de la marina –ni destinat a la gent gran, ni per les famílies, ni per als 

joves– no ajuda a definir la imatge turística que es vol promoure. També cal tenir en 

compte, segons alguns comerciants, que la gent de Castelló no tendeix a comprar a 

Empuriabrava, és a dir, no s’han fet seva Empuriabrava com el que és, la platja de Castelló 

d’Empúries. Si a aquest fet s’hi afegeix la constatació de bona part dels enquestats sobre la 
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baixa qualitat i la poca afluència de turisme, la repercussió sobre les vendes és clara i tot 

plegat condiciona negativament l’encant que tenia fa unes dècades Empuriabrava. En 

aquest sentit, si bé la major part dels comerciants desconeixen l’existència i funció del 

Centre Emprèn, un cop al corrent del seu potencial dinamitzador, la consideren una eina 

de dinamització clau que hauria d’estar al servei dels comerciants de la mà del contacte 

directe i constant en el temps. Per altra banda, la preocupació per l’estat dels locals buits i 

la mala imatge que donen és recorrent i exigeix, per bona part dels comerciants, l’aplicació 

i el compliment de les ordenances municipals que ja existeixen per garantir un mínim de 

qualitat en la façana turística d’Empuriabrava. En aquest sentit, troben a faltar una 

normativa comercial clara i d’aplicació contundent. Així mateix, la crítica a la política 

d’aparcament i la implantació de la zona blava és la crítica principal dels comerciants, tant 

des del punt de vista comercial –consideren que ha repercutit negativament en la 

facturació– com social –no s’ha tingut en compte la visió dels comerciants. A resultes i per 

tal de maximitzar la interlocució entre els comerciants i l’ajuntament, es considera clau 

poder disposar d’una  regidoria al capdavant de la qual hi hagi una persona disposada a 

escoltar i debatre amb el teixit comercial i associatiu d’Empuriabrava.   
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5. Anàlisi per perfils d’activitat econòmica 

Els resultats obtinguts en la caracterització del conjunt d’establiments que conformen 

Empuriabrava han posat en valor la dinàmica de grup que segueix l’activitat econòmica de 

la marina així com el seu caràcter trifocal: turística, comercial i de serveis. Cadascun dels 

subsectors d’activitat descrits en els apartats anteriors s’ha classificat en funció del seu 

caràcter comercial, turístic o de serveis. Així, el perfil comercial el conformen un total de 

19 subsectors d’activitat, mentre el perfil turístic i el de serveis es caracteritzen amb un 

total de 6 i 7 subsectors, respectivament. Cal denotar com si bé el perfil comercial és 

l’àmbit en què s’assumeix una major diversitat d’establiments i el perfil turístic el que 

n’aglutina menys, el recompte d’establiments de cadascun dels perfils capgira aquesta 

gradació. Així, el perfil turístic aglutina un total de 161 establiments (53,9% del total), 

mentre el perfil comercial en suma 91 (30,4%) i el perfil de serveis, els 47 establiments 

restants (15,7%). Aquest fet corrobora la connotació eminentment turística 

d’Empuriabrava. Tot seguit s’aprofundeix en cadascun dels perfils d’activitat per tal de 

facilitar-ne l’anàlisi intrínseca així com identificar-ne la seva potencialitat d’acció.  
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Perfils d'activitat Establiments 

Perfil comercial 

1.1 Carnisseries, rostisseries, plats cuinats 7 

1.2 Fleques i pastisseries, gelateries 5 

1.3 Alimentació i supermercats, bodegues 6 

1.4 Estancs 3 

2.3 Perfumeries 1 

2.4 Òptiques 1 

3.1 Tèxtil i moda 30 

3.2 Regals i complements, merceries, impressió i disseny de roba 5 

3.3 Sabateries 3 

3.4 Joieries 2 

3.5 Basars 4 

4.1 Electrodomèstics i electrònics, informàtica 3 

4.2 Interiorisme, mobles i decoració 7 

4.3 Floristeries, jardineria i garden, piscines i jacuzzis 5 

4.4 Bricolatge 1 

6.1 Llibreries, copisteries i premsa 3 

6.2 Galeries d’art 1 

6.3 Articles i complements esportius 2 

7.7 Agència de viatges 2 

Total perfil comercial 91 

Perfil turístic 

5.1 Bars i cafeteries, oci nocturn 25 

5.2 Restaurants 50 

5.3 Hotels, apartaments 6 

7.4 Immobiliàries i empreses d’apartaments, administració de finques, 
serveis de vigilància i seguretat 

55 

7.8 Nàutica: compra-venda, material, activitats 21 

7.9 Lloguer de bicicletes i segway, taller mecànic 4 

Total perfil turístic 161 

Perfil de serveis 

2.1 Farmàcies i parafarmàcies 5 

2.2 Bugaderies 1 

7.1 Perruqueries i estètiques, centres de teràpies naturals, centres de 
bellesa 

13 

7.2 Construcció i reformes, ferreteria, reparacions, instal·lacions 9 

7.3 Bancs, assegurances, assessories i gestories, arquitectes 9 

7.5 Consultori mèdic, clínica dental, fisioterapeuta, centre veterinari i 
perruqueria 

8 

7.6 Autoescoles, compra-venda de vehicles 2 

Total perfil de serveis 47 
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5.1 Perfil de l’activitat turística 

 

5.1.1 Forma jurídica i titularitat 

Dels 161 establiments que duen a terme una activitat de naturalesa turística, un total de 

80 (49,7%) estan constituïts com a Societat Limitada (SL), mentre 54 establiments 

(33,5%) tenen al capdavant un autònom/a.  

 

Pel que fa a la titularitat dels establiments, el 62,7% dels establiments (un total de 101 

locals) es troben en règim de lloguer, mentre que el 37,3% restant (60 establiments) són 

de propietat. 

AUT SL SLP SLU SA SAU SCP SRL CB 

Establiments 54 80 0 9 7 0 10 1 0 

% 33,5 49,7 0,0 5,6 4,3 0,0 6,2 0,6 0,0 
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5.1.2 Superfície 

Dels 159 establiments turístics dels quals es disposa de dades (2 establiments no han 

facilitat les dades relatives), el 83,9% tenen una superfície inferior als 250 m2, essent el 

llindar dels 100-249 m2 el que n’aglutina un major nombre (55). Cal denotar, així mateix, 

el pes dels establiments amb una superfície superior als 500 m2, la qual és àmpliament 

superada en la meitat dels establiments adherits en aquesta categoria. 

