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3. Diagnosi dels aspectes de sostenibilitat econòmica  
 
 
3.1. Estructura econòmica general de l’àmbit d’influència de la 
Bisbal d’Empordà 
 
 
La Bisbal s’emmarca en una àrea d’important creixement econòmic  

 
Les comarques gironines conformen una de les zones més dinàmiques de Catalunya en quant a 
creixement econòmic, integrada en l’eix de major expansió del Principat durant la dècada dels 
noranta. El Producte Interior Brut (PIB) del Baix Empordà és més de 15.000 �, un 4,8% per 
sobre de la mitjana catalana. No obstant això, els macroindicadors econòmics de la Bisbal 
d’Empordà mostren valors inferiors als comarcals, i més similars als del conjunt de Catalunya.  
 
L’estructura econòmica de la Bisbal d’Empordà es basa en el sector terciari, tot i comptar amb 
un nombre de serveis turístics i comercials molt inferior respecte al dels municipis costaners.  
 
 
 
Una capital comarcal amb poca centralitat 

 
Aproximadament cada dia hi ha 1.000 persones de la Bisbal que es desplacen cap a d’altres 
municipis per motius laborals a l’hora que hi ha unes 1.000 persones de fora de la Bisbal que 
venen a treballar al municipi. Per tant, al contrari que en moltes d’altres capitals de comarca, la 
Bisbal d’Empordà no resulta generador de mobilitat per qüestions laborals. La figura següent 
mostra com diferents municipis del Baix Empordà atrauen més mobilitat externa per raons de 
feina que la Bisbal.  
 
 

Nombre de desplaçaments diaris atrets. Any 1996 

Font: EMO,1996 (pendent d’actualització) 
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Resulta significatiu, a més, que en l’enquesta realitzada en la present auditoria, tot i que un 
87% de les persones enquestades estaven molt o bastant satisfetes de viure a la Bisbal, prop 
d’una cinquena part consideraven que aquest era un municipi amb una baixa oferta laboral. 
 
 

Entrades i sortides per treball de la Bisbal, per sectors d’activitat. Any 1996 
 

Sector Atrets Generats Saldo Observacions 
Agricultura 23 41 -18 La major part dels desplaçaments atrets i generats són cap a 

Forallac i Cruïlles  
Indústria 285 355 -70 L’àmbit d’atracció i generació de desplaçaments és en relació a 

Cruïlles, Forallac, Corçà i Palafrugell 
Construcció 106 130 -24 L’àmbit d’atracció i generació de desplaçaments és en relació a 

Forallac i Palafrugell 
Serveis 592 492 100 Molts dels desplaçaments atrets provenen dels municipis del seu 

voltant, mentre que bona part dels generats tenen com a destí 
Girona, Palafrugell i Torroella de Montgrí 

 
Font: EMO,1996 

 
D’altra banda, tot i que la Bisbal concentra una part important dels serveis comarcals o 
supramunicipals, municipis costaners com Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Palafrugell o 
Torroella de Montgrí també compten amb diferents serveis comarcals.  
 

Organismes públics amb seu als principals municipis del Baix Empordà 
 

Municipi Organismes públics 
La Bisbal d’Empordà Oficina comarcal del DARP, Oficina i Servei de Català, Arxiu històric comarcal, 

Consell Esportiu del Baix Empordà, Centre de Recursos Pedagògics, Equip 
d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica, Parc de Bombers, Comissaria 
de policia i àrea bàsica policial dels Mossos d’Esquadra, Equip d’Atenció a la 
Infància i adolescència, Centre d’Atenció Primària, Oficina de Treball (de la 
Generalitat i de l’Administració de l’Estat), 
Registre de la Propietat i Oficina Liquidadora i l’Administració d’Hisenda. 