Superfície 
Establiments 

Nº % 

Inferior o igual als 50 m2 33 20,7 

Entre els 51 i els 99 m2 47 29,6 

Entre els 100 i els 249 m2 55 34,6 

Entre els 250 i els 499 m2 13 8,2 

Igual o superior als 500 m2 11 6,9 

TOTAL 159 100 

 

5.1.3 Any d’obertura i renovació 

El 73,9% dels establiments turístics tenen una antiguitat inferior als 15 anys, mentre que 

el sector aglutina 13 dels 19 establiments oberts fins al 1980 pel conjunt d’Empuriabrava. 

Així mateix, 12 dels 58 establiments oberts des del 2011 han iniciat la seva activitat aquest 

any 2016. En relació a les tasques de renovació dels establiments, aquestes s’han dut a 

terme en 8 dels 161 establiments, és a dir, el 4,9% del total. 

Any d'obertura Establiments % 

Anterior o igual al 1980 13 8,1 

Entre el 1981 i el 1990 12 7,5 

Entre el 1991 i el 2000 17 10,6 

Entre el 2001 i el 2010 61 37,9 

Entre el 2011 i el 2016 58 36,0 

TOTAL 161 100 

 

5.1.4 Període d’obertura 

El 89,4% dels establiments turístics obren al llarg de l’any, mentre que el 10,6% restant 

obre menys de 9 mesos. Aquesta realitat capgira la percepció generalitzada sobre el 

caràcter estacional de l’activitat turística. 

Obertura Establiments % 

Anual 144 89,4 

9 mesos (Abril - Desembre) 1 0,6 

6 mesos (Setmana Santa - Setembre) 12 7,5 

4 mesos (Juny - Setembre) 4 2,5 

TOTAL 161 100 
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5.1.5 Perfil laboral i associacionisme 

L’activitat de connotació turística identificada al nucli ocupa a un total de 835 persones, 

essent els treballadors fixes (47,8% del total i 399 contractats) i els treballadors temporals 

(29,6% del total i 247 contractats) els dos perfils dominants. La mitjana de treballadors 

per establiment és de 5,2 persones, si bé aquesta xifra amaga com 36 establiments no 

contracten a cap persona. Per altra banda, 3 establiments formen part de l’associació 

comercial Tot Comerç, mentre que dos establiments més estan adherits a altres formes 

associatives. 

Perfil laboral Treballadors % 

Autònoms 177 21,2 

Treballadors familiars 12 1,4 

Treballadors fixes 399 47,8 

Treballadors temporals 247 29,6 

TOTAL 835 100 

 

5.1.6 Entorn, artesania i franquícia 

El 60,2% dels establiments turístics es localitzen en carrers comercials, mentre que una 

quarta part es troben lluny del centre comercial (41 establiments). Per altra banda, el 

46,6% dels establiments turístics responen a un caràcter artesà alimentari. Per últim, 3 de 

les 4 franquícies d’Empuriabrava són establiments turístics. 

Percepció de l'entorn Establiments % 

Carrer comercial 97 60,2 

Centre comercial 23 14,3 

Zona allunyada del centre 41 25,5 

TOTAL 161 100 

 

Artesania Establiments % 

Artesà 2 1,2 

Artesà alimentari 75 46,6 

No artesà 84 52,2 

TOTAL 161 100 

 

Franquícia Establiments % 

Sí 3 1,9 

No 158 98,1 

TOTAL 161 100 
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5.1.7 Places d’aparcament 

Un total de 26 establiments ofereixen places d’aparcament a la clientela, sumant un total 

de 561 places (el 85,6% del total de places que sumen el conjunt d’establiments 

d’Empuriabrava). Cal destacar com 2 establiments sumen un total de 400 places, és a dir, 

el 71,3% del total. 

5.1.8 Demandes 

Un total de 82 establiments, el 50,9% del total, han aportat alguna consideració respecte el 

present i futur d’Empuriabrava. Les principals temàtiques d’interès s’han centrat en la 

preocupació pels efectes negatius de la zona blava sobre els comerciants i els turistes 

(molts turistes no n’entenen el període de regulació i els comerciants han d’ajudar-los) i 

l’estat de la via pública, tant pel que fa a la neteja com l’enllumenat dels principals eixos 

comercials, com Sant Mori. El fet que el passeig marítim i la zona de la platja no s’aprofiti 

de forma global per desenvolupar activitats també centra bona part de les preocupacions 

dels responsables dels establiments turístics.  

 

5.2 Perfil de l’activitat comercial 

 

5.2.1 Forma jurídica i titularitat 

Dels 91 establiments que duen a terme una activitat de naturalesa comercial, un total de 

60 (65,9%) són liderats per un autònom/a (AUT), mentre 24 establiments (26,4%) estan 

configurats com a Societat Limitada (SL).  
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Pel que fa a la titularitat dels establiments, el 61,5% dels establiments (un total de 56 

locals) es troben en règim de lloguer, mentre que el 38,5% restant (35 establiments) són 

de propietat. 

5.2.2 Superfície 

Dels 90 establiments comercials dels quals es disposa de dades (1 establiment no ha 

facilitat les dades relatives), el 89,9% tenen una superfície inferior als 250 m2, essent el 

llindar entre els 51 i els 249 m2 el que n’aglutina un major nombre (62). Cal denotar, així 

mateix, el pes dels establiments amb una superfície superior als 500 m2, la qual és 

àmpliament superada en tots i cadascun dels establiments adherits en aquesta categoria. 

Superfície 
Establiments 

Nº % 

Inferior o igual als 50 m2 19 21,1 

Entre els 51 i els 99 m2 31 34,4 

Entre els 100 i els 249 m2 31 34,4 

Entre els 250 i els 499 m2 6 6,7 

Igual o superior als 500 m2 3 3,3 

TOTAL 90 100 

 

5.2.3 Any d’obertura i renovació 

El 64,9% dels establiments comercials tenen una antiguitat inferior als 15 anys, mentre 

que el sector aglutina 6 dels 19 establiments oberts fins al 1980 pel conjunt 

d’Empuriabrava. Així mateix, 5 dels 28 establiments oberts des del 2011 han iniciat la seva 

activitat aquest any 2016. En relació a les tasques de renovació dels establiments, aquestes 

no s’han dut a terme en cap dels establiments comercials caracteritzats. 

 

AUT SL SLP SLU SA SAU SCP SRL CB 

Establiments 60 24 0 4 1 0 0 0 2 

% 65,9 26,4 0,0 4,4 1,1 0,0 0,0 0,0 2,2 
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Any d'obertura Establiments % 

Anterior al 1980 6 6,6 

Entre el 1981 i el 1990 16 17,6 

Entre el 1991 i el 2000 10 11,0 

Entre el 2001 i el 2010 31 34,1 

Entre el 2011 i el 2016 28 30,8 

TOTAL 91 100 

 

5.2.4 Període d’obertura 

El 62,6% dels establiments comercials obren al llarg de l’any, mentre que el 27,5% obre 

des de Setmana Santa i fins finals d’estiu.  

Obertura Establiments % 

Anual 57 62,6 

9 mesos (Abril - Desembre) 4 4,4 

6 mesos (Setmana Santa - Setembre) 25 27,5 

4 mesos (Juny - Setembre) 5 5,5 

TOTAL 91 100 

 

5.2.5 Perfil laboral i associacionisme 

L’activitat de connotació comercial d’Empuriabrava ocupa a un total de 269 persones, 

segons les dades recollides en 90 dels 91 establiments. Els resultats posen de manifest la 

dualitat laboral entre el domini dels autònoms (37,5% i 101 treballadors) i els 

treballadors fixes (38,7 % i 104 contractats). La mitjana de treballadors per establiment és 

de 3 persones, si bé aquesta xifra amaga com 28 establiments no contracten a cap persona. 

Per altra banda, 2 establiments formen part de l’associació comercial Tot Comerç. 

Perfil laboral Treballadors % 

Autònoms 101 37,5 

Treballadors familiars 9 3,3 

Treballadors fixes 104 38,7 

Treballadors temporals 55 20,4 

TOTAL 269 100 

 

5.2.6 Entorn, artesania i franquícia 

El 76,9% dels establiments comercials es localitzen en carrers comercials, mentre que el 

17,6% es troben lluny del centre comercial (16 establiments). Per altra banda, el 80,2% 

dels establiments no responen a un caràcter artesà, mentre que un 17,6% són considerats 

com establiments artesans d’àmbit alimentari. Per últim, 1 de les 4 franquícies 

d’Empuriabrava correspon a un establiment comercial. 
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Percepció de l'entorn Establiments % 

Carrer comercial 70 76,9 

Centre comercial 5 5,5 

Zona allunyada del centre 16 17,6 

TOTAL 91 100 

 

Artesania Establiments % 

Artesà 2 2,2 

Artesà alimentari 16 17,6 

No artesà 73 80,2 

TOTAL 91 100 

 

Franquícia Establiments % 

Sí 1 1,1 

No 90 98,9 

TOTAL 91 100 

 

5.2.7 Places d’aparcament 

Un total de 7 establiments ofereixen places d’aparcament a la clientela, sumant un total de 

48 places.  

5.2.8 Demandes 

Un total de 47 establiments, el 51,6% del total, han aportat alguna consideració respecte el 

present i futur d’Empuriabrava. Les principals temàtiques de preocupació s’han centrat en 

la falta de participació en la gestió de l’aparcament de la via pública (zona blava) així com 

l’absència d’un assessorament real per part del Centre Emprèn. La manca d’oci i la poca 

publicitat de les activitats que es fan a Empuriabrava també han sumat queixes, sobretot 

tenint en compte les dificultats que perceben els establiments que obren tot l’any a l’hora 

d’assegurar un mínim de facturació més enllà del període estival. Bona part dels 

comerciants també fan autocrítica i consideren que hi ha qui no fa un manteniment mínim 

dels establiments i això potencia la mala imatge d’alguns sectors comercials, com Sant 

Mori.  
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5.3 Perfil de l’activitat de serveis 

 

5.3.1 Forma jurídica i titularitat 

Dels 47 establiments que duen a terme una activitat de serveis, un total de 27 (57,4%) 

estan liderats per un autònom/a (AUT), mentre 13 establiments (27,7%) estan configurats 

com a Societat Limitada (SL).  

 

 

AUT SL SLP SLU SA SAU SCP SRL CB 

Establiments 27 13 1 0 2 1 1 0 2 

% 57,4 27,7 2,1 0,0 4,3 2,1 2,1 0,0 4,3 
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Pel que fa a la titularitat dels establiments, el 51,1% dels establiments (un total de 24 

locals) es troben en règim de propietat, mentre que el 48,9% restant (23 establiments) són 

de lloguer. 

5.3.2 Superfície 

El 95,8% dels establiments de serveis tenen una superfície inferior als 250 m2, essent el 

llindar entre els 100 i els 249 m2 el que n’aglutina un major nombre (20). Cal denotar, així 

mateix, el pes dels establiments amb una superfície superior als 500 m2, la qual és 

àmpliament superada en tots i cadascun dels establiments adherits en aquesta categoria. 

Superfície 
Establiments 

Nº % 

Inferior o igual als 50 m2 13 27,7 

Entre els 51 i els 99 m2 12 25,5 

Entre els 100 i els 249 m2 20 42,6 

Entre els 250 i els 499 m2 0 0,0 

Igual o superior als 500 m2 2 4,3 

TOTAL 47 100 

 

5.3.3 Any d’obertura i renovació 

El 71,9% dels establiments de serveis tenen una antiguitat inferior als 15 anys, mentre que 

el sector no aglutina cap establiment anterior al 1980. Així mateix, 3 dels 13 establiments 

oberts des del 2011 han iniciat la seva activitat aquest any 2016. En relació a les tasques 

de renovació dels establiments, 3 dels establiments n’han dut a terme els darrers dos anys. 

Any d'obertura Establiments % 

Anterior al 1980 0 0,0 

Entre el 1981 i el 1990 8 17,0 

Entre el 1991 i el 2000 5 10,6 

Entre el 2001 i el 2010 21 44,7 

Entre el 2011 i el 2016 13 27,7 

TOTAL 47 100 

 

5.3.4 Període d’obertura 

El conjunt dels 47 establiments de serveis obren al llarg de l’any. 

5.3.5 Perfil laboral i associacionisme 

L’activitat de serveis dels establiments caracteritzats ocupa a un total de 188 persones, 

segons les dades recollides als 47 establiments de l’àmbit. Els resultats posen de manifest 

la dualitat laboral entre el domini dels treballadors fixes (68,6% i 129 contractats) i els 

autònoms (23,9% i 45 treballadors). La mitjana de treballadors per establiment és de 0,6 
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persones, un fet que s’explica pel fet que alguns establiments comparteixen personal i es 

divideixen els jornades laborals. Per altra banda, 2 establiments formen part de 

l’associació de comerciants Tot Comerç. 