St. Feliu de Guíxols Confraria de Pescadors, Casal del mar, Aula d’Autoformació d’adults, oficina 
liquidadora, cambra oficial de comerç, indústria i navegació, Comissaria de 
policia i àrea bàsica policial dels Mossos d’Esquadra, cambra de la propietat 
urbana de Girona, Centre d’Atenció Primària i Escola Oficial de Turisme (UdG) 

Palamós  Confraria de Pescadors, Casal del mar, oficina de català, Oficina liquidadora, 
cambra oficial de comerç, indústria i navegació, estació d’ITV, Hospital de 
Palamós, Centre d’Atenció Primària i oficina de treball 

Palafrugell Escola de Formació d’adults, oficina de català, Museu del Suro, oficina 
liquidadora, institut català del suro, parc de bombers, subcomissaria de 
policia, Centre d’Atenció Primària, punt de suport de la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Torroella de Montgrí Consell de la Poma, Confraria de pescadors, Oficina de català, parc de 
bombers, àrea protegida de les Medes, Centre d’Atenció Primària 

 
Font: Sistema d’Informació d’Administració Local. 2002 

 



Document II: Diagnosi  Ambiental  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de la Bisbal d’Empordà 

53 

Avui en dia, La Bisbal és el 4rt municipi de la comarca en població i el 7è en pressupost 
municipal. Tot i això, el pla de sanejament de l’hisenda municipal ha permès eixugar els dèficits 
acumulats i  les dotacions per habitant no difereixen molt d’altres municipis de la comarca, 
trobant-se al voltant dels 900 �/hab. i any aproximadament. Cal, però pensar estratègies de 
futur realistes i adequades a aquest pressupost municipal. 
 

El pressupost municipal de la Bisbal d’Empordà, 2002 
 

 
Notes: 
1.- els aspectes de la institució inclouen des del personal, costos socials, despeses de béns corrents i serveis. 
2.- els aspectes urbanístics inclouen els projectes i les obres d’habitatge i xarxa viària exclusivament, la resta d’obres estan als 
apartats corresponents. 
Font: elaboració pròpia a partir del pressupost municipal 2001. 
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3.2. Mercat de treball i població activa 
 
 

Un percentatge de població activa similar al del conjunt de Catalunya 
 

Segons les dades de població activa de l’any 1996, la població total de la Bisbal era de 8.007 
habitants, dels quals 3.463 persones formaven part de la població activa1, 37 feien el servei 
militar i 4.507 eren no actius.  
 
Prenent, la població d’entre 15 i 64 anys (5.235 persones), la taxa d’activitat del municipi 
(població activa / total de població d’entre 15 i 64 anys) és del 66,15%, valor molt similar al del 
conjunt de Catalunya (66,3 %).  
 
 
Taxa d’atur baixa, però superior a la mitjana comarcal 

 
L’any 1994 la Bisbal tenia 523 persones aturades. Des de llavors a ençà, s’ha produït un 
descens progressiu del nombre d’aturats fins a arribar a l’any 2001, on el nombre d’aturats va 
ser de 213 persones. Per tant la taxa d’atur actual se situa entorn del 6,15 % (segons la 
població activa), essent aquest un valor superior a la mitjana comarcal (que és del 5,48 %). 
 

 
Evolució mensual del nombre total d’aturats a la Bisbal d’Empordà. Gener 1998 – agost 2001 

Font: Departament de Treball. 2001  (pendent d’actualització 2002) 

 
 

                                            
1 És el conjunt de persones que subministren mà d'obra per a la producció de béns i serveis econòmics o 
que estan disponibles i fan gestions per incorporar-se a l'esmentada producció. Comprèn les persones de 
16 anys o més que o bé estan ocupades o bé estan desocupades  i estan disponibles per treballar i 
busca una ocupació. 

0

50

100

150

200

250

300

350

de
s-

9
7

m
ar

ç-
9

8

ju
l-9

8

oc
t-

9
8

ge
n-

9
9

ab
r-

9
9

ag
-9

9

no
v-

9
9

fe
b-

0
0

ju
ny

-0
0

se
t-

0
0

de
s-

0
0

m
ar

ç-
0

1

ju
l-0

1

nr
e.

 a
tu

ra
ts

TOTAL Homes Dones



Document II: Diagnosi  Ambiental  
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de la Bisbal d’Empordà 

55 

A banda de les persones en atur, hi ha un conjunt de població (no comptabilitzada com a 
aturada) que vol incorporar-se al món laboral (mestresses de casa, estudiants que volen 
incorporar-se al món laboral, etc.). A la Bisbal aquest conjunt de població es xifra entre les 100 
i 180 persones.  
 
 

 
El perfil d’aturats que evidencia l’atur femení i les persones amb un baix nivell d’instrucció 
 
Referent al perfil dels aturats, caracteritzat a partir de la mitjana del període comprès entre el 
gener de 1998 i el desembre de 2000 .(pendent d’actualització 2002), cal destacar que:  
 

- L’atur femení supera al masculí. Així el 37,4 % són homes i el 62,6 % dones. 
 

- Per edats, el 54 % de l’atur masculí té més de 50 anys, mentre que el femení és més 
important en les franges d’edat compreses entre 20 i 40 anys.  

 
- Més del 85 % de les persones que han estat a l’atur en els darrers 3 anys tenien un 

nivell acadèmic màxim d’E.G.B., per tant el nivell d’estudis dels aturats a la Bisbal 
generalment és baix o molt baix. 

 
- La majoria d’aturats són treballadors de la indústria (un 31,4 %), la hosteleria (17,6 %), 

els serveis (17,0 %) i el comerç (14,1 %).  
 
Per tant és important orientar els programes i cursos de formació ocupacional cap a aquells 
sectors més desfavorits i amb un major nombre d’efectius en atur. En aquest sentit es valora 
positivament l’Escola Taller de Monells com a vehicle d’incorporació al món laboral d’un sector 
de la població jove.  
 
 
Baix nombre de contractacions, però més contractes indefinits 
 
El nombre mig de contractacions a la Bisbal d’Empordà és d’uns 148 contractes mensuals (any 
1999). Aquest volum de contractació és similar o inferior al de municipis amb una població 
menor, com és el cas de Begur (122 contractes mensuals), Calonge (145 contractes), Platja 
d’Aro (464 contractes) i Torroella de Montgrí (354 contractes mensuals).  
 
Dels contractes efectuats a la Bisbal d’Empordà, el 19 % eren indefinits i la resta temporals. El 
percentatge de contractes indefinits supera en uns de 5 punts la mitjana comarcal que és del 
14,08 %, on hi ha una major temporalitat de contractes lligats al sector turístic.  
 
De totes maneres aquestes comparacions amb d’altres municipis costaners de la comarca del 
Baix Empordà no poden ser tingudes molt en compte ja que el factor turístic distorsiona molt les 
dades. 
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3.3. El sector primari 
 
El sector primari (agricultura, ramaderia i explotació dels boscos) és poc important a la Bisbal 
d’Empordà, amb el 18,4 % de la superfície del municipi dedicada a l’agricultura. A més, el 
nombre d’ocupats en el sector primari ha anat disminuint progressivament en els darrers anys, i 
actualment només 75 persones treballen al sector agrícola – ramader, de les quals més del 90 
% són homes, i més d’un 56 % són majors de 40 anys.  
 
Domini de les explotacions familiars de petites dimensions 
 
La superfície agrícola de la Bisbal és força reduïda, i en els darrers 20 anys ha disminuït 
considerablement (des de les 754 ha de SAU de l’any 1982 fins a les 383 ha actuals). La 
superfície agrícola es distribueix en un total de 43 propietaris, tot i que tant sols n’hi ha 5 que 
disposin de 20 o més hectàrees. Sembla clar doncs, que en la majoria dels casos l’agricultura 
esdevé una font d’ingressos molt secundària.  
 
D’altra banda, pel que fa a la ramaderia, també es tracta d’explotacions familiars de dimensions 
reduïdes  i que generalment tenen menys de 50 URP.   
 
Així, el sector primari és molt poc important i amb una clara tendència a disminuir, tant en 
superfície agrícola com en cabana ramadera. No obstant això, hi ha diferents aspectes que 
mostren encara el caràcter agrícola de la zona:  
 

- Els municipis de l’entorn de la Bisbal mantenen el seu caràcter agrícola. Corçà té més 
800 ha de SAU, Forallac en té més de 1.200 ha i Cruïlles en té més de 1.500 ha. 