Perfil laboral Treballadors % 

Autònoms 45 23,9 

Treballadors familiars 6 3,2 

Treballadors fixes 129 68,6 

Treballadors temporals 8 4,3 

TOTAL 188 100 

 

5.3.6 Entorn, artesania i franquícia 

El 61,7% dels establiments comercials es localitzen en carrers comercials, mentre que el 

27,7% es troben lluny del centre comercial (13 establiments). Per altra banda, cap dels 47 

establiments de serveis responen al caràcter artesà ni franquiciat de l’activitat.  

Percepció de l'entorn Establiments % 

Carrer comercial 29 61,7 

Centre comercial 5 10,6 

Zona allunyada del centre 13 27,7 

TOTAL 47 100 

 

5.3.7 Places d’aparcament 

Un total de 10 establiments ofereixen 50 places d’aparcament a la clientela. 

5.3.8 Demandes 

Un total de 21 establiments, el 44,7% del total, han aportat alguna consideració respecte el 

present i futur d’Empuriabrava. Les principals temàtiques de preocupació s’han centrat en 

la falta de promoció turística i la degradació que pateix Empuriabrava, una imatge que fa 

mal tan al turista com al treballador i resident. L’estat de la via pública, tant pel que fa a 

l’enllumenat com a la neteja viària i la gestió de les escombraries no ajuda a donar una 

bona imatge al turista i dificulta el dia a dia de qui viu i treballa al nucli.  

 

6. Síntesi 

La identificació i caracterització dels 299 establiments que conformen l’activitat 

econòmica d’Empuriabrava ha permès ressaltar-ne les particularitats i les tendències que 

s’intueixen claus en l’anàlisi del teixit econòmic i comercial existent i potencial. Tot seguit 

se sintetitzen aquells aspectes més rellevants per a la configuració d’accions, polítiques i 

estratègies tant a nivell de sector com de marina. 

 



CENS DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I COMERCIAL D’EMPURIABRAVA Cambra de Comerç de Girona 

 

 49 

 

6.1 Síntesi dels resultats a nivell de nucli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o S’han identificat un total de 522 locals comercials, dels quals 299 s’han 
pogut caracteritzar, 74 corresponen a locals buits o sense activitat 
contrastada, 56 s’han negat a completar la fitxa comercial i no s’ha pogut 
contactar amb els 93 establiments restants. 
 

o L’Avinguda Joan Carles I i el sector de Sant Mori sumen el 44% del total 
d’establiments caracteritzats. 

 

o Els locals buits identificats es concentren en dues de les cinc àrees 
d’influència d’Empuriabrava: els sectors de primera línia de platja (amb Sant 
Mori al capdavant, seguit dels sectors de Gran Reserva i Muga) i els sectors de 
segona línia de platja (Club Nàutic, Poblat Típic i Salins). 

 

o Dominen els establiments dels sectors relatius als serveis (41%) i 
l’hostaleria (27% del total). 
 

o QUOTIDIÀ ALIMENTARI: 21 establiments identificats = 7% dels establiments. 
Dominen (33%): carnisseries, rostisseries i plats cuinats. 
 

o QUOTIDIÀ NO ALIMENTARI: 8 establiments identificats = <3% dels 
establiments. Cal destacar, a nivell intrasectorial, el domini de les farmàcies.  
 

o EQUIPAMENT DE LA PERSONA: 44 establiments identificats = 14,7% dels 
establiments. Dominen (>66%): tèxtil i moda (sumant el 10% del total 
d’establiments d’Empuriabrava). 
 

o EQUIPAMENT DE LA LLAR: 16 establiments identificats = 5,4% dels 
establiments. Dominen (44%): botigues d’interiorisme o de mobles i decoració 
(tot i que tan sols representen poc més d’un 2% dels establiments 
caracteritzats pel conjunt d’Empuriabrava). 
 

o HOSTALERIA: 81 establiments identificats = 27,1% dels establiments. 
Dicotomia existent entre el domini de la restauració (que suma més del 90% 
dels establiments del sector i representa més del 25% del conjunt de l’activitat 
del nucli) i la debilitat que presenta el sector de l’hostalatge (el 2% de l’oferta 
turística global).  
 

o LLEURE I CULTURA: 6 establiments identificats = 2% dels establiments. 
 

o SERVEIS: 123 establiments identificats = 41,1% del conjunt d’establiments 
d’Empuriabrava. Domini (45%): sector immobiliari i de serveis vinculats. 
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o El 53,8% han constituït una societat per liderar l’activitat (un 39,5% de les 
quals, com a SL), mentre el 46,2% dels establiments tenen al capdavant un 
autònom.  
 

o Dominen les activitats que es desenvolupen en règim de lloguer (182 
establiments, 60,9%). Aquest domini només té 2 excepcions: els establiments 
del Quotidià no alimentari i de l’Equipament de la llar. Es pot diferenciar entre 
aquells sectors d’activitat on la diferència entre els establiments en règim de 
lloguer i en propietat no assoleix el 50% (Serveis i Hostaleria)  d’aquells en què 
la diferència de titularitat iguala o supera el 50% (Quotidià alimentari, Lleure i 
cultura i Equipament de la persona).  
 

o El 66,4% dels establiments tenen una superfície total mitjana entre 51 i 
249 m2, mentre el 21,7% dels establiments tenen una superfície inferior als 50 
m2.  
 

o Dues terceres parts dels establiments caracteritzats tenen menys de 15 
anys d’antiguitat. Així mateix durant l’any 2016 s’han obert un total de 21 
establiments (7% dels establiments totals). S’han identificat 19 establiments 
anteriors al 1980. 
 

o El 96,3% dels establiments no han dut a terme cap actuació destacable en 
la millora del seu establiment. 
 

o El 84,3% dels establiments caracteritzats obren més de 9 mesos l’any, 
mentre que el 12,7% obren de forma semestral (de Setmana Santa a setembre, 
prioritàriament) i un perfil residual de 5 establiments obren únicament la 
temporada d’estiu.  
 
 

 

 

o L’activitat comercial d’Empuriabrava ocupa a un total de 1.292 persones. 
 

o Del total d’ocupació generada, els treballadors fixes aglutinen pràcticament 
la meitat dels treballadors totals (48,9%), mentre el perfil temporal de 
l’ocupació que tendeix a caracteritzar l’economia local d’àmbits costaners 
queda limitada al 24% dels treballadors.  
 

o El 24,9% de l’ocupació és en forma d’autònoms, mentre el percentatge de 
treballadors amb vincle familiar sumen un testimonial  2,1%. 
 

o En 5 dels 7 sectors domina el perfil de treballador fix (Quotidià alimentari, 
Quotidià no alimentari, Equipament de la llar, Hostaleria i Serveis) amb un 
percentatge que oscil·la entre el 35% i 66% dels treballadors. Destaca el 
domini dels autònoms en 2 sectors (Quotidià no alimentari i Lleure i 
cultura), especialment en aquest últim sector, on se sobrepassa la taxa del 
72%.  
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o La distribució sectorial dels autònoms destaca pel seu domini en el sector 
dels Serveis (35,7%) i l’Hostaleria (35,7%), mentre ocupen menor 
significança en sectors com el Quotidià no alimentari o el Lleure i cultura (2,5% 
en cadascun). 
 

o La distribució sectorial dels treballadors familiars segueix la tendència dels 
autònoms i es concentra en el sector dels Serveis (48,1%), mentre que és 
nul·la en els sectors de l’Equipament de la llar i del Lleure i cultura.  
 

o Els treballadors fixes es distribueixen de forma equidistant entre el 
sector dels Serveis i de l’Hostaleria, amb un 39,7% respectivament.  
 

o Els treballadors temporals es concentren clarament en el sector de 
l’Hostaleria (69,5%).  
 

o 7 establiments estan adherits a l’agrupació d’empresaris turístics de Castelló 
d’Empúries i Empuriabrava, Tot Comerç.  
 

o Cap establiment ha dut a terme un diagnosi comercial.  
 

o El 65,5% dels establiments consideren que el seu establiment s’ubica en 
un carrer comercial, mentre que el 23,4% consideren que es troba situat 
fora de l’àrea d’atracció central d’Empuriabrava i l’11% s’ubiquen dins d’un 
centre comercial, com l’Alberes Comercial o Los Arcos.  
 
 

 

 

o El 68,2% dels establiments no responen a un caràcter artesanal de 
l’activitat. 91 dels 95 establiments artesans corresponen a establiments 
alimentaris (concentrats al sector de l’Hostaleria).  
 

o El 98,7% dels establiments no responen al caràcter franquiciat, essent 
només 4 les franquícies presents al nucli, les quals s’ubiquen al sector dels 
Serveis, l’Hostaleria i l’Equipament de la llar. 
 

o El 86,3% dels establiments no ofereixen servei d’aparcament als seus 
clients. Els 41 establiments que sí n’ofereixen s’emplacen als sectors Serveis i 
Hostaleria i ofereixen un total de 655 places d’aparcament (el 66,4% de les 
quals propietàries de 2 establiments).  
 

o Un total de 152 establiments (50,8% del total) han opinat sobre les 
necessitats i les preocupacions que tenen. 
 

o S’han recollit un total de 406 aportacions centrades en l’estat de la via pública 
(49,3%), sobretot en relació a la implementació de la zona blava; i en 
l’estratègia comercial d’Empuriabrava (33,5%), centrades en la manca 
d’activitats i oci i la falta de publicitat i promoció comercial. 
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6.2 Síntesi dels resultats segons perfil d’activitat 

Cadascun dels tres perfils d’activitat acotats –turística, comercial i de serveis– presenten 

unes determinades especificitats en relació al perfil global que presenta l’activitat 

econòmica i comercial del conjunt d’Empuriabrava. Tot seguit es destaquen els aspectes 

més rellevants de cada perfil d’activitat per tal de deixar-ne palès les particularitats i 

facilitar-ne la seva comparativa. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma jurídica 

80 dels 161 establiments (49,7%) que duen a terme una activitat turística estan 

constituïts com a Societat Limitada (SL), mentre 54 establiments (33,5%) tenen al 

capdavant un autònom/a.  

Titularitat 

El 62,7% dels establiments (un total de 101 locals) es troben en règim de lloguer, 

mentre que el 37,3% restant (60 establiments) són de propietat. 

Superfície 

El 83,9% dels establiments tenen una superfície inferior als 250 m2, essent el llindar 

dels 100-249 m2 el que n’aglutina un major nombre (55). 

Any d’obertura 

El 73,9% dels establiments tenen una antiguitat inferior a 15 anys, mentre que el sector 

aglutina 13 dels 19 establiments oberts fins al 1980 a Empuriabrava. Fins a 12 dels 58 

establiments oberts des del 2011 han iniciat la seva activitat aquest any 2016.  

Període d’obertura 

El 89,4% dels establiments obren al llarg de l’any, mentre que el 10,6% restant obre 

menys de 9 mesos.  

Perfil laboral 

L’activitat ocupa a un total de 835 persones, essent els treballadors fixes (47,8 % del 

total i 399 contractats) i els treballadors temporals (29,6% del total i 247 contractats) 

els dos perfils dominants. 36 establiments no contracten a cap persona.  

Entorn, artesania i franquícia 

El 60,2% dels establiments es localitzen en carrers comercials, mentre que una quarta 

part es troben lluny del centre comercial (41 establiments). El 46,6% dels establiments 

responen a un caràcter artesà alimentari. 3 establiments són franquícies. 

Aparcament 

26 establiments ofereixen places d’aparcament, sumant un total de 561 places (el 

85,6% del total de places que sumen el conjunt d’establiments d’Empuriabrava.  

Demandes 

El 50,9% dels establiments han participat. Preocupen la zona blava i l’estat de la via 

pública (neteja, enllumenat, desaprofitament del passeig marítim i de la platja.  

 

 

 

 

  

 
 

 

Síntesi del perfil d’activitat turística 
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Síntesi del perfil d’activitat comercial 

 
 
 

 

Forma jurídica 

60 dels 91 establiments (65,9%) que duen a terme una activitat comercial estan 

liderats per un autònom/a (AUT), mentre 24 establiments (26,4%) són SL.  

Titularitat 

El 61,5% dels establiments (56 locals) es troben en règim de lloguer, mentre que el 

38,5% restant (35 establiments) són de propietat. 

Superfície 

El 89,9% dels establiments tenen una superfície inferior als 250 m2, essent el llindar 

dels 51-249 m2 el que n’aglutina un major nombre (62). 

Any d’obertura 

El 64,9% dels establiments tenen una antiguitat inferior a 15 anys, mentre que el sector 

aglutina 6 dels 19 establiments oberts fins al 1980 a Empuriabrava. Fins a 5 dels 28 

establiments oberts des del 2011 han iniciat la seva activitat aquest any 2016.  

Període d’obertura 

El 62,6% dels establiments obren al llarg de l’any, mentre que el 27,5% obre des de 

Setmana Santa i fins a finals d’estiu.  