- A Monells hi ha l’Escola de Capacitació Agrària de l’Empordà on s’hi realitzen cicles 
formatius de grau mitjà i cursos de perfeccionament i reciclatge. 

- Els divendres es realitza el mercat setmanal a la Bisbal, amb més de 150 parades, de 
les quals una part significativa correspon a productors de fruita i verdura de municipis de 
l’entorn de la Bisbal. 

 
Per tant cal que en un futur s’engeguin estratègies no tant sols encaminades a avaluar el sector 
com a font econòmica complementaria per unes poques famílies, sinó també pel seu equilibri 
territorial, essent l’ús agrícola la zona de transició entre el nucli urbà i el seu entorn natural. 
Paral·lelament cal potenciar el municipi com a punt de comercialització dels productes de la 
zona, així com potenciar la reconversió d’algunes explotacions a l’agricultura i/o ramaderia 
ecològica, ja que fins a l’actualitat no hi ha cap productor.  
 
 
Necessitat de millorar la gestió de les dejeccions ramaderes 
 
Tot i que el balanç teòric entre la quantitat de dejeccions ramaderes per unitat de superfície 
conreada no mostra un valor massa elevat (d’uns 101 kg de nitrogen per hectàrea de superfície 
de conreu), cal un major control de la gestió de les dejeccions ramaderes per evitar situacions 
de presència de nitrats en les aigües subterrànies. Recordem que els municipis del nord – de la 
Bisbal (Corçà, Parlavà, Rupià, etc.) són considerats com a zona vulnerable per contaminació de 
nitrats de fonts agràries. Cal tenir en compte de l’obligació que tenen les explotacions 
ramaderes de disposar d’un pla de gestió de les dejeccions ramaderes, i des de l’Ajuntament es 
poden impulsar mesures informatives i d’ajut al sector en aquest sentit.   
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3.4. El sector secundari 
 
Segons dades de 1996, el sector secundari ocupava a 1.029 treballadors, és a dir al 34,34 % 
de la població activa del municipi. Tot i l’evident terciarització que ha sofert la Bisbal en els 
darrers anys, el sector industrial manté encara un important pes específic. 
 
 
Predomini de la indústria de la ceràmica i de l’alimentació 
 
De les 110 indústries que es comptabilitzaven segons l’IAE de 2002, 30 corresponien al sector 
de producció d’altres minerals (ceràmica) i 27 a la indústria alimentària. La major part dels 
establiments industrials corresponen a activitats de dimensions petites o molt petites (tallers, 
petits magatzems, etc.) tot i que dins del municipi hi ha una indústria de grans dimensions 
(Industrial Ceràmica Brancos, SA) amb una superfície de més de 16.000 m2 i una plantilla 
superior als 100 treballadors. Dins el sector de la ceràmica també cal destacar les empreses 
Ceràmica Puigdemont SL, Distribució Ceràmica SL i Industrial Ceràmica Bosch com a més 
importants. Altres indústries del municipi estan relacionades amb la fabricació de taps de suro i 
la fabricació de portes automàtiques, serralleria i també cal destacar una bugaderia industrial. 

 
 
 

Concentració  d’indústries auxiliars i/o de serveis al polígon industrial de l’Aigüeta 
 
Amb la creació del polígon industrial de 
l’Aigüeta s’han implantat grans superfícies 
comercials, tallers i han permès l’ampliació i/o 
trasllat d’activitats ja existents en el municipi. 
 
Amb tot, actualment una part significativa de 
la indústria de la Bisbal s’ubica fora d’aquest 
polígon i algunes encara són dins el nucli 
urbà. 
 