Perfil laboral 

L’activitat ocupa a un total de 269 persones, essent els treballadors fixes (38,7 % del 

total i 104 contractats) i els autònoms (37,5% del total i 101 treballadors) els dos 

perfils dominants.  

Entorn, artesania i franquícia 

El 76,9% dels establiments es localitzen en carrers comercials, mentre que el 17,6% es 

troben lluny del centre comercial (16 establiments). El 17,6% dels establiments 

responen a un caràcter artesà alimentari. 1 establiments és franquiciat. 

Aparcament 

7 establiments ofereixen places d’aparcament, sumant un total de 48 places.  

Demandes 

El 51,6% dels establiments han participat. Preocupen la falta de participació en la 

gestió de l’aparcament de la via pública (zona blava) i la manca d’oci i la poca publicitat 

de les activitats que es duen a terme a Empuriabrava. Hi ha autocrítica: no tothom fa un 

manteniment mínim dels establiments i això potencia la mala imatge d’alguns sectors. 
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La comparativa entre els tres perfils caracteritzats posa de relleu les similituds 

compartides entre el conjunt de perfils. Així, aspectes com el domini dels establiments 

oberts fa menys de 15 anys i que obren durant tot l’any; la ubicació dels establiments en 

entorns considerats de per sí com a carrers comercials més que no pas en centres 

comercials; l’oferta d’aparcament als clients o la preocupació pels efectes de la zona blava 

en la facturació dels comerços i l’estat de la via pública són coincidents amb independència 

 

Síntesi del perfil d’activitat de serveis 

 
 
 

 

Forma jurídica 

27 dels 47 establiments (57,4%) que duen a terme una activitat de serveis estan 

liderats per un autònom/a (AUT), mentre 13 establiments (27,7%) són SL.  

Titularitat 

El 51,1% dels establiments (24 locals) es troben en règim de propietat, mentre que el 

48,9% restant (23 establiments) són de lloguer. 

Superfície 

El 95,8% dels establiments tenen una superfície inferior als 250 m2, essent el llindar 

dels 100-249 m2 el que n’aglutina un major nombre (20). 

Any d’obertura 

El 71,9% dels establiments tenen una antiguitat inferior a 15 anys, mentre que el sector 

no aglutina cap establiment anterior a 1980. Fins a 3 dels 13 establiments oberts des 

del 2011 han iniciat la seva activitat aquest any 2016.  

Període d’obertura 

El conjunt dels establiments obren al llarg de l’any. 

Perfil laboral 

L’activitat ocupa a un total de 188 persones, essent els treballadors fixes (68,6 % del 

total i 129 contractats) i els autònoms (23,9% del total i 45 treballadors) els dos perfils 

dominants.  

Entorn, artesania i franquícia 

El 61,7% dels establiments es localitzen en carrers comercials, mentre que el 27,7% es 

troben lluny del centre comercial (13 establiments). Cap establiment és artesà ni 

franquiciat. 

Aparcament 

10 establiments ofereixen places d’aparcament, sumant un total de 50 places.  

Demandes 

El 44,7% dels establiments han participat. Preocupen la falta de promoció turística i la 

degradació de la imatge d’Empuriabrava. L’estat de la via pública, tant pel que fa a 

l’enllumenat com a la neteja viària i la gestió de les escombraries no ajuda a donar una 

bona imatge al turista i dificulta el dia a dia de qui viu i treballa al nucli. 
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del sector d’activitat. Tanmateix, s’observen algunes particularitats. Primer, el pes dels 

autònoms als sectors comercial i de serveis en detriment de la SL, que domina al sector 

turístic. Segon, el domini del règim de lloguer en els sectors d’activitat turística i comercial 

i de la propietat en el sector de serveis. Tercer, la pervivència d’establiments anteriors al 

1980 als sectors turístic i comercial però no així al sector de serveis. Quart, la concentració 

de treballadors fixes al sector turístic i d’autònoms als sectors comercial i de serveis. 

Cinquè, l’existència d’activitats artesanes i de franquícies als sectors turístic i comercial, 

però no així al sector serveis. I sisè, la coincidència dels sectors comercial i de serveis en 

destacar la mala imatge d’Empuriabrava.  

 
 

6.3 Punts forts i punts febles identificats 
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7. Propostes d’actuació 

Comerç, turisme i oci és el triangle fonamental del desenvolupament de l’activitat 

econòmica d’Empuriabrava. Fomentar la pervivència d’aquest triomi de forma sostinguda 

en el temps i sota premisses de quantitat i qualitat de l’oferta d’activitats requereix 

impulsar experiències dinamitzadores singulars d’ atractiu contrastat, així com adequar i 

renovar el perfil i la façana urbanística i el mobiliari urbà per tal d’adaptar-lo a les 

demandes d’atractivitat i de singularitat que exigeix cadascun dels sectors d’activitat de 

l’àmbit. 

Les principals reflexions que es deriven d’aquest estudi destaquen : 

1.- L’economia turística en general, i d’Empuriabrava en particular, ha mantingut al llarg 

dels anys una creixent activitat. En el futur aquest tipus d’economia es veurà reforçada 

pels canvis en els patrons d’ús del temps disponible, fet que es traduirà en una major i 

diversificada demanda d’oci. 

2.- El comerç, activitat lúdica de primer ordre, contribueix a expandir l’oferta d’oci i el 

dinamisme turístic tot modernitzant l’economia. Cal regular la concessió de llicències 

d’activitat per tal d’afavorir les propostes amb potencial diferenciador i de valor afegit que 

s’imposin un factor crida per visitar Empuriabrava.  

3.- El progrés turístic i l’atractivitat patrimonial consolidada que suposa Castelló 

d’Empúries és un factor que pot beneficiar el perfil diversificat i de qualitat del comerç en 

general i d’Empuriabrava en particular. 

4.- El comerç de qualitat constitueix una de les bases del turisme i de l’oci. Cal promoure la 

millora continua en l’atenció al client i desenvolupar segells de qualitat en l’activitat 

comercial, turística i de serveis. 

5.- La participació de l’oci en els centres comercials artificials ha passat de significar el 

20% l’any 2000 al 35% segons dades actuals. És imprescindible planificar accions de 

dinamització comercial a cel obert que generin sinèrgies al conjunt d’activitats 

d’Empuriabrava.  

6.- El comerç constitueix l’eix fonamental per evitar la desertització del centre de la ciutat, 

centre històric o centre d’activitat econòmica. Cal adoptar mesures per evitar la 

degradació urbana que suposa l’envelliment d’edificacions, l’abandonament d’habitatges 

residencials, el tancament de locals, etc. 

7.- La qualitat que comporta implícit el binomi Castelló d’Empúries - Empuriabrava s’ha de 

veure complementat amb la qualitat dels serveis que ofereixen ambdues destinacions. Cal 

assolir un entorn favorable a les persones: facilitat d’aparcament, voreres àmplies i 

adaptades al passeig, zones d’esbarjo, etc. 

8.- L’oferta i la diversitat d’establiments vinculats amb activitats d’oci és clau per potenciar 

la dinàmica comercial. Mitjançant polítiques d’incentius i de promoció, es pot revitalitzar i 

especialitzar l’oferta disponible: comercialització de productes artesans, d’especialitats, de 

primeres marques o amb denominació d’origen mitjançant l’establiment de fires 
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comercials o jornades comercials periòdiques que incentivin les activitats comercials a 

peu de carrer. 

9.- Les exposicions i activitats culturals aporten un valor afegit i poden potenciar el factor 

crida en diferents sectors de població que, degudament involucrats, poden suposar un 

augment de la demanda turística, comercial i de serveis que presenta Empuriabrava. 

10.- El suport i la implicació del govern local i les diferents entitats de promoció 

econòmica i comercial d’Empuriabrava és clau per desenvolupar estructures i eines que 

actuïn com a revulsiu en la garantia d’una oferta comercial, turística i d’oci adaptada a les 

noves necessitats i demandes del visitant. 

Tot plegat suposa impulsar noves estratègies d’acció que situïn Empuriabrava dins 

del caràcter modern, dinàmic i diferenciat que exigeix tota oferta d’activitat. Tot 

seguit es plantegen diferents accions que poden ajudar a assolir aquest objectiu: 

 Promoure i impulsar el diàleg amb els comerços i les associacions del municipi, i 

establir instruments i mecanismes de col·laboració entre l’Ajuntament, els 

comerços i les associacions de comerç i els establiments turístics. 

 Crear una Taula tècnica de comerç o una Taula tècnica empresarial amb gestió 

professionalitzada, per tal que professionals experts puguin identificar els reptes 

de futur i definir programes d’actuació específics. 

 Pla de dinamització comercial: la planificació anual d’accions de dinamització, 

fidelització i estratègies d’actuació permet atraure i fidelitzar clients i cohesionar 

la diversitat d’activitats econòmiques presents a Empuriabrava.  

 Pla de formació i tallers pràctics pel foment d’iniciatives turístiques i comercials: 

permet enfortir el producte “Empuriabrava” per tal d’esdevenir un pol d’atracció 

comercial i turístic costaner i potenciar l’oferta de qualitat.  

 Pla d’Usos Comercials: Disposar d’aquest Pla evita la distorsió del posicionament 

comercial, la degradació dels espais d’atractivitat turística, la concentració 

d’activitats i facilita la identificació de les millores a implantar. També s’estableix 

un perfil d’activitats sobre aquells usos d’especialització i regula la concessió de 

determinades llicències d’activitat econòmica (per exemple, pot intervenir en la 

millora de les façanes al sector de Sant Mori o determinar els usos dels locals 

comercials a Los Arcos). 

 Gestió de l’oferta d’aparcament: cal cercar una fórmula incentivada de 

col·laboració público-privada entre l’ens gestor i els comerciants, bona part dels 

quals estan disposats a garantir un mínim de places lliures a partir d’una taxa 

simbòlica.  

 Promoure un model d’Excel·lència en el comerç per tal que, de forma voluntària, 

els comerços puguin implantar un Sistema de Qualitat de Millora Contínua que els 

permeti, segons els objectius individuals fixats, aplicar sistemes de millora en: 

Direcció del negoci, Gestió d’Objectius, Gestió de Persones i Gestió de Compres i 

Vendes. 
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 Diagnosi dels establiments comercials, turístics i de serveis: la diagnosi tècnica 

analitza i avalua en profunditat les característiques relatives a la infraestructura, 

els serveis i el posicionament de l’establiment respecte l’entorn local. Així mateix, 

efectua una avaluació completa de l’activitat a partir d’una anàlisi tècnica dels 

aspectes funcionals que configuren l’escenari d’atenció al client.   

 Mystery Shoping (Client misteriós): Professionals especialitzats visiten d’incògnit 

els establiments per tal d’avaluar, objectivament, un conjunt de paràmetres 

relacionats amb la qualitat del servei que s’ofereix al client potencial. 

 Tutorització en la implantació de noves activitats econòmiques.  

 Foment de la participació ciutadana i l’associacionisme, taules de treball i exercicis 

de dinàmica de grup per determinar futures propostes d’actuació que millorin la 

qualitat de l’oferta comercial. 

 

8. Annexos 

Tal i com s’ha constatat en l’apartat metodològic, la realització del Cens de l’activitat 

econòmica i comercial d’Empuriabrava ha requerit l’ús d’una fitxa comercial prèviament 

elaborada per la Cambra de Comerç de Girona. Tot seguit se n’adjunta la plantilla 

corresponent. Així mateix, s’incorpora el nom dels 299 establiments que han facilitat les 

seves dades per a la caracterització de l’activitat econòmica i comercial de l’àmbit d’estudi 

i a qui des d’aquí agraïm la seva predisposició i el temps destinat a complementar la fitxa 

comercial i a compartir les seves preocupacions i propostes de millora.  Per últim, s’ha 

definit una cartografia de referència amb els principals vectors d’anàlisi per tal de facilitar 

la interpretació visual dels resultats. 