 
 
 
 

Escassa oferta de sòl industrial en vies de millora 
 
Segons fonts de la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona i 
la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, la Bisbal d’Empordà disposa d’una 
escassa oferta de sòl industrial. Es preveu que durant l’any 2003 es realitzi l’ampliació del 
polígon de l’Aigüeta, el qual ha de permetre continuar amb el trasllat progressiu de la indústria 
existent (sobretot la més conflictiva de cohabitar amb les residències) cap a aquest polígon. A 
causa de les poques possibilitats de créixer en sòl industrial, el municipi de la Bisbal va 
reforçant, cada vegada més, el caràcter comercial i de serveis del municipi.  
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Importància del sector de la construcció 
 
A la Bisbal hi ha força empreses o autònoms 
dedicats al sector de la construcció. A principis 
del 2002 el municipi comptava amb 182 
activitats del ram de la construcció 
corresponent a 146 establiments o autònoms 
(d’entre aquests destaquen algunes 
constructores importants i de qualitat, que 
treballen arreu de la província). Per tant aquest 
sector presenta un pes important dins 
l’economia  municipal, essent d’una banda, un 
sector que pateix molt directament els alts i 
baixos del mercat, i de l’altra que es troba 
força subjecte a la mobilitat exterior, ja que 
molts dels promotors i constructors de la 
Bisbal construeixen fora del municipi.  
 
D’altra banda i aprofitant el potencial constructiu que hi ha a la Bisbal, caldria promoure una  
construcció sostenible més respectuosa amb el medi (edificis bioclimàtics, energia solar tèrmica 
i fotovoltàica, aïllaments tèrmics, etc.). 
 
 
Necessitat de més control ambiental i administratiu de les activitats econòmiques 
 
 
L’entrada en vigor de la nova llei 3/1998, d’intervenció integral de l’Administració ambiental en 
substitució de l’antiga llei d’activitats obliga a l’administració municipal a fer un esforç per 
incrementar el control ambiental i administratiu sobre les activitats econòmiques tant antigues 
com noves. 
 
Des de l’entrada de la nova llei 3/1998, d’intervenció integral de l’Administració ambiental es 
tramiten entre 40 i 50 expedients d’activitats anuals, dels quals el 80 % corresponen a 
l’obertura de noves activitats.  
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3.5. El sector terciari 
 
 
Important terciarització de l’economia del municipi 
 
A la Bisbal el sector terciari ha anat guanyant pes específic durant la darrera dècada, passant 
d’ocupar el 42,1 % l’any 1991 al 48,3 % l’any 1996. Tanmateix, aquest procés ha estat menys 
accentuat que a la resta de municipis de la comarca, doncs a l’àmbit comarcal el 57,2% de la 
població ocupada treballa al sector terciari, degut a la importància que tenen els serveis turístics 
al conjunt de municipis costaners. 
 

 
Establiments del sector terciari de la Bisbal d’Empordà  

 
Any Comerç de detall Serveis Professionals i artistes TOTAL 

2002 293 249 95 637 
1998 256 267 98 621 
1997 251 248 93 592 
1996 257 243 84 584 
1995 255 241 81 577 
1994 251 239 76 566 

 
Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2001. IAE de la Bisbal d’Empordà, 2002. 
 
 
A la Bisbal destaquen els establiments d’articles per a la llar, principalment destinats a la venda 
de productes de terrissa i antiguitats. També cal destacar l’oferta d’establiments d’hosteleria tot 
i presentar un percentatge inferior al de la mitjana comarcal. 
 
 
Un sector comercial concentrat al nucli històric i a l’Aigüeta 
 
El nucli antic de la Bisbal concentra el 36 % 
dels establiments comercials del municipi, 
mentre que a l’Aigüeta i al sector nord del 
nucli urbà s’hi concentra el 29 % del comerç. 
A la resta del nucli urbà hi ha zones amb una 
densitat comercial mitjana (C/ Sis d’Octubre, 
av. Prat de la Riba o a l’entorn de la plaça de 
la Sardana) i d’altres amb una densitat 
comercial nul·la o molt baixa (per exemple a 
la zona residencial del sector nord-est del 
municipi).  
 