 

Llistat d’establiments pels quals s’ha completat la fitxa comercial 

Nom de l’establiment Nom de l’establiment 

¡O! Invernautic 

360 Sport Pro Jade Centro de terapias 

9 Color Jalama 

Agencia Cervera & Cervera Jardín de Oro 

Airfred Joelek 

Alba Joes Café 

Ali Baba Restaurant Jomar 

Ambigú Jorquim 

Ampuria - Car Julian Brico 

Ampurianautic Jumaros agence française 

Ànima Nua K & E Luxury Fourniture 

Animalons Kaimmobiliaria 

Anipark kapp Arquitectes 

Anna Mabille Kebab King 

Aoba Restaurant K-loop 
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Apartaments del Port Kmy’s Bar Restaurant 

Apartaments Maurici Park La Andaluza Low Cost 

Apartaments turístics Comte d'Empúries La Baguette Dorée 

Apart-Rent La Boulangerie 

Arena La Churraskita 

Art & Immo La Fleca Alberes 

Art & Nature La Lavanderia 

Art Gallery Amber La Maison du Savon de Marseille 

Atlantis Boutique La Marina restaurant 

Attitude Services La Ola Café 

Autocentro La Pampa 

Autoescola Tramuntana La Piccola Sicilia 

Autotaller Empuriabrava La Poma La Pera 

B&B Advocats La Poma La Pera 

Bali Dekor La Poma La Pera 

Bar Drakkar La Tagliatella 

Bar Glacier Yauchting La Tapería 

Bar Informal La Tipic 

Bar Kfé 32 L’Albera Viatges 

Bar Lux L’Arté 

Bar Panorama Las Galerías 

Bazar Daka Shop Leon Immobiliaria 

Beep Empuriabrava Librería Anco 

Belle Property L’Île du Blanc 

Bluma Lizan Casanovas 

Bodega Alberes Llibreria casamitjana 

Bodega Can Carriot Llibreria Jacas Armengol 

Bodega del Port Loca Jetski 

Bodega Puigmal Lola D&C Immobiliaria 

Boutique Laura M. Renart 

Boutique Lourdes Mach 

Boutique Nautica del Port Mamb’s Fresh Mex 

Bowling Empuriabrava Marina Ferry 

Bravo Tourism - BT Apartaments Marina Immo 

Cabana Café Bistro Mediterranea-Ned 

Café de Canal Meisel Immo Service 

Café Olé Menjars La Farigola 

Calçats Patrícia Metropol Náuticas 

Cambalache Moana Pool Spa 

Canal Vahimar (Los Barkitos) Motonáutica Llonch 

Canals i Mar Mucki’s Kebab 

Canela Café Bar Mulser 

Carnisseria Halal Multiópticas Empuriabrava 

Carnisseria Pere Multiservice Fervietz 

Caroline Nauticasion 

Casa Brava Siglo XXI Nautivela 

Cavabar Can vi Ranci New Bike Shop 

CBC Nº 1 France Espagne Immobilier 
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Centre mèdic Empuriabrava Nou Estil 

Chez Campi Bar Restaurant Nuel 

Clínica dental Empuriabrava Number Nine Restaurant 

Clínica Hera Orci-Mat 

Clínica Veterinària Gomis Outlet Nautic 

Construcentre Peluquería unisex Analia 

Constructiva Pere Custal 

Consultors econòmics i jurídics Pere sabates i pell 

Corpus et Mens Perruqueria Viansoa 

Croisse Quizz Piscines Figueres 

Cuba Café Pizza Franky 

Decoració alumini i complements Pizza Speed 

Delican Pizzeria Il Nonno 

Delta 2000 Pizzeria Restaurant Peppe 

Delta Immogestió Platinum Immo 

Dental Alemana Plats com a casa 

Desigual Pools & Experts 

Destiny Posh Shoes 

Destiny Pralines Guy de Greef 

Destiny Privet Empuriabrava 

Dockwest Pro-Climat 

Doria Radikal Designs 

Duñach Correderia d’Assegurances Rafa Pesca 

Duo Beaute Restaurant El Celler de Can Serra 

Eco Boats Restaurant Empordà 

El Bambú Restaurant La Locanda 

El Botijo "Zum Dorfkrug" Restaurant Lizarran 

El Mojito Bar Restaurant Mediterráneo 

El Tam Tam Restaurant Restaurant Pekín 

El Timoner Restaurant Pura Brasa 

Electric Pablos Restaurant Sésame 

Elle Restaurant Wulfener Hof 

Emma Zunz Restaurante Bar Maurici Park 

Emporium Patrimoni Immobiliari Restaurante Capitán 

Empuria Feinster Restaurante El Dorado 

Empuriabrava Angelo Luchini Restaurante Montserrat 

Engel & Volkers Restaurante Pattaya 

Entercasa Immobiliària Restaurante Portofino 

EPS Computer Rietz International 

Essencia Restaurant Rio Iberica 

Estanc Empuriabrava  Rosa Casadevall  

Estanc Empuriabrava 6 Rosselló Serveis Express 

Estanc nº 3 Sabores Restaurant 

Etko Searle Construction & Real State 

Eurostock de Bru Seaside Immo & Rent 

Falgas Immobiliària Seguros Catalana Occidente 

Farmàcia Burset Segway Costa Brava 

Farmàcia Jordi Camps Fonts Selected Property Real State 
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Farmàcia Maria Dolors Fajol Aynier Siam Shiki 

Farmàcia Menéndez SipGrup 

Farmàcia Susanna Fornells Skk 

Fincas Genovés Softub Spain 

Fisc Solé Immobiliària 

Flash Som2 

Gats Souvenirs Arte de Toledo 

Gelateria Dino Souvenirs Empuriabrava 

Glam Lounge Strada 77 

Gloria Crespo Super Alberes 

Gmid Immo Super Montserrat 1 

Goertz & Partner Super Montserrat 2 

Goertz & Partner System Plus perruqueria 

Gran Reserva d’Empuriabrava Taberna Casa Gallego 

Gran Restaurant Empuriabrava Taberna del Mar d'Empuriabrava 

Granja Fleca Orlina Tapicería Ocean Blue 

Grup Fincas Ideal Teixidor Perruquers 

GTC Gabinet Tècnic Comptable Tentation 

Helimotor Teràpies Naturals Gaya 

Hercasa Immobiliaria Teresa 

Heroes Thalassa Immo 

Home Select  Thalassa Rent a boat 

Hotel Apartaments Xon’s Platja The Orange Kiwi 

Hotel Port Salins Tic Toc Restaurant 

Hotel Portofino Tom Instal·lacions 

Hotel Silvia Tony’s Empuriabrava 

Immo Águeda Trattoria Vecchia Milano 

Immo Cerkel Unisex Manel 

Immo Nova Universal Cristal 

Immo Plaza Spain V & B Chicken 1 

Immo Star immobiliària V & B Chicken 2 

Immobiliària Ponti Vet Aquí Veterinaris 

Immocenter Viatges Inter-Vol. Com 

Immosun Wellness 

Impacte (dona) Wen He 

Impacte (home) Woman Golo 

Indian Tandoori Ytak 

Inmogala Zapa 

Interhome  

 

 

Fitxa comercial i cartografia de referència 

Tot seguit s’aporta el model de fitxa emprat en al caracterització dels establiments així 

com una representació gràfica dels principals resultats obtinguts en la seva anàlisi. 
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