Per fer més atractiu el comerç actual, és 
necessari un procés de regeneració interna 
dels propis establiments comercials, però també cal la millora de l’espai urbà (rehabilitació de 
façanes, pacificació del trànsit i creació de zones per a vianants, etc.) com a instrument per a 
ampliar la seva oferta i el seu poder atractor. Aquesta dinamització del sector comercial 
requereix del suport d’un servei d’assessorament per als comerciants i orientació en les noves 
activitats que es volen implantar. En aquesta tasca és imprescindible una col·laboració estreta 
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entre les associacions de comerciants del municipi, les Cambres de Comerç i Indústria de Sant 
Feliu de Guíxols i Palamós i el propi Ajuntament de la Bisbal. 
 
 
Aprofitar les potencialitats del sector turístic 
 
Tot i que la Bisbal no és estrictament un municipi turístic, presenta diferents elements que 
n’eleven les seves potencialitats d’entre les quals destaquem:  
 

- Bona comunicació respecte als municipis turístics de la costa. 
 

- Important patrimoni arquitectònic i un nucli antic atractiu. Destaca el Castell-palau de la 
Bisbal d’Empordà amb exposicions permanents i temporals i seu de l’oficina de turisme. 

 
- Important patrimoni natural, que combina un paisatge agroforestal i de ribera (nord del 

municipi) i el paisatge forestal del massís de les Gavarres al sud del municipi. 
 

- Important oferta museística: el Terracotta Museu. 
 
Cal aprofitar aquestes potencialitats del municipi per impulsar un pla de promoció del sector 
turístic. Des de 1998, s’està implantant el Pla de Dinamització de la Costa Brava Centre – Baix 
Empordà, amb l’objectiu de desestacionalitzar l’activitat, mitjançant l’augment de la qualitat i 
diversificació de l’oferta. Aquest pla és d’àmbit comarcal i pot facilitar la tasca de promoció que 
hauria de fer el propi municipi, de manera conjunta i coordinada amb el Consell Comarcal i en 
concret amb la Comissió Tècnica i la Comissió Turística que el desenvolupen.  
 
 
Fomentar l’associacionisme comercial 
 
A la Bisbal d’Empordà hi ha quatre 
associacions comercials – empresarials 
(l’Ass. Bisbalenca de Comerciants i Amics 
de l’Aigüeta, Ass. de Comerciants C/ Jaume 
II, Ass. Empresaris Ceràmica i la Unió de 
Comerciants). Aquestes associacions 
realitzen força activitats de promoció, 
d’entre les quals cal destacar l’organització 
de les fires de Nadal, la fira de l’1 de maig i 
la Firarebaixa. Les Fires de  Ceràmica  i 
Antic-Empordà són organitzades per 
l’Ajuntament i  les associacions 
empresarials del municipi. 
 
No obstant això, es detecta dificultats per a impulsar una promoció conjunta del municipi, 
treballant de manera coordinada les diferents associacions, l’ajuntament i la resta d’entitats 
culturals del municipi.  
 
És important que de forma conjunta amb l’Ajuntament i amb l’ajut de la Cambra de Comerç de 
Palamós, es realitzin actuacions per continuar potenciant el sector comercial del municipi.  
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Una percepció negativa del potencial comercial del municipi 
 
Segons l’enquesta realitzada per  La Vola – Geoservei (2002), bona part de la població realitza 
les seves compres al propi municipi. Tanmateix, tant els comerciants com els consumidors de la 
Bisbal no són massa optimistes pel que fa al dinamisme del comerç del municipi. D’entre les 
opinions més significatives destaquem:  
 

- El petit comerç es troba en una posició d’indefensió respecte a les grans superfícies. A 
la Bisbal hi ha 4 establiments comercials amb una superfície superior als 1000 m2.  

 
- Necessitat de fomentar el turisme, però no únicament encarat al món de la ceràmica, 

sinó també al nucli antic, al castell i al turisme rural. 
 

- Necessitat de millorar l’oferta de restaurants i la implantació hotelera en el municipi. 
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3.6. Diagnosi estratègica: punts forts i àrees de millora del municipi 
 
 

Sostenibilitat Econòmica 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 

ESTRUCTURA ECONÒMICA GENERAL 
 
4 La Bisbal presenta una situació territorial 
estratègica per al desenvolupament del seu sector 
econòmic. 
 
4 En els darrers 10 anys, les comarques gironines 
han presentat un creixement econòmic per sobre de 
la mitjana de Catalunya. 
 
4 Important nivell d’autocontenció en el treball. 
 
 
 
 

MERCAT DE TREBALL I POBLACIÓ ACTIVA 
 
4 L’actual taxa d’atur és de les menors registrades 
al municipi en els darrers 20 anys. 
 
4 Tot i que l’atur femení és superior al masculí, no 
s’observen unes diferències tant accentuades com 
en la major part de municipis del Baix Empordà. 
 
4 L’Escola Taller de Monells pot convertir-se en 
un recurs important per a la formació ocupacional 
dels joves. 
 
 
 

EL SECTOR PRIMARI 
 
4 Teòricament no hi ha excedents de dejeccions 
ramaderes (la capacitat d’absorció dels sòls 
agrícoles és superior al volum de dejeccions 
ramaderes que fa el municipi). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA ECONÒMICA GENERAL 
 
4 El nivell econòmic mig per càpita de la Bisbal 
(PIB i RBFD) és inferior a la mitjana comarcal. 
 
4 Una part dels serveis comarcals o 
supramunicipals s’ubiquen en municipis com St. 
Feliu de Guíxols, Palamós, Palafrugell o Torroella 
de Montgrí, amb una pèrdua de centralitat de la 
Bisbal. 
 
 
 
 
 

MERCAT DE TREBALL I POBLACIÓ ACTIVA 
 
4 La taxa d’atur se situa entre 0,5 i 1 punt per 
sobre de la mitjana comarcal. 
 
4 El volum de contractació laboral és força baix, 
si bé el percentatge de contractes indefinits 
supera el valor comarcal. 
 
 
 
 
 
 
 

EL SECTOR PRIMARI 
 
4 Població ocupada al sector primari força 
envellida, tot i la incorporació de treballadors joves. 
 
4 En els darrers 20 anys la superfície agrària 
útil del municipi s’ha reduït a la meitat. 
 
4 Per a la majoria d’agricultors i ramaders de la 
Bisbal aquesta activitat esdevé una font 
secundària d’ingressos. 
 
4 Fins a l’actualitat no hi ha cap productor 
d’agricultura o ramaderia ecològica a la Bisbal. 
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Sostenibilitat Econòmica 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Àrees de millora 

EL SECTOR SECUNDARI 
 
4 El sector industrial manté un pes específic molt 
important a la Bisbal d’Empordà. La indústria 
ceràmica n’és la predominant. 
 
4 El polígon industrial de Forallac suposa un 
estímul indirecte al suplir mancances pròpies.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL SECTOR TERCIARI 
 

4 Actualment s’està implantant un Pla de 
Dinamització de la Costa Brava Centre – Baix 
Empordà. 
 
4 Realització de 6 fires lúdiques i/o comercials. 
 
4 Existència de 4 associacions de botiguers – 
empresaris, que recentment s’han federat. 
 

EL SECTOR SECUNDARI 
 

4 Escassa oferta de sòl industrial que té 
caràcter estructural per manca de zones aptes. 
 

4 La indústria ceràmica, especialment la branca 
industrial, a banda de constituir un sector madur i 
per tant, en clara tendència a la deslocalització, 
pateix una pèrdua continuada de llocs de 
treball. 
 

4 Hi ha una excessiva dependència de la 
construcció. 
 

4 Cal un millor control municipal dels 
expedients d’activitats econòmiques, d’acord amb 
la nova Llei 3/98 d’Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental.  
 

4 Una sisena part del teixit econòmic del 
municipi es fonamenta en el sector de la 
construcció (susceptible de molts alts i baixos) i 
l’agrari (en clara recessió). 

 
 

EL SECTOR TERCIARI 
 

4 Poc optimisme tant per part de la població 
com pels comerciants pel que fa a la revitalització 
comercial del municipi. 
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